
O delegație de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste 
România condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., va face o vizită oficială în R.S.F. Iugoslavia la mijlocul 
lunii iunie a. c., la invitația tovarășului Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F.I., președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.
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ancheta economică 
în regiunea Cluj

PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI

Colectiuu! a abordat 
această sarcină cu 
toată seriozitatea

La începutul acestui an, la Comi
tetul regional Cluj al P.C.R. a avut 
loc o consfătuire cu directori și 
cadre de conducere din principalele 
întreprinderi consumatoare de me
tal. Pe baza sarcinilor trasate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din decem
brie 1966, s-au analizat posibilită
țile de reducere a consumului de 
metal și măsurile ce trebuie luate 
în acest sens. Dat fiind că acțiunea 
de economisire a metalului nu este 
o acțiune de campanie, ci perma
nentă, ne-am propus să examinăm, 
în două întreprinderi din regiune, 
rezultatele obținute pînă acum și 
piedicile care mai stau în calea 
gospodăririi raționale a acestei im
portante materii prime. •

IA BRAUS
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Pe vatra fostului lac Brateș se 
efectuează ample lucrări care o 
transformă într-o amenajare a- 
gro-piscicolă modernă. în partea 
de sud a incintei, în imediata 
apropiere a Galaților, pe 
2144 hectare, se amenajea
ză o exploatare piscicolă. Apa 
va fi colectată din pîrîul Chineja 
și primenită continuu printr-o re
țea proprie de alimentare și 
evacuare din Prut. 321 ha vor 
fi ocupate de o pepinieră pis
cicolă, care va cuprinde bazine 
speciale de reproducere a pește
lui, de creștere a peștelui, și de 
iernare. Brateșul, în noua sa ipos
tază, dotat cu plajă, cabane și 
ambarcațiuni, va fi și unul din 
cele mai plăcute locuri de agre
ment pentru gălățeni și turiști.

în rest, pe fosta vatră a ape
lor Brateșului vor undui hol
dele. Dar și aici se lucrează 
acum intens la terminarea unui 
sistem de irigații, care în pri
ma etapă, scadentă anul acesta, 
va cuprinde în sectorul Brate
șul de sus 3121 ha. Specialiștii 
au adoptat soluții moderne, efi
ciente : 1 750 ha vor fi irigate 
prin conducte îngropate, sistem 
realizat pentru prima dată în 
regiunea Galati. Sînt folosite 
conducte din beton precompri- 
mat și conducte din azbociment 
a căror lungime depășește 70 km. 
Pe celelalte 1 371 ha apa va a- 
junge Ia agregatele de irigat 
prin canale consolidate cu dale și 
jghiaburi din beton.

în incinta Brateșului se exe
cută și alte lucrări : drumuri, 
poduri peste privaluri, se com
pletează rețeaua de canale pen
tru evacuarea apei. La Ghimia 
se apropie de sfîrșit construcția 
unei stații de pompare reversi
bilă cu un debit de 10 mc de 
apă pe secundă. Ea va servi atît 
la evacuarea surplusului de apă 
din incinta îndiguită jcît și la ali
mentarea cu apă din Prut a sis
temului de irigații din sectorul 
Prutul de jos, prevăzut a fi con
struit în anii următori.

Se apreciază că lucrările de a- 
menajare complexă a Brateșului 
au o eficientă economică ridi
cată. Se vor produce în fiecare 
an peste 70 000 tone cereale, 
ceea ce înseamnă că investițiile 
făcute se vor amortiza în 
10—12 ani.

Radu APOSTOL 
corespondentul 
„Scînte:'“

Colectivul ATELIERELOR DE 
REPARAT MATERIAL RULANT 
„16 FEBRUARIE" DIN CLUJ a 
acționat cu hotărîre, organizat, în 
acest domeniu, stabilind un plan 
concret de măsuri privind gospo
dărirea judicioasă a metalului, de
falcat pe secții și ateliere, care re
cent a fost completat — în urma 
unei temeinice analize ce a avut 
loc la comitetul de partid — cu 
alte măsuri ce se cer întreprinse 
în continuare. Dintre măsurile lua
te pînă în prezent, o mare eficien
ță are înființarea unui atelier cen
tral de debitare a laminatelor în 
flux continuu și transportul lor cu 
containere la locurile de prelucrare. 
A fost eliminată astfel o practică 
veche, cînd fiecare atelier sau 
echipă își debitau singure metalul, 
ceea ce provoca pierderi însemnate. 
S-a trecut, de asemenea, la recon- 
diționarea de piese pe baza unor 
procedee tehnologice noi. în acest 
scop, se asigură o demontare corec
tă, sortarea pe subansamble a pie
selor, degresarea lor și transporta
rea la recondiționat. în cadrul scu- 
lăriei a luat ființă și o grupă de 
muncitori, specializată în confec
ționarea, repararea și întreținerea 
matrițelor pentru forjă. Sînt în 
curs de elaborare planuri de croire 
combinată a tablei. Se va trece la 
reproiectarea cazaneloi' „Manoteh- 
nica" pentru a se îmbunătăți norma 
de materiale pe tona de abur cu 27 la 
sută față de cea existentă. Este de 
subliniat, totodată, că pentru acest 
an au fost stabilite norme de con
sum de materiale sub nivelul celor 
din trecut. Chiar în condițiile re
ducerii consumurilor specifice, în 
urma măsurilor luate s-a prevăzut 
să se economisească o cantitate de 
250 tone de metal anual, cu care 
s-ar putea repara în plus peste 
20 de locomotive.

în acțiunea de economisire a me
talului, în această întreprindere 
stăruie însă și anumite „puncte" sla
be. Se risipește încă metal datorită 
existenței unor rebuturi nejustifi
cate la turnătoria de fontă, adao
surilor mari de prelucrare la nu-

Al. MURESAN
corespondentul „Scînteii"

Avem
nevoie de un

Celebrul fizician Roberf Oppenheimer susținea într-una din 
lucrările sale că, datorită evoluției științei contemporane în 
ultimii 40 de ani, omenirea a progresat mai mult decît în 40 
de secole. Perspectivele pe care le deschide în prezent ști
ința sînt într-adevăr fantastice. Se vorbește de pe acum des
pre filmul și televiziunea în relief, de telefonul televizat, de 
exploatarea căldurii Soarelui și a magmei terestre — și este 
probabil că în curînd se va realiza transformarea, cu mare 
randament, a energiei chimice în energie electrică. Au de
venit subiect de discuție științifică probleme ca „injectarea" 
cunoștințelor în creier, controlul chimic al eredității, reglarea 
regimurilor meteorologice, crearea de organe artificiale.

Giganticele dimensiuni ale științei în secolul XX, legate de 
revoluția tehnico-științifică contemporană, ridică probleme 
din ce în ce mai complicate de cunoaștere, organizare și 
evaluare a efortului științific. în legătură cu aceste 
am adresat acad. Aurel AVRAMESCU, 
Centrului 
trebări:

— Se 
mult in 
adevărată 
formațiilor" științifice. Care 
este conținutul și ce efecte 
are acest fenomen?

— Este un fapt real că în 
fiecare minut, într-un labora
tor, undeva pe glob, prinde via
tă, se materializează o nouă 
idee științifică. în mod curent, 
în scurt timp, ea este expusă 
într-un document, broșură, re
vistă de specialitate. La Con
gresul federației internaționale 
de documentare de la Wa
shington din anul 1965, s-a 
.estimat că numai într-un sin
gur an se editează în lume cel

puțin 3 milioane 
științifice. în fiecare zi apar 
două reviste noi ; numai zece 
reviste bibliografice lunare fur
nizează 30 000 de rezumate, a- 
proape 100 000 de reviste teh
nice și științifice sînt publicate 
astăzi în 60 de limbi. Numărul 
lucrărilor științifice ce apar în 
prezent într-un domeniu depă
șește cu mult capacitatea de 
citit a unui om dornic să le 
consulte.

In aceste condiții de creștere 
vertiginoasă a numărului pu
blicațiilor și lucrărilor în știin
ță și tehnică, îndeplinirea obli-

Arhitectură modernă la Piatra Neamț

Telegramă

o criminală"... Iată 
cele douăsprezece

Tovarășului MIKA SPILIAK
președintele Vecei Executive Federale a 

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
BELGRAD

• Cu prilejul alegerii-dv. ca președinte, al Vecei Exe
cutive Federale a Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia, în numele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România și al meu personal, vă felicit cordial 
și vă transmit cele mai bune urări de succes în acti
vitatea dumneavoastră.

Sînt convins că prietenia și colaborarea rodnică din
tre țările noastre se voi’ dezvolta continuu, în folosul 
popoarelor României și Iugoslaviei, al păcii și socia
lismului.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

înălțimea construcțiilor
Foto : Nicu Vasile

Joi la amiază, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit pe ministrul afa
cerilor externe al Turciei, Ihsan 
Sabri Caglayangil.

Au participat Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Vasile 
Șan'dru. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ion Drînceanu, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Ankara, precum și Kâtnu- 
ran Giirun ambasadorul Turciei la 
București, și Rifat Ayanlar, prim- 
adjunct al secretarului general al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Turciei.

Cu acest prilej au fost discutate 
posibilitățile de dezvoltare a rela-

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi după-amiază pe dl. John 
McEwen, vice-prim-ministru și mi
nistru de stat al comerțului și in
dustriei din Australia, care face o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
participat Gheorghe Cioară, minis
trul. comerțului exterior, precum și

TEHERAN 18. Trimișii spe
ciali Agerpres Ion Găleteanu și 
Victor Stamale transmit: Joi la a- 
miază, Maiestatea Sa Imperială 
Mohammad Reza Pahlavi Arya
mehr, Șahinșahul Iranului și împă
răteasa Farah au oferit un dejun la 
Palatul Niavaran, reședința par
ticulară a Șahinșahului, în onoarea 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, și a soției sale.

La dejun au participat Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, Pe
tru Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Pavel Silard, 
ambasadorul României la Teheran, 
cu soția.

Au luat parte, de asemenea, Amir 
Abbas Hoveyda, prim-ministru al 
Iranului, Assadollah Alam, minis
trul Curții Imperiale, Ardechir Za- 
hedi, ministrul afacerilor externe, 
Mehdad Pahlabod, ministrul cultu
rii, Soltan Hussein Sanandaji, am
basadorul Iranului la București, ci’ 
soția.

Dejunul s-a desfășurat într-o at-

țiilor româno-turce, exprimîndu-se 
dorința de extindere a colaborării 
dintre cele două țări, precum și li
nele probleme privind actuala si
tuație internațională.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

*
După primire, președintele Consi

liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a oferit un dejun în onoa
rea ministrului Ihsan Sabri Cagla
yangil.

Au luat parte Petre Blajovici, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, și alte persoane oficiale ro
mâne și turce.

A. P. Fleming, 
bleme comerciale din cadrul amba
sadei australiene la Londra, și R. 
Schneemann, consilier economic al 
ambasadei australiene la Viena.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri privind unele as
pecte ale relațiilor bilaterale ro- 
mâno-australiene, precum și unele 
probleme legate de situația inter
națională actuală.

Ap se ,p@afc «jertfe
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„Mamă ești 
ce-ai spus în 
strofe" — îl apostrofa Alexandru 
Vlahuță pe un „poet" teribilist care 
îi trimisese spre consultare o poe
zie cinic intitulată „Mamei". „Nu, 
nu se poate, nu e omenesc — ripos
ta cu îndreptățită revoltă scriitorul 
— să fi simțit vreodată ură pentru 
mama ta... Și naiv ai fi, dacă ți-ai 
închipui că în tot publicul româ
nesc se vor găsi cinci „detracați" 
care să susțină și să creadă că mama 
lor a fost o criminală pentru că i-a 
născut. Te asigur că nu cu astfel de 
monstruozități îți vei deschide dru
mul la nemurire"... Firește, istoria 
literaturii nu a reținut numele ridi
colului și stîngaciului fabricant de 
rime care, făcînd paradă de cinism, 
de simțăminte anormale, monstru
oase, năzuia la laurii nemuririi.

la , .

mosferă 
nie.

în cursul zilei de joi, ultima zi a 
vizitei oficiale în Iran, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica, cu 
soția, și persoanele care.îl însoțesc 
au vizitat Muzeul arheologic al Ira
nului și Expoziția de artă din Te
heran. în timpul vizitelor, înalții 
oaspeți români au fost însoțiți de 
Assadollah Alam, ministrul Curții 
Imperiale, Mehdad Pahlabod, mi
nistrul culturii, și de alte persoane 
oficiale iraniene.

Muzeul arheologic al Iranului a- 
dăpostește în sălile sale comori 
arheologice de valoare inestimabi
lă aparținînd civilizației persane 
din toate epocile. Sînt expuse nu
meroase vase, unelte, diferite obiec
te de uz casnic din mileniile IV-I 
î.e.n. care impresionează prin for
ma, finețea execuției și mai ales 
prin motivele și culorile lor.

Atrage atenția o colecție de ex
ponate provenite de la palatele de 
la Persepolis, datînd din perioada 
Asemenidă, perioadă care a cunos
cut o mare glorie sub Darius I, 
Xerxes și Artaxerxes. Aceste expo
nate reprezintă basoreliefuri înfă- 
țișînd membri ai familiilor regale 
precum și bijuterii lucrate în aur 
și argint, fragmente de colonade, 
capiteluri, plăci cu inscripții din 
epoca respectivă, care împodobeau 
odinioară palatele din Persepolis. 
Aici se află, de asemenea, colecții 
de sculpturi în bronz și marmură 
din perioada Partă (250 î.e.n — 224 
e.n.) bijuterii, monezi, vase de ar
gint din perioada Sasanidă (226— 
251 e.n.).

Sălile de la etaj sînt rezervate 
obiectelor de artă din perioada Is
lamică. Cea mai mare parte din 
exponate — covoare de o rară fru
musețe, bijuterii și arme incrustate 
cu diamante — au aparținut diferi- 
ților Șahi ai Persiei din secolele 
XII—XIX.

în timpul
Consiliului de Stat a exprimat ad
mirația pentru arta cu care meșterii 
persani din antichitate și pînă în 
zilele noastre au creat aceste opere 
de mare valoare, relevînd grija cu 
care autoritățile iraniene păstrează 
aceste valori ale culturii și artei 
persane, adevărate comori ale civi
lizației umane.

La Departamentul Artelor Fru
moase au fost vizitate saloanele în 
care sînt expuse covoare, brocar
turi și țesături, miniaturi, picturi 
pe faianță, mobile cu încrustații în 
aur, argint și sidef datînd încă de 
pe vremea lui Darius. Alături de a- 
cestea sînt expuse lucrări ale artiș
tilor iranieni contemporani, care 
duc mai departe arta și cultura na
țională iraniană.

Au fost vizitate apoi atelierele 
Departamentului Artelor Frumoase.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, și Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, s-au intere
sat îndeaproape de modul cum sînt 
valorificate și dezvoltate tradițiile 
străvechii arte iraniene. Oaspeții 
români au semnat în cartea de o- 
noare a expoziției și au felicitat pe 
oamenii de artă iranieni, urîndu-le 
noi succese în activitatea lor crea
toare.

în încheierea vizitei au fost pre
zentate două filme documentare în- 
fățîșînd vizita Maiestății Sale Im
periale Șahinșahul Aryamehr în 
România, precum și vizita oficială 
pe care a făcut-o zilele acestea în 
Iran președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

ancheta socială
a

Ne. găseam deunăzi 
procuratura orașului Galați, 
pe urmele unui escroc care 
reușise să înșele zeci de ce
tățeni. Cu acest prilej mi-a 
fost dat să descopăr un caz 
care mi-a amintit de riposta 
lui Vlahuță. Pe ușă s-a 
strecurat sfioasă, și cu fața 
aproape ascunsă de. tot . în- . 
tr-o batistă o femeie în 
vîrstă. Speriată parcă, pri- , 
vea cu teamă în jur.'întinse 
procurorului o hîrtie.

— Vă rog să;mă apărați ! 
Vrea să mă omoare !

Cine intenționează oare 
să curme viața. unei bătrîne 
vlăguite, lipsite, de. apăra
re ? Propriul ei fiu !

...Povestea aceasta ' zgu
duitoare își are începutul» 
cu aproape 30 de ani în 
urmă cînd, prin decesul so
țului, Maria Zervo a rămas 
văduvă. Singura mulțumi
re, singura mîngîiere pe 
care o mai avea era fiul 
său, Temistocle. Termenul 
de comparație al dragos
tei ei de mamă nu putea 
fi decît „lumina ochilor". 
(Banală poate, dar veșnic 
emoționantă „unitate de

măsură" a sentimentului 
matern).

Temistocle s-a făcut bă
iat mare, a intrat la liceu, 
apoi la facultate. Modes
tă, înzestrată cu mult bun 

. 1 simt, bătrîna nu i-a vor
bit nici o dată de sacri
ficiile ei. Și iată-1 pe Te
mistocle Zervo inginer — 
la I.T.O. ( întreprinderea 
de transporturi orășeneas
că din Galati) — iar pe bă
trîna lui mamă pensionară, 
mîndră și fericită că a reu
șit să călăuzească pașii fiu
lui ei în viată.

într-o zi Maria Zervo 
a. primit un apartament 
confortabil în cartierul gă- 
lățean Mazepa. Această îm
prejurare avea să fie însă 
un examen pentru caracte
rul lui Temistocle. Trecu
tul a fost șters cu buretele 
lipsei de recunoștință și de 
omenie. Prezenta mamei 
sale în casă începea... să-l 

' deranjeze. Ce se întîmpla- 
se ? în viata lui apăruse o 
femeie care avea un copil 
în vîrstă de 14 ani. Țemi- 
stocle dorea să-i aducă 
lingă el, în apartament. îi 
trebuia spațiu. Soluția ? Să 
se descotorosească de bătrî- 
nă ! Zis și făcut. Fiul în
cepu să se comporte fată 
de propria sa mamă ca ul
timul dintre cîrcotași. De 
la sîcîieli, șicane, a trecut

Dumitru MINCULESCU

(Continuare în pag. a II-a)
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CONTURAREA UNEI VALOROASE 
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în jurul „mesei rotunde" regi
zorii Andrei Blaier, Liviu 
Ciulei, Mihai Iacob, Manole 
Marcus, Iulian Mihu, Mircea 

Mureșan, Ion Popescu-Gopo

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, a 
adresat o telegramă Consiliului Național al Revoluției 
al Partidului Democrat din Guineea, cu ocazia împli
nirii a 20 de ani de la înființarea Partidului Democrat 
din Guineea, prin care transmite întregului partid și 
poporului guineez prieten un cald salut frățesc și sin
cere felicitări. Urăm Partidului Democrat din Guineea, 
se spune în telegramă, succese tot mai mari în activi
tatea și lupta sa pentru progresul economic, social și 
cultural-științil'ic al țării, împotriva colonialismului și 
nebcolonialismdlui, pentru 1 afirmarea ființei naționale, 
prosperitatea și fericirea poporului guineez.

In drum spre patrie, venind din Belgia, președintele 
Consiliului de Miniștri al Turciei, Demirel Suleyman, 
a adresat președintelui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, ur
mătoarea telegramă:

„Zburînd deasupra frumoasei dumneavoastre țări, în 
drum spre Turcia, aș dori să vă exprim salutul meu căl
duros dumneavoastră, d-le prim-ministru, împreună cu 
urările mele cordiale pentru progresul și prosperitatea 
țării dumneavoastră și a poporului român".
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Alimentația publică 
ieșeană

Problema dezvoltării și diversifi
cării rețelei de alimentație publică, 
pentru ca aceasta să satisfacă mai 
bine cerințele cele mai variate 
formează obiectul unor aprofundate și 
multilaterale dezbateri în opinia pu
blică. S-au analizat diferitele tendințe : 
fenomenele de gigantism și de intro
ducere a șablonului culinar, de neres- 
pectare a unor cerințe elementare ale 
deservirii, ineficienta economică a a- 
cestui important sector al comerțului 
toate acestea fiind o expresie a lipsei 
de spirit gospodăresc, a rutinei și ne
glijării nevoilor consumatorilor. S-au 
preconizat măsuri corespunzătoare, 
care în mod operativ să ducă la înlătu
rarea lipsurilor și introducerea unor 
forme eficiente de deservire.

Pentru a vedea în ce măsură rezul
tatele acestor dezbateri, îndrumări și 
indicații sînt aplicate, am organizat zi
lele acestea un raid-anchetă la Iași

La Iași sînt cîteva localuri — „Mol
dova", „lașul", „Bolta rece", „Cot
nari", grădina de vară din parcul Co- 
pou, motelul „Bucium" etc. — care 

i prin aspectul și dotarea lor, prin ser
viciul atent prezintă o bună „carte de 
vizită" orașului și reflectă strădania 
organizațiilor locale de a satisface ce
rințele consumatorilor. Dar, îndată ce 
depășești cu puțin centrul, Piața Unirii, 
în jurul căreia se află concentrate nu
meroase restaurante și bufete, cele mai 
mari și solicitate, dai de cartiere în
tregi, vechi și noi, aproape complet 

' lipsite de asemenea unități.
Ce a determinat o astfel de ampla

sare teritorială ? Tovarășul Ilie loan, 
directorul comercial al trustului de ali
mentație publică, ne explică : Astăzi 
orașul are aproape o sută de localuri 
de alimentație publică, din care a- 
proape șaizeci la sută sînt bufete și 
chioșcuri. Rețeaua numără 12 restau
rante și două gogoșerii. în 1950 erau 
aproape 150 de localuri și printre a- 
cestea se numărau birturi și ospătării 
populare, bodegi de tot felul. Aprovi
zionarea era pe atunci mai dificilă. Dar 
amplasarea localurilor era mai bună : 
unele erau în piețe, oboare, pe arterele 
de penetrație în oraș.

O completare a stării nesatisfăcă
toare în repartizarea și profilul rețelei, 
sesizată nouă de numeroși cetățeni din 
cartiere și lucrători din alimentația pu
blică, ne face și directorul 
Constantin Cămară.

— Nu avem încă în oraș o plăcin
tărie. Cele două gogoșerii 
merg foarte bine, dar sînt necesare și 
altele. Se cere o diversificare a rețelei, 
ca ea să corespundă în special cetă
țeanului care vrea să mănînce repede, 
ieftin și bine. Avem un singur restau
rant „Expres", cu linie de autoservire 
și mai sînt necesare cîteva. Avem ne
voie de birturi populare și ospătării. 
Lipsesc complet sau sînt foarte rare 
unitățile de alimentație publică în car
tierele Sărăriei-Țicău, Tătărași, în zona 
abatorului, la Galata și în noua zonă 
industrială a orașului. Este nevoie în 
special de unități mici pentru desface
rea de mîncăruri calde...

Am notat afirmațiile. Ne interesa 
însă ce se face pentru extinderea re
țelei, pentru diversificarea ei. De aceea 
ne-a și mirat modul în care pune pro
blema însuși directorul trustului de 
alimentație publică. Oare nu de trust 
depinde în cea mai mare măsură fizio
nomia rețelei ? Directorul este însă 
nou, abia împlinește anul de cînd 
ocupă acest post.

în atelierele trustului — ni se spune 
— sînt în curs de realizare utilajele 
necesare pentru transformarea a două 
restaurante în localuri cu autoservire. 
Unul din bufetele din piața centrală a 
orașului va deveni ospătărie. Se vor da 
în funcțiune unități cu specific lo
cal, „Casa vînătorului" în Parcul Ex
poziției și „Crama Chirițoaiei", ce se 
reconstruiesc pe baza restaurantuluj- 
grădină „Hanul Ancuței". Ce localuri 
mici se vor înființa, ce alte profiluri 
de alimentație se au în vedere ? Mai 
aflăm că se intenționează deschiderea 
unei plăcintării și că cele două gogo
șerii vor fi dezvoltate și dotate cu 
hrană caldă. Și cam atît.

Tovarășul Nicu Simion, director la 
direcția comercială, sublinia că „re
țeaua va rămîne deficitară pînă în 
1970 și va trebui să cheltuim cu mare 
zgîrcenie fondurile de investiție. Iar 
pînă atunci este necesar să folosim 
cu multă atenție fondurile de mică

trustului,

existente

<•

mecanizare pentru a obține cea mai 
eficientă întrebuințare a lor".

Clar și categoric. Dar cum se fo
losesc aceste fonduri ?

La restaurantul de pe malul Ciricu- 
lui, o platformă betonată cu mozaic, o 
instalație de grătar, un bazin tip-ac- 
variu (geamurile i s-au spart din prima 
zi) și cîteva acoperișuri de stuf pe sus
ținători de lemn, au înghițit 600 mii 
lei.

Departe de centru, într-un bloc-turn, 
s-a construit cel mai frumos și mo
dern restaurant al orașului, pe lîngă 
care funcționează un bufet, un bar 
de noapte, o cofetărie. Oglinzi, lus
tre, perdele scumpe, mochetă pe du
șumele, anexe de producție și condiții 
excelente ; este restaurantul „Cotnari". 
Or, localul se potrivește în acest car
tier industrial ca nuca în perete. Aici 
erau necesare expresuri, birturi popu
lare. La trust despre acest local se 
vorbește ca despre o „inspirație nefe
ricită" a organelor locale, care a cos
tat scump alimentația publică și con
tinuă s-o coste prin pierderile zil
nice pe care le provoacă.

Alimentația publică ieșeană a în
cheiat anul trecut cu beneficii de 
trei milioane lei. Primul trimestru al 
acestui an doar cu 67 mii lei, deci 
mai puțin de 700 (șapte sute) lei în 
medie pe local de alimentație publi
că I Privite lucrurile mai în amănunt 
aflăm că un număr de 14 localuri, 
dintre care cîteva din cele mai mari, 
sînt nerentabile. Deci și bruma de be
neficii nu de pe urma restaurantelor, 
ci tot a localurilor mici, a bufetelor, 
a chioșcurilor se obțin. Toată lumea 
este de acord că orașul are o rețea 
de alimentație publică redusă față de 
necesități, iar 14 unități lucrează în 
pierdere. Ce fel de comerț este a- 
cesta ?

Tovarășii de la conducerea 
lui, a direcției comerciale au 
motiv : n-avem cadre, lipsesc 
nari, 
câți.

Dar lucrurile nu stau așa. Cu a- 
ceeași ușurință cu care s-au risipit mi
lioane în construcții și amenajări se 
risipește și forța de muncă. Pentru 
cele 95 de unități existente, trustul 
are un aparat de 85 funcționari în cen
trală. Din totalul de 1 327 de lucră
tori, în rețeaua de alimentație publi
că a orașului numai 111 fac munca 
de ospătari. Există un număr exage
rat de mare de oameni de ajutor. în 
nici una din cele douăsprezece unități 
vizitate, responsabilul nu se afla în 
local în mijlocul consumatorilor. Erau 
toți, ori în biroul lor ocupați cu scrip- 
tologia, ori umblau după aprovizio
nare I Dar cei de la trust ce fac ?

Dacă mai avem în vedere că fie
care restaurant mare are între 35 și 
70 de 
seama 
fel de 
vestita 
de 37 
lunare 
găsești 
iarnă, 
botezat „al 
mergi la „Bolta rece". Găsești toate 
astea și la restaurantele din centru. 
Afară de aceasta, la prînz aici nu se 
servesc ciorbe și din această cauză 
pînă la primele ore de după-amiază, 
doar incidental mai calcă cineva pra
gul localului. De ce se folosesc a- 
tunci două schimburi de personal ? 
Ca un schimb să se odihnească în 
local dimineața, pentru a fi liber sea
ra I — Dacă nu cîștigăm nici sala
riul de bază aici — ne-au declarat 
două ospătărițe — mai așteptăm pu
țin și la prima ocazie ne ducem la 
fabrică. Iată cum se ajunge la lipsă 
de cadre în rețea. în unele localuri, 
arată Elena Dumitriu, secretara comi
tetului de partid al trustului, vezi 
grupuri, grupuri de lucrători ai uni
tății stînd la șuete, în timp ce în 
altele personalul nu poate face față 
solicitărilor.

La Iași există și următoarea „teo
rie" — care mai poate fi întîlnită și 
în alte părți — că localurile mari nu 
sînt „chiar" nerentabile, deoarece niș
te bufete sau baruri anexe fac vîn
zare bună și le întrețin. Este situa
ția restaurantului „Cotnari” care face 
încasări de două mii de lei pe seară, 
iar bufetul alăturat de patru și cinci 
ori mai mult. Pentru a se crea a-

trustu- 
un leit 
gestio- 

jefi de unități, ospătari califi- 
n general nu există personal.

salariați, ne 
în ce măsură 
aparat asupra 
„Bolta rece“ 
de persoane 

în jur de 250 de mii ! Ca să 
icre de Manciuria, salam de 
mititei sau un vin oarecare, 

casei", nu trebuie să

putem da ușor 
grevează un ast- 
rentabilității. La 
cu un personal 
se fac încasări

parența unei rentabilități, noaptea bu
cătăria de la „Cotnari" se folosește 
pentru a face preparatele cu care se 
aprovizionează ziua bufetele. Dar ie
șenii, din cauza unor socoteli pseu- 
doeconomice, a unei rentabilități fic
tive, trebuie să mănînce ficat sau șni
țele prăjite de cu noapte ? Oare nu 
le-ar putea mînca proaspete, calde, 
chiar la bufetele respective ? Orașul 
are nevoie de localuri de alimentație 
publică funcționale, rentabile, adec
vate cerințelor și nu de muzee, fie 
ele folcloro-culinare.

Și la Iași există experiența pozi
tivă a unor unități rentabile. Mai a- 
les a unor unități mici, din rîndul că
rora se evidențiază în mod deosebit 
cele care funcționează pe bază de re
miză. La Iași, din șaisprezece cofe
tării, trei au acest regim. Din două
zeci și cinci de bufete, opt lucrează 
pe bază de remiză. Toate au o ren
tabilitate ridicată. Iată de pildă e- 
xemplul remizierului loan Silivestru. 
Omul, în vîrstă de șaizeci și patru de 
ani, are o experiență în meserie de 
peste 50 de ani. împreună cu soția 
ține unul din bufete. O prăvălioară 
îngrijită, relativ bine aprovizionată. 
Preparate de carne, trei-patru feluri de 
vin vărsat. Servici atent. Comenzi e- 
xecutate pe loc. Remizierul face lunar 
vînzare de 80—100 mii lei, fără res
ponsabili, fără ospătari, ospătari-ad- 
juncți, debarasori, femei la veselă, oa
meni de serviciu etc. Ba, mai mult, 
în cursul discuțiilor a reieșit că în a- 
semenea bufete s-ar putea vinde și 
mai mult dacă s-ar putea aproviziona 
și cu alte preparate, mai variate ca 
sortiment și ca preț. El a enumerat 
unele produse a căror preparare și 
desfacere i-au fost interzise, pe motiv 
că se denaturează profilul localului. 
Oare cine poate determina mai bine 
„profilul" localului decît priceperea 
celui care vinde și cererea consuma
torului ?

Directorul trustului este de acord că 
bufete, bodegi, birturi, cofetării pot și 
trebuie organizate pe principiile remi
zei. Dar se pare că numai 
tic, fiindcă 
alimentației publice bate pasul în 
loc. Se au 
profilările și modernizările unităților 
mari. Este absolut necesar sprijinul or
ganelor de partid și de stat pentru 
instaurarea unui mod just de gîndi- 
re economico-comercială, care să țină 
seama de cele două laturi principale 
ale acestei activități : satisfacerea ce
rințelor consumatorilor și eficiența e- 
conomică. Sînt deziderate care se pot 
realiza numai pe calea lichidării ru
tinei, a introducerii unui stil comer
cial mobil în întreaga activitate, a 
adaptării rapide la nevoi, la indica
țiile pieței, a promovării cadrelor care 
iubesc acest comerț și știu să-l prac
tice cu competență.

teatre
© Teatrul de operă și balet : 
SEARĂ VIENEZĂ — 19,30, (la 
Sala Palatului) : RIGOLETTO 
— 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : 
PRINȚESA CIRCULUI — 19,30.

9 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : DRAGONUL 
(spectacol prezentat de „Deutcheș Theater Berlin" — R.D.G.) — 19,30, 
(sala Studio) : CASTILIANA — 15,30, O FEMEIE CU BANI — 20, 

I® Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 20.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : LUCEAFĂRUL — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : CAN
DIDA — 19,30.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HENRIC AL IV-LEA — 
19,30, (sala Studio) : ABSENȚA UNUI VIOLONCEL - 20.
e Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : VINOVAȚI FĂRĂ VINĂ — 20.
0 Teatrul Mic : RICHARD AL II-LEA — 19,30.
a Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Ca
ragiale" : VASSA JELEZNOVA — 20.
® Teatrul „Țăndărică": TIGRIȘORUL PETRE — m-iric
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy) : PARADA REVIS- 
TEI _  19 30 (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
0 Circul de stat : VARIAȚIUNI DE CIRC - 19,30..1____________________________ ——-------------------------------------------------------------

14,00 — Tenis de cîmp : Româ
nia — Spania — Cupa „Davis" 
— transmisiune de la Stadionul 
Progresul. 18,00 — Pentru cei 
mici : A.B.C. — De ce ? 18,25 — 
Pentru tineretul școlar : Antolo

gie școlară — Ion Creangă. Vorbește conf. univ. Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga. 18,50 — Publicitate. 19,00 — Telejurnalul de seară. Agenda 
economică. 19,22 — Buletinul circulației rutiere. 19,30 — Cîntecul tine
reții. Muzică ușoară. 20,00 — Săptămîna. 20,45 — Avanpremiera. 21,00 
— Reflector. 21,20 — Film artistic : „Se-ntîmplă numai duminica" — 
comedie a studiourilor poloneze. 22,45 — Telejurnalul de noapte.

tv

Oficiul pentru construirea de 
locuințe proprietate personală 
cu sediul în Pitești, str. 1 Mai 
nr. 44, aduce la cunoștința ce
tățenilor care doresc să-și cum
pere apartamente, pe credit 
dat de stat, conform H.G.M. nr. 
26/1966 că are de vînzare gar
soniere și apartamente cu două 
și trei camere în blocuri cu 
cite 20 de apartamente și pa
tru etaje.

La Pitești, str. Frații Golești, 
în blocuri cu patru etaje, se 
găsesc apartamente cu două 
și trei camere; în str. Teilor, 
tot în bloc cu patru etaje — 
apartamente cu două camere 
iar în str. Victoriei, peste drum 
de Teatrul de Stat, garsoniere 
într-un bloc cu patru etaje. 
La Rm. Vîlcea, pe str. Filimon 
Sîrbu și în cartierul 1 Mai, în 
blocuri cu parter și patru etaje, 
se vînd apartamente cu două 
și trei camere.

Prețurile sînt în jurul su
melor de: 70 000 lei un apar
tament cu două camere, 90 000 
lei un apartament cu trei ca
mere și 45000 —50 000 lei o gar
sonieră.

Informații suplimentare se 
pot obține zilnic între orele 
7—15 la sediul oficiului sau la 
telefon 2473.

Construcții

rate
gospodă-

Focșani 
populație și

întreprinderea de 
rie orășenească din 
execută pentru 
pentru instituții diferite lucrări 
de construcții și reparații, cu 
plata în rate. Un personal ca
lificat efectuează instalații sa
nitare (interioare și exteri
oare), reparații electrice, pres
tații în arta decorativă, de
ratizări și dezinfecții, 
cu taximetre în oraș și 
localități.

Cei interesați se pot 
întreprinderii, în str. 
nr. 2 și la telefon 1477 
1611.

curse 
în alte

adresa 
Eroilor 

sau

Impresii de pe
Valea Prahovei

Eugen BARBU

O călătorie pe Valea Prahovei te lasă 
cu amintiri de neuitat. Frumusețea na
turală a acestor locuri a fost cîntată 
de subsemnatul în evocări literare. De 
data aceasta aș dori să semnalez unele 
rămîneri în urmă datorate unor organe 
locale mai puțin fermecate de ceea 
ce le înconjoară. Să începem cu dru
murile. Cine vine cu mașina către 
Brașov dinspre Ploiești nu poate să nu 
remarce buna gospodărire începînd cu 
Breaza și terminînd cu Sinaia. Grădini 
îngrijite, curți și locuințe noi, livezi 
bine supravegheate, totul respiră o 
bună stare evidentă și mai ales pun în 
evidență iscusința mîinilor unor gos
podari. Că lipsește, ca în multe locali
tăți, un trotuar asfaltat, asta e altă 
căciulă 1 Se pare că piatra necesară 
acestei operații de urbanizare e prea 
departe de ochii organelor locale. Dar 
dacă aceste trotuare ar părea multora 
un lux (ele ar putea fi realizate, ca în 
Dobrogea, prin aducerea pietrei în fața 
fiecărei gospodării de către sfaturile 
populare) starea șoselei naționale și 
anume în porțiunile de urcuș, adică 
acelea ce sînt construite cu piatră cu
bică (începînd de la Gura Beliei și 
terminînd cu Buștenii) lasă cu totul de 
dorit. Gropi inimaginabile scutură ca
mioanele și autoturismele aflate prin 
aceste loturi în mare trafic. (Calcu
lați pagubele zilnice și o să ajungeți la 
concluzii mai mult decît interesante!). 
Unele sfaturi populare, cum e cel din 
Sinaia, au reparat unele porțiuni dar 
operația este cu totul superficială și 
la ploile viitoare va fi nevoie de alte 
zeci de mii de lei. Pe aici se vede 
treaba că proverbul „scumpul mai mult 
păgubește" e cunoscut cu destulă a- 
proximație.

Imaginația cea mai roză a reporte
rilor este însă contrazisă de năstrușnicia 
măsurilor luate de unele organe locale 
de administrație care, nici mai mult, 
nici mai puțin, în loc să redea dru
murilor o înfățișare cît de cît carosa
bilă, acolo unde intemperiile iernii au

efectuat stricăciunile lor naturale, au 
trecut la o potemkiniadă demnă de iro
niile cele mai neașteptate. Pe marginea 
șoselei deteriorate au apărut imense 
vase de ciment sau de metal, în care 
au fost sau vor fi plantate flori III Grija 
pentru peisajul și așa îmbelșugat ilus
trat de revărsarea naturii are în ea 
ceva înduioșător — dar ce ne facem 
cu hîrtoapele ? Oare președinții sfatu
rilor populare din localitățile astfel îm
bogățite cu produse horticole călăto
resc cu elicopterul de nu simt și nu 
văd toate acestea ? Pe ei nu-i zdrun
cină nimic și nimeni ?

Ajunși în localitatea Poiana Țapului, 
peisajul devine de o măreție unică. 
Privim cu o vădită plăcere vilele si
tuate pe Zamora și plaiurile verzi în 
acest anotimp. Masivitatea Biicegilor 
nu poate fi întrecută aici de nici o des
criere. Luînd-o la pas prin localitate 
ai însă încet-încet și o altă imagine. 
Poiana Țapului, după părerea subsem
natului, ar putea rivaliza cu orice lo
calitate de pe Valea Prahovei ca pre
tenții climaterice și de confort. Dar 
drumurile laterale sînt nepavate sau 
îndelung neglijate, sînt noroaie iar în
tre gară și vilele de pe Zamora este o 
groapă imensă în care se ard de ani 
de zile gunoaiele. Pentru cei veniți la 
odihnă fumul iute emanat de restu
rile pestilențiale și muștele cît unghia, 
cu miile iau locul ozonului și te în
trebi ce-i împiedică pe cei însărcinați 
cu bunăstarea generală a localității 
să treacă la măsurile de rigoare. La o 
cercetare sumară ni s-a spus că Sfatul 
popular din Bușteni — de care Poiana 
Țapului depinde — a făcut numeroase 
sesizări la Sfatul popular regional din 
Ploiești pentru mutarea acestei gropi 
de gunoaie într-o veche carieră părăsită 
dar propunerea a fost respinsă.

Le sugerăm celor în cauză să se 
mute cu casa aici și să respire acest 
aer curat. Cît privește starea drumu
rilor ea este cu totul lamentabilă și 
așteptăm noi aprobări’ și ele demult 
supuse organelor din Ploiești.

.............. ....... -• ........ . ,

teore-
la Iași dezvoltarea

în vedere numai re-

Al. PLĂIEȘU Campingul de la Bicaz în așteptarea oaspeților Foto : M. Cioc
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Așa se poate pierde
(Urmare din pag. I)

lacurînd la îmbrînceli, 
bătăi. Dar mama, îndure
rată, îi ierta totul. Unde 
să se ducă ?

Cînd a văzut însă că bă- 
trîna „rezistă", inginerul 
Zervo a trecut la metode 
mai dure. A început să o 
amenințe cu moartea ! Cu
prinsă de deznădejde, Maria 
Zervo s-a adresat procura
turii.

„Vă rog să puneți în ve
dere fiului meu, Temisto
cle, să nu mă mai maltra
teze. Eu plătesc chiria, 
treținerea, lumina, eu 
port toate cheltuielile 
sei din pensia mea de 
lei, care este de trei 
mai mică decît salariul 
în schimb, am parte de 
tăi, îmi spune să plec 
mereu mă amenință 
moartea".

în aceste cîteva rînduri 
este întreaga dramă a Mă
riei Zervo. Dragostea ei 
nețărmurită este monstruos 
răsplătită de acest fiu.

Am căutat să stau de 
vorbă cu inginerul Temis
tocle Zervo :

— E mahalagioaică, cică- 
litoare. E dementă. A fost 
condamnată, întrebați toți 
avocații cine este femeia 
asta, toți o cunosc ! — s-a 
năpustit, 
să-și 
suflare mama.

N-am întrebat toți avoca- 
ții, doar o bună parte 
din ei. Iată răspunsurile :

— Nu o cunosc ! (avocat 
Mihai Daraban).

— N-am auzit nici o dată 
de numele acesta (avocat 
Costică Țoco).

— Eu o cunosc — ne-a 
spus Spiru Papastramatatos, 
arhivar șef al Tribunalu
lui regional-Galați. Am fost 
vecin cu ea. E femeie cum
secade, respectabilă, e 
membră de partid. A fost 
învățătoare. Acum, mi se 
pare, este pensionară...

în- 
su- 
ca-
700 
ori 
lui. 
bă-

Și 
cu

furibund, fiul 
zugrăvească dintr-o

La miliție am aflat că 
Maria Zervo nu are nici 
un fel de antecedente pe
nale.

Pus față în fată cu min
ciuna sa, inginerul Zervo 
se face stacojiu.

— întrebați vecinii! Vor 
confirma totul !

Redăm, pe scurt, și cele 
ralatate de cîțiva dintre a- 
ceștia.

Gheorghe Bocăneală, ad
ministrator la spitalul nr. 
3 Galati : „Sînt vecin de 
apartament cu Maria Zer
vo. Este o bătrînă liniști
tă, respectată de oameni. 
Are și un fiu, inginer, 
unicul ei copil. L-a cres
cut, l-a învățat, dar acesta 
are fată de ea o compor
tare barbară".

Georgeta Teodoru, veci
nă de apartament : „Te
mistocle Zervo are o com
portare inumană față de 
propria mamă. Cînd vine 
acasă, în loc de 
ziua", o înjură. O 
zilnic pentru a o deter
mina să se sinucidă, ca el 
să aducă în casă o femeie 
cu copilul ei. De fapt chi
ria, cotele de întreținere, 
taxele de lumină le plă
tește Maria Zervo. Te
mistocle nu-și plătește 
nici mîncarea. Astă iarnă, 
din cauza bătăilor pe care 
le suporta, femeia era ne
voită să sară pe fereastră 
și să se refugieze la ve
cini. Stimez pe Maria 
Zervo și detest pe fiul ei 
care sfidează pe toată lu
mea".

Angela 
contabilă 
„Fiul își

„bună 
bate

Bocăneală — 
la I.G.L. Galati : 
bate mama 

proape zilnic, are o 
portare urîtă în 
tate".

Profilul moral al 
nerului Temistocle 
se conturează 
claritate.
„om" ce 
omenesc ?

Ce știu

a- 
com- 

socie-

Un 
mai

ingi- 
Zervo 

astfel cu 
asemenea 

are în el

tovarășii săi de

otewM
muncă despre el ? 
mic. îl consideră 
telectual subțire", 
carte, căruia i se ______
în general și bune manie
re, simțăminte alese. Dar 
Temistocle Zervo este din 
cu totul alt aluat.

— Ce măsuri pot evita, 
la timp, un tragic dezno- 
dămînt ? întrebarea am 
pus-o de data aceasta 
unui om al legii, procuro
rul Romulus Tănăsescu 
din Galati.

— Maria Zervo, ne-a 
răspuns tovarășul procu
ror, trebuie să șe adrese
ze justiției. Indivizi de 
felul inginerului Temisto
cle Zervo trebuie să dea 
socoteală pentru monstru
ozitățile pe care le săvîr- 
șesc. în fața legii, a în
tregii societăți ! Legile 
tării ocrotesc în cel mai 
înalt grad femeia mamă, 
ea se bucură de înalta 
stimă a societății. Ingine
rul Zervo a călcat în pi
cioare cele mai elementa
re simțăminte omenești, 
dar a călcat și legea. Ca
lomnia, injuriile, amenin
țarea sînt pasibile de pe
deapsă. Acest om trebuie 
să plătească pentru atitu
dinea și faptele lui ne
demne. De asemenea, e un 
act justițiar scoaterea lui 
din casă și rămînerea ma
mei ca singură stăpînă pe 
apartament.

Mai ni- 
un „in- 
om cu 
atribuie

...și a unui tată
Cînd a cunoscut-o pe ac

tuala lui soție, Constanța, 
Ion Alexandru nu mai știa

cum să o asigure că vor 
fi fericiți împreună. A con
vins-o. Ca să-i fie pe plac, 
Constanța muncea de dimi
neață pînă seara : îi asigura, 
un menaj corespunzător, 
făcea treburile gospodăriei 
— toate acestea după o zi 
de muncă la întreprin
derea „Industria Iutei" 
din București, unde lu
crează. După un timp 
însă, Ion Alexandru și-a 
uitat obligațiile familiale, 
copiii. Au început să-l in
tereseze alte femei, băutu
ra, chefurile cu prietenii. 
Soției îi adresa injurii, o 
bătea. O izgonea din casă, 
pentru a face loc altor fe- 
mei „mai 
noapte, pe la ora 2, 
lungat-o definitiv, 
preună cu cei patru

— „Trăiesc acum 
toții într-o singură i 
rută, fără căldură, 
mama Constantei — 
spus tovarășa ______
Ciocîrlan, salariată la în
treprinderea „Industria Iu
tei". unde lucrează Constan
ta Alexandru. Sase persoa
ne într-o odăiță". x

în acest timp, „măria sa" 
soțul se lăfăie în trei ca
mere mari, bea și petrece 
nopți întregi cu femei și 
prieteni de aceeași teapă 
cu el.

Am încercat să vorbim 
cu Ion Alexandru în do
rința de a vedea cum 
tă și cum gîndește. 
ne-a fost imposibil, 
l-am găsit nici acasă, 
prin vecini, nici la 
crîșmă. Ni s-a spus că 
l-am putea găsi la „Frigo
com" — întreprinderea

tinere”. într-o 
a a- 
îm- 

copii.
i cu 
carna

la 
ne-a 

Niculina

ara- 
Dar 
Nu 

nici 
vreo

unde lucra. Am ajuns 
însă... cu 15 minute prea 
tîrziu : tocmai își dăduse 
demisia, ca și în alte rîn
duri, ca soția să-i piardă 
urma... Și-acum, din nou, 
e de nedescoperit.

— E un ticălos ! l-a ca
racterizat fără înconjur 
tovarășa Ana Micloș, șefa 
serviciului personal al fa
bricii. Lucrează mai mult 
ca particular, pentru 
nevastă-sa să nu 
primi pensia lunară fixată 
de tribunal pentru între
ținerea celor patru copii, 
în schimb, de curînd a a- 
chitat taxa de 3 000 (trei 
mii) lei pentru divorț și a 
intentat acțiune.

„Soția mea — se spune 
în această acțiune de di
vorț înaintată de Ion Ale
xandru — întreține relații 
extraconjugale, iar subsem
natul este singurul susțină
tor al

Este 
hoțului 
prădat, 
cît îl tine gura : „prindeți 
hoțul". Oare i se va mai 
îngădui acestui „tată" imo
ral să-și frustreze copiii o- 
ropsiți spre a trăi în des- 
frîu, în casa mobilată de 
soție ? Numeroși cetățeni și 
cetățene, printre care Ma
ria Petrescu, muncitoare la 
„Industria Iutei", Mircea 
Mihăilescu, funcționar la 
„Frigocom" și alții, indig
nați de comportarea inuma
nă a acestui părinte denatu
rat, consideră că ar trebui 
obligat să-și primească aca
să familia batjocorită și iz
gonită și să achite pînă la 
ultima centimă banii dato
rați copiilor săi.

★

Conștiința acestor oameni 
s-a degradat, iar influența 
opiniei publice întîlnește 
obstacole grele ; aici trebuie 
să se facă simțite, prompt, 
rigorile legii, în așa fel încît 
celor ce și-au pierdut ome
nia să le treacă pofta de

. a-și mai 
— uneori 
apropiați 
călca în 
de bună conviețuire.

ca 
poată

familiei..." 
ipocrizia și tupeul 
care, după ce te-a 

aleargă strigînd

batjocori semenii 
chiar pe cei mai 
dintre ei — de a 
picioare regulile

• SPARTACUS — film pentru 
ecran panoramic : PATRIA — 
9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
• FRENCH CAN-CAN : REPU
BLICA — 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, FESTI
VAL — 8,30; 11; 13,30; 161
18.30 ; 21 ; la grădină — 20.
• ANGELICA ȘI REGELE — 
cinemascop : LUCEAFĂRUL —
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
BUCUREȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21 (la ambele comple
tarea Mama lui Adrian), STA
DIONUL DINAMO (completare 
In tainițele muzeului) — 20, 
GRĂDINA DOINA — 20,30, A- 
RENELE LIBERTĂȚII — 20.
O OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — 
cinemascop : BUCEGI (comple
tare In tainițele muzeului) —
9.30 ; 12 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 ; la
grădină — 20, MODERN (com
pletare Petrol) — 9; 11,15 j
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• REÎNTOARCEREA PE PĂ- 
MÎNT : CENTRAL (completare 
Tinerețe. A 45-a aniversare a 
U.T.C.) — 9 ; 11,45 ; 14,45 ; 17,45 ;
20.45.
0 A DISPĂRUT UN FRAGO
NARD : CAPITOL (completare 
Tensiune înaltă la Bechet) — 9 ;
11.45 ; 14,45 ; 17,45 ; 20,45, ME
LODIA (completare Legenda 
ciocîrliei) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, FLAMURA (comple
tare Tinerețe. A 45-a aniversare 
a U.T.C.) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
e PILOT DE ÎNCERCARE : 
CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14.
0 DILIGENTA : UNION (com
pletare Orizont științific nr. 3/ 
1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9 ; 10.
® ÎNVIEREA (ambele serii) : 
DOINA — 11,30 ; 16 ; 19,30.
O UN FILM CU O FATĂ FER
MECĂTOARE : LUMINA — 
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.
a PARISUL VESEL — PE 
DRUMUL THALIEI : TIMPURI 
NOI — 9 — 21 în continuare.
® RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : 
VICTORIA (completare Orizont 
științific nr. 3/1967) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; ARTA (completare în 
tainițele muzeului) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, Ia gră
dină — 19,45.
0 SĂRMANII FLĂCĂI — cine
mascop : VICTORIA (comple
tare Orizont științific nr. 3/1967) 
— 18,30 ; 20,45.
9 JANDARMUL LA 
YORK — cinemascop : 
RA (completare Orizont științi
fic nr. 3/1967) — 9,30 ;
15 ; 17,45 ; 20,30 ; la grădină — 
20, FLOREASCA (completare 
1 Mai 1967) — 9 ; 11,30 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45.
e ÎNDRĂGOSTITII DIN MA- 
RONA : TOMIS (completare 
Mama lui Adrian) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O COPIII LUI DON QUIJOTTE: 
GIULEȘTI (completare Fabrica 
de împachetat fum) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
a OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE: PACEA 

18 ; 20,30, COS- 
' ‘ 20,30.

cine- 
9.30 ; 
20,45,

NEW
AURO-

12,15 ;

— 11; 15,30; lo,
MOS — 10,30 ; 15,30 ; 18 ;
O SUCCES. CHARLIE ! — 
mascop : EXCELSIOR — 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; «,,w,
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30 (la ambele comple
tarea Mama lui Adrian), FERO
VIAR (completare 1 Mai 1967) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45.
0 DACII — cinemascop : MUN
CA — 15.30 ; 18 ; 20,30, MOȘI
LOR — 15,30 ; 18 ; la grădină —
20.15 (la ambele completarea O- 
rizont științific nr. 3/1967).
o ACEI OAMENI MINUNAȚI 
ÎN MAȘINILE LOR ZBURĂ
TOARE : FLACĂRA — 14,15 ; 
16,30.
0 LENIN ÎN POLONIA : FLA
CĂRA (completare Istoria unui 
manuscris) — 18,45 ; 20,45.
© ROBII : LIRA (completare 
Tinerețe. A 45-a aniversare a 
U.T.C.) — 11, la grădină — 20, 
POPULAR (completare Petrol)
— 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, RA
HOVA (completare Istoria unui 
manuscris) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

16,15 ;

11

9 LEAC CONTRA DRAGOS
TEI : LIRA (completare Tine
rețe. A 45-a aniversare a 
U.T.C.) — 16 ; 18,15.
O JANDARMUL DIN SAINT- 
TROPEZ — cinemascop : BU- 
ZEȘTI — 10 ; la grădină — 20,30. 
O DIMINEAȚA, DEVREME — 
cinemascop : BUZEȘTI (com
pletare Vizita delegației de 
partid și guvernamentale a 
R. P. Bulgaria în Republica 
Socialistă România) — 16 ; 18,30. 
O A FOST CÎNDVA HOȚ — 
cinemascop : COTROCENI —
14 ; 16,15.
e TREIZECI ȘI TREI — cine
mascop : COTROCENI (comple
tare Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Bul
garia în Republica Socialistă 
România) — 18,30 ; 20,45.
® ZORBA GRECUL:PROGRE
SUL — 10,30 ; 15,30.
O FIDELITATE : PROGRESUL 
(completare 
GRĂDINA 
PARC" —
0 COLIBA
— cinemascop : GRĂDINA EX
POZIȚIA — 20.
e TUNELUL — cinemascop : 
UNIREA (completare Scrisoare 
din Germania) — 15,30 ; 18 ; la 
grădină — 20, VIITORUL (com
pletare Proiecte) — 15,30 ; 18 ;
20,30.
0 ANGELICA, MARCHIZA 
„ÎNGERILOR" și MINUNATA 
ANGELICA — cinemascop : 
GRIVIȚA — 10 ; 15,30 ; 19,30.
GRĂDINA „CAPITOL" — 19,45. 
© RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : 
VITAN (completare De ziua ma
mei) — 15.30 ; 18.
0 MOMENTUL ADEVĂRULUI
— cinemascop : MIORIȚA (com
pletare în tainițele muzeului)
— 9 ; 11,15 ; 13.30 : 16 ; 18,30 ; 21.
e THERESE DESQUEYROUX : 
DRUMUL SĂRII — 15,30 ;
17,45 ; 20.
o RIO CONCHOS — cinema
scop : COLENTINA — 15,30 ; 
17,45, FERENTARI — 15,30 ; 18 : 
20,30.
o SCARA CURAJULUI : CRÎN 
GAȘI (completare Pe urmele lu> 
1907) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
® CIJM SE REUȘEȘTE ÎN DRA 
GOSTE : GRĂDINA TOMIS 
(completare 1877) — 19.45.
O CĂSĂTORIE ÎN STIL ITA 
LIAN : GRĂDINA VITAN — 20 
0 BĂTĂLIE PENTIUMS ANII AI' 
GRĂDINA COLENTINA — 20 
© OMUL DIN RIO : VOLGA - 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

Duska) — 18 ; 20, 
„PROGRESUL- 

20.
UNCHIULUI TOM

.J

l
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ilele trecute a avut loc 
Consfătuirea pe țară a lu
crătorilor din sectorul de 
pielărie și încălțăminte, 
organizată de Ministerul 
Industriei Ușoare în co
laborare cu Ministerul

Comerțului Interior, UCECOM și 
CENTROCOOP. consacrată îmbu
nătățirii activității întreprinderilor 
diu acest sector. Referatele prezen
tate în ședința plenară, cit și discu
țiile pe secții au subliniat necesi
tatea ridicării nivelului cantitativ și 
calitativ al producției, valorificării 
superioare a materiilor prime și 
materialelor, organizării judicioase 
a creației pentru a se satisface exi
gențele sporite ale populației și a 
răspunde prompt necesităților eco
nomiei naționale. Cu acest prilej 
s-au abordat unele probleme de

din piei cu față naturală, majorării 
producției de încălțăminte necăp
tușită și a celei cu căptușeală din 
înlocuitori, folosirii în proporție mai 
mare, pentru fețe, a pieilor de por
cine,

Participanții la consfătuire — 
din partea industriei ușoare. 
UCECOM și CENTROCOOP — au 
insistat asupra reducerii consumu
rilor specifice, perfecționării teh
nologiilor de fabricație și extinde
rii procedeelor noi. moderne, res
pectării disciplinei tehnologice, dez
voltării creației proprii. în a- 
cest sens, s-a apreciat că proble
ma creației de noi modele și sor
timente are o deosebită importan
ță, iar participanții la dezbateri au 
abordat, printre altele, organizarea 
serviciilor de creație și a secțiilor 
de proiectare din întreprinderi, îm-

cipant! s-au referit la perfecționarea 
tehnologiilor de prelucrare a pieilor, 
vizîndu-se creșterea procentului de 
piei netede, de bună calitate. S-a 
insistat, de asemenea, asupra calității 
materialelor auxiliare care servesc la 
conservarea și prelucrarea corespun
zătoare a pieilor, solicitîndu-se indus
triei chimice lărgirea gamei acestor 
produse absolut necesare.

Consfătuirea, desfășurată la un ni
vel de competentă ridicat, a adoptat 
o rezoluție care prevede principalele 
măsuri ce
S-au fixat, totodată, responsabilități 
precise și termene de realizare a 
măsurilor. în încheierea lucrărilor, 
participanții au trimis o telegramă 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se menționează că 
măsurile preconizate se încadrează în

urmează a fi aplicate.

ES

Perspective noi 
în sectorul

par

muta în alte

Potrivit ultimelor date pri
mite la Departamentul Gos
tat, gospodăriile agricole de stat 
au executat prima prașilă cu 
mijloace mecanizate la cultu
rile de porumb, floarea-soare- 
lui, cartofi, fasole și soia, pe 
mai mult de 160 000 ha. în a- 
fara acestora au fost prășite 
manual culturile de pe aproa
pe 80 000 ha. Gospodăriile a- 
gricole de stat din Trustul 
G.A.S. Ploiești au și terminat 
această lucrare. Prășitul este 
mai avansat la floarea-soare- 
lui. La porumb, suprafețele 
cele mai mari au fost prășite 
în gospodăriile de stat din re
giunile București, Ploiești și 
Iași. Concomitent, lucrătorii 
din G.A.S. execută lucrări pen
tru prevenirea și combaterea 
dăunătorilor.

Dintr-o statistica exis
tentă la Consiliul agricol 
regional Argeș rezultă că 
în 11 cooperative agri
cole din regiune nu sînt 
ingineri agronomi. Cele 
mai multe din aceste u- 
nități se află în comunele 
socotite „mai peste mînă" 
din raioanele Horezu șl 
Curtea de Argeș. în raio
nul Horezu, de exemplu, 
sînt lipsite de ingineri a- 
gronomi cooperativele a- 
gricole din Sinești, Cer- 
megești și Copăceni. A- 
gronomii din primele 
două unități (Nicolae Po
rumbel și Nicolae Sper- 
neac) invocînd „motive 
familiare" au primit apro
barea să se 
raioane.

Iată cum 
duvită" una 
raionului Curtea de 
geș,

tenta agronomică

si mea
9

PE MARGINEA CONSFĂTUIRII PE ȚARĂ A LUCRĂTORILOR
PIELĂRIE SI ÎNCĂLȚĂMINTEDIN SECTORUL 'i!

î

bază ale dezvoltării acestui sector 
al industriei bunurilor de consum, 
printre care folosirea materialelor 
sintetice și textile ca înlocuitori, co
lectarea, conservarea, repartizarea și 
prelucrarea pieilor crude în tă
băcării, sporirea aportului unităților 
UCECOM și CENTROCOOP la re
zolvarea acestor probleme complexe, 
sarcinile ce revin Ministerului Co
merțului Interior. Participanții la 
consfătuire au formulat propuneri 
menite să contribuie la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor importante 
trasate de partid și guvern, pentru 
recuperarea r* *—’----!! r“ ---- * "

— De ce nu procedați și anul a- 
cesta la fel ?

— După cîte știu, s-a interzis.
Ne confirmă acest lucru și ingi

nerul șef cu producția al uzinei, 
I. Fărcășan. Ca să se asigure o gos
podărire mai bună a metalului, 
Ministerul Industriei Metalurgice 
nu mai permite valorificarea cape
telor de laminate de către între
prinderi. Oare prin aruncarea la 
fier vechi s-a găsit rezolvarea cea 
mai corespunzătoare ? Nu ar fi mai 
economic ca aceste bucăți de lami
nate să fie utilizate în alte scopuri, 
bunăoară pentru confecționarea de 
șuruburi și piulițe ? Neîndoielnic 
că da.

★

Din cele relatate rezultă că în 
cele două unități industriale din 
regiunea Cluj există mari rezerve 
de economisire a metalului. Dar 
preocuparea pentru valorificarea 
lor diferă de la o întreprindere la 
alta, în calea traducerii în viață 
a acestei importante sarcini tra
sate de partid stau încă piedici 
care trebuie neapărat și cît mai 
curînd înlăturate. Conducerile teh
nico-administrative și organizațiile 
de partid din aceste întreprinderi 
au datoria să privească cu toată 
răspunderea această sarcină, să a- 
nalizeze serios cauzele stărilor de 
lucruri negative și să întreprindă 
cele mai energice măsuri care să 
asigure reducerea substanțială a 
consumului de metal, primind în 
acest sens tot sprijinul din partea 
ministerelor de resort.

sectorului de 
tăminte.

S-a insistat 
mai productive a capacităților exis
tente și a timpului de muncă, ară- 
tîndu-se că încălțămintea din piele 
poate să sporească într-o proporție 
mult mai mare prin folosirea mai 
rațională a materiei prime și, în 
special, a pieii pentru căptușeli. 
S-a accentuat rolul tăbăcăriilor în 
realizarea unor cantități sporite de 
șpalt, care să contribuie la crește
rea producției de încălțăminte, în 
condițiile unor resurse interne limi
tate de piei. Multi participanți la 
dezbateri au arătat că producția de 
încălțăminte cu fețe din piele de 
porcine poate crește, asigurîndu-se 
o mai bună aprovizionare a popu
lației. în acest sens s-a insistat asu
pra sarcinilor ce revin producăto
rilor, cît și Ministerului Comerțului 
Interior. Amplu discutată a fost și 
problema calității producției, pu
nîndu-se un accent deosebit pe re
zistența, înfățișarea, ușurarea și ca
racteristicile încălțămintei. în ce 
privește valorificarea cît mai rațio
nală a bazei de materii prime și 
materiale s-a 
tea utilizării 
cial a pieii 
dere pentru 
procent mai

rămînerii în urmă a 
pielărie și încăl-

asupra folosirii cît

subliniat însemnăta- 
pieilor brute și în spe- 

de bovine, cu precă- 
fețe, realizării unui 
mare de încălțăminte

bunătățirea muncii de pregătire a 
colecțiilor de modele, formarea ca
drelor de creatori și modelieri, co
interesarea acestora, revizuirea u- 
nor standarde învechite.

Creșterii producției de încălță
minte prin folosirea materialelor 
sintetice și textile i s-a acordat o 
atenție deosebită, pornindu-se de la 
crearea de modele adecvate cerințe
lor și posibilităților de aprovizionare, 
depistarea de capacități în acest scop, 
stabilirea de preturi corespunzătoare, 
economisirea fondurilor de import. 
Participanții la consfătuire au insis
tat asupra creării de noi modele și 
sortimente, folosindu-se materiale po
trivite, combinațiile cu materialele 
sintetice care imită pielea, frumos 
armonizate, punîndu-se accentul pe 
varietatea mare de culori și desene, 
pentru a se realiza o permanentă a- 
sortare vestimentară. De asemenea, 
s-a arătat că confecționarea pe scară 
largă a acestui gen de încălțăminte 
necesită o mare varietate de accesorii, 
capabile să completeze modelele și 
sortimentele. S-a solicitat creșterea 
aportului maselor plastice la îmbo
gățirea gamei de materiale.

Amplu dezbătută a fost și proble
ma — de mare stringență economică 
— a colectării, conservării, reparti
zării și prelucrării pieilor crude în 
tăbăcării. S-a insistat asupra atribu
țiilor care revin Consiliului Superior 
al Agriculturii în creșterea și îngri
jirea animalelor, asupra sporirii ope
rativității în colectarea pieilor crude, 
sortării lor judicioase, creării unor 
stocuri de piei brute, prelucrării di
ferențiate în tăbăcării a pieilor, pen
tru a se obține diverse grade de șle
fuire. finisaj și moliciune, deci o bună 
valorificare a pieilor și îmbunătățirea 
calității. Totodată, s-a abordat dezvol
tarea intensă a eforturilor în privința 
elaborării de noi sortimente de semi
fabricate din piele, diversificării lor 
în tăbăcării, tendință afirmată puter
nic în practica mondială. Unii parti

acțiunea de organizare științifică a 
producției și a muncii, că producția 
încălțămintei din înlocuitori va a- 
junge în 1970 la 12 milioane perechi 
față de 5 milioane perechi prevăzute 
inițial, că prin reducerea importului 
de piei brute, care se va obține prin 
valorificarea superioară a pieilor bo
vine grele, a pieilor de porcine, pre
cum și prin dezvoltarea producției 
de încălțăminte necăptușită și cu 
talpă de cauciuc, se vor realiza eco
nomii de 64 milioane lei valută. Par- 
ticipanții la consfătuire — se spune 
în încheierea telegramei — se anga
jează să treacă imediat la traducerea 
în viață a hotărîrilor luate, pentru a 
pune la dispoziția oamenilor muncii, 
încă din acest an. mai multă încăl
țăminte, mai bună, variată și mai 
ieftină.

Un colectiv de oameni de 
știință ieșeni, condus de conf. 
ing. Mihul Anatolie, șeful ca
tedrei de beton armat a Insti
tutului politehnic din Iași, a 
realizat o comprimare cu pro
prietăți superioare a betonului 
armat. Aceasta permite folosi
rea optimă a proprietăților 
mecanice ale armăturii și be
tonului, conduce la reducerea 
substanțială a consumului de 
metal și, totodată, la obține
rea unei comportări superioa
re a elementelor de beton ar
mat față de sarcinile exteri
oare.

a fost „vă- 
din unitățile 

Ai- 
cea din Tigveni. 

Printr-un ordin al Consi
liului Superior al Agricul
turii, inginerul de la coo
perativa din Băiculești a 
fost transferat la brigada 
fitosanitară a S.M.T. Mă- 
răcineni. Creîndu-se post 
vacant, consiliul agricol 
raional Curtea de Argeș 
a aprobat transferarea de 
la Tigveni la Băiculești a 
inginerului Victor Bucu- 
rescu. Motivul : unitatea 
din Băiculești are mai 
multă nevoie de un spe
cialist. „Adevărul — spun 
cu amărăciune cooperato
rii din Tigveni — e că 
Băiculeștii se află lîngă 
oraș, pe șosea asfaltată, 
iar satul nostru e mai de
parte".

într-o situație asemă
nătoare se află cele două 
cooperative agricole din 
comuna Gliganu, raionul 
Costești. Ele au fost pă
răsite de multă vreme de 
inginerii agronomi. Lipsa 
specialiștilor s-a resimțit 
și se mai resimte încă, 
în cooperativa agricolă 
din Gliganu unde a func
ționat cu un an în urmă 
inginera Maria Mihăiles- 
cu s-au înregistrat, în lip
sa ei, defecțiuni în apli
carea măsurilor agroteh
nice la vița de vie, la 
grădina de legume și la 
alte culturi. La fel, în co
operativa vecină din sa-

a unor coopera

s-a simțit 
prin 
Kun- 

de- 
zoo-

tul Șerbănești 
lipsa specialistului 
plecarea lui Eugen 
cer. S-au înregistrat 
ficiențe în sectorul
tehnic, îngrijitorii, nefiind 
îndrumați în alcătuirea 
rațiilor, au administrat 
furajele neștiințific, iar în 
primăvară cooperativa nu 
a avut cu ce să hrăneas
că animalele. Ca urmare, 
producția de lapte a scă
zut la 3—4 litri pe cap de 
vacă. Dat fiind situația 
creată în unitățile res
pective, se impunea un 
sprijin mai substanțial din 
partea specialiștilor 
consiliile agricole 
nale și regionale, 
acest ajutor nu s-a 
simțit.

Ne interesăm mai 
deaproape de soarta ce
lor doi agronomi. „Au 
fost transferați fără voia 
noastră" — afirmă pre
ședintele sfatului popular 
raional și președintele 
consiliului agricol, fără 
să primim înlocuitori. 
,,N-avem nimic împotrivă 
să se facă transferări de 
ingineri agronomi. Ar tre-

de la 
raio-
Dar 

făcut

(Agerpres)

Petre NEDELCU

în-

La Uzina metalurgică din lași Foto : Gh. Vintilă

bul însă să se asigure 
înlocuitori” — spun pe 
bună dreptate membrii 
celor două cooperative 
agricole. Consiliul agri
col regional putea rezol
va această problemă 
dacă din cei 52 absolvenți 
pe care i-a primit în toam
na trecută ar fi repartizat 
cu prioritate cadre în uni
tățile descoperite.

La uniunea raională a 
cooperativelor Costești, cît 
și în unități ni se spune 
că în activitatea unor spe
cialiști se manifestă nea
junsuri determinate de 
faptul că ei nu s-au sta
bilit încă în localitățile în 
care funcționează. Ast
fel, ing. C. Poiană de la 
cooperativa agricolă din 
Suseni, pentru că face în 
fiecare zi naveta, 
zie dimineața de 
cru, iar seara ca 
piardă mașina nu 
cipă la stabilirea planului 
de muncă pentru a doua 
zi. Ca să „scape" de 
critică a mutat ședin- 

de lucru la orele 
„Eu, brigadierii și șe

ful brigăzii de tractoare 
— spune Stan Gheorghe, 
președintele cooperativei 
din Suseni — sîntem a- 
cum nevoiți să venim la 
ședințe, plecînd din cîmp 
în toiul muncii". Este deci 
evident că activitatea e 
stînjenită de acest proce
deu.

Nu este însă totul ca în- 
tr-o cooperativă agricolă 
să existe un inginer agro
nom. El trebuie să în
drume, la fața locului, 
desfășurarea lucrărilor a- 
gricole, să asigure intro
ducerea în producție a 
cuceririlor științei și teh
nicii înaintate. Există des
tule cazuri cînd inginerul 
agronom este obligat să 
se piardă în lucruri mă
runte, fără legătură cu 
producția, să cheltuiască 
degeaba timp prețios. Cu 
cîtva timp în urmă ingine-

întîr- 
la lu- 
să nu 
parti-

rilor agronomi din raionul 
Costești li s-au dat să în
tocmească 22 de tabele. 
Lucrarea fiind migăloasă, 
fiecare a pierdut 2—3 zile. 
„Fiind ocupat în birou în 
acest interval — ne spu
ne ing. Al. Marcu de la 
cooperativa agricolă Bîr- 
logu — la vița de vie, din 
lipsă de asistență tehni
că, s-au efectuat lucrări 
greșite". Situațiilor exis
tente li s-au adăugat, de 
cîtva timp, întocmirea de
cadal, de către agronomi, 
a 7—10 procese verbale 
privind instructajele în 
probleme de protecția 
muncii pe care le fac cu 
membrii cooperatori.

în timpul campaniilor 
specialiștii irosesc zilnic 
1—2 ore cu întocmirea și 
transmiterea situațiilor 
privind mersul lucră
rilor agricole. De re
gulă, ei sînt văzuți zilnic 
între orele 16—19, aștep- 
tînd să intre în legătură 
telefonică cu consiliul a- 
gricol. „E neapărat ne
voie — arăta indignat 
ing. Constantin Ionescu 
de la cooperativa agri
colă Ziduri — ca agro
nomul să comunice la ra
ion că s-au însămînțat 
trei hectare și s-a trecut 
cu sapa rotativă peste 
alte 7 ha ? Precizez că si
tuația se cere sub ame
nințarea sancțiunii". După 
cum se sugerează și 
în alte locuri, oficiul de 
a comunica niște date 
poate să-l facă un alt om 
din cooperativă, de pildă, 
contabilul care și așa e 
legat mai mult de birou 
și de cifre.

Ing. E. Băcanu, de la 
cooperativa din Babaroa- 
ga, s-a plîns că e încătu
șat de prea multe sarcini 
extraprofesionale. „în pe
rioada de iarnă, bună
oară, spune el — 30 la
sută din timp ni-1 răpesc 
ședințele". Sîntem inior- 
mați că ședințele de la 
consiliul agricol raional 
la care sînt invitați agro
nomii încep cu întîrziere 
de 2—3 ore, se prelun
gesc nejustificat și ceea 
ce e și mai grav că vor
besc mai mult cei din 
permanența consiliului a- 
gricol.

Aspecte ca cele relatate 
mai sus se întîlnesc și în 
alte raioane ale regiunii 
Argeș. De aceea se im
pune ca, peste tot, consi
liile agricole să se ocupe 
cu răspundere de activita
tea specialiștilor din coo- 
perativșle agricole. în 
mod deosebit să se asi
gure ca fiecare unitate să 
aibă specialistul ei, să nu 
le lase fără îndrumare 
tehnică. Totodată, consi
liile agricole să urmă
rească îmbunătățirea acti
vității pe care o desfă
șoară specialiștii avînd 
grijă ca întregul lor timp 
de muncă să fie consacrat 
rezolvării, pe teren, a pro
blemelor de care depinde 
sporirea producției, să ve
gheze ca nici o altă acti
vitate străină de pregăti
rea lor să nu-i împiedice 
să-și îndeplinească sarci
nile încredințate.

Gh. CÎRSTEA
corespondentul „Scînteîi"

(Urmare din pag. I)

meroase piese turnate și forjate, 
închiderea acestor „canale" de iro
sire a metalului cade în sarcina 
conducerii tehnico-administrative 
și nu ne îndoim că, în scurt timp, 
ea va lua măsurile Guvenite în acest 
sens. Sînt și unele pierderi de 
metal — deloc neglijabile — ale 
căror cauze sînt localizate dincolo 
de poarta întreprinderii. Numai în 
primul trimestru, datorită acestor 
cauze, consumul de metal la lami
nate a fost depășit cu 64 de tone.

Furnizorii livrează 
și pierderi!

Cum se explică această depășire 
a consumului de laminate ? — l-am 
întrebat pe tov. Vasile Nicoară, di
rector adjunct al întreprinderii. 
„Prin anumite anomalii care se 
mențin în aprovizionarea cu me
tal — ne-a răspuns interlocu
torul. Furnizorii din țară ig
norează de ani de zile solicitările 
noastre privind dimensiunile lami
natelor. Din această pricină sîntem 
nevoiți să „încărcăm" pe fiecare 
locomotivă cu 200 pînă la 300 kg 
de țevi și tablă în plus, să dăm la 
fier vechi cantități mari de metal, 
să cheltuim mii de ore de mano
peră inutilă. Noi consumăm anual, 
bunăoară, circa 1 000 tone de țevi 
pentru repararea locomotivelor și 
confecții de cazane industriale, pe 
care curent ni le livrează uzina 
„Republica“-București. Norma de 
consum dată de C.S.P. este în 
tone, iar necesitățile în metri lini
ari. Furnizorul nostru nu ține cont 
de dimensiunile cerute și ne li
vrează tonele prevăzute. Pentru 
trimestrul I am comandat 80 tone 
de țeavă de oțel de 143/4,5 mm, 
care echivalează cu 5 200 metri li
niari. Uzina „Republica" ne-a livrat 

țeava cerută, dar eu grosimea pe
reților de 5,5 mm. Din această cau
ză, consumurile specifice de metal 
au fost depășite cu 14 tone. în ceea 
ce privește țevile pentru cazane 
„Manotehnica", ele nu ne sînt li
vrate la lungimi fixe, ci numai la 
cele de fabricație; de aceea, din 
fiecare țeavă „cade" o bucată de 
1,5—2,6 metri, care în majoritatea 
cazurilor nu se mai poate utiliza, 
în anul trecut s-a format, în între
prinderea noastră, un stoc de ast
fel de capete de peste 20 de tone 
și el se va „îngroșa" și în acest an.

Similar se prezintă lucrurile și 
în privința tablei groase din oțel 
de peste 4 mm. Anual, în între
prindere se consumă circa 1 500 de 
tone din acest sortiment de tablă 
și din ea se execută diferite piese 
și subansamble pentru locomotive 
și cazane. Comenzile către siderur
gie se fac la dimensiunile cerute 
de procesul de producție; acestea 
nu sînt întîmplătoare, ci cele stan
dardizate. Dar tabla se livrează la 
dimensiunile rezultate din lami
nare, care, de regulă, sînt mai mari. 
Din această cauză s-au pierdut 
anul trecut 80—100 tone de metal. 
Situația nu este mai bună nici în 
acest an, întrucît Combinatul side
rurgic din Galați nu a acceptat di
mensiunile propuse. După calcu
le, va rezulta o pierdere între 150— 
170 de tone resturi de tablă ; ele 
vor fi date la fier vechi și, o dată 
cu aceasta, se va înregistra și o 
pagubă bănească de circa 300 000 
de lei. Este, de asemenea, de neîn
țeles de ce Combinatul siderurgic 
Reșița livrează atelierelor din Cluj 

bandaje pentru locomotive cu a- 
daosuri de prelucrare de 12—15 mm 
peste cel normal, prevăzut de stan
darde. Anual se pierd astfel peste 
140 de tone de metal și pînă la 
3 000 ore de manoperă.

După cum ni s-a spus, conduce
rea întreprinderii clujene a făcut 
nenumărate intervenții la forul tu
telar și întreprinderile furnizoare. 
Dar demersurile ei nu au găsit 
răspuns favorabil. Dacă nu pot sa
tisface comenzile la dimensiunile 
cerute, atunci ar trebui să se exa
mineze posibilitatea ca întreprinde
rile furnizoare să debiteze materia
lele la dimensiunile necesare, în
trucît ele ar putea să valorifice 
mai ușor căzăturile de țeavă sau de 
tablă. Diferiți consumatori de astfel 
de materiale s-ar adresa lor și nu 
unei întreprinderi care repară lo
comotive.

Economisirea metalului 
continuă să fie pe 
planul al doilea

UZINA „INDUSTRIA SÎRMEI" 
DIN CÎMPIA TURZII este cel mai 
mare consumator de metal din re
giune. Anual se prelucrează aici 
circa 200 000 tone de metal, dintre 
care 22 la sută din producție pro
prie, iar restul de la marile combi
nate siderurgice. Din constatările 
făcute pe teren, am rămas cu o 
impresie puțin favorabilă despre 
modul în care conducerea uzinei și

Bai

organizația de partid de aici se 
ocupă de reducerea consumului de 
metal. De altfel, chiar planul în
tocmit la începutul anului, prin 
care se prevedea economisirea a 
315 tone de metal, adică doar 0,15 
la sută din consumul total, nu a 
reflectat posibilitățile reale ale u- 
zinei în acest domeniu. Noul plan 
abia a fost elaborat, astfel că nu 
putem vorbi mai mult despre el.

Fapt e că rezultatele pe 4 luni 
la capitolul „gospodărirea metalu
lui" sînt nesatisfăGătoare. Consu
murile specifice au fost depășite la 
cîteva sortimente importante de 
metal. în afară de aceasta, canti
tatea de produse reclamate pentru 
calitatea lor necorespunzătoare este 
de aproape 4 ori mai mare față de 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Cum de s-a ajuns la o asemenea 
situație într-o uzină al cărei colec
tiv a acumulat de-a lungul anilor 
o mare experiență, făcîndu-se cu
noscut pentru priceperea și spiritul 
său gospodăresc?

O atare situație se explică, în 
mare măsură, prin desele încălcări 
ale procesului tehnologic de fabri
cație, constatate de altfel și de 
serviciul de control tehnic de ca
litate din uzină. Bunăoară, la la
minorul II nu s-a asigurat o la
minare corespunzătoare a oțelu
rilor pentru pile. Sîrma destinată 
zincării la cald pe instalația de 
fluxxcontinuu a ieșit cu porțiuni 
nezincate, datorită decapării defec
tuoase la trăgătoria de oțel moale. 
Lingourile de cupru turnate în 
cuptoarele noi prezintă porozități 
și incluziuni de șamotă. La elec
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trozi s-a înregistrat o cantitate mai 
mare de rebut din cauza neglijen
ței de sortaj. S-au rebutat, de ase
menea, în patru luni, 174 tone oțel 
pentru rulmenți, ceea ce înseamnă 
peste 10 la sută din producția to
tală și o pagubă materială de peste 
200 oâo de lei. De bună seamă, pen
tru toate aceste neajunsuri, ca și 
pentru altele de aceeași natură, se 
face răspunzătoare în primul rînd 
conducerea uzinei care a lăsat pe 
un plan secundar sarcina economi
sirii metalului.

Ce a generat volumul așa de 
mare de rebuturi la oțelul pentru 
rulmenți ? Iată ce ne-a răspuns la 
această întrebare ing. Alexandru 
Lișcan, șef adjunct al secției oțe- 
lărie :

„în acest an am primit sarcina 
ca 63 la sută din producția de oțel 
de rulmenți să fie laminată la di
mensiuni de 32 mm, față de 9 la 
sută în anul precedent. După pă
rerea mea, aceasta este o greșeală, 
întrucît țaglele noastre nici nu se 
pretează la acest sortiment. Prac
tica a dovedit că la laminările între 
30—32 mm, rebutul este în jur de 
12 la sută, pe cînd între 20—22 mm 
doar de 4 la sută și mai puțin. 
Sînt informat că se importă canti
tăți mari de oțel pentru rulmenți 
la dimensiuni mici. Nu înțeleg de 
ce nu se importă dimensiuni mai 
mari, adică mai ieftin, pentru 
ca să laminăm noi la dimensiuni 
mici. Ar mai fi și alte soluții. Bu
năoară, să ni se livreze țagle mari 
de la Hunedoara pentru acest sor
timent. Forurile de resort din mi

nisterul tutelar și-au însușit pro
punerea noastră, dar pînă acum nu 
s-au luat încă măsuri în acest 
sens. O altă soluție ar fi să ni se 
redistribuie gama de oțeluri pe be
neficiari, în raport cu condițiile de 
laminare. Sau să se reprofileze uti
lajul de turnare pentru lingouri de 
800—1 000 kg, dar aceasta ar nece
sita o caje de degroșare și cuptor 
de încălzire. în orice caz, o măsură 
trebuie luată pentru că nu mai pu
tem accepta o asemenea pierdere 
de metal". După cîte sînt infor
mat, ministerul a aprobat soluția 
aducerii țaglelor de la Hunedoara, 
dar pînă în prezent practic nu s-a 
făcut nimic.

împărtășind concluzia interlocu
torului nostru, să trecem la o altă 
problemă care, de asemenea, se 
cere urgent rezolvată. Secția de 
bare trase primește laminate în 
proporție de 70 la sută de la Com
binatul siderurgic Hunedoara, u- 
zinele „Laminorul“-Brăila și Com
binatul siderurgic Reșița. Din pă
cate, primii doi furnizori livrează 
profile nu la lungimi fixe, astfel 
că la debitare cad bucăți de pînă 
la 1—1,5 m. Se adună astfel anual 
circa 200—250 tone de asemenea 
capete.

— Ce faceți cu acestea ? l-am în
trebat pe ing. Iulian Chiraihalmi, 
șeful secției.

— Acum le dăm oțelăriei ca fier 
vechi. Anul trecut, era mai bine, 
le valorificam prin cooperație sau 
la alte întreprinderi care aveau ne
voie...
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Problemele cinematografiei intere
sează nn număr foarte mare de citi
tori. Și probabil că mulți dintre ei se 
întreabă de ce acumulările de expe
riență, progresele de ordin tehnic, 
profesional, învederate de o serie de 
filme romanești din producția ultimi
lor ani — unele încununate și de lau
rii confruntărilor internaționale — în- 
tîrzie să rodească în acel salt calita
tiv care ar duce la afirmarea unei 
școli cinematografice naționale. Iu 
momentul de fată, producția studiou
lui „București" oscilează între indici 
de valoare diametral opuși, cu ocoli
șuri care iac adeseori să se irosească 
importante investiții de bani, de ta
lent, de muncă și de timp, umbrind în 
ochii marelui public ceea ce este real
mente pozitiv în evolufia filmului nos
tru artistic.

Am solicitat cîtorva dintre regizorii 
noștri să-și exprime punctul de vedere 
cu privire la condițiile esențiale ale 
reușitei în ridicarea cinematografiei 
artistice la înălțimea cerințelor calita
tive care stau astăzi în fața artei și 
culturii românești.

— Prima condiție, ab
solut necesară după pă
rerea mea, este formarea 
unui „nucleu de elan" ci
nematografic — ne-a spus 
LIVIU CIULEI — instaura
rea unui mediu, a unei at
mosfere de creafie, în 
care cele mai bune forțe 
ale cinematografiei noas
tre să-și alăture talentul 
și pasiunea pentru a de
termina printr-un efort 
comun avîntul filmului ar
tistic românesc. O at
mosferă este ceva impal
pabil, nu poate fi impusă 
prin regulament ci este 
expresia unei multitudini 
de relații, care, dacă nu 
există, pot fi create și tre
buie create. Cu alte cu
vinte, să înlocuim pozi
ția adeseori condescen
dentă față de „colegii*  
de regie — pe care îi 
flatăm sau îi subestimăm 
— cu un spirit de cola
borare real și eficient, un 
spirit de emulație care 
să-i antreneze pe regizori, 
pe operatori, scenografi, 
compozitori, ca și factorii 
de conducere ai studiou
lui. Atmosfera despre care 
vorbesc, spiritul de emu
lație, iau naștere cînd 
există dorința de autode- 
pășire, proprie întotdeau
na artistului autentic, o 
poziție polemică față de 
realizările sau modalități
le anterioare, față de ex
periența colectivă și față 
de propria experiență. Nu 
cred că mulțumindu-ne 
cu vagi satisfacții artis
tice sau cu vagi rezerve 
față de nereușite, preocu
pați exclusiv de propriile 
proiecte sau propriile 
căutări, vom putea de
clanșa progresul substan
țial pe care îl dorim. Pen
tru a combate platitudi
nea care este cîteodată 
prezentă în filmele noas
tre, modalitatea desuetă, 
caligrafică a unor pro
ducții, superficialitatea, 
vulgaritatea de multe ori 
prezentată sub eticheta 
„îndrăznelii" este nevoie 
de spiritul, de „nucleul 
de elan cinematografic' 
la care m-am referit. A- 
cest nucleu, în care ta
lentele ar fi în incandes
cență, ar putea acționa 
deopotrivă ca un catali
zator al acelei reacții 
fundamentale pentru pro
cesul de formare a școlii 
naționale de film — re
flectarea esențializată și 
pregnant reliefată a rea
lității noastre. Eu cred cu 
tărie că nu trebuie să fa
cem filme roze în formă 
și terne în conținut, ci fil
me veridice în zugrăvirea 
artistică a adevărului vie
ții, străbătute de încre
dere în forțele pozitive, 
structural optimiste.

Și alți participanți la 
discuție au argumentat 
necesitatea unui „nucleu 
de elan cinematografic", 
referindu-se, de pildă, la 
apariția neorealismului 
sau la constituirea mișcă
rii „Free cinema" care a 
înviorat cinematografia 
britanică. Este vorba, 
după cum observa AN
DREI BLAIER, despre fe
nomene generate de o in
tensificare a gîndirii ci
nematografice și nu de 
dorința de a se impune 
prin teribilism formal sau 
spirit de frondă. Nu ne 
putem limita să aștep
tăm „marele film al ac
tualității" și dacă acest 
film ar apărea azi, el ar 
constitui o realizare meri
tuoasă a unuia dintre noi, 
dar n-ar schimba în e- 
sență peisajul cinemato
grafic românesc Școala 
națională nu se naște în- 
tr-o zi, și nu se impune 
printr-un film anume. Ea 
implică o mișcare într-un 
front larg, incluzînd și do
meniul dramaturgiei ci
nematografice, precedată 
și pregătită de o mișcare 
a gîndirii artistice, de de
finirea individualităților 
creatoare, o continuă e- 
mulație spirituală. Iar e- 
muiația se face lucrînd 
cu dăruire și nu exami- 
nîndu-ne în fiecare dimi
neață mușchii în oglindă. 
Este foarte important — și 
din păcate acest lucru 
nu se prea întîmplă — 
să discutăm între noi, 
să analizăm creația, să 
știm cu ce rămînem după 

fiecare realizare, să tra
gem concluzii din reușite 
și din greșeli, să ne con
fruntăm părerile, aprecie
rile. Astfel de dezbateri 
au loc la studioul „Ale
xandru Sahia" și cred că 
rezultatele sînt evidente, 
în domeniul filmului ar
tistic, este cu atît mai 
necesar să promovăm 
spiritul de echipă, o stare 
de efervescență creatoa
re care să intre în con
flict cu Inerția, cu tendin
țele evazioniste și cu 
snobismul care le încu
rajează, cu concesiile de 
orice natură. Cred că de 
acest spirit și de această 
stare depind în cel mai 
înalt grad maturizarea 
talentelor, eficiența ar
tistică a muncii fiecăruia 
dintre noi și a producției 
cinematografice în între
gul ei.

Care sînt aceste di
recții ? După cum observa 
MIHAI IACOB, producția 
cinematografică cere cul
tivarea unei diversități de 
genuri, sînt necesare co
mediile și filmele de aven
turi, dar principalele efor
turi ar trebui îndreptate 
spre crearea unor filme în 
mod profund reprezenta
tive prin actualitatea su
biectelor, a aspirațiilor de 
viață puse în dezbatere. 
Ne trebuie filme despre 
dobîndirea fericirii per
sonale cu orice preț sau 
în limitele eticii, despre 
cinste confruntată cu ne
cinstea, despre morala 
înaintată pusă în conflict 
cu ceea ce în mod real o 
împiedică să se desăvîr- 
șească. Realitate este tot 
ce ne înconjoară — preci
zează MANOLE MARCUS. 
Nu cunosc „zone ale reali
tății" care ar pretinde pri
oritate, ci există o viață 
complexă cu un sens pre
cis. Artistul trebuie să în
țeleagă acest sens, să-l 
interpreteze potrivit con
cepțiilor lui despre viață 
și să-l prezinte publicu
lui într-o vibrație emoțio
nală. Trecutul și prezentul 
se întrepătrund. Un film 
inspirat, să zicem, dintr-un 
episod dramatic din isto
ria patriei poate fi con
temporan. Filmul „Dacii*  
a avut succes datorită, în
deosebi, ideilor actuale 
pe care le conține. Inves
tigația — ne-a spus, în 
aceeași ordine de idei, 
MIRCEA MUREȘAN — ar 
trebui să aibă în vedere 
în primul rînd psihologia 
contemporanilor noștri, 
raportată dialectic, adică 
determinată de relațiile 
sociale contemporane; 
neraportarea Ia esența 
realităților de azi com
promit tema, chiar dacă 
situația evocată are un 
punct de plecare veri
dic. Dacă vom compara 
două producții recente — 
„Diminețile unui băiat cu
minte" și „Un film cu o 
fată fermecătoare" — din 
punct de vedere al auten
ticității psihologice, vom 
constata că ultimul plă
tește tribut tocmai aces
tei neraportări la realită
țile pe care autorii își 
propun să le evoce — 
și astfel se explică cred, 
în primul rînd, caracte
rul ambiguu al povestirii 
cinematografice. Desigur, 
individul nu se confundă 
cu societatea însăși, dar 
mediul social în care e- 
voluează trebuie să fie 
suficient de pregnant 
pentru a-1 defini confrun- 
tîndu-1 cu tendințele fun
damentale ale realității, 
în filmul „Darling*  al 
lui John Shlesigher, ca
zul eroinei principa
le este perfect mo
tivat în contextul social 
dat, iar sancțiunea inter
vine logic, determinată 
de anume norme etice u- 
niversale. Este o condiție 
a adevărului artistic al 
filmelor. O altă condiție 
este consecvența psiholo
gică, evitarea deopotrivă 
a îngroșărilor arbitrare ca 
și a simplificărilor livrești. 
Fără a discuta despre as
pectul profesional, alt
minteri remarcabil, al fil
mului „Diminețile unui 
băiat cuminte', cred că 
soluția propusă de autori 
contravine premiselor psi
hologice ale personajului 

și nu slujește autodefini
rii lui convingătoare. Fil
mul trebuie să reflecte lo
gica interioară a fapte
lor, logica vieții.

După părerea lui LI
VIU CIULEI, fiecare fapt 
este virtual un subiect. 
Dar are rost să consem
năm fiecare fapt ? Esen
țială este selecția, măsu
ra în care faptul — sau 
subiectul — este expresia 
specifică a unor realități, 
a unor condiții, a unui 
moment de viață sem
nificativ și poartă în 
el măcar germenele unei 
concluzii. Poate că ar fi 
prezumțios dacă am pre
tinde că fiecare fapt demn 

de Interes trebuie să cu
prindă o concluzie expli
cită. Dar nici nu ne putem 
opri la o literatură a fap
telor numai pe motivul că 
sînt reale și că ne ies în 
cale. Năzuința dintotdeau- 
na a artistului este de a 
exprima esența. Și cu cît 
a exprimat-o mai întreg 
cu atît a fost mai mare 
ca artist. Este însuși sco
pul suprem al creației. 
De aceea nu cred în 
utilitatea unei cinema
tografii a faptelor bru
te, cum nu cred nici 
într-un teatru al faptelor 
înșirate în sine. Cred însă 
în necesitatea unei selec
ții operate într-un cîmp 
larg de fapte actuale, în 
necesitatea îmbogățirii 
orizontul ii de teme și su
biecte al cinematografiei. 
Trebuie să căutăm să a- 
jungem la esență.

Interlocutorul, ca și MIR
CEA MUREȘAN și alți 
participanți la discuție, a 
arătat că datoria cine
aștilor este de a încerca 
să reducă cît mai mult 
cu putință coeficientul 
riscului de nereușită ar
tistică, inclusiv prin efor
tul colectiv de maturizare 
despre care s-a vorbit.

ION POPESCU-GOPO 
a subliniat că însăși na
tura producției cinemato
grafice determină carac
terul de creație colectivă, 
dar că răspunderea și in
dividualitatea realizatoru
lui sînt și trebuie să ră
mână inalienabile: e- 
sențial este ca ideea re
gizorului să fie limpede 
de la început, să fie clar 
ce tendințe promovează și 
ce tendințe acuză filmul, 
pentru ce pledează. Con
siliul artistic al studioului, 
pentru a fi viabil, ar fi 
chemat să detecteze ceea 
ce este valoros într-un 
scenariu, ajutîndu-1 pe 
autor să dezvolte ideea, 
s-o curețe de impurități 
și nu doar să „formuleze 
observații”, cum se întîm
plă uneori în prezent. 
Faptul că apar filme 
cu deficiențe despre 
care criticii spun că ar fi 
putut fi sesizate încă înain
te de intrarea în producție 
ilustrează cred, cel puțin 
uneori, deficiențele înseși 
ale stilului nostru de 
muncă în studio, faptul 
că se întîmplă să acor
dăm importanță prea 
mare unor aspecte nee
sențiale pierzînd — din 
pricina risipirii în mărun
țișuri — perspectiva, as
pectele de fond. Ca un 
om care, construindu-și o 
casă, ar cere arhitectului 
să-i spună precis cum 
va arăta tapetul, ar dis
cuta despre culoarea ja
luzelelor, fără să-i pese 
dacă casa are scară sau 
dacă cartierul unde și-o 
construiește îl convine ori 
nu. Desigur că arhitectul 
care ar omite să prevadă 
în proiect scara, ar fi un 

foarte prost arhitect. Dar 
asta constați abia cînd 
casa e gata... Presupu- 
nînd că astfel de arhi- 
tecți nu există, revin asu
pra necesității concentră
rii eforturilor în direcția 
clarificării și rezolvării 
aspectelor esențiale, de 
conținut ale scenariilor 
din faza de proiect, nu 
prin observații succesive, 
în trepte, ci prin consul
tarea simultană a tutu
ror factorilor care au de 
spus un cuvînt în această 
privință. Climatul de crea
ție, necesar în orice insti
tuție de artă, are la bază 
încrederea și stimularea 
reciprocă, diferențierea

valorilor autentice de fal
sele valori, exigența prin
cipială în raporturile din
tre membrii colectivului 
respectiv, perspectiva ac
tivității artistice.

Claritatea ideii viitoru
lui film este, sau ar tre
bui să fie, consecința di
rectă a cunoașterii pro
funde de către autorul 
scenariului a realităților 
pe care le evocă — re
marcă IULIAN MIHU. O- 
bligațiile care decurg din 
caracterul industrial al 
producției cinematografi
ce, exigențele de plan, 
pretind scriitorului ca 
orice proiect sau scena
riu să fie fructul unei la
borioase documentări
prealabile, al autoexi- 
genței în selectarea și 
prezentarea artisticește 
clară a conținutului de 
idei. Din păcate, însă, 
tocmai tratarea în scena
rii a temelor contempora
ne, atît de apropiate de 
noi, plătește tribut sche
matismului sau feluritelor 
„mode” — bunăoară ne
bulozității cu vocație fals 
intelectuală, care nu poa
te duce decît la lucrări 
slabe sau chiar la eșecuri 
artistice. O fericită ex
cepție : „Diminețile unui 
băiat cuminte*  — film 
creat la fața locului în- 
tîi de scriitor, apoi de re
gizor, și apoi împreună. 
De aceea — dincolo de 
unele inegalități semna
late după premieră — 
filmul cucerește prin su
flul său autentic. Este 
greu de crezut că reali
zatorul este aceeași per
soană cu autorul acelui 
film foarte slab, care se 
numea „Casa netermina- 
tă*.  Iată, încă o dată, ce 
rol important, primordial 
are claritatea ideii.

In cadrul discuției, AN
DREI BLAIER a subliniat 
că nereușita filmului 
„Casa neterminată*  a fost 
determinată de neadecva- 
rea tratării regizorale la 
stilul scenariului. O nepo
trivire de concepție artis
tică între scenarist și re
gizor — al cărei rezultat 
nu putea fi decît un hi
brid. în cazurile de acest 
fel, răspunderea este a re
gizorului. Succesul sau 
insuccesul viitorului film 
se hotărăște în bună mă
sură de la alegerea sce
nariului, în funcție de exi
gența acestei alegeri și de 
afinitățile regizorului față 
de tema respectivă și față 
de modalitatea tratării ei 
în scenariu. în calita
te de creator al filmului, 
regizorul este uneori obli
gat să solicite scriitorului 
clarificări sau chiar să in
tervină în mod direct în 
scenariu pentru ca pe e- 
cran dezbaterea artistică 
să se desfășoare cu acu
ratețe și la tensiunea ne
cesară, pentru ca ideea, 
mesajul operei cinemato
grafice să capete forță e- 
moțională. Unele insucce
se ale mele și ale colegi
lor mei demonstrează ne

cesitatea exigenței reci
proce a regizorilor și sce
nariștilor începînd de la 
proiectul viitorului film.

Regizorul — spune MI
HAI IACOB — trebuie să 
fie prezent în scenariu, 
chiar dacă nu este autor 
Sau coautor. Un regizor 
cu personalitate este un 
colaborator puțin comod 
al scriitorului — și e bine 
să fie așa. De fapt, regizo
rul „digeră" scenariul, po
vestirea cinematografică 
devine o parte din el, 
poartă pecetea aspirații
lor, a concepțiilor, a per
sonalității sale.

în jurul „mesei rotunde" a Scînteii 
regizorii Andrei BLAIER, Liviu CIULEI, 
Mihai IACOB, Manole MARCUS, Iulian 
MIHU, Mircea MUREȘAN, Ion PO
PESCU-GOPO

5. Punctul de plecare al unui 
film bun este claritatea 
ideii inițiale a scenariului

4. Maturitatea talentului
5. Inovația autentică presu

pune cultură
6. Originalitatea vine de la 

idee, nu de la limbaj
7. Publicul

Partîclpanțil la discuție 
au arătat că existența șl 
cultivarea talentelor par 
a constitui, în mod para
doxal, preocupări secun
dare ale studioului „Bucu
rești", că uneori se încre
dințează realizarea unor 
filme dificile fără a exista, 
sub acest raport, garanții 
elementare. Cum remarca 
MIRCEA MUREȘAN, „ta
lentul se înscrie și el, ca 
și cutremurele, pe o scară 
valorică, fiind un fenomen 
natural. Sînt talente care 
produc zguduiri puternice, 
după cum există regizori 
fără nici un talent. Aceș
tia din urmă, poate că 
„fotografiază" scenariul, 

dar emoția n-o transmit 
decît cei taientați" în ca
drul discuției s-a subli
niat că talentul nu 
poate fi considerat în 
sine, făcîndu-se abstracție 
de finalitatea operei. Cla
ritatea intențiilor își gă
sește expresia tocmai în 
această finalitate, în afir
marea subtilă dar neechi
vocă a poziției cineastului 
față de fenomenul înfăți
șat pe ecran. Au tost și 
filme în care „morala fa
bulei", prezentată schema
tic, ostentativ, nu avea 
nici o putere de convin
gere După cum spunea 
MIHAI IACOB, opera de 
artă cinematografică tre-

buie să stimuleze gîndi- 
rea spectatorului, oferin- 
du-i elementele necesare 
pentru a descifra, el în
suși, mesajul care îi este 
adresat. Măsura în care 
reușește acest lucru ilus
trează gradul de maturi
tate a talentului. Nu este 
important dacă pornești 
de la o idee gene
rală sau de la un caz par
ticular. Important este 
unde ajungi, și cum ajungi 
— gradul de identificare 
cu sensurile majore ale 
vieții noastre, cu tendin
țele esențiale ale evoluției 
societății în care trăim. U- 
neori nu înțelegem acest 
lucru, și în loc să ne bi
zuim pe originalitatea 
profundă a realității noas
tre, pe experiențele uma
ne, pe conflictele esențial- 
mente noi pe care le ge
nerează, căutăm o for
mulă „nous'', „originală*  
pentru un conținut lip
sit de vibrația auten
ticității.

— Eu nu cred în „ori
ginalitate" — ne mărturi
sește LIVIU CIULEI. Cred 
în cunoaștere. în infor
mare și, în primul rînd, în 
cultură. Dacă ești deschis 
la cultură, ești deschis și 
la expresiile realității. 
Cred că pentru noi cul
tura multilaterală, studiul 
teoriei artei și al istoriei 
ei, meditația intelectuală.

inclusiv asupra artei pe 
care o faci, sînt esențiale, 
la fel de importante ca și 
talentul, ca și cunoașterea 
meseriei. Dacă avem de 
reconstituit o situație de 
viață — o nuntă, o scenă 
în familie, o dispută 
reconstituirea trebuie să 
fie autentică și nu neapă
rat originală. De altmin
teri, a crede că ești ori
ginal în creația de film 
înseamnă, de cele mai 
multe ori, a fi nelnformat. 
Originalitatea exterioară, 
obsesia „inovațiilor" de 
limbaj ascund un stadiu 
de sub-cultură. De fapt, 
căutarea originalității e- 
chivalează cu reinventa- 
rea bicicletei Filmele care 
se pretind, din acest 
punct de vedere, cele mal 
noi, seamănă cu filmele 
cele mai vechi, și dacă 
ești tnformat, dacă al o 
cultură cinematografică 
reală poți identifica, în 
istoria filmului, aproape 
toate teribilismele de lim

baj de genul acelora des
pre care se discută astăzi 
Cti atîta ardoare Dacă 
mi-a plăcut filmul .Dumi
nică la ora 6" — și mi-a 
plăcut — trebuie să spun 
că am apreciat nu mo
dalitatea introducerii u- 
nor leit-motive, care în
greunează inteligibilitatea, 
ci noutatea intimă, interi
oară, a acestei creații, 
prospețimea, poezia, au
tenticitatea povestirii ci
nematografice Personal,, 
cred că regia tre
buie să-și pună ca o 
condiție inteligibilitatea. 
Actul artistic este un act 
de gindire, el trebuie să 
se consume „la vedere". 
Desigur că tema, expusă 
pui și simplu, nu poate 
deveni artă. E nevoie de 
încrustarea ideii în între
gul organic al actului de 
creație, ferind-o de ba
lastul detaliilor inutile, 
străduindu-ne să o facem 
să transpară cu toată pu
terea în înseși esența po
vestirii, transfigurată ar
tistic. Claritatea concep
ției și a exprimării ei ar
tistice este o premisă, 
cred, absolut necesară; 
dacă această premisă e- 
xistă, povestirea suportă 
orice încărcătură filozofi
că și există o infinitate de 
modalități capabile să 
comunice această încăr
cătură expresiv, concen
trat, convingător, emo
ționant. Noutatea, ca
racterul modern sînt în 
funcție de concepția, de 
personalitatea intimă a 
artistului și nu în funcție 
de forma cinematografi
că. Aceasta este și di
ferența dintre modern și 
modă. Și „Duminică la ora 
6", și — cu excepția fina
lului — „Diminețile unui 
băiat cuminte", au aceas
tă modernitate de sub
stanță, care-și găsește ex
presia în filonul lor de 
autenticitate. Aceste filme 
lărgesc cîmpul mijloace
lor de investigație a rea
lității și apariția lor este 
un semn de bun augur, 
chiar dacă reușita lor nu 
este deplină.

MANOLE MARCUS ne-a 
spus : Nu cred că la 
ora actuală se poate 
vorbi despre o înnoire 
a limbajului cinematogra
fic. Se reiau niște expe
riențe prin care a trecut 
de mult și cinematogra
ful mut și avangarda ani
lor 1924—1928. Impor
tant nu este limbajul, 
importante sînt Ideile și 
dramaturgia, talentul, mă
iestria, inteligența crea
toare. Trebuie să tindem 
spre ceea ce se numește 
„expresivitatea contempo
rană" a filmelor noastre. 
Dar, fără îndoială, de
monstrațiile de „moder
nitate" nesubordonate u- 
nei idei clare duc la în
depărtarea publicului șl 
la insucces. Originalita
tea, prospețimea vin în 
primul rînd de la idee și 
nu de la limbaj. La ora 
actuală, în toată lumea 
există, în ceea ce privește 
limbajul cinematografic, 
o puternică tendință de 
„întoarcere" la clasicism. 
Există o sintaxă a limba
jului cinematografic care 
face filmul inteligibil. E 
bine să se respecte a- 
ceastă „sintaxă". Mai ales 
pentru că cei mai mulți 
dintre noi abia am învă
țat ,;să scriem" cinemato
grafic...

Există, în unele cinema
tografii, tineri realizatori— 
unii realmente taientați — 
care manifestă tendința 
spre o bravadă „non con
formistă". o anume încli
nație spre filme menite să 
facă rumoare prin „în
drăzneli*  juvenile de fond 
sau de limbaj — adaugă 
ANDREI BLAIER. Aceste 
filme, adeseori prolixe, au 
o clientelă a lor — snobii, 
susținătorii dintotdeauna 
ai oricărui fel de avan
gardism. Uneori sînt con
siderate producții „de 
festival*,  destinate, să 
spunem, să-l „concureze*  
pe un Godard cu propriile 
sale mijloace — dar care 
este rațiunea și rodul ar
tistic al unei astfel de 
ambiții ? Eu cred că un 
realizator — ca șl o în
treagă cinematografie na
țională — nu se poate a- 
firma concludent și presti
gios decît prin propria sa 
personalitate. Că un film 
nu se poate impune ca 
operă de artă decît în 
măsura în care izvorăște 
din realitățile țării și ale 
vieții poporului pe care îl 
reprezintă, din tradiția și 
spiritul culturii acestui 
popor. In ce privește mij
loacele de realizare pro
fesională, există un fond 
comun al cinematografiei 
mondiale, un patrimoniu 
care se îmbogățește con
tinuu și pe care fiecare 
creator îl valorifică dîn- 
du-i amprenta propriei 
sale individualități.

Nereușitele — constată 
IULIAN MIHU — provin de 
obicei din sărăcia conți
nutului de idei șl, implicit, 
din lipsa de suport a rea
lizării formale. încercarea 
de a demonstra virtuozi
tăți de limbaj, fără o a- 
coperire de substanță, 
duce la impas și la corn

I promiterea — pentru ma
rele public - a ideii „c.iU- 
tării creatoare". ,Troi- 
lus și Cressida" este 
un spectacol interesant și 
apropiat de public, cu 
toate căutările și soluțiile 
formale inedite, moderne 
și uneori poate chiar ex
travagante ale regiei Re
gizorul a experimentat a- 
profundîiid textul și nu 
îndepărtîndu-se de el. 
Noutatea artistică este 
viabilă numai dacă are o 
bază ideatică.

Problema raportului din
tre cineast și public a re
ținut în mod deosebit a- 
tenția interlocutorilor noș
tri. MIHAI IACOB a 
atras atenția că publicul 
de cinema, mai numeros 
decît orice alt public, deci 
mai eterogen, nu poate li 
considerat in mod global. 
Interlocutorul a arătat că 
și filmele pot avea un pu
blic mai larg sau mai res- 
trîns, în funcție de tema, 
de genul, de particulari
tățile tratării cinematogra
fice Inițiativa de a se pro
fila și la noi săli pentru 
filme „de artă și experi
mentale" este salutară, 
spune MIRCEA MUREȘAN. 
Dacă ar funcționa și 
un sistem de îndrumare 
prin presă, ideea cred că 
ar da rezultate. Anomalia 
ar interveni dacă pentru 
filme cu adresă mai limi
tată s-ar cheltui bani 
mulți. Ceea ce nu trebuie 
să se întîmple. în mod fi
resc, „Duminică, la ora 6*  
a costat circa 20 la sută 
din devizul filmului „Da
cii".

ION POPESCU-GOPO 
ne-a prezentat această 
problemă șl dintr-un alt 
punct de vedere : „Pretu
tindeni în lume filmul 
este finanțat de un pro
ducător, „producer*,  cum 
se spune, care dictează 
realizatorului condițiile 
sale — de la subiectul și 
tendința generală a fil
mului, pînă la fixarea dis
tribuției. La noi, aș putea 
spune că „producătorul*  
este poporul însuși, re
prezentat prin mandat de 
studioul „București" Tre
buie, deci, să respectăm 
cerințele acestui producă
tor. Este vorba, aici, de 
a stabili liniile generale 
ale dezvoltării cinema
tografiei noastre, ținînd 
seama că dacă un 
producător obișnuit este 
interesat, în primul rînd, 
sau chiar exclusiv, de 
profitul pe care 1-1 va 
aduce filmul, „producăto
rul*  nostru este interesat 
— pe lingă aspectul eco
nomic al industriei cine
matografice — de avîntul 
artistic al filmului româ
nesc. Aceste aspecte se 
cer privite, întotdeauna, 
împreună și trebuie să 
guverneze, în unitatea lor, 
interesele evoluției cine
matografiei noastre Pen
tru a putea alege te
mele cele mai potrivite, 
ar fi utilă publicarea, în 
revistele literare, a cît 
mai multe și diverse schi
țe de scenariu — formu
lări literare ale unor idei 
cinematografice. Ar putea 
avea loc, astfel, o dezba
tere publică, o confrun
tare cu viitorii spectatori.

în ceea ce privește mo
dalitățile de expresie și 
receptivitatea marelui pu
blic, LIVIU CIULEI a in
sistat asupra faptului că 
publicul este obișnuit cu 
alfabetul tradițional al ar
tei în genere și este șocat 
de orice achiziții noi. 
Spectatorul poate avea o 
înțelegere dinainte stabi
lită asupra modalităților 
artei, care însă in nici un 
caz nu-1 îndreptățește să 
condamne aprioric orice 
nu rimează cu gusturile 
sale de moment. El tre
buie îndrumat spre o lăr
gire a receptivității față 
de cuceririle reale ale ar
tei moderne, expresie a 
vieții contemporane. Și 
Blaga subliniază — în 
studiul său „Filozofia 
stilului" — această ne
cesitate, care nu poa
te însă fi în nici un 
caz înțeleasă drept o le
gitimare a ermetismului, a 
nebulozității în artă. Di
ficultățile care pot apă
rea sînt de scurtă durată 
— arfa autentic nouă, 
chiar dacă șochează la 
început, cîștigă teren și 
impune. Este un proces 
firesc, ireversibil și istori
cește necesar, ca și tran
sformarea spectatorilor 
de pe vremuri într-un pu
blic cult, din ce în ce mai 
larg. Ritmul acestei tran
sformări este în funcție și 
de noi, de calitatea ar
tistică și interesul de fond 
al filmelor noastre, ca și 
de eficacitatea întregului 
program de educare este
tică a publicului.

Evident, această discuție 
despre condițiile afirmării 
unei școli cinematografice 
naționale nu a putut epuiza 
multitudinea de aspecte 
ale problemei. Opiniile de 
mai sus sugerează doar 
citeva direcții de preocu
pări care ar merita să stea 
în atenția cineaștilor.

Masă rotundă realizată de
Dorian COSTIN
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Tovarășul Gheorghe Radulescu 
a plecat la Budapesta

Joi la amiază a plecat la Buda
pesta tovarășul Gheorghe Rădules- 
cu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care, la invitația guvernu
lui Republicii Populare Ungare, va 
participa la deschiderea Tîrgului 
internațional de la Budapesta.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți Janos Fazekaș, vi-

★

în aceeași zi tovarășul Gheorghe 
Rădulescu a sosit la Budapesta.

La aeroportul Ferihegy tovarășul 
Gheorghe Rădulescu a fost întîm- 
pinat de Imre Pardi, președin
tele Comitetului de Stat al Pla-

SEMNAREA ACORDULUI COMERCIAL

ÎNTRE ROMÂNIA

La 18 mai a fost semnat la Mi
nisterul Comerțului Exterior Acor
dul comercial între Republica So
cialistă România și Australia. El 
reglementează schimburile comer
ciale între cele două țări pe o pe
rioadă de patru ani.

Acordul a fost semnat din par
tea română de către Gheorghe 

- Cioară, ministrul comerțului exte
rior, iar din partea australiană de 
John McEwen, vice-prim-ministru 
și ministru de stat al comerțului și 
industriei din Australia. La sem
nare au fost de față Vasile Răuță, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, funcționari superiori din 
acest minister, precum și A. P. Fle
ming, ministru cu probleme comer
ciale din cadrul ambasadei Austra
liei la Londra, și R. Schneemann, 
consilier economia la ambasada 
Australiei la Viena.

★
La amiază Gheorghe Cioară a o- 

ferit, în cinstea oaspetelui, un de-

ȘTIRI SPORTIVE
MULT AȘTEPTATUL meci de te

nis România-Spania, contînd pentru 
turul II al „Cupei Davis", începe as
tăzi pe terenul central al parcului 
sportiv Progresul din Capitală. Prin 
tragerea la sorți efectuată ieri, în 
prezența arbitrului J. Vermes (Un
garia), a fost stabilită următoarea 
ordine de joc în partidele de sim
plu : astăzi, de la ora 14,30 : Ți- 
riac—Gisbert, Năstase—Santana ; 
duminică, de la aceeași oră : Năs
tase—Gisbert, Țiriac—Santana.
Partida de dublu este programa
tă sîmbătă, începînd de la ora 16.

ASEARĂ, la lumina reflectoarelor 
Stadionului Republicii, selecționata 
noastră de fotbal a susținut un meci 
de verificare în compania formației 
Dynamo Berlin. Scor : 2—1 (1—1)
pentru echipa română. Au marcat : 
Ion Ionescu (în min. 33 și 65) și 
Becker (min. 22).

Deși în general animat, cu faze 
rapide, jocul nu a satisfăcut din 
punct de vedere tehnic. Selecționa- 
bilii au demonstrat carențe de orien
tare atît în apărare, cît și în atac, 
.citind sau intervenind tardiv la o

(Urmare din pag. I)

gației cercetătorului de a fi „la zi" 
cu informația de specialitate de
vine o problemă foarte complicată.

Pe bună dreptate se recunoaște 
că eficiența, rentabilitatea activi
tății de cercetare științifică este 
direct condiționată de timpul în 
care se efectuează. Pentru socie
tate nu este indiferent dacă o 
idee științifică se finalizează 
într-o lună, într-un an sau în 
cinci, căci aceasta limitează sau 
accelerează progresul. Or, reali
zarea unor intervale cît mai re
duse între toate fazele activității 
științifice, evitarea paralelismelor, 
adoptarea de soluții optime, des
fășurarea investigațiilor pe cele 
mai scurte căi sînt, toate, legate de 
procesul de informare și documen
tare. în general, astăzi mai mult 
de jumătate din timpul de lucru 
al unui cercetător este consumat 
în munca de informare. Dacă a- 
cest timp s-ar reduce, fie și cu 
procente mici, s-ar realiza nu nu
mai o considerabilă accelerare a 
progresului științific, dar și enor
me economii materiale. Se esti
mează că o reducere doar cu unu 
la sută pe plan mondial a timpu
lui afectat documentării ar echi
vala, pe plan financiar, cu con
strucția unui nou oraș, iar pe plan 
științific ar permite succese ime
diate a căror importanță ar în
trece, să zicem, spectaculoasa des
coperire a antibioticelor.

în aceste condiții, știința infor
mării sau informatologia și-a do
vedit deplina legitimitate și nece
sitate. Aplicațiile practice ale a- 
cestei discipline cu caracter sin
tetic au ca efect direct o organi
zare superioară a muncii de cerce
tare — de la orientarea investiga
ției pînă la finalizare — o mai 
bună dozare a efortului în știință, 
economie de timp și fructificarea 
mai eficientă a inteligenței știin
țifice.

— Care este stadiul dezvol
tării acestei discipline la noi?

— Este un adevăr aproape a- 
xiomatic că documentarea și infor
marea tehnică și științifică vin în 
ajutorul direct al cercetării și pro

cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Alexandru Boabă, ministrul 
petrolului, reprezentanți ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai Ministerului Finanțelor, 
alte persoane oficiale române, pre
cum și reprezentanți ai Ambasadei 
R. P. Ungare la București.

★

nificării, și de alte persoane ofi
ciale. Au fost de față și Dumitru 
Turcuș, ambasadorul țării noastre 
în R. P. Ungară, membri ai Amba
sadei și ai Agenției Comerciale Ro
mâne din Budapesta.

Șl AUSTRALIA

jun în saloanele Hotelului Athenee 
Palace.

★

Vice-prim-ministrul și ministrul 
de stat al comerțului și industriei 
din Australia, John McEwen, 4 o- 
ferit joi seara o recepție la restau
rantul Pescăruș.

Printre invitați se aflau Gheor
ghe Gaston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Cioară, ministrul comerțului 
exterior, Nicolae Giosan, președin
tele Consiliului Superior al Agri
culturii, Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Vic
tor Ionescu, președintele Camerei 
de Comerț, membri ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
mație.

(Agerpres)

serie de acțiuni. în repriza secundă 
echipa noastră a făcut un joc ceva 
mai legat, cu mai puține greșeli. 
Formația aliniată a fost următoarea : 
Ionescu — Popa, Nunweiller III, D. 
Nicolae, Mocanu — Ghergheli, Năftă- 
năilă (Dobrin) — Pîrcălab, Frățilă 
(Dridea I), I. Ionescu, Lucescu.

Cel mai bun din cei 13 jucători ali- 
niați ieri: Ion Ionescu, autorul celor 
două goluri, dar și creator a nume
roase faze de finețe tehnică. S-au 
mai remarcat: Lucescu. Nunweiller, 
Mocanu. De la oaspeți au ieșit în 
evidență : portarul Lisha, care a avut 
cîteva intervenții excepționale, mij
locașul Becker, atacantul central 
Fuchs.

ETAPA A 9-A A „CURSEI PĂ
CII" (contracronometru individual), 
disputată ieri pe traseul Leipzig- 
Halle, a fost cîștigată de francezul 
Duchemin, care a acoperit 38 kilo
metri în 58’58”. Dintre concuren- 
ții români, cel mai bun timp 
(lh 02’28”) l-a realizat Ion Cosma.

Tot ieri s-a desfășurat și etapa a 
10-a, cu plecarea în bloc, pe ruta 
Halle-Gera (112 km). Primul a tre

ducției ; activitatea de documen
tare tehnică, așa cum s-a desfășu
rat în trecut, a însemnat într-o a- 
numită etapă un progres cert. 
Consider însă că în faza actuală a 
dezvoltării științei și tehnicii, ac
tuala rețea de documentare din 
țara noastră nu mai corespunde 
necesităților. Cercetătorul științific 
ca și inginerul gu preocupări de 
concepție din producție, întîmpină 
mari dificultăți pentru a fi la gu 
rent cu rezultatele studiilor de 
specialitate publicate în întreaga

Un sistem național modern 
de informație științifică

J J> J

lume. Datorită faptului că docu
mentarea științifică și cea tehnică 
se efectuează în unități eentrale 
diferite, care nu sînt încă coordo
nate, o serie de domenii de fron
tieră, ramuri în plin progres, sînt 
tratate în mod periferiG, lacunar. 
Domenii atît de importante ca me
canica aplicată, cibernetica, ener
getica, electronica, automatica sînt 
astăzi practic descoperite. Lipsu
rile în organizarea informării ști
ințifice și tehnice au îngreunat ac
tivitatea de cercetare, provocînd 
goluri resimțite și astăzi în munca 
cercetătorilor-

Există în prezent premise bune 
pentru reorganizarea activității de 
informare și documentare știin
țifică. Deși unitățile de informare 
și documentare existente — Cen
trul de documentare științifică al 
Academiei, Institutul central de do
cumentare tehnică, Centrul de do
cumentare medicală, Centrul de do
cumentare agricolă, centrele pe di
verse ramuri etc. — au fost în
ființate nu pe baza unui plan sis-

Prof. univ. Juan Gomez Millas, 
ministrul educației și culturii din 
Chile, specialist în probleme de is
torie și arheologie, care ne-a vizitat 
țara la invitația ministrului învăță- 
mîntului, a părăsit joi dimineața 
Capitala.

★
Joi seara a sosit în Capitală Mo

hammed Jeddi, subsecretarul de 
stat pentru agricultură al Tunisiei, 
care, la invitația Consiliului Supe
rior al Agriculturii, va face o vi
zită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, oaspetele a fost întîmpinat de 
președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, Nicolae Giosan, și 
alte persoane oficiale române, pre
cum și de Mahmoud Maamouri, 
ambasadorul Tunisiei în Republica 
Socialistă România

★
La București a fost deschisă o 

expoziție tehnică cehoslovacă. în 
legătură cu aceasta, joi la amiază 
a avut loc o conferință de presă.

A vorbit Kocka Jan, șeful repre
zentanței comerciale a Ambasadei 
R. S. Cehoslovace la București.

Expoziția, organizată . de între
prinderea de comerț exterior Che- 
mapol și întreprinderea producă
toare Spofa Dental din Praga, cu
prinde produse farmaceutice și in
strumentar dentar.

★
Joi la amiază dl. Kimitaka Mu

rakami, vicepreședintele organiza

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a men

ținut călduroasă în cea mai 
mare parte a țării, dar s-a răcit 
ușor în Moldova, unde cerul a 
fost mai mult acoperit și au că
zut ploi temporare și sub formă 
de averse, însoțite de descărcări 
electrice. în celelalte regiuni, ce
rul a fost variabil și s-au sem
nalat averse izolate de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 16 grade la Rădăuți 
și Mangalia și 29 grade la Be
chet. în București : Vremea a 
fost relativ călduroasă, cu cerul

cut linia de sosire iugoslavul Pav- 
lici, cronometrat cu timpul, de 
2h 48’49”. Ștefan Suciu s-a clasat 
pe locul 6, la 9 sec. de învingător,

TURNEUL FINAL AL CAMPIO
NATULUI MASCULIN DE VOLEI 
a continuat ieri, în sala Floreasca, 
cu următoarele meciuri: Dinamo — 
Politehnica Galați 3—2 ; Steaua — 
Viitorul Bacău 3—0 ; Rapid — Trac
torul Brașov 3—1. Steaua continuă 
să conducă în clasament (cu 49 
puncte).

MECIURILE MASCULINE DE 
HANDBAL, desfășurate ieri în Capi
tală, s-au soldat cu următoarele re
zultate : Steaua — Dinamo Bucu
rești 19—13 (10—7) ; Universitatea 
București — Dinamo Bacău 18—15 
(6—10).

ÎNTÎLNIREA DE BOX dintre e- 
chipele de tineret ale României și 
Ungariei, disputată aseară în Capi
tală, a revenit pugiliștilor români cu 
scorul de 8—3.

LA SUCEAVA s-a disputat ieri 
meciul amical de fotbal dintre for
mația locală Chimia și Dynamo 
Dresda (R. D. Germană). întîlnirea 
s-a încheiat la egalitate : 0—0.

tematic care să aibă în vedere a- 
coperirea celor mai importante și 
mai diverse domenii științifice, ai 
în funcție de necesitățile de mo
ment, de inițiativele personale sau 
de insistențele unor oameni de 
știință, aceste unități prezintă to
tuși o bază de pornire.

Pentru ca munca de informare 
și documentare științifică să-și do
vedească din plin eficacitatea, cred 
că ar fi necesar să se creeze un 
sistem coordonat de informare cu 
niveluri diferite. După multe obser

vații personale și consultări cu «ei 
interesați, mi se pare eea mai in
dicată și realistă ideea creării u- 
nui sistem național de informare 
și documentare științifică, alcătuit 
atît din unitățile- existente cît și 
din unele care ar lua ființă (bi
rouri, puncte sau servicii de infor
mare și documentare pe lîngă uni
tățile de cercetare, institute, uzine 
etc.). în acest sistem, activitățile 
centralizabile (editarea de reviste 
referative, instrumente și serviaii 
de referință bibliografică, infor
marea străinătății etc.) ar urma să 
se concentreze într-un institut na
țional de informare și documen
tare. Un grup de specialiști și-ar 
putea axa activitatea în direcția 
unor studii de scientică, ramură 
avînd numeroase contingențe au 
informatologia și aplicațiile aces
teia.

La nivelul întreprinderilor și in
stitutelor ar fi indicat să existe 
servicii de documentare și infor
mare, bine organizate, dotate cu 
personal și bază materială cores- 

ției japoneze de comerț exterior 
„Jetro", a făcut o vizită la Ministe
rul Comerțului Exterior, unde a 
fost primit de Albescu Alexandru 
Constantin, adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

★
Institutul Român pentru Rela

țiile Culturale eu Străinătatea a or
ganizat joi la Casa de Cultură a 
I.R.R.C.S. o seară culturală olan
deză.

In asistență se aflau membri ai 
conducerii I.R.R.C.S., funcționari, 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de cultură și artă, 
ziariști. Au fost prezenți D. H. 
Visscher, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Olandei la București, 
membri ai ambasadei și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Joi seara a sosit în Capitală Ri

cardo Gimenez Arnau, ministru ple
nipotențiar, șeful Reprezentanței 
Consulare și Comerciale a Spaniei 
în Republica Socialistă România.

★

La Facultatea de biologie a Uni
versității din București au început 
joi dimineața lucrările primei Con
sfătuiri naționale de entomologie, 
organizată de Secția zoologie a So
cietății de științe naturale și geo
grafie din Republica Socialistă 
România.

(Agerpres)

variabil, mai mult acoperit în 
cursul nopți și al dimineții, 
cînd a plouat slab. Vîntul a su
flat potrivit. Temperatura maxi
mă a fost de 23 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 20, 21 și 22 mai a.c. în țară : 
Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi 
locale sub formă de averse, mai 
frecvente în jumătatea de nord- 
vest a țării. Vînt potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura în 
scădere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între 3 grade și 13 gra
de, iar maximele între 10 și 20 
de grade, izolat mai ridicate în 
sud-est. în București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vînt potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura în scădere

PRONOEXPRES

In atenția participanților
La 20 mai 1967, LOTO-PRO- 

NOSPORT organizează pentru 
prima oară concursul excep
țional PRONOEXPRES cu atri
buire de autoturisme.

La acest concurs se atribuie 
în număr nelimitat autoturis
me: RENAULT 16, RENAULT 
10 MAJOR cu scaune rabata
bile, RENAULT DAUPHINE și 
TRABANT 601 pentru catego
riile I—IV ; 10 autoturisme prin 
tragere la sorți: 2 FIAT 850, 2 
RENAULT DAUPHINE și 6 TRA
BANT 601 pentru categoriile 
V—VI

Se mai atribuie 50 excursii 
în R D. Germană prin tra
gere la sorți, premii de va
loare variabilă și premii de 
valoare fixă în bani.

Se efectuează 10 extrageri 
de cîte 9 numere din 49 fie
care, în total 90 de numere.

Azi este ultima zi de vîn- 
zare a biletelor.

punzăloare și ale căror eforturi să 
se concentreze asupra informării 
tematice pentru nevoile imediate 
ale colectivelor de proiectare și 
cercetare.

— Ge ne puteți spune despre 
pregătirea cadrelor de specia
litate în acest domeniu ?

— în diverse țări ale lumii, ca 
S.U.A., U.R.S.S., Anglia, Franța, 
R.F.G., în cadrul marilor universi
tăți se predă „știința informării",

aaznassanGSHKaBSEssaaCTBKKSU

ca disciplină distinctă. Dintre ab
solvenții acestor cursuri se recru
tează cercetători, directori și secre
tari științifici și documentariști 
care se ocupă în special de meto
dologia GonduGerii și organizării 
cercetărilor și a informării.

Din păcate, carențele mai sus 
amintite s-au reflectat și în făptui 
că la noi această nouă disciplină 
n-a cunoscut o dezvoltare cores
punzătoare — nici pe linia institu
telor Academiei și nici a învăță
mântului (în domeniul învățămîn- 
tului superior nu există nici o ca
tedră în Gadrul căreia să se pregă
tească specialiști în știința infor
mării). O soluție, nu dificil de 
realizat, ar fi introducerea unui 
curs de informatologie generală 
sau, concomitent, a unor cursuri 
pe lîngă fiecare facultate cu profil 
științific care să ofere studenților 
— viitoare cadre ale cercetării — 
cunoștințe legate de circulația și 
valorificarea informației științifice 
din domeniul respectiv. Acești

Sosirea ministrului 
comerțului 
al R. P. Albania

Joi după-amiază a sosit în Capi
tală Kico Ngjela, ministrul comer
țului al R. P. Albania, care în 
timpul vizitei în țara noastră va 
purta discuții în vederea dezvoltă
rii relațiilor economice bilaterale.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, și Nicolae Anghel, 
adjunct al ministrului.

Au fost de față Iosif Pogace, am
basadorul R. P. Albania la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

ȘTIRI 
CULTURALE

In prezența maestrului Tudor 
Arghezi, la Casa Scriitorilor din 
Capitală a avut loc joi seara cel 
de-al IV-lea vernisaj din cadrul 
ciclului „Plastică și poezie", expozi
ție închinată marelui poet cu pri
lejul împlinirii venerabilei vîrste 
de 87 de ani. Sînt expuse, simbolic, 
87 de imagini fotografice inedite, 
realizate de Ion Midea.

La vernisaj a luat cuvîntul acad. 
Zaharia StanGU, președintele Uni
unii Scriitorilor. Actorii Mitzura 
Arghezi, Lucia Mureșan și Ludovic 
Antal au susținut un recital din 
opera lirică a luj Tudor Arghezi.

Cu acest, prilej a fost tipărit un 
caiet omagial, „Plastică și poezie" 
IV, ediție bibliofilă, care cuprinde 
o poezie și o tabletă de Tudor Ar
ghezi, ambele inedite, reproduceri 
după fotografiile din expoziție, un 
Cuvînt semnat de Zaharia Stancu, 
un comentariu de Paul Anghel, 
facsimile, versuri.

★
Reprezentanți ai Teatrului de 

stat al R. D. Germane „Deutsches 
Theater", care se află în turneu în 
țara noastră, s-au întîlnit joi dimi
neață la sediul Asociației oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale și 
muzicale cu oameni de teatru și 
ziariști din Capitală. Oaspeții au 
fost salutați de artistul poporului 
Niki Atanasiu, prim-secretar al a- 
sociației.

Actorul și regizorul Wolfgang 
Heinz, directorul lui „Deutsches 
Theater", a mulțumit pentru pri
mirea călduroasă făcută colectivu
lui teatrului de către publicul bucu- 
reștean și de colegii români.

Ambasadorul R. D. Germane la 
București, Ewald Moldt, a oferit 
joi în saloanele ambasadei un coc
teil cu prilejul turneului întreprins 
în țara noastră de „Deutsches 
Theater".

★
în cadrul unei festivități care a 

avut loc joi la amiază la Universi
tatea din București, a fost dezvelit 
bustul savantului român Simion 
Stoilov. Au luat parte academicieni, 
profesori universitari, cercetători de 
specialitate, studenți. Activitatea 
didactică și științifică a remarcabi
lului matematician, fost rector al 
universității, a fost evocată de aca
demicienii Gheorghe Mihoc, recto
rul Universității din București, Mi
ron Nicolescu, președintele Acade
miei, și de prof. univ. Romulus 
Cristescu, prodecan al Facultății de 
matematică-mecanică.

★
In cadrul planului de colaborare 

cultural-științifică și tehnică dintre 
Republica Socialistă România și 
Franța, joi la amiază a sosit în țara 
noastră scriitorul și cineastul fran
cez Alain Robbe-Grillet cu soția.

(Agerpres)

specialiști ar putea fi formați pe 
lîngă facultatea de filozofie sau în 
cadrul I.S.E.-ului. Mi se pare de 
asemenea utilă și introducerea u- 
nor Gursuri de informare științi
fică, aplicată la diverse ramuri —- 
ca fizica atomică, fiziGă, chimie, 
biologie etc., cel puțin pentru stu
denții aflați în ultimul an de fa
cultate.

Absolut necesară mi se pare 
reexaminarea regimului de tipă
rire a publicațiilor științifice — 
în prezent greoi și deficitar sub 
multe aspecte. Revista Progresele 
științei, de pildă, Gunoaște un sta
giu de tipărire de 60 de zile — 
stipulat în oontraGt — și care se 
respectă în cazul Gel mai fericit. 
Aceasta este situația și cu alte pu
blicații științifice — iar efectele 
asupra „prospețimii" informației 
sînt lesne de înțeles...

Ar fi de dorit, de asemenea, «a 
editarea revistelor cu caracter re
ferați? să fie mai bine coordonată. 
Astăzi, centrele de documentare 
pe ramură întocmesc referatele de 
specialitate și I.D.T.-ul le publică, 
procedeu care impietează atît asu
pra operativității, cît și a difuzării 
noutăților științifice. în funcție de 
situația existentă, ar fi util «a 
Consiliul Național al Cercetării 
Științifice să procedeze la inven
tarierea și coordonarea publica
țiilor și lucrărilor de acest gen în 
vederea eliminării paralelismelor. 
Desigur, un viitor institut național 
de informare și documentare știin
țifică ar putea înscrie printre mul
tiplele sale preocupări și editarea 
unei publicații de informatologie 
și scientică, auxiliar prețios în 
munca de informare, coordonare 
și îndrumare științifică.

Firește, în curînd și documenta
riștii noștri vor trebui să-și îm
bunătățească procedeele de prelu
crare a informațiilor, să experi
menteze și să aplice metode și teh- 
niGi moderne, automatizate, de do
cumentare, ea folosirea fișelor per
forate și a indexării lor coordo
nate. Știința informării asupra 
noului trebuie ea însăși ^să se si
tueze la nivelul cel mai înaintat al 
acestuia.

Interviu realizat de 
George CUIBUȘ

VIZITELE MINISTRULUI 
AFACERILOR EXTERNE 

AL TURCIEI
Joi dimineața au început la Mi

nisterul Afacerilor Externe convor
birile oficiale dintre ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, Comeliu Mănescu, 
și ministrul afacerilor externe al 
Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, 
care face o vizită oficială în țara 
noastră.

în cadrul convorbirilor are loc un 
schimb de vederi privind dezvolta
rea relațiilor dintre cele două țări, 
precum și unele probleme interna
ționale de interes comun.

Din partea română participă Va
sile Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Drînceanu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Ankara, și alți funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, iar din partea tur
că Kâmuran Guriin, ambasadorul 
Turciei la București, Rifat Ayanlar, 
prim-adjunct al secretarului gene
ral al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Turciei, Terfik Saracoglu, 
director general al Departamentu

Dineu oferit de ministrul 
afacerilor externe român

Ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, a oferit joi seara un 
dineu în onoarea ministrului aface
rilor externe al Turciei, Ihsan Sa
bri Caglayangil.

Au luat parte Gheorghe Cioară, 
ministru) comerțului exterior, 
Alexandru Boabă, ministrul petro
lului, Mihai Marinescu, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministerului 
Transporturilor Auto, Navale și 
Aeriene, Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
Camerei de Comerț, precum și Ion 
Drînceanu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Ankara.

Au participat, de asemenea, am
basadorul Turciei la București, Kâ
muran GUriin, și persoanele oficiale 
sare însoțesc pe ministrul tura.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România și mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Turcia au rostit toasturi.

In numele guvernului român, 
Corneliu Mănescu a adresat un 
călduros salut oaspeților și a ex
primat sentimentele de stimă și 
prețuire pe care poporul român le 
nutrește față de poporul turc prie
ten.

Arătînd că relațiile tradiționale 
de bună vecinătate, respect și înțe
legere reciprocă dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Turcia cunosc în prezent o dezvol
tare multilaterală, fructuoasă, în 
toate domeniile, vorbitorul a su
bliniat că vizita în Turcia a dele
gației guvernamentale române, 
condusă de președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghș 
Maurer, convorbirile constructive 
și rodnice purtate cu conducătorii 
eminenți ai Turciei au dat un nou 
impuls relațiilor româno-turce.

Dorința noastră sinceră este 
ca și în viitor să extindem re
lațiile cu țara dv., să amplificăm 
și să diversificăm schimburile eco
nomice, comerciale și cultural-ști- 
ințifice. Așteptăm cu interes și plă
cere vizita în România a Excelen
ței Sale Dl. Suleyman Demirel, 
primul ministru al Turciei, care va 
constitui o nouă manifestare im
portantă a bunelor relații care se 
dezvoltă cu succes între țările 
noastre, o nouă contribuție la întă
rirea păcii și înțelegerii în regiu
nea balcanică și în lume. Gu
vernul român consideră că ex
tinderea legăturilor tradiționale 
dintre statele balcanice, bazate pe 
stimă și respect reciproc, este în 
interesul tuturor popoarelor din 
această regiune, al transformării 
ei într-o zonă a păcii și prieteniei 
între popoare. în această privință, 
de o mare importanță este evolu
ția pozitivă a relațiilor amicale 
dintre România și Turcia, țări cu 
orînduiri social-politice diferite.

Corespunzător intereselor vita
le ale poporului român, guvernul 
țării noastre acordă o deosebită în
semnătate înfăptuirii securității eu
ropene, care, prin consecințele sale, 
afectează întreaga situație interna
țională. în abordarea acestei pro
bleme, România pornește de la rea
litățile statornicite în Europa după 
eel de-al doilea război mondial, de 
la necesitatea stabilirii și dezvoltă
rii unor relații normale de colabo
rare între toate statele acestui son- 
tinent, promovînd gu consecvență o 
politică menită să ducă la realiza
rea acestui deziderat.

Noi considerăm eă tuturor țărilor, 
mari sau mici, le revine o înaltă 
răspundere pentru întărirea păcii,

CARTEA LA DOMICILIUL
SOLICITANTULUI

Librăria „Cartea prin poștă" a 
cooperației de consum din Bucu
rești, str. Serg Nuțu Ion nr. 
8—12, recomandă cititorilor din 
mediul rural următoarele lucrări 
apărute, pe care le expediază, la 
cerere, la domiciliu.

V. Alecsandri — Opere — voi. 
I, II, III, — 78 lei ; I. L. Cara- 
giale — Opere — vol. IV — 32 
lei; G. Coșbuc — Opere alese 
— 24 lei ; Al. Odobescu — O- 
pere vol. I — 32 lei ; vol. II — 
37 lei ; Al. Macedonski — Ope
re — vol. I, II — 45 lei ; Lu
cian Blaga — Antologie de poe
zie populară — 22 lei ; P. Istrati 

lui relațiilor economice, Turgut II- 
kan, director general al Departa
mentului țărilor răsăritene.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă cordială, de înțelegere 
reciprocă.

*
în cursul dimineții de joi, minis

trul afacerilor externe al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil, a depus o 
coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

în continuare, oaspetele a vizitat 
Cimitirul Militar Turc de la Ghen- 
cea, unde, de asemenea, a depus o 
coroană de flori.

*
După-amiază, ministrul aface

rilor externe al Republicii Turcia, 
Ihsan Sabri Caglayangil și persoa
ne oficiale care îl însoțesc au vi
zitat unele din noile cartiere de lo
cuințe și construcții social-cultu- 
rale din București, 

pentru instaurarea unor relații să
nătoase, normale între state.

în încheiere, ministrul afacerilor 
externe a toastat pentru prosperi
tatea și fericirea poporului turG 
prieten, în sănătatea Excelenței 
Sale domnul Cevdet Sunay, preșe
dintele Republicii Turcia, în sănă
tatea primului ministru al Turciei, 
dl. Suleyman Demirel, pentru 
prietenia trainică și colaborai ea*  
rodnică dintre România și Turstia, 
pentru pace și bună înțelegere intre 
popoare.

Răspunzînd, Ihsan Sabri Cagla
yangil a arătat că Turcia și Româ
nia, țări situate în aceeași regiune 
a Europei, au interesul comun ca 
Balcanii să rămînă o regiune a 
păcii și liniștii. Relații de cîteva 
secfole — a spus vorbitorul — au 
dat națiunilor noastre posibilitatea 
de a se cunoaște, de a se înțelege 
și de a se respecta reciproc.

în prezent,’ aproape toate țările 
din lume își intensifică contactele 
și încearcă șă ajungă astfel la o 
mai bună înțelegere a pozițiilor 
lor privind problemele internațio
nale.

Vizita în Turcia, a spus oaspete
le, a delegației române, condusă de 
Excelența Sa, primul ministru, Dl. 
Maurer, și a delegației parlamen
tare, condusă de Excelența Sa, Dl. 
Voitec,_ au marcat o etapă impor
tantă în relațiile turco-române de 
după război și au contribuit la for
marea unei mai bune înțelegeri 
mutuale în domeniile problemelor 
internaționale și bilaterale. Vor
bitorul a arătat că vizita pe 
care o va efectua primul ministru 
al Turciei în România va întări și 
mai mult această înțelegere și va 
servi cauzei păcii.

Apreciind că există numeroase 
posibilități de colaborare între 
cele două țări, vorbitorul a spus : 
Creșterea schimburilor comerciale, 
dezvoltarea relațiilor economice, 
culturale vor servi interesului ce
lor două țări și vor contribui la o 
mai bună înțelegere reciprocă.

Arătînd că la ora actuală sînt 
probleme internaționale care, din 
timp în timp, riscă să amenințe pa
cea mondială, vorbitorul a subli
niat că aceste probleme pot fi re
zolvate prin mijloace pașnice și în 
cadrul principiilor egalității în 
drepturi, încrederii reciproce, res
pectului angajamentelor interna
ționale și echității.

Apartenența la sisteme politice 
diferite nu trebuie să constituie un 
obstacol la dezvoltarea relațiilor în-, 
tre state. Guvernul turc dorește în 
mod sincer să aducă la cel mai înalt 
nivel relațiile sale cu toate țările, 
în cadrul principiilor integrității 
teritoriale, independenței, neames
tecului în treburile interne și res
pectării angajamentelor internațio
nale.

Subliniind realizările înregistrate 
în România în domeniile economic, 
cultural, social, vorbitorul a spus : 
îmi este plăcut să menționez rolul 
eminenților conducători români 
care au pus în valoare atît de per
fect înțelepciunea, curajul și larga 
lor experiență de oameni de stat.

în încheiere, ministrul afacerilor 
externe al Turciei a toastat pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări, în sănătatea secretarului 
genera] al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ceaușeseu, a președintelui Consiliu
lui de Stat, Chjvu Stoica, a preșe
dintelui Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, pentru fericirea 
și prosperitatea cutezătoarei nați
uni române,

— Scrieri alese — vol. I, II
32 lei ; T. Arghezi — Scrieri - 
vol. XII — 21 lei ; voi. XIII - 
21 lei, vol. XIV ; vol. XV — 23 
lei; vol. XVI — 19 lei ; P. Con- 
stantinescu — Scrieri — vol. I, 
II — 29 lei ; P. Petrescu — 
Scoarțe românești — 80 lei ; M. 
Popescu — Ștefan Luchian — 
110 lei ; Guy de Maupassant — 
Opere — vol. I, II, III — 76 lei . 
J. London — Opere — vol. I, 
U> IU — 48 lei : Antologie de 
proză populară epică — vol. 1 
II, III — 51 lei Dicționarul en
ciclopedic român — vo] [I] _ 
95 lei.



Al î906-"ea avion american
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D§N RELATĂRILE PRESEI INTERNATIONALE

DESPRE ATMOSFERA DE TENSIUNE POLITICA DIN GRECIA

HANOI 18 (Agerpres). — Uni
tățile artileriei antiaeriene au 
doborît la 17 mai un avion a- 
merican deasupra provinciei 
Quang Binh. După cum transmi
te agenția V.N.A., acesta este al 
1 906-lea avion al forțelor aerie
ne americane doborît deasupra 
R. D. Vietnam.

ATACURI VIGUROASE
LANSATE DE PATRIOȚII 
SUD-VIETNAMEZI

SAIGON 18 (Agerpres). — în cursul 
nopții de miercuri spre joi, forțele 
patriotice sud-vietnameze au între
prins atacuri asupra bazelor militare 
agresive și a posturilor întărite ale tru
pelor americane la vest de Da Nang.

După cum relatează corespondentul 
agenției Associated Press, o serie de 
patrule ale trupelor americano-saigo- 
neze au căzut în ambuscadele patrio- 
ților în această regiune. Se mențio
nează, de asemenea, că importantul 
centru radar de la baza militară de 
la Dong Ha a fost incendiat în urma 
tirului de artilerie al patrioților. Obuze 
și grenade au căzut și asupra punc
telor de comandă și control ale pozi- 

® țiilor de invazie ale agresorilor, în- 
registrîndu-se morți și răniți.

Se anunță că autoritățile saigoneze 
au început de marți strămutarea unui 
număr de aproximativ 11 000 de țărani 
din regiunea Gio Linh, pentru a eli
bera zona unde se desfășoară luptele.

DEMONSTRAȚIE
IN FAȚA CASEI ALBE

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Sute de cetățeni s-au adunat în fața 
Casei Albe pentru a protesta împo
triva agresiunii S.U.A. în Vietnam. 
Cererea lor de a fi primiți de pre
ședintele Lyndon Johnson a fost res
pinsă. In numele celor prezenți, dr. 
Benjamin Spock a dat atunci citire 
unei scrisori adresate președintelui 
S.U.A., în care se spune, printre al
tele : „In ultimii doi ani asistăm la 
încorporarea în masă în armată a ti
nerilor noștri și la transformarea fa
bricilor noastre în fabrici de arma
ment. în ultimii doi ani am fost mar
torii intensificării continue, nemiloase 
a războiului în Vietnam”.

BUDGET TOTAL U.S.

BUDGET 
DEFENSE NAȚIONALE

BUDGET SUD-VIETNAM

AGRESIUNEA SPOREȘTE 

PROFITURILE MONOPOLURILOR
In decursul a trei exerciții fiscale, partea consacrată agresiunii 

în Vietnam a crescut, în bugetul general al S.U.A., de la 
0,103 la 19,5 miliarde dolari, după cum arată și graficul publicat 
în revista „l’Express". Intr-o știre recentă, transmisă din Was
hington, agenția France Presse anunță că, potrivit estimărilor 
Departamentului Apărării, „S.U.A. vor cheltui 21,8 miliarde dolari 
pentru războiul din Vietnam de la 1. VII. 1967 pînă la 30. VI 
1968”. Aceeași agenție a transmis o relatare a corespondentului 
său la Washington, Georges Deschodt, sub titlul „Fiscul și răz
boiul din Vietnam", în care se arăta : „Cererile de întăriri pre
zentate de comandantul corpului expediționar american în Viet
nam, generalul Westmoreland, prezintă marele risc de a se tra
duce prin noi sacrificii pentru contribuabilul american, după cum 
se consideră în cercurile economice de la Washington. în cercu
rile oficiale se recunoaște că trimiterea de noi întăriri substan
țiale în Vietnam va impune examinarea posibilității unei noi 
sporiri a fiscalității... Este foarte posibil ca noi surprize să fie 
anunțate contribuabilului american în cîteva săptămîni".

în timp ce fiscul se pregătește să opereze în buzunarele con
tribuabilului, monopolurile care produc pentru război își rotun
jesc profiturile.. Intr-un interviu recent acordat ziarului „News- 
day" din Long Island, președintele Comisiei senatoriale pentru 
relațiile externe, William Fulbright, a lăsat să se înțeleagă — 
după cum a rezumat A.F.P. declarațiile sale — că printre par
tizanii intensificării războiului, așa numiții «ulii», sînt numeroși 
acei parlamentari care reprezintă în (Congres regiuni în care 
se află importante uzine de armament. Senatorul a declarat de 
asemenea că, pentru anumiți funcționari și oameni de afaceri 
americani, războiul din Vietnam este „un mic război drăguț... 
care stimulează considerabil economia".

Manifeste pe zidurile Atenei
Aspectele diverse ale situației din Grecia continuă să ocupe un loo impor

tant în presa internațională. Potrivit relatărilor ziarelor, o notă dominantă o 
constituie atmosfera de tensiune și de teroare care domnește în țară în con
dițiile arestărilor care continuă. Acestea sînt efectuate de altfel în plină zi, 
cu intenția de intimidare a diferitelor categorii ale populației.

In legătură cu arestările efectuate, 
presa ateniană a publicat dumi
nica trecută o listă de circa 2 500, 
din cele 6138 de persoane arestate 
în cursul loviturii de stat de la 21 
aprilie și care au fost deportate în 
insule. Printre acestea se află scrii
tori ca Vassilis Rotas și Tassos Vurnas, 
poeți ca Iannis Ritsos (ale cărui poe
me au fost puse pe note de compo
zitorul Mikis Teodorakis), artiști ca 
d-na Vasso Katraki (gravor premiat 
la bienala din Veneția), medici ca 
pediatrul G. Spilliopoulos, fost de
putat al E.D.A. ; printre arestații 
figurînd pe această listă se află zia
riști și foști deputati, în majoritate 
aparținînd partidului E.D.A.

Despre Manolis Glezos și Leonidas 
Kirkos, membri ai Comitetului Exe
cutiv al partidului E.D.A.. s-a aflat 
că au fost transferați pe insula Yaros, 
iar despre Iliu și Ioanis Passalidis, 
lideri ai E.D.A., că au fost transfe
rați în închisorile de la Salonic.

câți»”. După cum au transmis și alți 
ziariști, tribunalele Curții Marțiale 
judecă zilnic zeci de persoane.

Cu toate acestea, în toate ora
șele se împrăștie manifeste cu con
ținut politic antidictatorial. Ziarele 
străine relatează că- pe bulevardele 
principale ale Atenei, aproape zilnic 
se aruncă manifeste din mașini. Cînd 
manifestele ajung între roțile ma-

respondents din Atena al săptă- 
mînalului „l’Express" a scris că a- 
ceștia „trebuie să găsească bani, și 
încă repede". Industria turistică, care 
este o ramură de bază a economiei 
țării, are cel mai mult de suferit. 
Pentru acest an erau așteptati un 
milion de turiști din străinătate, dar, 
judecînd după sosirile de pînă acum, 
se consideră că numai 50 la sută din 
numărul prevăzut vor veni în ac
tuala situație politică. Grecia obține 
anual circa 360 milioane de drahme 
din turism, sumă din care se acoperă 
o parte a balanței comerciale defici
tare ; se prevede o agravare a a- 
cestui deficit și, implicit, a situa
ției economice în general.

Cuvîntarea președintelui Tito 
in Skupștina Federală

BELGRAD 18 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția Tan- 
iug, luînd cuvîntul în Skupștina 
Federală cu prilejul realegerii sale 
în funcția de președinte al R.S.F. 
Iugoslavia, losip Broz Tito s-a 
referit la unele probleme ale situa
ției internaționale.

Dezvoltarea noastră socială și 
numeroasele probleme ce ne stau 
în față, a spus președintele I. B. 
Tito, cer depunerea unor noi efor
turi. Nu putem rămîne indiferenți 
nici față de evenimentele care au 
loc în lume. Agresiunea Statelor 
Unite în Vietnam, a arătat el, con
stituie cel mai edificator exemplu 
de încălcare grosolană a drep
turilor fundamentale ale po
porului vietnamez la libertate și 
dezvoltare independentă. Nu înca
pe îndoială că răspunderea pentru 
acest război, care amenință direct 
pacea mondială, o poartă Statele 
Unite ale Americii, care, în ciuda 
numeroaselor declarații, se dezic 
în realitate de cererile celor mai 
largi pături ale opiniei publice de
mocratice pentru încetarea războ
iului și continuă să impună drept 
rezolvare a problemei mijloacele 
militare. Prin aceasta, S.U.A. își 
asumă cea mai mare răspundere. 
El a subliniat că S.U.A. trebuie să 
înceteze acțiunile agresive și bom
bardamentele asupra Vietnamului 
de nord, respectîndu-se drepturile 
legitime ale poporului vietnamez.

Oprindu-se asupra situației din 
Grecia, I. B. Tito a arătat că 
puciul militar din această țară a 
provocat îngrijorarea opiniei pu
blice iugoslave, 
indiferent cursul 
nimentelor din 
președintele. 
de procese care constituie o parte 
a rezistenței pe plan general la 
bolitica de destindere a încordării 
în Europa, lucru care poate să 
aibă urmări negative pe plan in
ternațional, atît în regiunea Bal
canilor, unde s-au înregistrat re
zultate vizibile în colaborarea de 
bună vecinătate si anropiere, cît și 
pe un plan mai larg".

în continuare, președintele Tito 
și-a exprimat îngrijorarea față de 
deosebirile în ceea ce privește ni
velul de dezvoltare a unor țări și 
regiuni, apreciindu-le ca o sursă 
însemnată a instabilității lumii 
contemporane și un obstacol în ca
lea emancipării politice și econo
mice a popoarelor recent eliberate.

„Țările socialiste — a căror pu
tere economică și prestigiu inter
național au crescut simțitor — a 
spus președintele — au în prezent 
posibilități mult mai largi decît

„Nu ne poate fi 
posibil al eve- 

Grecia", a spus 
.Aici este vorba și

înainte de a influența asupra 
cursului evenimentelor internațio
nale".

Referindu-se la situația din Eu
ropa, I. B. Tito a arătat că, privită 
în ansamblu, aceasta s-a îmbună
tățit în comparație cu perioada 
războiului rece, deși mai există 
multe probleme importante încă 
nerezolvate.

„S-a ajuns la o înțelegere reci
procă mai bună între o serie de 
țări din Europa, la colaborare și 
la lărgirea relațiilor. Acest lucru 
îl confirmă diferite inițiative și 
propuneri, căutarea unor forme 
tot mai largi și multilaterale de 
colaborare europeană în conformi
tate cu interesele naționale ale u- 
nor țări și cu interesele regiunii 
europene luată în ansamblu. Se 
înțelege că există încă rezistențe 
puternice față de o asemenea dez
voltare,. care însă pot fi înlăturate 
ușor. în măsura în care va domni 
spiritul înțelegerii și colaborării în 
Europa, noi sîntem convinși că a- 
cest lucru ar avea o influență 
foarte pozitivă și asupra dezvoltă
rii evenimentelor în lume".

Vorbind despre problemele dez
voltării economice a Iugoslaviei, 
I. B. Tito a sublimat succesele ob
ținute în ultimele două decenii în 
dezvoltarea economică și socială. 
Reforma economică și socială, a 
spus el, constituie o nouă fază a 
dezvoltării și în cei aproape doi 
ani de la luarea priinelor măsuri 
în cadrul acesteia s-au obținut re
zultate însemnate. Trebuie să pri
vim reforma socială și economică 
ca un proces de lungă durată și ca 
o sarcină foarte complexă. Apoi, 
el s-a oprit asupra aspectelor va
riate ale procesului de stabilizare 
a economiei, subliniind importanța 
schimbărilor pozitive în balanța 
de plăți, sporirea productivității 
muncii etc.

Referindu-se la sarcinile de vii
tor, vorbitorul a arătat că se pune 
problema modernizării rapide a e- 
conomiei, îndeosebi a industriei și 
a ramurilor sale cele mai impor
tante — industria constructoare de 
mașini, industria 
industria chimică și 
cultura, a subliniat 
să asigure într-un 
scurt aprovizionarea 
dusele principale și, în 
rînd, să satisfacă nevoile 
de grîu, participînd, în 
timp, într-un volum mai mare la 
export.

Președintele I. B. Tito a arătat 
că se vor continua eforturile pen
tru întărirea pozițiilor Iugoslaviei 
pe plan internațional și pentru 
dezvoltarea colaborării cu alte țări.

electrotehnică, 
altele. Agri- 
el, va trebui 
timp 
tării

cîti mai 
cu pro- 
primul 
interne 
același

BUDAPESTA CONGRESUL

CULTURII
BULGARE

DESEMNAREA NOULUI GUVERN IUGOSLAV
BELGRAD 18. — Corespondentul 

Agerpres N. Plopeanu transmite : La 
18 mai a avut loc ședința comună a 
Vecei Federale și Vecei Popoarelor 
ale Skupștinei Federale a R.S.F. Iu
goslavia, în cadrul căreia a fost de
semnat noul guvern al țării (Vecea 
Executivă Federală). în funcția de 
președinte al Vecei Executive Fede
rale a fost desemnat Mika Șpiliak, iar 
în funcțiile de vicepreședinți — Kiro 
Gligorov și Rudi Kolak. Au fost nu
miți, de asemenea, membrii Vecei Exe
cutive Federale, precum și noii se
cretari de stat și federali. Postul de 
secretar de stat pentru afacerile ex
terne este încredințat în continuare 
lui Marko Nikezici, iar cel pentru a- 
părarea națională — generalului-co- 
lonel Nikola Liubicici. Radovan Stia- 
cici a fost numit secretar federal pen
tru afacerile interne, Borivoie lelici — 
secretar federal pentru problemele e- 
conomice, Ianko Smole — secretar 
federal pentru finanțe, Vasil Grivcev 
— secretar federal pentru comerț ex
terior, iar Raiko Gagovici — secretar 
al Vecei Executive Federale. Totoda-

tă, cele două camere ale parlamen
tului iugoslav au desemnat 87 de 
membri ai Consiliului Federației, pre
cum și alți înalți funcționari federali 
și ai vecelor.

După cum se știe, miercuri Franța a 
trăiț într-o atmosferă cu totul neobiș
nuită : coșurile multor fabrici au în
cetat să fumege, sacii poștali s-au în
grămădit în gări, chioșcurile au rămas 
fără ziare, paletele turbinelor au în
cremenit. încetarea distribuirii de e- 
nergie electrică (lucrătorii în acest sec
tor au participat la grevă în propor
ție de 90 la sută) a afectat în primul 
rînd întreprinderile industriale, dar ea 
s-a făcut simțită în întreaga viață a 
Franței.

BUDAPESTA 18 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția M.T.I., 
joi dimineața a sosit la Budapesta 
delegația de partid și de stat a Re
publicii Democrate Germane, con
dusă de Walter Ulbricht, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G., și 
de Willi Stoph, membru al Biroului 
Politic, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane.

La sosire, delegația a fost întîm- 
pinată de Jânos Kădâr, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U., Pal Loson- 
ezi, președintele Consiliului pre
zidențial al R. P. Ungare, Jeno 
Fock, președintele guvernului revo
luționar muncitoresc țărănesc un
gar, precum și de alte persoane ofi
ciale.

în aceeași zi, delegația a fost 
primită de Jânos Kădâr, Pal Lo- 
sonezi și Jeno Fock.

Joi după-amiază au început con
vorbirile dintre delegațiile de 
partid și de stat ale celor două 
țări. Delegația ungară este condusă 
de Jânos Kădâr.

încheierea
plenarei C. C. 
al P. M. U. P.

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au încheiat lucrările ce
lei de-a 8-a plenare a Comitetului 
Central al P.M.U.P. A fost aprobat 
raportul Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. „Cu privire la activitatea 
politică a partidului". De asemenea, 
a fost adoptată o hotărîre în legătură 
cu cea de-a 50-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. în 
cadrul lucrărilor plenarei a luat cu- 
vîntul Wladyslaw Gomulka, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P.

SOFIA 18 (Agerpres). — La 18 
mai s-a deschis la Sofia primul 
Congres al culturii din R. P. Bul
garia. El reunește cunoscuți oa
meni de cultură, știință și artă, 
din toate colțurile țării și va dis
cuta 
zarea 
Artă.

La 
cipă Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, și alți conducători 
de partid și de stat. Asistă, de a- 
semenea, delegații din numeroase 
țări. Delegația din Republica So
cialistă România este condusă de 
acad. Stefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului.

în raportul prezentat la con
gres, Pavel Matev, președintele 
Comitetului de Cultură și Artă, a 
făcut o amplă trecere în revistă 
a realizărilor obținute de poporul 
bulgar în domeniul culturii. In 
prezent, a spus el, în țară există 
25 de teatre dramatice, 5 teatre 
de operă, 8 teatre de păpuși, 135 
de muzee, 10 800 biblioteci, 2 718 
săli de cinematograf, 7 orchestre 
simfonice, 14 000 colective de ar
tiști amatori. Raportul a subli
niat că intelectualitatea bulgară 
are un mare rol în opera de con
struire a socialismului, în forma
rea omului nou.

în ședința de după-amiază a 
luat cuvîntul acad. Ștefan Bălan, 
șeful delegației române. Poporul 
nostru, a spus șeful delegației ro
mâne, este legat de poporul bul
gar printr-o trainică și străveche 
prietenie izvorîtă nu numai din 
vecinătatea țărilor noastre, dar și 
din năzuințele și luptele comune 
pentru apărarea ființei naționale, 
pentru independență și progres. 
Schimburile în domeniul culturii 
și artei între popoarele noastre 
s-a dezvoltat în, spiritul colaboră
rii frățești, al stimei și prieteniei 
reciproce.

în încheiere, acad. Ștefan Bă
lan a adus congresului un cald sa
lut din partea oamenilor de cultură 
din România.

probleme privind reorgani- 
Comitetului de Cultură și

lucrările congresului parti-

Pe străzile Parisu
lui în timpul gre

vei naționale.

V

CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

Greva națională declarată la 17 mai 
în semn de protest față de „împuter
nicirile speciale" solicitate de guvern 
— acțiune apreciată ca fiind de natură 
să reducă parlamentul la o simplă for
malitate — a cuprins aproape toate 
sectoarele de activitate. Presa franceză 
publică ample relatări despre desfășu
rarea grevei. Se apreciază că numai în

Dintre insulele de deportare, des
pre Yaros se dau cele mai numeroase 
amănunte în presa străină. I se mai 
spune „Insula diavolului" și „Insula 
vînturilor". Pe insulă se află acum, po
trivit unor informații publicate în 
presa occidentală, circa 15 000 de de
ținuți politici, care trăiesc în condi
ții mizerabile. Insula nu are apă. 
Aceasta se aduce în sfere metalice, 
trase de remorchere, din alte insule. 
Pentru chinuirea detinutilor, în me
niul lor (publicat de Ministerul de 
Interne) figurează alimente sărate : 
pește, măsline, brînză și altele. In 
trecut, numeroși deținuți politici au 
înnebunit datorită lipsei de apă ori 
s-au ales cu boli grave.

Corespondenții de presă au relatat 
că, în pofida terorii existente, au loc 
numeroase manifestări de rezistentă 
fată de noul regim. Corespondentul 
ziarului „FIGARO" la Atena. Harry 
Gerson, a transmis următoarele : 
..Inscripții antiguvernamentale apar 
de cîteva zile pe zidurile capitalei 
grecești, în timp ce o anumită agi
tație se remarcă în rîndul tinere
tului". Relatînd o convorbire cu mi
nistrul de interne. corespondentul 
scrie : ..El mi-a spus : «Am ras lo
zinci comuniste de pe zidurile capi
talei noastre și ne-au căzut în mîini 
manifeste. Cei care au fost arestați 
vor fi judecați, iar cei ce vor fi 
prinși la locul faptei vor fi împuș-

La Washington se știa că în 
Grecia se pregătește un puci, 
dar s-a hotărît ca el să nu fie 
stingherit — a dezvăluit cunos
cutul comentator M. Childs în 
„New York Post". La mijlocul 
lunii februarie, scrie acesta, la 
Washington a avut loc o con
sfătuire secretă cu participarea 
„militarilor, reprezentanților 
spionajului, Departamentului de 
Stat — a tuturor celor care a- 
veau legătură cu problemele 
grecești".

După cum relatează Childs, 
participanții la consfătuire au 
căzut de acord că nu trebuie 
întreprinsă nici o acțiune împo
triva puciului. Walt Rostow, 
consilierul președintelui pentru 
problemele securității naționale, 
a încheiat lucrările consfătuirii 
cu următoarele cuvinte: „Pre
supun, gentlemani, că înțelegeți : 
ceea ce am hotărît sau, mai de
grabă, ce n-am hotărît, face ca 
evenimentele din Grecia să ia 
un curs de neînlăturat".

șinilor, curentul traficului le îm
prăștie pe o mare suprafață, ridi- 
cîndu-le în aer. Poliția nu poate ști 
din care mașină au fost aruncate. 
O dată cu începerea cursurilor uni
versitare, numărul manifestelor s-a 
înmulțit. în sălile de curs, studenții 
au găsit pe bănci numeroase ma
nifeste și foi. volante. Zilnic, la in
trarea în universitate și institute 
stau polițiști însoțiți de militari care, 
la indicațiile unor civili, arestează 
studenți.

După cum scrie presa străină, re
gimul militar este confruntat cu o 
situație economică ce devine tot mai 
neliniștitoare. Referindu-se la „gri
jile coloneilor" aflați la putere, co-
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Situația de Ia frontiera iz- 
raeliano-siriană se menține 
încordata. Joi la Prînz> doua a_ 
vioane de vînătoare izraeliene au 
deschis focul pentru a determina un 
avion al O.N.U., la bordul căruia se 
afla generalul Rikhye, comandant 
șef al forțelor O.N.U. din Gaza, să 
aterizeze în Izrael — anunță Fran
ce Presse. Avionul a reușit să ateri- 

, zeze neatins la Gaza. Secretarul 
general al O.N.U. a adresat un 
protest guvernului izraelian. 
Primul ministru al Siriei a vizi
tat miercuri pozițiile armatei sirie
ne de la frontiera cu Izraelul. La 
Tel-Aviv a fost publicat un comu
nicat al armatei, în care se spune 
că „au fost luate măsuri pentru a 
face față situației".

Costiemța Comitetului 
celor 18 stale pentru dezar
mare, întreruptă la 23 martie, 
și-a reluat lucrările joi la Pa
latul Națiunilor din Geneva. în 
cursul primei ședințe au luat cu- 
vîntul șeful delegației americane, 
W. Foster, șeful delegației sovie
tice, A. Roscin, și secretarul general 
al Ministerului Relațiilor Externe al 
Braziliei, Sergio Corres.

I! Geneva: Reluarea lucrărilor Comite

tuluî celor 18 Răfuielile juntei de la
Seul cu opoziția încordare la fron

tiera siriano-izraeliană

Vasie operațiuni repre
sive în Coreea de sud au fost 
declanșate împotriva alegătorilor care 
s-au opus alegerii lui Pak Cijan Hi 
în funcția de președinte al țării în 
timpul alegerilor de la 3 mai. Sub acu
zația de „încălcare a legii electorale" 
au fost arestate și aruncate în închisori 
1 378 de persoane, printre care repre
zentanți ai vieții politice și ziariști. 
Printre arestați se află reprezentanți ai 
partidelor de opoziție care și-au depus 
candidatura în alegerile de la 8 iunie 
pentru Adunarea Națională.

București - sediul Con
gresului din 1969 al Asocia- 
ț.iei matematicienilor de expresie 
latină. Hotărîrea a fost adoptată la 
Paris de comitetul executiv al aso
ciației. (Agerpres)

Ministrul de externe al 
R.D.G. a sosit în Irak în,r-° 
vizită oficială. El va avea întrevederi cu 
oficialități irakiene privind dezvoltarea 
relajiilor dintre cele două țări.

Spania a respins propu
nerea Marii Britanii i,rivind 0 
întîlnire a reprezentanților lor consa
crată dezbaterii problemei circulației 
avioanelor britanice prin spațiul aerian 
spaniol. Guvernul spaniol nu va accep
ta să discute decît dacă guvernul bri
tanic va fi de acord să reia tratativele 
relative la „decolonizarea Gibralta- 
rului".

Conferința ziariștilor ita
lieni a luat sfîrșit la Lignano. La

conferință au fost invitați peste 100 
de ziariști din numeroase țări euro
pene. Din țara noastră au participat 
Mircea Rădulescu, vicepreședinte al 
Uniunii Ziariștilor, și George Sera
fin, redactor-șef adjunct al revistei 
„Lumea".

Președintele înaltei Curți de Jus
tiție â Sudanului, Babiker Awa- 
dalla, și-a prezentat demisia din 
Consiliul Suprem de Stat — a- 
nunță agenția sudaneză de presă. 
Motivul demisiei îl constituie re
fuzul guvernului fostului premier 
Sadîk el Mahdi de a se conforma 
hotărîrîi înaltei Curți de Justi
ție, care a declarat neconstitu
țională legea cu privire la inter
zicerea Partidului Comunist din 
Sudan și excluderea reprezentan
ților săi din Adunarea Consti
tuantă.

Delegația militară ro
mână c°ndusă de general-colonel 
Ion Ioniță, ministrul forțelor ar
mate ale R. S. România, care face o 
vizită de prietenie în R. P. Polonă, 
a urmărit miercuri de pe nava 
„Blyskawica" (Fulger) o serie de 
exerciții executate de unități ale 
marinei militare poloneze. Delega
ția a vizitat, de asemenea, orașul 
vechi din Gdansk și noile cartiere 
ale Gdyniei. Joi, general-colonel 
Ion Ioniță a vizitat localitatea 
Lansk și a participat, împreună cu 
mareșalul Marian Spychalski, mi
nistrul apărării naționale al R. P. 
Polone, la o vînătoare.

departamentul de nord au fost o ju
mătate de milion de greviști. In Pas- 
de-Calais — grevă totală în adîncul mi
nelor ; 300 000 de muncitori au încetat 
lucrul în departamentul Rhone, unde 
toate marile întreprinderi de metalur
gie și-au închis porțile; 160 000 în 
Loara, 200 000 de muncitori în Bouchc 
du Rhone etc. La Toulouse, muncitori 
și țărani au manifestat cot la cot. O 
largă participare a cunoscut greva la 
Paris și în suburbiile sale.

„Printr-o grevă de o amploare rar 
egalată, milioane de oameni ai muncii 
au spus NU puterilor speciale" — 
scrie ziarul „Le Populaire", organ al 
S.F.l.O. „Greva de la 17 mai — apre
ciază „L'Humanite" — a fost o ex
presie fără precedent a voinței a mi
lioane de francezi de a se opune 
deplinelor puteri". Comentînd impor
tanța grevei, „Le Monde" scrie că 
ceea ce izbește în această mobilizare 
și îndeosebi în manifestația de la Pa
ris este „unitatea revendicărilor pre
zentate de către manifestanți".

Marile centrale sindicale inițiatoare 
ale grevei, C.G.T., C.F.D.T., Force 
Ouvri&re, F.E.N., și-au exprimat sa
tisfacția pentru reușita acestei acțiuni. 
Arătînd că poziția comună a centra
lelor sindicale a fost un element deci
siv al succesului grevei din 17 mai, 
C.G.T. se pronunță în favoarea conti
nuării acțiunilor în comun ale orga
nizațiilor sindicale.

Joi după-amiază a început în Adu
narea Națională Franceză prima șe
dință consacrată dezbaterii proiectu
lui de lege privind „puterile speciale" 
pe termen de 6 luni, solicitate de gu
vern. Premierul Pompidou a făcut o 
expunere de motive asupra proiec
tului și a cerut parlamentului un vot 
de încredere. După declarația sa, con
form regulamentului adunării, lucră
rile au fost suspendate pentru 24 de 
ore. La închiderea ședinței, partidele 
de stingă, respectiv partidul comu
nist și federația stîngii, au prezentat 
Biroului Adunării Naționale textul mo
țiunii de cenzură. Dezbaterea propriu- 
zisă va începe vineri și va continua 
în ședința de noapte, urmînd ca votul 
asupra moțiunii să aibă loc sîmbătă 
după-amiază.
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