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Cea mai
înaltă
construcție
din țară
Coșul de fum
(de 200 m) 
de la C.E.T.-Craiova

In noaptea de 22 spre 23 
mai s-a terminat execuția celei 
mai înalte construcții industriale 
din țara noastră — coșul de fum, 
din beton armat, de la Centra
la electrică de termoficare Cra
iova. Proiectul a fost întocmit 
în Institutul de studii și proiec
tări energetice, iar lucrările au 
fost executate de colectivul șan- 
fierului 1, din cadrul Intreprin- 
derii-șantier construcții și insta
lații C.E.T. Craiova.

Despre caracteristicile con
structive ale coșului de 200 de 
metri, ne vorbește ing. COSTION 
POPESCU, din Direcția genera
lă de construcții și montaje ener
getice din Ministerul Energiei 
Electrice.

— Diametrul exterior, la bază 
al coșului, este de 36 de metri, 
iar la cota finală de 9,30 metri. 
Grosimea pereților variază de 
la 50 la 18 cm. Construcția s-a 
executai 
glisante.

— In 
logică a

prin metoda cofrajelor

ce constă funcția tehno- 
noii construcții ?

— Se evacuează gazele arse 
de la cazonele celor două gru
puri turbogeneratoare, cu o pu
tere unitară de 315 MW., care 
se montează in centrală, în eta
pa de extindere. Înălțimea co
șului a fost impusă de necesita
tea evacuării rapide și complete 
a gazelor arse și de eliminarea 
efectului nociv al acestora 
pra mediului înconjurător.

— Cîteva cuvinte despre 
structori...

— Lucrările conduse de 
nerul Iosif Brad au fost execu
tate de brigada .maistrului Matei 
Stadler, care a realizat coșurile 
de fum de la C.E.T. București- 
Sud, precum și alte construcții si
milare din țară. Experiența acu
mulată pe diferite șantiere de 
către această brigadă a fost pe 
deplin fructificată la construcția 
coșului de fum de la C.E.T. 
Craiova. La „escaladarea" cotei 
finale, un aport substanțial a a- 
dus și „lotul coș", condus de 
șeful de lot PETRE SECARĂ. El 
a dirijat realizarea infrastructurii 
și a soclului coșului de fum. Prin 
controlul atent, de zi cu zi, asupra 
condițiilor de execuție s-a asi
gurat o lucrare de bună calitate 
și un ritm rapid de glisare, de 
2,20—2,50 metri pe zi. Termina
rea acestui obiectiv permite 
efectuarea în timp util a probe
lor tehnologice la cazane și in
trarea în funcțiune la termen a 
celor două grupuri de 315 MW.

Coșul de fum de la C.E.T. 
Craiova se înscrie ca o realizare 
deosebită, alături de celelalte 
lucrări de construcție, în scopul 
instalării în centrală a celor mai 
mari generatoare de energie din 
țara noastră.

V. SALAGEAN

asu-

con-

îngi-

ROLUL CONDUCĂTOR
AL PARTIDULUI
ÎN ÎNFĂPTUIREA
PROGRAMULUI DE
INDUSTRIALIZARE

Elaborînd programul înfloririi 
multilaterale a României socialis
te, Congresul al IX-lea al P.C.R. a 
reafirmat hotărîrea partidului nos
tru de a așeza și în viitor în cen
trul politicii sale economice indus
trializarea socialistă a țării, dez
voltarea cu precădere a industriei 
grele, îndeosebi a industriei de ma
șini.

Recentul articol al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu „Rolul conducă
tor al partidului în etapa desăvî-- 
șirii construcției socialiste" — stră
lucită caracterizare a perioadei în 
care ne aflăm, analiză profundă a 
întregului complex de probleme ce 
stau în fața societății noastre ac
tuale — subliniază însemnătatea 
istorică a politicii partidului de 
industrializare a țării, de dezvol
tare armonioasă a tuturor ramu
rilor industriei pe baza cuceririlor 
științei și tehnicii celei mai înain
tate, politică fără de care nu e de 
conceput înflorirea economică și 
socială a patriei, ridicarea nive
lului de civilizație al poporului ro
mân, participarea’ tot mai activă a . 
României la schimbul de valori 
materiale pe plan mondial. Râs- 
punzînd celor mai diverse între
bări pe care le ridică dezvoltarea 
în viitor a țării noastre, articolul 
jalonează căile soluționării lor, sub 
semnul unui adevăr fundamental : 
„In procesul desăvîrșirii construc
ției socialiste și perfecționării 
mocrației socialiste se afirmă 
mai puternic rolul partidului 
conducător a) întregii vieți a 
cietății noastre, caracterul său 
principală forță a democrației
cialiste... Practica de pînă acum a 
dezvoltării sociale demonstrează că 
sporirea rolului partidului în pro
cesul făuririi noii orînduiri 
cerință obligatorie, o lege 
tivă".

Neîndoielnic, în economie 
deosebi, în industrie se face sim
țită mai viguros ca oriunde acțiu
nea acestei legi obiective. Rolul 
conducător al partidului în 
trie, ca și în întreaga viață 
mică a țării se exprimă, în 
rînd, prin uriașa activitate 
surată de Comitetul Central pen
tru elaborarea politicii științifice 
de dezvoltare a industriei, ținînd 
seama. în mod realist, de condițiile 
și particularitățile concrete, de ce
rințele obiective 
litățile noastre 
doilea rînd. prin

Gheorghe ROȘU 
șeful secției metalurgie-chimie 

a C.C. al P.C.R.

perseverent al organelor și orga
nizațiilor de partid de a crea ca
drul organizatoric cel mai prielnic 
valorificării marilor posibilități o- 
ferite de socialism, de a ridica în
treaga economie și, îndeosebi, in
dustria la nivelul revoluției teh- 
nico-științifice ce se desfășoară as
tăzi în întreaga lume.

In stadiul în care ne aflăm, 
partidul concentrează toate forțele
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Și, în-

indus- 
econo- 
primul 
desfă-

izvorîte din rea- 
economice, în al 
efortul susținut și

A TARII
clasei muncitoare, ale intelectuali
tății tehnico-inginerești spre atin
gerea unor astfel de obiective esen
țiale cum sînt: obținerea unei pro
ducții fizice și a unei productivi
tăți a muncii mai ridicate față de 
prevederile planului cincinal, în 
vederea unei dezvoltări și mai sus
ținute a întregii economii națio
nale ; atingerea nivelului normelor 
de. muncă, a manoperei specifice 
pe produs realizate în țări dezvol
tate din punct de vedere indus
trial ; reducerea cheltuielilor de 
producție, lichidarea pierderilor 
planificate, scăderea prețului de 
cost, în așa fel îneît fiecare pro
dus realizat de industria noastră

(Continuare în pag- a Ul-a)

Instalafii la Uzina de alumină Oradea
Foto : M. Andreescu

Se extinde
„Laminorur-Brăila

Printre obiectivele mari ale 
planului de dezvoltare indus
trială a regiunii Galați, pre
văzute în actualul cincinal, se 
numără și extinderea uzinei 
„Laminorul*  din Brăila. Lucră
rile de construcție au început. 
Pe o suprafață în jur de 9 000 
mp se vor construi o hală de

V

ÎN CE SENS SE PERFECȚIONEAZĂ
9

Ceea ce ne-a frapat, în primul 
rînd, în tot timpul cît am întreprins 
ancheta de fată, referitoare la acti
vitatea unor unităti ale cooperației 
meșteșugărești, a fost faptul că, în 
ciuda unei continue creșteri a cifre
lor de plan, a intrării în funcție a 
unor noi obiective, a modernizării și 
extinderii serviciilor, o seamă de de
ficiente — semnalate în presă cu ani 
de zile în urmă — continuă să per
siste. Dar să ne explicăm mai deta
liat.

| Prin restringere?
Nu are nevoie de o argumentație 

specială faptul că una din condi
țiile de prim ordin ale așezării ra
tionale a rețelei de servicii este 
răspîndirca unităților în funcție de 
cerințele clientelei, tendința de a 
veni cît mai aproape de centrele 
populate, pentru a economisi celor

interesați deplasările Inutile, cheltu
iala de timp. Un lucru în aparență 
mărunt, cum ar fi executarea unei 
fotografii de legitimație sau repa
ratul unei rame de ochelari, devine 
sîcîitor și agasant dacă, pentru re
zolvarea lui, ești nevoit să faci cî- 
teva drumuri inutil de lungi.

Cum realizează cooperația acest 
deziderat ? Tn ciuda creșterii indici
lor de plan de la un an la altul, 
în ciuda deschiderii unor complexe 
în noile cartiere, rețeaua de deser
vire nu „se apropie". în sensul în 
care vorbeam mai sus. de, nevoile 
clientelei. Astfel. întregi cartiere noi 
(Balta Albă, de pildă) sau zone ur
bane mai vechi, așezate periferic (la 
Turnu Severin. Bacău etc.) sînt lip
site de unități meșteșugărești. Se ob
servă un fenomen de „comasare", de 
„concentrare" a atelierelor în unităti 
mari.

Pe de altă parte, chiar dacă ci
frele de plan ale cooperației mește
șugărești sporesc, asta nu înseamnă 
că se extind în aceeași măsură ser-

Stele" de ședință

viciile destinate populației. Ele re
prezintă a treia parte din totalul ac
tivității. alături de producția^ arti
colelor de serie mare ori mică des
tinate comerțului și de prestări de 
servicii pentru sectorul socialist. _

Care sînt cauzele ? în primul 
rînd, e vorba de existența unui ex
cesiv de încărcat aparat administra
tiv (la „Fotografia", de pildă, pen
tru cele 51 de unităti există 27 de 
„administrativi" + 47 de casieri).
Pentru a micșora cheltuielile de în
treținere. personal administrativ^etc., 
unitățile se concentrează, preferă lu
crările cu valoare mare. Și astfel, pe 
baza acestui sistem, se ivesc acele 
situații paradoxale cînd repararea 
unei țevi sparte e „nerentabilă", dar 
cînd stricăciunea crește si e nevoie 
de reparații capitale, prestarea ser
viciului devine convenabilă din punct 
de vedere economic.

Astfel se explică și de ce sînt 
preferate prestațiile cu valori mari, 
către instituții și întreprinderi. La 
aceasta se adaugă și, larghețea, din 
fondurile statului, a unor funcționari 
care acceptă cu multă ușurință devize 
umflate. Dar cetățeanul, care plătește 
din propriul buzunar, e mai vigilent 
în ceea ce privește utilizarea mate
rialelor, prezenta lucrătorilor în 
orele de lucru.

Datorită acestui complex de împre
jurări, ne pomenim în situația cu
rioasă că, în ciuda creșterii ■ glo
bale a planului, serviciile către popu- ' 
lație nu cresc în mod corespunzător,.. 
rămîn permanent în urma cererii.

ajustaj și alta pentru cuptorul 
de încălzit țagle, un depozit 
de materie primă și produse 
finite, o stație de compresoa- 
re și de încărcare a acidului 
sulfuric, o stație trafo și anexe 
social-edilitare.

Noul sector va fi profilat ue 
laminarea oțelurilor aliate 
destinate cu prioritate pro
ducției de arcuri și rulmenți. 
El va fi dotat cu agregate și 
instalații dintre cele mai mo
derne și cu un sistem centra
lizat de coordonare a progra
mului tehnologic. Față de pro
cedeele clasice folosite nen- 
tru laminarea oțelurilor car
bon, aici se vor face tratarea 
termică, răcirea dirijată, coji- 
rea, sablarea și polizarea în 
mod mecanizat. Turația ci
lindrilor va putea fi modificată 
în funcție de calitatea oțelu
rilor și dimensiunile materiei 
prime — ceea ce va scurta 
timpul de întreruperi cauzat 
de schimbarea unor piese re- 
ductoare și va lărgi varietatea 
dimensională a sortimentelor. 
Potrivit proiectului, noul obi
ectiv va intra în funcțiune cu 
întreaga capacitate în 1969 și 
va realiza anual 45 000 tone.

(Agerpres)

Inchipuiți-vă un om sub un 
soare care 1 se topește în 
creștet. Buzele-i sînt crăpate, 
gura i se usucă de ' sete, 
iar febra îi produce spasme. De 
jur-împrejur zărește apă, fluvii 
de apă, mări de apă. întinde 
pumnul căuș să soarbă o înghi
țitură dar la gestul lui apele 
dispar în pămînt, se depărtea
ză mereu, ca niște Fete Morgana 
pe care nu le poate ajunge.

Acesta a fost dintotdeauna pă
mîntul Dobrogei, iar scena a- 
ceasta apocaliptică nu este o i- 
magine de legendă. Țăranii care 
s-au îndîrjit să se prindă ca 
niște mușchi de acest pă
mînt au cultivat de mult, între 
altele, și o plantă comună, foarte 
cunoscută — floarea-soarelui. Și 
i-au știut uimitoarea proprie
tate de a-și plimba fața după 
astrul care străbate bolta și al 
cărui nume îl poartă. Dar în 
Dobrogea floarea-soarelui ca de 
altfel tot ce exista vegetație pe 
scoarța pămîntului, tot ce exista 
viață deasupra ei, nu tînjeau 
numai după soare ci și după 
apă. Dimineața se îndreptau că
tre răsărit, acolo unde se zăreau 
imense și albastre apele mării. 
Dar marea rămînea la orizont ca 
o apă a morților. Deasupra mă
rii se formau în cursul zilei, din 
miile de fire de vapori, nori 
grei, uriași, adevărați zimbri, 
pe care vîntul de răsărit îi îm
pingea spre apus, acolo unde se 
afla și Dunărea, fluviul uriaș. 
Iar floarea-soarelui, plantele, 
viețuitoarele, tînjind după apă, își 
răsuceau încet-încet florile, frun
zele, capetele spre apus. Jocul 
aceșta amețitor, diabolic, se repe
ta în fiecare zi, în fiecare vară. 
Apele care clocoteau în zări pă
reau mai degrabă niște fantome. 
Iar ploile care cădeau rar, foar
te rar, dispăreau înțr-o clipă, 
supte cu tărie de pămîntul înse
tat. Oamenii știau unde se as
cunde apa și ca să-și umezească 
buzele, ca să potolească mugetul 
dobitoacelor, încercau un alt 
joc la fel de amețitor — bătălie 
strategică pentru o picătură de 
apă : săpau o fintînă adîncă de 
50 metri care părea o prăpas
tie fără fund sau o sondă spre 
miezul pămîntului. Cînd dădeau 
de apă legau la gura ei un vă
lătuc in jurul căruia un om și 
un cal erau condamnați să se 
învîrtească pînă aduceau din 
fundul pămîntului o găleată la 
suprafață.

★
Astfel, oamenii știau că apele 

sînt în pămînt și mai știau că 
pămîntul lor, pe care seceta îl 
pîrjolea și îl făcea să pară să
rac, ascundea în adîncime bo
gății și comori. Certitudinea a- 
ceasta le-a dat-o definitiv coo
perativizarea. Atunci, cînd în lo
cul plugului cu o brazdă, stepa ă 
fost spintecată de paloșele plu
gurilor trase de tractoare, sub 
scoarța uscată a pămîntului s-au 
descoperit seve. Ele au umflat 
cu repeziciune grăuntele semă
nate și izbucnind la suprafață 
prin tulpini au făcut să crească 
deasupra codrii de porumb și 
lanuri de grîu nemaiîntîlnite, 
comori nestemate, visterii de 
aur curat și de rubin. An de 
an, otelul plugurilor a pătruns 
tot mai adînc. descoperind pînze- 
le apelor nevăzute, dîndu-le vad

George MIHAESCU

(Continuare în pag. a V-a) £

RESPONSABILITATEA

Securitatea europeană în atenția
mișcării Pugwash

de prof. univ. Ion AGÎRBICEANU

Cea mai simpatică uzanță 
oratorică pe care o cunosc 
există la un trib din Africa. 
Cei ce 
să stea

Cum 
pentru 
cior, cuvîntul Iui se consi
deră terminat

Dacă regula de mai sus ar 
fi adoptată într-o serie de 
ședințe, multe din apucă
turile la care ne vom referi 
în cele ce urmează n-ar mai 
merita să fie amintite.

O ședință este alcă
tuită din cea mai pre
țioasă substanță temporală 
— timpul public. Șase mi
nute de lungire a vorbei 
într-o ședință la care parti
cipă o sută de oameni în
seamnă șase sute de minute, 
zece ore !

Ca să nu ne pierdem 
în vorbe, l-am cere ci
titorului îngăduința de a 
face un mic inventar nu
merotat (dar incomplet) al 
marilor „vedete*  și „stele" 
care adesea macină inutil, 
cu vorbe, timpul public.

1. COMETA, STEAUA CU 
COADA. Steaua cea mai 
de seamă a multor șe-

ia cuvîntul trebuie 
într-un picior.
a pus ios, măcar 
o clipă, celălalt pi-

dințe, omul care pune cel 
mai mare impozit pe timpul 
nostru public și comun nu 
este acela preocupat de o 
chestiune pe care ține s-o 
rezolve, de problema „în 
sine", de CE are de spus, ci 
acela care se află în treabă 
și tine, mai mult decît Ia 
problema pe care o dezbate, 
la impresia pe care o face.

De fapt, aici e nodul ne
vralgic al oricărei maladii

fond acte de acuzare împo
triva lipsei de continui.

a. Claritatea. Omul care 
vorbește cu un scop 
clar, bine definit, și mărtu- 
risibil. va putea să-l expri
me fără șovăială, imediat, 
în cîteva cuvinte. Cel care 
se clarifică însă abia pe 
măsură ce vorbește, o face 
pe spinarea timpului co
lectiv.

b. Justețea. Urmăriți-1 în

privind vorbitul la ședințe : 
scopul, conținutul. Poporul 
a cheltuit multă fantezie și 
originalitate pentru a-și a- 
păra creierii și timpul, pen
tru a găsi o expresie care 
să ardă și să stîrpească o- 
biceiul : mîncărime de lim
bă. flecăreală, baterea apei 
în piuă, pălăvrăgeală, lim- 
butie. trăncăneală, vorbe de 
clacă spuse de guralivi, ma- 
cină-vînt. vorbărie, moară 
stricată sau, cu un cuvînt 
de rezonantă mai „moder
nă", logoree — toate sînt în

ședință pe un om care știe 
că are dreptate și că va fi 
susținut de asistentă : 
majoritatea cazurilor, 
vedea cuvintele lui 
galopează spre o țintă 
ră. îl veți observa 
„trece în subiect" fără să 
piardă o clipă. Steaua cu 
trenă însă dă tîrcoale și — 
simțind că n-are dreptate 
— se înconjoară de „pre
cauții" care, de obicei, mai 
curînd supără. Aluzia. în
totdeauna. e mai iritantă 
decît o expunere sinceră și

fățișă a părerii; ca să spu
nă un cuvînt de critică, 
supraprecautul începe cu 
o înșiruire nesfîrșită de ge
neralități : nesinceritatea 
mai poate prinde uneori în 
cerc restrîns. dar nu trece 
neobservată sub zecile de 
priviri ale colectivului.

c) Exhibiționismul. Aici 
facem cunoștință cu marea 
și adevărata stea a ședin
țelor. flecarul pur-sînge, 
flecarul de rasă nobilă, 
care se înfige cu maximă 
voluptate în timpul nostru, 
al tuturor. Pentru această 
speță ședința nu este o for
mă de muncă în care 
face un schimb de 
mație. de idei, de 
neri și care, adesea, 
mină cu un număr
lărîri practice, ci un spec
tacol, o arenă în care — 
indiferent ce se discută — 
principalul este „să pro
duci efect" : poți să mun
cești prost ani de zile, să 
nemulțumești pe toți cei 
din subordinea ta. dar e 
destul să iei cuvîntul în 
mijlocul unei asisten-

Sergiu FARCAȘAN

i Dificultățile
I evidenței

se 
itvfor- 

propu- 
se ter- 
de ho-

în 
veți 
cum 
cla- 
cum

(Continuare în pag. a Il-a)

Activitatea cooperației meșteșugă
rești. fie că e vorba de produse de ' 
larg consum sau de artizanat, fje că 
e vorba de servicii — are un pro- 
nunțat caracter comercial. Și în acest 
sens, ea trebuie să dea 
mobilitate pentru a se 
mod operativ condițiilor 
— de gust, de sezon, de 
ale clientelei.

Iată însă că 
de a se ține unele 
stituie un balast 
împiedică mobilitatea reacțiilor, în
carcă inutil aparatul funcționăresc, 
răpește timp și energie în mod ne
rațional. Deficienta aceasta, așa cum 
ne-au convins și discuțiile cu diverși 
interlocutori. își caută justificări în 
citate despre aceea că, de pildă, „so
cialismul înseamnă evidență stric
tă* ’. Foarte adevărat. Dar acest prin
cipiu, dus pînă la absurd, se transfor
mă, ca să vorbim în termeni dia
lectici. în contrariul său, creîndu-se 
uneori o asemenea abundentă de for
me îneît sistemul devine nerațional

Vasile NICOROVICI

dovadă de 
adapta în 
mereu noi 
cerințe —

modul încărcat 
evidențe con- 

birocratic, care

(Continuare în pag. a II-a)

. Mișcarea Pugwash se află în al 
zecelea an. încă în iulie 1955, un 
grup de savanți cu renume mon- 

■ dial, în frunte, cu Albert Einstein, 
Frederic. Joliot-Curie și . Bertrand 
Russel, adresînd oamenilor de 
știință chemarea de a protesta 
împotriva folosirii energiei ato
mice în scopuri militare, a propus 
organizarea unei întîlniri a sa- 
vanților lumii pentru a discuta 
contribuția pe care ei o pot aduce 
la lupta pentru preîntîmpinarea 
războiului termonuclear. La pro
punerea și cu sprijinul activistu
lui american pe tărîm obștesc Cy
rus Eaton, prima întîlnire a avut 
loc, în iunie 1957, în orășelul ca
nadian Pugwash. Participanții — 
22 de oameni din 10 țări — au 
hotărît să creeze un comitet per
manent pentru conducerea mișcă
rii. De atunci, mișcarea Pugwash 
s-a lărgit considerabil, în sfera 
ei de preocupări intrînd probleme 
variate ale luptei pentru pace — 
reglementarea celor mai arzătoa
re probleme ale vieții internațio
nale, slăbirea încordării și dez
voltarea relațiilor interstatale, asi
gurarea securității și înfăptuirea 
dezarmării. An de an au loc atît 
conferințe generale, cît și reuniuni 
ale grupurilor de lucru care dez
bat probleme cu caracter parti
cular. în cadrul acestor întîlniri.

participanții, care nu reprezintă 
nici guverne, nici instituții, expri
mă păreri personale, pe care le 
consideră apte să promoveze 
cauza păcii și înțelegerii între po
poare. Dezbaterile nu sînt publice. 
Acest mod de lucru constituie, de
sigur, o trăsătură originală a miș
cării Pugwash, care o distinge de 
alte foruri internaționale, unde se 
discută probleme similare, de obi
cei în baza unui mandat guverna
mental sau al unei organizații sau 
instituții.

Unul dintre meritele mișcării 
Pugwash este, fără îndoială, a- 
cela că a reușit să scoată din 
„turnul de fildeș" pe mulți 
de știință și să-i pună 
răspunderilor care decurg 
litatea lor de cunoscători 
tenți ai consecințelor pe
pot avea pentru destinele omeni
rii aplicațiile descoperirilor știin
ței contemporane. Acest proces 
de conștiință a început, după cum 
este cunoscut, o dată cu experi
mentarea și explozia primei bom
be nucleare. Fizicienii, avînd în 
față exemplul Hiroșimei, au În
ceput să înțeleagă că rezultatele 
cercetării pot duce la crime de 
neimaginat în contra umanității, 
după cum, pe de altă parte, ei pot

oameni 
în fața 
din ca- 
compe- 
care le

(Continuare în pag. a V-a)
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DIVERS
încă 
o probă?

La‘mina Baia Sprie a intrat în' 
funcțiune, în 1965, o stație- del 
probate industrială a minereurilor. 
„Semnalele" stației trebuiau să 
ducă la reducerea sterilului în 
minereu. S-au investit peste 2 
milioane lei. Care este eficiența 
acestor investiții P Cantitatea de 
minereu rebut în loc să scadă, 
crește (3 5&6 tone numai în pri- ■ 
mele 4 luni ale anului). V-am tri
mite și alte probe de neeficiență 
dar dv. care aveți, slavă -domnu
lui, o stație de probare indus
trială, v-ar prisosi. Și e recoman
dabil să facem economii.

Cursă
specială

deșiMulți bucureștenî, 
aveau bilet, au călătorit cu 
autobuze I.T.B. —- în mod ile
gal. Fără să știe. Biletele de 
călătorie erau false. De curînd 
a fost descoperit un grup de 
salariați I.T.B. care puneau 
în circuit astfel de bilete. Erau 
șase. Fiecare avea ceva de fă
cut : loan Penciu și Nicolae 
Bunea confecționau biletele 
de călătorie (de 0,50 lei) ; Ma
ria Penciu, loan 
Elisabeta Lofrich și Aurora 
Mateescu
I.T.B.) se ocupau cu valorifi
carea. Cît timp „a mers trea
ba" au valorificat cam 452 573 
lei. Prejudiciul adus statului 
însumează tot atît. Acum au 
ajuns la capătul liniei. Li se 

rînd.

Mateescu,

(Agerpres)

r

a sta

Arhitect Codrea MARINESCU

(Urmare din pag. I)

atenției
Aceeași preocupare

balneo - clima ferice
Mărfi au luat sfîrșit lucrările consfătuirii pe fără a 

lucrătorilor din sectorul da artă populară și artizanat 
al cooperației meșteșugărești. Relavînd succesele obți
nute în ultimii ani în dezvoltarea producției de artizanat, 
participantji au subliniat, totodată, necesitatea îmbunătă
țirii muncii de creație, asigurării unei game mai variate 
de obiecte, potrivit cerințelor pieții interne și externe. 
Măsyrile stabilite în acest scop se referă la reorgani- 
zarea și activizarea consiliilor tehnico-artistice. Alte mă
suri prevăd organizarea de concursuri și instituirea unui 
sistem corespunzător de stimulare a creatorilor, orga
nizarea de cooperative și secții profilate pe producție 
de artă populară și artizanat, precum și alte acțiuni me
nite să ducă la sporirea producției și îmbunătățirea ca
lității obiectelor de artizanat.

(foști încasatori

face „monetarul". La 
Avansați, vă rugăm 1

Curajosul 
Victoraș>

Deși are numai 4 ani și ju
mătate, Victor Crăciun din Po
iana Teiului (Tg. Neamț) este 
un om și jumătate! N-are frică 
de nimic. Se dusese înaintea 
tatălui său, pe un drum fo
restier. A intrat în pădure. 
Cînd să se întoarcă, n-a mai 
găsit calea. S-a rătăcit. Pă
rinții i-au anunțat dispariția. 
Lucrători ai miliției, ajutați de 
aproape 100 de localnici, băr
bați și femei, au plecat în 
căutarea băiatului. Victoraș a 
fost găsit după cinci zile de 
viață dusă împreună cu ani
malele pădurii. Era lîngă o 
căprioară. S-a hrănit cu frun
ze și rădăcini. A mîncaț și ră
șină — era cu ea în gură. Un 
control făcut de medici a sta
bilit că Victoraș este perfect 
sănătos și se simte bine, 
unde se vede că Muma 
durii nu există).

Vîrtoasă

(De 
Pa-

Ionel Barbu, muncitor neca
lificat de la fabrica de rul
menți Bîrlad, fura (sistematic) 
din întreprindere, aluminiu. 
(81 kg.). II vindea lui Vasile 
Pletosu care turna din el cea
une. Infracțiunea a fost jude
cată în public, la fața locului. 
Nu știm dacă s-a ales și el din 
această „afacere" cu vreun 
ceaun ; cert este însă că a 
pus-o de mămăligă. Nu pri
pită. Vîrtoasă. Să-i țină de saț 
pentru un an întreg.

Nu vă faceți»
griji

de la I.C.I.L. Su- 
liniștiți. Separato-

In acest an al turismu
lui, fiecare localitate tre
buie să constituie un exem
plu de bună gospodărire, 
simț estetic și ospitalitate. 
Edilii orașelor au de rezol
vat sarcini care reclamă 
pricepere și. inițiativă, soli
cită eforturi serioase. Cu 
atît mai mult sînt valabile 
asemenea cerințe în cazul 
stațiunilor balneo-climateri
ce, a căror funcție turistică 
este de cele mai multe ori 
preponderentă.

Din capacitatea de peste 
5 150 locuri cazare a stațiu
nilor Govora, Olănești, Căli
mănești și Căciulata, aproxi
mativ 10 la sută a benefi
ciat în acest an de reno
vări și reparații capitale 
constînd în recompartimen- 
tări, îmbunătățirea anexelor 
sanitare, introducerea încăl
zirii centrale etc. și avînd 
ca urmare ridicarea simți
toare a gradului de con
fort, 
există și în privința canti
nelor, care îmbracă o hai
nă nouă, își revizuiesc in
stalațiile și utilajul, își spo
resc capacitatea de deservi
re. în general, toate con
strucțiile, fie ele vile 
pavilioane de cazare, uni
tăți de alimentație publică, 
comerciale, de deservire, 
tratament sau sedii admi
nistrative, sînt revizuite și 
supuse operațiilor necesare 
de înnoire și întreținere cu
rentă. Trebuie menționat că 
numai pentru îmbunătăți
rea dotării cu mobilier se 
investesc în această perioa
dă, în cele patru stațiuni, 
peste 3 000 000 lei.

în afara pregătirii stațiu
nilor propriu-zise, o serie 
de alte realizări completea
ză posibilitățile care stau la 
dispoziția vizitatorilor și în 
special a turiștilor. în ve
cinătatea Mînăstirii Cozia 
se apropie de sfîrșit lucră
rile de construcție a unui 
motel — primul demn de 
acest nume, din țară — cu 
80 de locuri și un restau
rant, iar campingul alătu- 
îat, dat în exploatare anul 
trecut, își mărește capaci
tatea pentru a oferi găzdui
re unui număr de 200 tu
riști, dintre care 150 vor 
putea utiliza căsuțele și cor
turile din dotarea unității.

O serie de aspecte, oare
cum neglijate pînă în pre
zent, sînt acum în atenția 
edililor. Astfel, la Govora 
și Olănești se pregătesc pa
nourile cu planul stațiunii și 
cu harta turistică a împre
jurimilor. Sîntem informați 
că pe principalele trei 
șosele care străbat raio
nul, la intrarea în 
calități, vor fi, de asemenea, 
montate panouri cu scheme 
turistice. Printre alte reali
zări ale gospodarilor nu pu
tem să nu amintim amenaja
rea „Fîntînii lui Cuza" lîngă 
Căciulata, construirea tro
tuarelor la intrările în Căli
mănești și Olănești, amenaja
rea de parcaje pe șoseaua de 
intensă circulație turistică 
Rîmnicu Vilcea—Sibiu și în 
primul rînd la Mînăstirea 
Cozia, revizuirea și pune
rea la punct a tuturor acce
soriilor rutiere, pregătirea 
și instruirea atentă a perso
nalului și grija pentru mo
dul de prezentare a acestuia.

Șirul exemplelor pozitive 
ar putea fi încă prelungit. 
Din păcate însă, asemenea

realizări sînt umbrite de u- 
nele aspecte mai puțin fa
vorabile. Așa cum rezultă 
din sondajul efectuat, gos
podărirea fondurilor puse la 
dispoziție pentru reparații 
capitale și renovări nu se 
bazează pe un calcul de efi
ciență economică. Necesita
tea și oportunitatea incon
testabile ale lucrărilor res
pective nu justifică inexis
tența unei analize economi

Nu se observă încă roade
le preocupării pentru „indi
vidualizarea” fiecărei sta
țiuni, pentru conturarea u- 
nor trăsături personale, de 
la aspectul construcțiilor co
merciale pînă la mult co
mentata și încă nerezolvata 
problemă a specificului 
produselor artizanale, a că
ror singură amprentă locală 
rămîne — în majoritatea ca-

• 0 vizită pe Valea Oltului

• Detalii care scapă

®E necesară o viziune
sau

Io-

de ansamblu

ce (rentabilitate, termen de 
recuperare etc.), care să con
tribuie la utilizarea optimă 
a fondurilor, să permită tra
gerea unui semnal de alar
mă în eventualitatea unei 
folosiri neeficiente. Să dăm 
un singur exemplu, poate 
curios — la prima vedere. 
Două lucrări, similare în e- 
sență (modernizarea vilei 11 
din Govora și a vilei „Zori
le" din Călimănești) au re
clamat exact aceeași investi
ție (1 200 000 lei), deși este 
vorba de capacități total di
ferite (79 și, respectiv, 155 
de locuri). Desigur, explica
ții și justificări pot exista, 
ele însă nu au putut fi argu
mentate decît în termeni 
foarte vagi în lipsa analizei 
tehnico-economice.

Unele lucrări, solicitate 
sau chiar începute de mai 
mult timp, înaintează într-un 
ritm necorespunzător. Ne 
referim în acest sens la dru
mul pentru exploatarea fo
restieră de la Olănești, care 
era necesar să fie dat în fo
losință cît mai repede, pen
tru a scuti centrul stațiunii 
de dezagrementul circulației 
respective.

Nici lucrările la cea mai 
importantă dotare turistică 
din raion — motelul de la 
Căciulata — nu se găsesc 
într-un stadiu corespunzător, 
aflîndu-se mult în urma gra
ficului : măsuri de stimula
re a șantierului au fost lua
te, dar cu întîrziere.

în Călimănești, la parte
rul unei vile amplasate pe 
malul Oltului, într-o poziție 
excelentă, a funcționat în 
trecut un bufet foarte cău
tat de consumatori. Apre- 
ciindu-se că bufetul „concu
rează" restaurantul nou des
chis în stațiune, a fost ho- 
tărîtă închiderea lui. Cre
dem că situația ar trebui re- 
analizată, în spiritul valori
ficării acestui amplasament 
ideal și ținînd seama de fap
tul că restaurantul în discu
ție este și așa suprasolicitat.

zurilor — încrustarea nume
lui stațiunii respective pe 
obiecte de mațe serie și gust 
îndoielnic. Și aceasta într-o 
zonă cu inestimabile valori 
în acest sens.

Există încă numeroase as
pecte de detaliu care scapă 
atenției edililor și care, pe 
măsură ce trece timpul, soli
cită tot mai imperios o preo
cupare orientată. Afișajul nu 
este bine organizat peste tot 
și am putut vedea la Go
vora, în apropierea pavilio
nului central, panouri pe 
care diversele afișe, anunțuri 
și programe se îngrămădeau, 
se suprapuneau și atîrnau în- 
tr-.un mod cu totul inestetic 
și mai ales de nedescifrat. O 
parte din panourile de așa- 
zisă informare generală, de 
agitație vizuală sînt stînga-

ce, banale, și nemobilizatoa
re ca text și formulă grafică 
(de exemplu : „în concediul 
dumneavoastră de odihnă, 
stațiunea Govora vă oferă 
un bogat program cultural- 
educativ de masă").

Unele probleme de educa
ție estetică ridică și modul 
de prezentare a unităților 
„Foto" aparținînd cooperati
vei „Sîrguința". Se pot ve
dea încă fotografii colorațe 
cu pensula, într-o manieră 
care deși, din nefericire, mai 
găsește audiență la o parte 
din public, trebuie totuși în
lăturată în numele unui ele
mentar bun simț. Și să nu 
mai vorbim de afișele (corect 
realizate din punct de vede
re grafic 1) puse la vedere în 
aceste vitrine, prin care ama
torii sînt anunțați că secția 
de ceramică a cooperativei 
execută lucrări pe porțelan 
pentru... monumente fune
rare.

Multe din dificultățile și 
stridențele acestea ar fi evi
tate dacă pe lîngă sfaturile 
populare orășenești respecti
ve ar exista cadre cu o pre
gătire specifică, de exemplu 
tehnicieni-arhitecți, care 
prin contribuția competentă 
la gospodărirea și înfrumuse
țarea stațiunilor și-ar fructi
fica din plin prezența pe 
Statele de salarii I în aceeași 
ordine de idei, am dori să 
subliniem și greutățile gene
rate de întîrzierca în defini
tivarea schițelor de sistema
tizare a stațiunilor, schițe 
care ar crea condiții pentru 
o activitate edilitară supe
rior organizată și de pers
pectivă.

Dar, în primul rînd, răs
punderea revine comitetelor 
executive, președinților sfa
turilor populare. De exigen
ța, capacitatea și puterea lor 
de influențare, de pricepe
rea și interesul acestora de
pinde bunul mers al lucru
rilor în toate compartimente
le gospodăririi. însușite și 
stăpînite de către președinte, 
știința și arta de a fi edil se 
transmit întregului personal 
al sfaturilor populare, își 
pun pecetea asupra com
plexei fizionomii a stațiuni
lor balneo-climaterice.

Ieri a început „Decada cadou
rilor pentru copii"

Foto : M. Cioc

Acțiunile gospodărești des
fășurate anul acesta de către 
sfaturile populare comunale 
din regiunea lași, cu sprijinul 
larg al cetățenilor, au dat re
zultate bune. De la începutul 
anului și pînă in prezent, lo
cuitorii satelor au efectuat lu
crări de reparații la străzi și 
trotuare pe 106 000 m p și au 
construit 260 000 m p trotuare, 
îndeosebi pe marginea șosele
lor turistice principale. Pe a- 
ceste trasee s-a continuat ac
țiunea începută de cîțiva ani 
în urrnă de a se construi fîn- 
tîni și cișmele cu apă potabilă. 
Acestea au aparut acum în 
mai multe locuri pe șoseaua 
Bîrlad-Iași, precum și pe cea 
de la Iași spre Roman. Multe 
cișmele au forme interesante: 
— apa curge dintre stinci. din 
butoaie sau ceainice, iar une
le fîntîni cu roată sînt acope
rite de foișoare în stil moldo
venesc.

In satele regiunii Iași cetă
țenii au amenajat în acest an 
și peste 112 ha de parcuri și 
spații verzi, au plantat aproa
pe 52 000 arbori și pomi, au 
construit 813 m l poduri și au 
întreținut și reparat peste 700 
km 'drumuri. Valoarea totală a 
lucrărilor efectuate prin mun
că patriotică se ridică la a- 
proape 50 milioane lei. In 
fruntea întrecerii se situează 
raionul Bîrlad, unde s-an rea
lizat lucrări în valoare de pes
te 10 600 000 lei.

Stele"
de ședință

țe care nu te cunoaște, „să fii re
marcat", „să știi cum să pui pro
blema" (cum s-o pui în cuvinte, indi
ferent de felul cum o pui în fapte) 
și — cel puțin așa își face socoteala 
mica stea — ești asigurat pe cîțiva 
ani de zile.

Maeștrii ședințelor-spectacol se fe
licită mai abitir decît primadonele :

— Ai fost grozav !
— Ai întorș-o, domnule, extraor

dinar !
— Ai avut o replică, domnule, tea

tru, trăsnet !
— Mi-a plăcut întrebarea pe care

. ai pus-o în partea a doua I
— Mi-a plăcut pauza, și cum 1 te-ai 

uitat în ochi !
— Ai o voce, domnule, ai ridicat 

tavanul!
Dacă se petrece vreo pană în siste

mul de felicitări, steaua ia imediat 
măsuri, trece la inițiativă :

— Cum am fost, ai ? Cum am ieșit ?
— Ce zici, am zis-o bine ? N-am 

dat prea tare ? n-am înțepat prea 
fin ? nu s-a rîs prea mult la anecdo
tă ? ș-a înțeles aluzia aceea ?

Apucat de nasture, prizonierul dă 
asigurări grabnice :

— Ai fost exact cum trebuia, ai lă
sat o impresie de neuitat, vizitatorul 
nostru și-a notat numele tău în car
nețel, iar pe Ioneasca, de emoție, au 
trecut-o lacrimile 1

O dureroasă experiență m-a învățat 
că cei mai periculoși lungitori de 
vorbă sînt aceia care te anunță de la 
bun început: „voi fi scurt, tova
răși I". E drept, există și excepții. 
Nu voi indica procentul exact; de 
obicei însă, omul care simte nevoia 
să te anestezieze și să te asigure de 
bunele sale intenții e omul care se 
simte, din alte împrejurări, cu con
știința încărcată.

2. SOMNOLENȚII. Somnolentul a- 
. devărat, stea, ca galaxiile invizibile, 
nu e victima trecătoare a u- 
nor împrejurări defavorabile : fie
căruia i se întîmplă să picoteas
că uneori, cînd are de-a face 
cu forțe adormitoare mult prea pu-

ternlce, dar permanent somnolentul 
vine gata decis să doarmă, ochește 
de. la început locul cel mai îndepărtat 
și cel mai invizibil, își pune mintea 
din vreme în stare de stingere, iar 
pentru el vjața — drumurile, cu 
tramvaiul, munca, un film, copiii, 
începutul ședinței — nu reprezintă 
decît o serie de mici întreruperi ale 
marelui somn.

3. STELELE DE CORIDOR. Sînt 
stele a căror cale lactee e alcă
tuită de coridoare, toalete, hol și bu
fet. Un coridorian precizează, că nu
mai grija pentru prima pe trimestrul 
în curs l-a făcut ca în ședință să nu 
spună ceea ce îți declară în particu
lar acum, după care se duce la altul 
și restabilește inversul. Numit în mod 
greșit „om cu două fețe”, el are de 
fapt mult mai multe.

4. FURIBUNZII. Ca marile stele 
ce pulsează și nu încetează să 
se dilate, furibundul, după un de
but liniștit, începe să 1 se. umfle. 
Vine la ședință fără să aibă 
ceva de spus, nu dorește să aibă pă
reri proprii — și nici nu are — dar 
deodată o scăpare în spusele altui 
vorbitor, un lapsus sau ceva ce i se 
pare a fi un lapsus îl azvîrle brusc 
dintre somnolent! între vînători.

Trăiește din procesele de in
tenție făcute tovarășilor săi. din pro
bleme inexistente și răstălmăciri,, 
calculînd că frecventa umflare a 
obrajilor în ședințe va fi pontată, te 
miri cum, ca activitate.

Tovarăși 
ceava, fiți 
rul de lapte expediat de dv. 
(în decembrie 1966) către' 
I.C.I.L. București (și refuzat de 
acesta) se află in același loc. 
Acolo unde l-a abandonat șo
ferul. Adică pe strada Cpt. 
Eremia Potescu, în dreptul ca
sei cu nr. 2. Totul e în regulă. 
Doar unele piese au început să 
se separe de restul utilajului. 
Dar nu vă faceți griji cupri-- 
vire la soarta lui. Nu va dis
pare de aici. Nimeni nu mai 
are nevoie de acest separator 
de lapte. Nu mai face nici o

- brînză.

Fără nervi!
„în nici o farmacie din Ca

pitală nu se găsesc picături 
Davilla" — ne scrie un ce
tățean. Să ne convingem de 
adevăr, am dat telefon la zece 
farmacii. Cinci au răspuns: 
„Nu mai avem de cîteva luni; 
două : „Davilla ?“ Sînteți spi
ritual tovarășe"; două: „liniș- 
tiți-vă“, n-aveți voie să vă 
enervați" și una : „mai încer
cați". Și noi mai încercăm. 
N-avem voie să ne enervăm.

Rubrică redactată des
Stefan ZIDĂRITĂ
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

(Urmare din pag. I)

prin Cheltuieli inutile de. efort. Așa, 
de pildă, ce justificare rațională poa
te avea actualul sistem de evidență, 
care obligă pe casierul unei uni
tăți foto să treacă într-un borderou 
fiecare fotografie, cu specificarea 
hîrtiei și a chimicalelor consumate. 
Aceste borderouri sînt controlate de 
un funcționar care urmărește „con
sumurile specifice" ; la sfîrșitul lunii, 
cifrele se cumulează într-un centra
lizator, după ce s-a făcut confrun
tarea cu fișele analitice, pe care le 
tine un alt funcționar etc., etc.

— Mult mai simplu ar fi, ne spune 
tov. A. Jurgrau, președintele coope
rativei „Fotografia", dacă stabilirea 
materialelor consumate s-ar face 
după alte criterii, cum ar fi, de pildă, 
un indice stabilit în raport cu va
loarea comenzilor efectuate. Acest 
sistem ar scuti consumul inutil de 
timp, eforturi, mormane întregi de 
hîrtie.

Și — adăugăm noi — ar contribui 
la rentabilizarea și diversificarea 
activităților meșteșugărești.

Nu ne-am putut stăpîni un senti
ment de nelămurire provocat de 
faptul că afirmațiile, de ordin ge
neral. în ceea ce privește „necesi
tatea evidentei" (excesive) sînt con
trazise în mod flagrant și deliberat 
în activitatea practică, de fiece zi 
Drept argument ne vom referi la 
situația precară a cooperativei „în
treținerea". în activitatea, căreia lip
sa de organizare, dar mai ales grave 
deficiențe în ceea ce privește ține; 
rea evidentei, durează de luni . și 
chiar de ani de zile. înregistrările 
contabile rămîn în urmă, de regulă, 
cu o lună, o lună și jumătate. A- 
ceasta creează un adevărat haos :
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Deva privită din cetatea cu același nume Foto : S. Cristian
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Nimeni nu poate avea pretenția de 
a da rețete nemaipomenite. Iată cî- 
teva soluții, așa cum le-am cules 
verbal sau din texte, de la diverși 
oameni cu experiență în materie, 
care pot îngrădi mult sfera de „acti
vitate" a acestor „mîncători" de 
timp.

— Asigură-te că e cunoscută dina
inte ordinea de zi, că par.ticipanții 
au posibilitate să se pregătească din 
vreme.

— Renunță la dorința de a rezolva 
toate problemele o dată, într-o sin
gură ședință, atotcuprinzătoare : pre
feră consultări mici, operative, la ni
veluri diferite și limitează chiar și 
numărul hotărîrilor care se iau, dacă 
vrei ca ele să fie sigur îndeplinite, 
să aibă cine să le îndeplinească.

— Asigură-te că nu iei cuvîntul 
decît dacă ai ceva de spus și dacă 
știi ce ai de spus ; ridică-te. spune, 
iar cînd ai terminat, stai jos. Căuta
rea introducerilor, parantezelor. în
cheierilor, atunci cînd e vorba de o 
ședință cu caracter de lucru în care 
trebuie să se pronunțe mai multi, de 
obicei mai curînd strică.

— Străduieste-te să asculți cuvîri- 
tul altora așa cum ai dori șă fie as
cultat al tău. la fel de atent, de ac
tiv și de obiectiv.

— întreabă-te dacă cele ce ai de 
spus interesează și pe ceilalți măcar 
în proporție de 70 la sută față de 
interesul 
tine.

— Nu 
spectacol 
personal 
centrează-te asupra scopului ei. ur
mărilor. măsurilor de luat : totodată, 
pentru că o ședință e o adunare de 
oameni vii aflați într-un contact viu, 
nu neglija nici necesitatea de a-i in
teresa în cele ce spui și de a-i con
vinge ; nu-i plictisi și nu-i chinui ca 
să le explici tot ce au înțeles cu un 
sfert de oră înainte.

Flegmatica țară a Albionului a re
zumat principiile luării de cuvînt la 
o glumă în trei puncte :

— Ridică-te, ca să te vadă.
— Vorbește-le. ca să te audă.
— Oprește-te, ca să te placă.

pe care-) reprezintă pentru
socoti ședința drept un 
teatral, arenă a efectului 

pe care îl stîrnești, ci con-

SERVICIILE PENTRU POPULAȚIE
materialele sînt consumate fără să 
fi fost recepționate și înregistrate, 
măcar, de primire, unitatea e gre
vată permanent de împrumuturi res
tante din cauza unor imobilizări da
torate neînregistrării anumitor lu
crări efectuate, lipsei unei evidente 
clare a lucrărilor cu plata în rate etc. 
Cum poate fi calificată o asemenea 
concepție, care caută să justifice, 
prin teorie, scriptologia măruntă, dar 
tolerează abaterile grave de la' reguli 
elementare ale bunei gospodăriri 1

Mobilitatea, su
plețea fac parte 
din „specific"

Concentrarea unităților meșteșu
gărești. pe lîngă cele arătate înainte, 
mai are la bază, părerea că 
în felul acesta se realizează 
un standard mai ridicat al deser
virii prin faptul că localurile, 
putînd fi mai bine dotate: capătă un. 
aspect „prezentabil". Desigur Că o 
asemenea tendință nu are nimic rău 
în sine, ci merită chiar a fi lău
dată, cu condiția de a fl pusă în 
practică în funcție de cerințele rea
le și fără pretenția de a o absolu-

complexe meșteșugărești, lipsește din 
gama de servicii un ceasornicar. De 
ce ? Oare nu s-ar fi putut găsi o 
asemenea soluție, fără a se știrbi ni
velul de civilizație al prestației ?

Tov. loan Ganea, vicepreședinte al 
cooperativei „Artă și precizie", nu 
ne dă dreptate, întrucît', după părerea 
lui, n-ar fi indicat ca un . ceasor
nicar „să lucreze de unul singur", 
nici. șă se creeze unități mixte, în 
care specialiștii „să fie amestecați" 
etc., etc. în schimb, 1 se pare foarte 
rațională amplasarea, în Giulești, a 
unui atelier de ceasornicărie care 
ocupă circa 40 de metri pătrați, spa
țiu rezervat deocamdată numai pen- 

___ .. tru doi inși, fiindcă atelierul e la 
pune găsirea celor mai variate mo- începutul activității și „nu se știe 

‘_________ ” cum va merge". Dar aceasta nu con
stituie o adevărată risipă ? De ce e 
nevoie să se creeze asemenea ceasor- 
nicării-gigant, care vor avea de luptat 
cu o regie încărcată? De 7 ani există, 

_ . ___ ..., ______ ______ .... .. în. apropierea Gării de Nord, o unitate 
sugerate și de unii cooperatori cu foto, care abia își duce zilele de 

” ' azi pe mîine. Spațiul enorm al stu
dioului, creat pentru eventualitatea 
cînd vor veni „nunți mari", abia 
dacă e folosit în acest scop de cî- 
teva ori pe an. Unitatea, așezată la

tiza. Pentru că, rețeaua de deser
vire, mai mult poate decît cea co
mercială, „depinde de populație", tre
buind să fie foarte maleabilă, capa
bilă de restructurări rapide. Muta
rea unei stații de autobuz, care pro
voca aglomerare de oameni, 
reduce vadul unui atelier de 
rat stilouri, de pildă, creînd 
necesitatea amplasării lui în altă 
parte, în genere, asemenea unități 
meșteșugărești — ca ceasornicării, 
ateliere de reparat stilouri etc. — 
dau bune rezultate în locuri de mare 
circulație. Și, fiindcă.asemenea locuri 
■sînt și cele mai căutate, o folosire ju
dicioasă, cu mare zgîrcenie, a spa
țiului se impune. După cum se im-
1 - -dalități — chioșcuri, ateliere mo
bile etc. — pentru ca rețeaua să 
vină cît mai aproape de cetățeni, 
să-i deservească prompt, corect, con
știincios.

Am făcut asemenea considerații.
1. _________ '.

experiență, pe' care l-am consultat, 
deoarece ni se pare că dezvoltarea 
rețelei s-a făcut, în ultimii ani, cam 
unilateral, prin crearea unor unități 
relativ mări. Aceasta a avut ca ur- ----- ___. ................
măre, cum am arătat, restrîngerea un .loc dosnic, nu e remarcată de ni- 
locurilor de deservire. în al doilea meni. O firmă luminoasă nu 1 se
rînd. a creat un fel de Imobilism, pune, deoarece, lucrînd cu randament
o anihilare a inițiativei de a se găsi 
soluții simple, mai rentabile. Iată 
un exemplu între atîtea altele. Deși, 
în Drumul Taberei există două mari

poate 
repa- 
chiar

redus, hu-și poate permite un ase
menea lux. Care e justificarea unei 
asemenea concepții asupra deser
virii civilizate ?

toate resursele?
Buna activitate a unităților meș

teșugărești trebuie să preocupe și 
sfaturile populare, care își mani
festă astfel răspunderea pentru de
servirea civilizată a populației. O- 
biectivele acestor unități. în ceea 
ce privește fabricarea bunurilor de 
consum și efectuarea de servicii, să 
fie judicios coordonate cu obiectivele 
similare ale unităților din industria 
locală, pentru a se asigura o satis
facere cît mai abundentă și mai va
riată

Se 
care 
toare 
tin tele, 
munci, i 
dispoziția 
cetarea modului în care au fost re
zolvate. la Sfatul popular al Capi
talei, o serie de contestării privinc 
acordarea de autorizații unor meș
teșugari, rezultă că nu se aplică în
totdeauna criterii prea clare. Astfel 
se dau, între altele, decizii favorabile 
din motive de „caritate" (de pildă 
starea materială precară a solicitan
tului. care e suferind sau are de

a tuturor cerințelor.
vine în întîmpinarea celor 
au o calificare corespunză- 
și doresc să-și pună cunoș- 

priceperea. dorința de a 
spiritul întreprinzător la 

i populației ? Din cer-

plătit pensie alimentară etc.), ceea ce 
determină pe solicitanți să înșire 
în cereri tot felul de neajunsuri și 
beteșuguri de sănătate. Pe cînd. altor 
meseriași care, deși se încadrează în 
prevederile legale pentru obținerea 
autorizației, li se refuză acest drept, 
pe temeiuri nu întotdeauna motivate. 
Astfel, unui tîmplar din raionul 1 
Mai nu i se aprobă extinderea au
torizației și pentru ..confecții cu ma
terialul clientului", fără o motivare 
temeinică ; altuia: din raionul 30 De
cembrie, nu i se acordă autorizație 
pentru un atelier de reparat fermoa
re și de îmbrăcat și vopsit nasturi, 
deoarece „nu există condiții de in
stalare a atelierului într-o boxă", iar 
„sectorul socialist satisface nevoile 
populației în branșa solicitată" Exa- 
minînd asemenea refuzuri se ivește, 
pe bună dreptate. întrebarea : oare 
în felul acesta nu se renunță, în 
mod nejustificat, la aportul unor oa
meni dornici de a lucra pentru de
servirea populației 1 Și, în conse
cință, prin repetarea unor asemenea 
refuzuri, rețeaua de deservire în loc 
să sporească, așa cum ar fi de dorit, 
folosind toate resursele existente, se 
restrînge.

în concluzie, investigația noastră 
atrage atenția asupra necesității ca 
forurile responsabile din cooperație 
și sfaturi populare să urmărească 
mai competent și cu mai multă exi
gență perfecționarea sistemului ac
tual de deservire a populației în 
sensul simplificării și raționalizării 
lui, a extinderii, cu mai multă su
plețe, a rețelei în funcție de cererea 
clientelei, precum și în ceea ce pri
vește îmbunătățirea calității servicii
lor, în așa fel încît în acest sector 
să se realizeze un progres mri ac
celerat.
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Convorbire cu prof. ing. 
Alexandru DOMȘA 

rectorul Institutului politehnic din Cluj

In regiunea Ploiești

(Urmare din pag. I)

atît de timid Partidul pro

conducerea
21— economiei

spirit nou,

să fie rentabil, întreaga activitate 
economică să fie pe deplin efi
cientă.

movează un

com- 
cen- 
altor 

social-culturale.

pagina economica
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O mare stafie de9 
înnobilare a nisipului

La Vălenii de Munte, în cadrul întreprinderii 
de exploatare a materialelor nemetalifere a 
început construcția uneia dintre cele mai mari 
stații din țară pentru înnobilarea nisipului cuar- 
țos, necesar industriei de sticlărie. Ea va fi do
tată cu instalații moderne, care vor produce 
anual 100 000 tone nisip de mare finețe pentru 
obținerea geamului. In scopul asigurării întregii 
cantități de materie primă se fac lucrări de 
extindere și modernizare a carierelor de pe 
Valea Teleajenului. (Agerpres)

NOI ANSAMBLURI 
DE LOCUINȚE

Pentru terminarea 
timp a tuturor construc
țiilor și la un preț de 
cost cît mai 
iectanții au 
Iuții care 
peste 80 la 
partamente să 
struite din panouri mari 
prefabricate, cu un con
sum de oțel-beton mic. 

(Agerpres)

La Pucioasa, Buzău, 
Cîmpina, Sinaia și în 
alte centre muncitorești 
din regiunea Ploiești a 
început construcția u- 
nor ansambluri de lo
cuințe care vor cuprin
de peste 1 200 de apar
tamente, a unor 
plexe comerciale, 
trale termice și 
clădiri

redus, pro- 
adoptat so- 
permit ca 
sută din a- 

fie con-

De ce se dezvoltă la noi

metalurgia 
pulberilor?

Așa după cum s-a subliniat și la plenara C.C. al P.C.R. din
23 decembrie 1966, este deosebit de important ca cercetătorii noștri 
să acorde o atenție sporită tuturor mijloacelor care pot contribui la 
o mai bună gospodărire și fructificare a rezervelor de minerale 
utile, și cu atît mai mult a acelora care asigură o valorificare eco
nomic avantajoasă a materiilor prime mai puțin folosite pînă în 
prezent. Or, pentru domeniul metalurgiei pulberilor țara noastră 
dispune de rezerve importante ; în plus, prin intermediul acestor 
studii și investigații se creează multiple posibilități și metode ce 
permit realizarea unor piese metalice de dimensiuni mici și cu per
formanțe tehnice superioare. In legătură cu preocupările, rezultatele 

am solicitat prof. ing. Alexandru 
politehnic

și sarcinile acestui sector
Domșa, rectorul Institutului 
cîteva întrebări.

din Cluj, răspunsul la

— Cum se explică interesul spo
rit ce se acordă astăzi în multe din
tre țările dezvoltate investigațiilor 
in domeniul metalurgiei pulbe
rilor I

de mașini de mare rezislen- 
și valorificarea minereurilor

ROLUL CONDUCĂTOR
AL PARTIDULUI

IN INDUSTRIALIZAREA ȚARII

g ■ ■ g ■ f ■ *științific in 
planificarea și

— Spre deosebire de melalurgia cla
sică, în care procesul de elaborare a 
metalelor se bazează in principal pe 
topire și turnare, melalurgia pulbe
rilor furnizează aliaje și chiar piese fi
nite prin procedee cu fotul diferite — 
respectiv prin presarea în forme a 
pulberilor metalice încălzite sub ni
velul punctelor lor de topire, 
în acest fel, pulberile se sudează orga
nic înfre ele, formînd un corp metalic 
solid. Acest tratament termic — sinteri- 

( zarea — este similar celui din produejia 
"ceramicii, motiv pentru care metalurgia 

pulberilor se mai numește și metalo- 
ceramica sau ceramica metalelor.

Interesul ce se manifestă astăzi fată 
de studiile și rezultatele sinterizării se 
datorează în rhare măsură faptului că ea 
furnizează industriei produse ce 
răspund în mare măsură exigențe
lor producției moderne : necesită 
un consum redus de materiale, se 
realizează Ia un nivel ridicat de 
precizie, comportă proprietăți spe
ciale superioare, asigură realizarea 
unor piese și instalații cu gabarit 
redus etc. Practic această disciplină 
deschide posibilități aproape nelimitate 
de a asocia între ele diferite elemente 
sau combinajii ale acestora (chiar me
tale cu nemetale, așa-numitele pseudo- 
aliaje), conducînd la obținerea de ma
teriale noi, cu cele mai diverse și com
plexe proprietăți.

De pe acum utilizarea rezultatelor 
cercetărilor metalurgiei pulberilor a do- 
bîndit pe plan mondial un rol sub
stanțial, de o deosebită însemnătate 
în ramuri . ca industria electrotehnică, 
construcția de mașini, tehnica nucleară, 
fizica corpului solid, tehnica zborului 
cosmic, industria chimică etc. Aplicarea 
solujiilor ei în construcția de mașini și 
aparate, de pildă, se concretizează prin 
utilizarea frecventă a unei mari diversi
tăți de produse de fier și oțel. sinteri- 
zat, precum și a lagărelor poroase au- 
toungăfoare — aproape necunoscute 
înaintea celui de-al doilea război mon
dial, dar astăzi devenite indispensabile 
industriei moderne de avioane, automo
bile, mașini agricole și textile, electro
motoare etc.

unor piese 
ță, precum 
bogate in metale rare.

Una dintre problemele de larg interes 
studiate și rezolvate ia catedra de teh
nologia metalelor de la institutul nostru 
este reducerea oxizilor de fier, di
rect cu gaz metan — un procedeu 
modern, a cărui aplicare industrială 
încă n-a' fost .rezolvată pe plan mondial 
și care în mod firesc a interesat cercu
rile de specialitate din mai multe țări; 
aceste, rezullâle afectează atît fabri
carea pulberilor de, fier cît și obținerea 
bufetului de fier în scopuri siderurgice. 
Părțile 
zarea 
au fost 
O altă 
minereurilor noastre complexe, a con
dus la elaborarea, experimentarea și 
aplicarea unor procese tehnologice su
perioare ce permit în prezent rentabi
lizarea exploatării unor importante 
zăcăminte utile economiei naționale.

Cu toate acestea, trebuie să sub
liniez însă că pînă în prezent ase
menea cercetări și soluții nu au 
avut încă o utilizare corespunzătoa
re posibilităților și cerințelor eco
nomiei noastre naționale ; rutina, 
reținerea în fața noului își manifes
tă acțiunea negativă și față de a- 
cest capitol al progresului tehnic. 
Numărul întreprinderilor indus
triale care realizează produse din 
pulberi metalice este încă redus, 
iar cele care le folosesc fabrică pe 
această cale un număr cu totul 
insuficient de piese sau repere (mă 
refer în principal la domeniul larg 
al construcției de mașini).

La plenara din decembrie 1966 a 
C.C. al P.C.R. s-a scos cu pregnanță în 
evidență valoarea încă redusă, calcu
lată pe tona de utilaje, a produselor 
noastre, nevoia de a spori substanțial 
această valoare. Metalurgia pulberi
lor constituie una dintre căile ce 
pot asigura o creștere substanțială 
a valorii instalațiilor produse în 
țară, întrucît permite obținerea 
unor piese de dimensiuni mici, dar 
cu înalte calități tehnice și 
atare de valori ridicate.

originale care privesc reali- 
procedeului la scară industrială 
brevetate în tară și peste hotare.

temă, legată de valorificarea

elaborată de colectivul nostru în 1957, 
care n-a fost asimilată în producție 
nici pînă în prezent — deși încă din 
anul 1965 documentația respectivă a 
fost solicitată de mai multe țări.

Pe de altă parte, paralel cu preo
cuparea de a asigura „trecerea" 
grabnică a soluțiilor științifice spre 
produejie și aplicarea lor, trebuie să 
se întărească înseși forțele de cerce
tare din acest sector.

Aș dori să revin cu acest prilej 
asupra unei propuneri pe care am fă
cut-o cu cîțiva ani în urmă. 
Practica uzinelor noastre metalur
gice și constructoare de mașini a 
scos în evidență faptul că în unele 
locuri se face acut simțită nevoia 
unor specialiști care să cunoască 
aprofundat fizica metalelor, meta
lurgia pulberilor. utilizarea 
pseudoaliajelor și maselor plastice 
în construcția - de mașini, prelu
crarea și utilizarea metalelor rare 
și a materialelor pentru tehnica 
nucleară, aparatură de laborator 
pentru fizica metalelor și contro
lul complex al materialelor. 
Asemenea specialiști lucrează încă în- 
tr-un număr insuficient în întreprinde
rile noastre — în contrast cu situația 
din țările industrial-dezvoltate Ei ar 
putea să-și utilizeze cu succes cuno
ștințele în cadrul serviciilor construc- 
tor-șef și metalurg-șef din principalele 
noastre uzine, asigurînd o utilizare ra
țională a metalelor — deci importante 
economii la aceste prețioase materiale 
— precum și îmbunătățirea performan
țelor generale ale mașinilor.

In al doilea rînd, cred că sarcina de 
a rezolva necesitățile economice — 
actuale și de perspectivă — în dome
niul metalurgiei pulberilor ar trebui să 
revină unui centru de cercetări 
specializat care ar coordona și sin
tetiza eforturile colectivelor cu 
astfel de preocupări din întreaga 
țară. Inițiativa luată de Academie încă 
din 1964, de a organiza sub auspiciile 
sale o astfel de unitate, n-a putut fi 
încă realizată, din motive de... lipsă 
de spațiu. După părerea mea, avansul * 
pe care îl deținem în unele privințe 
în domeniul metalurgiei pulberilor nu 
va putea fi menținut, iar fructificarea 
cercetărilor efectuate va întîrzia, atîta 
vreme cît nu se vor pune bazele unei 
astfel de unități de anvergură.

Rezultatele obținute pînă acum pe 
plan mondial demonstrează că tehnica 
viitorului va apela din ce în ce mai 
mult la produsele sinterizate. La noi 
în tară există premise reale pentru a 
dezvolta și fructifica la un nivel su
perior aceste cercetări, cărora trebuie 
să li se asigure însă o mai grabnică 
utilizare.

Convorbire realizată de 
Lucian SACHELARIE

De curînd o intrat în producție 
noua secție de talpă artificială 
(în fotografie) de la Fabrica de 
pielărie și încălțăminte din Cluj

Foto : A. Cartojan

Filerul

de celear

în producție
de serie

La Fabrica de var din Chis- 
tag, regiunea Crișana, a înce
put producția de serie a file- 
rului de calcar. Acesta, a- 
mestecat cu bitum, mărește 
coeficientul de legătură a ma
sei bituminoase utilizată pen
tru asfaltările și modernizările 
de drumuri. Datorită concen
trației ridicate în carbonat de 
calciu, care atinge un procent 
de 99 la sută, filerul obținut 
aici este de o mare finețe. La 
Chistag, de unde au și fost 
expediate beneficiarilor pri
mele cantități din noul produs, 
se vor putea fabrica anual 
100 000 tone de filer, ceea ce 
poate acoperi nevoile lucrări
lor de asfaltare 
re a drumurilor 
Transilvanie.

In perioada care a urmat Congre
sului al IX-lea, Comitetul Centrai 
a elaborat măsuri de mare impor
tanță pentru îmbunătățirea siste
mului de planificare și de condu
cere a economiei. Avem acum un 
plan cincinal defalcat pe ani și ti
tulari de plan pînă la nivelul în
treprinderilor. Elaborat cu partici
parea unor mase largi de specia
liști, oameni de știință, cadre din 
economie și oameni ai muncii, cin
cinalul ține seama de condițiile și 
posibilitățile de care dispunem, va
lorifică mai bine resursele econo
miei noastre naționale, a creat con
diții mai bune pentru realizarea 
ritmică și la un nivel superior a 
sarcinilor economice. Se poate afir
ma cu certitudine că în momentul 
de față, in toate sectoarele econo
miei, în toate ramurile industriei, 
în întreprinderi, organizațiile 
partid promovează 
nou, științific 
și conducerea 
nomice, spirit 
înaltă 
lă creatoare, 
biectivitate 
melor.
partid militează cu hotărîre împo
triva mentalităților și practicilor 
învechite, împotriva conservatoris
mului, a spiritului îngust, rutinier.

O caracteristică importantă a sti
lului științific, comunist de condu
cere a industriei o constituie, așa 
cum o dovedesc faptele, cunoaște
rea, investigarea temeinică a rea
lităților și, pe această bază, inter
venția operativă în înlăturarea lip
surilor. A intrat în practica 
organelor și organizațiilor de 
partid antrenarea unor largi co
lective de specialiști, ingineri și teh
nicieni în studierea anumitor pro
bleme pe care le ridică viața între
prinderilor. Un bun exemplu în a- 
ceastă privință îl constituie activi
tatea desfășurată de Comitetul o- 
rășenesc de partid Brașov. Sub în
drumarea sa, comitetul de partid al 
uzinelor „Tractorul" a organizat a- 
nul trecut în secțiile oțelărie, tur
nătorie de fontă și forjă, studierea 
aprofundată a posibilităților de uti
lizare mai bună a capacităților de 
producție și a spațiilor produc
tive. Eficiența măsurilor luate se 
vede și din faptul că în pri
mele luni ale anului 1967 produc
ția la turnătoria de fontă a cres
cut cu peste 35 la sută, la cea de 
oțel cu 30 la sută, iar indicii de

„minimă rezis-

organizațiile de 
vastă activitate

— La ce nivel se situează a- 
ceste cercetări in țara noastră și 
ce posibilități de aplicare există 
la noi în momentul de față ?

— începute cu mai mulți ani în 
urmă, astfel de studii formează în pre
zent obiectul preocupărilor mai multor 
colective : de exemplu, cu asemenea 
cercetări se ocupă colective de specia
liști de la Institutul de cercetări meta
lurgice, ca și de la Institutulde fizică 
atomică. In ceea ce privește activitatea 
laboratorului nostru — de metalurgia 
pulberilor — din cadrul Institutului 
politehnic din Cluj, aș vrea să arăt că 
cercetările 
principal 
pulberilor 
cobalt, nichel etc. cu ajutorul unor pro
cedee adecvate fiecărui material (cum 
sînt, de pildă, pulverizarea din fază 
lichidă, reducerea oxizilor, măcinarea 
mecanică în mori cu vîrfej de tip ori
ginal. precipitarea din combinații chi
mice), realizarea de materiale sinteriza- 
te sau de lubrifianți solizi, obținerea

întreprinse s-au axat în 
pe direcții ca elaborarea 
de fier, molibden, argint,

— Ce credeți că ar trebui 
treprins pentru ca cercetările 
acest domeniu să lie mai grab
nic fructificate, potrivit sarcinilor 
actuale și de perspectivă ale eco
nomiei naționale l

— Personal consider că una dintre 
problemele-cheie în această privință 
este aplicarea cu maximă operativitate 
în unitățile productive a rezultatelor 
ce s-au obfinut pînă acum de cerce
tarea proprie. După cît s-a putut con
stata, în acest sector există încă de 
pe acum unele elemente care ne 
asigură o oarecare prioritate din 
acest punct de vedere — element 
prezentînd o atît de mare impor
tanță astăzi — prioritate care de
vine însă reală și-și dovedește a- 
vantajele numai în momentul în 
care soluțiile științifice sînt tre
cute operativ din dosarele și pro
tocoalele cercetării în producție. 
Există în momentul de față rezultate e 
căror finalizare tinde să fie amînală la 
nesfirșit de către unele înlreprinder 
beneficiare. Asimilarea procedeului de 
elaborare a pulberii de aluminiu pen
tru betonul celular autoclavizat a fost 
amînată timp de. mai mulți ani. Aș cita 
și cazul unei instalații pentru ..sinferi- 
zarea contactelor electrice din wolfram,

de 
un spirit 

în planificarea 
activității eco- 

caracterizat prin 
competență, îndrăznea- 

profunzime și o- 
în abordarea proble- 

Totodatâ. organizațiile de

și moderniza- 
din întreaga

(Agerpres)

UZINELE „SEMANATOAREA". Un nou lot de combine gata de a fi expediate unităjilor agricole

folosire a suprafețelor la forjă au 
sporit la 5,38 tone pe metru pătrat, 
indice superior celui realizat în 
multe întreprinderi străine cu pro
fil asemănător.

A conduce înseamnă a cunoaște, 
iar a cunoaște înseamnă a scoate 
la iveală deschis lipsurile, neajun
surile și a lupta fără nici un me
najament pentru lichidarea lor — 
iată o idee de maximă importanță 
ce se desprinde din articolul tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Lupta 
împotriva lipsurilor cere și o ati
tudine critică față de mentalitatea 
anumitor conduceri tehnico-admi
nistrative care, în loc să caute so
luții pentru lichidarea unor defi
ciențe, le justifică și le teoretizea
ză. La Combinatul de cauciuc sin
tetic din orașul Gheorghiu-Dej, atît 
conducerea tehnico-administrativă, 
cît și comitetul de partid, fără a 
investiga în profunzime resursele 
reale ale, instalațiilor, au opinat că 
vor fi necesare fonduri de investi
ții pentru achiziționarea de noi u- 
tilaje. In ultimul an însă, eu spri
jinul unor specialiști de înaltă 
competență, s-a demonstrat că po
sibilitățile instalațiilor erau depar
te de a fi epuizate : prin înlătura
rea unor defecțiuni, combinatul a 
ajuns să funcționeze cu capacita
tea sa reală Se pune întrebarea: 
oare aceste deficiențe în cunoaște
rea realităților nu se datoresc și 
faptului că pînă și comitetul oră
șenesc de partid s-a lăsat antrenat 
pe această linie de 
tentă" ?

In ultimul timp, 
partid desfășoară o
în legătură cu organizarea științifi
că a producției, în cadrul căreia se 
urmărește făurirea unor asemenea 
condiții care să permită desfășura
rea, cu exactitatea mecanismului 
unui ceasornic, a tuturor proceselor 
de producție începind de la aprovi
zionarea cu materii prime și termi- 
nînd cu expedierea produselor. Ac
țiunea vizează asemenea aspecte de 
mare însemnătate ale producției 
industriale contemporane ca : am
plasarea optimă a utilajelor, or
ganizarea rațională a fluxurilor 
tehnologice, corelarea capacităților 
de producție ale diferitelor sectoa
re, planificarea operativă a pro
ducției, organizarea rațională a 
transporturilor interne, aprovizio
narea corespunzătoare a locurilor 
de muncă cu materii prime, mate
riale, S.D.V.-uri, organizarea locu
lui de muncă în secții, justa apli
care a pîrghiei cointeresării mate
riale, perfecționarea calificării ca
drelor etc. Deși această acțiune este 
încă în curs de desfășurare, în mul
te întreprinderi au și început să se 
aplice în viață măsurile elaborate, 
în altele însă măsurile concrete se 
lasă așteptate, organizațiile de 
partid asistînd fără să se impa
cienteze cum se prelungesc la ne- 
sfîrșit „analizele" și dezbaterile, 
cum se fac planuri peste planuri, 
fără să se tragă nici o concluzie 
clară, fie ea completă sau parțială. 
Conducerea partidului cere ca pre
tutindeni organele și organizațiile 
de partid, conducerile tehnico-ad
ministrative să îndrume și să ob
serve cu atenție mersul acțiunii, 
trecînd fără tărăgănări inutile la 
valorificarea maximă a rezultate
lor dobindite.

Continuitatea,
înalta exigen
ță—atribute
ale controlului
de partid

Partidul nostru comunist și-a a- 
sumat în fața poporului sarcina 
istorică de făurire a industriali
zării socialiste a țării. Indeplinin- 
du-și rolul de forță conducătoare 
a societății, partidul mobilizează 
toate eforturile creatoare ale po
porului pentru înfăptuirea acestui 
obiectiv. Elaborînd și conducînd 
programul de industrializare a țării 
partidul ia, totodată, măsuri pen
tru îndeplinirea acestui program.

Exercitarea controlului și îndru
mării de către partid înseamnă în
drumare și control exercitat de fie
care organ și organizație de partid 
în raza lor de activitate.

Prin
control al organizațiilor de partid 
asupra 
tehnico-administrative,

exercitarea dreptului de

activității conducerii
partidul

urmărește să imprime în toate ve
rigile de conducere a economiei un 
înalt spirit de răspundere în în
deplinirea sarcinilor, o disciplină 
profund conștientă, întemeiată pe 
însușirea organică a țelurilor mari 
puse în actuala etapă de opera de 
construire a socialismului, o pozi
ție înaintată în rezolvarea proble
melor economice.

Pentru ca activitatea organelor și 
organizațiilor de partid să fie cît 
mai eficientă, o condiție esențială 
o constituie consecvența, caracte
rul susținut al înfăptuirii contro
lului de partid. O caracteristică e- 
sențială a conducerii de partid în 
economic este faptul că ea se rea
lizează nu în campanii, ci în mod 
permanent, cu perseverență. Con
secințele nerespectării acestei ce
rințe se reflectă în rezultatele 
muncii. Există, bunăoară, tendința 
de a intensifica activitatea de con
trol și îndrumare mai ales la în
cheierea unor perioade — trimes
tru, semestru, an. Așa s-a întîm- 
plat, de exemplu, cu îndeplinirea 
planului de investiții. în multe re
giuni ale țării, primele două luni 
ale anului s-au soldat cu rămîneri 
în urmă la înfăptuirea investiții
lor, pentru ca în luna a treia, da
torită desfășurării unei activități 
susținute, mobilizării tuturor for
țelor, ele să fie recuperate în bună 
parte, realizările lunii martie fiind 
foarte mari în raport cu ale ce
lorlalte luni. Iată însă că în luna 
aprilie, cînd nu s-a mai vădit a- 
ceeași preocupare stăruitoare, rit
mul de îndeplinire a investițiilor 
a scăzut din nou foarte mult.

Așa cum se arată în articolul to
varășului Nicolae Ceaușescu, con
ducere, control nu înseamnă 
suprapunerea unor organe de partid 
altor organisme economice sau so
ciale. fenomen caro duce la iro
sirea forțelor, la dizolvarea și, im
plicit, scăderea răspunderii și, u- 
neori. chiar la absolvirea de răs
pundere. Paralelismul are în une
le cazuri drept efect nu combate
rea lipsurilor, ci solidarizarea cu 
ele, acoperirea lor, deoarece în a- 
ceastă ipostază pozițiile se conto
pesc, se pierde perspectiva nece
sară exercitării dreptului de con
trol. Se întîmplă — și, din păcate, 
nu o dată — ca unele organe de 
partid să-și asume rolul unui soi 
de dispeceri, depășindu-și astfel 
funcțiile și atribuțiile. De pildă, 
nu de mult, Comitetul regional Ba
nat al P.C.R. sesiza că Combina
tul siderurgic din Galați nu rea
lizează o comandă importantă de 
tablă contractată de Uzinele me
canice Timișoara. La o cercetare 
mai atentă s-a constatat că, de 
fapt, cantitatea respectivă de ta
blă nici nu fusese contractată. Oare 
nu era mai normal ca, în loc să 
exercite funcția de dispecer, orga
nul regional de partid să studieze 
și să controleze mai atent situa
ția din întreprinderea situată chiar 
în capitala regiunii, să tragă la 
răspundere pe cei care se făcuseră 
vinovați de deficiențele ivite ?

Trebuie bine înțeles de către or
ganele și organizațiile de partid 
că rolul lor de conducere în eco
nomie se cuvine să-l îndeplinească 
nu prin substituirea forurilor teh
nico-administrative, ci prin îndru
marea și controlul permanent a- 
supra acestora, prin exigența și 
combativitatea cu care acționează 
împotriva lipsurilor, prin stimula
rea neîncetată a dinamismului, ini
țiativei și spiritului creator al co
lectivelor de întreprinderi. Comi
tetele regionale, raionale, orășe
nești de partid sînt chemate pe de 
o parte să cultive în întreprinderi 
un spirit activ, combativ, de solu
ționare a problemelor, iar pe de 
altă parte. — evitînd paralelismul 
în aspectele mărunte de care a- 
minteam mai
contact activ cu organele 
centrale de resort pentru 
termina să acționeze cu 
tudine atunci cînd problemele re
giunilor necesită' intervenția aces
tora.

sus — să țină un 
locale și 
a le de- 
prompti-

★

Conducerea de către partid se 
afirmă și mai puternic în etapa 
actuală, cînd oamenii muncii înfăp
tuiesc mărețul program de desăvîr- 
șire a construcției socialiste, lată 
de ce perfecționarea continuă a 
metodelor și stilului de muncă, a 
conducerii și controlului activității 
în industrie, corespunzător acestei 
etape, constituie o îndatorire 
primordială a organelor și orga
nizațiilor de partid.
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© SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : 
SALA PALATULUI (seria de bilete 1 962 — orele 
19) PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15.
• FRENCH-CANCAN : REPUBLICA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30, FESTIVAL - 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21; la grădină — 20 (la ambele comple
tarea Oaspeți de iarnă), STADIONUL DINAMO 
- 20.
• ANGELICA ȘI REGELE - cinemascop : LU
CEAFĂRUL — 9,15; ----- '' ---- ‘ -----
BUCUREȘTI — 8,45; 11;
bele completarea Mama
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20, 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15 
„1877"), GLORIA — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MODERN
— 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, GRĂDINA TO
MIS — 20.
o DENUNȚĂTORUL : CAPITOL (completare Ten
siune înaltă la Bechet) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, la grădină - 20, GRADINA DOINA - 20,
ARENELE LIBERTĂȚII (completare Mama lui 
Adrian) — 20,15, STADIONUL REPUBLICII - 20. 
a MONTPARNASSE 19 : CENTRAL — 9; 11,45; 
14 45‘ 17 45*  20 45.
O'doamna de PE ȘINE — cinemascop: VIC
TORIA (completare Tensiune înaltă la Bechet) —
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• A DISPĂRUT UN FRAGONARD : UNION
(completare In tainițele muzeului) — 15,30; 18;

11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, 
13,30; 16; 18,30; 21 (la am- 
lui Adrian), EXCELSIOR 
FEROVIAR - 8,45; 11,15; 
(la ambele completarea

20.30, GRIVIȚA (completare Oaspeți de iarnă) — 
9,30; 12; 16; 18,15, 20,30.
© PROGRAM PENTRU COPII : DOINA - 9; 10. 
e COPIII LUI DON QUfJOTE : DOINA (comple
tare Povestea leului) — 11,30; 13.45; 16; 18,15;
20.30.
© RIO CONCHOS — cinemascop : LUMINA (com
pletare Pe drumul Thaliei) — 9,15; 12; 15;
20,45.

18;

cinema
VA-

continuare :
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY
LANCE : DACIA — 8,45—15,15 în 
18,15; 20,45, MUNCA — 14; 16,30.
• COLIBA UNCHIULUI TOM - cinemascop : 
AURORA — 8,45; 11,30, 14,30; 17,30; 20,30. la gră
dină — 20.
• SUCCES, CHARLIE ! — cinemascop : TOMIS
(completare în tainițele muzeului) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLOREASCA - 9,15; 11.30: 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : GIULEȘTI

(completare 1 Mai 1967) - 15,30; 18; 20,30, PRO
GRESUL — 15; 17. GRĂDINA PROGRESUL-
PARC — 20.
® ROBII : COTROCENI (completare Tinerețe. A 
45-a aniversare a U.T.C) — 14; 16,15; 20,45.
® JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinema
scop : FLACĂRA (completare Oaspeți de iarnă) — 
14; 16.30.
® RELAXEAZA-TE, DRAGA 1: LIRA (completare 
Vizita delegației de partid și
R. P. Bulgaria în Republica Socialistă România)
— 15,15; la grădină — 20,30. RAHOVA (comple
tare Orizont științific nr. 3/1967) — 15,30; 18; 20,30. 
® CEI ȘAPTE DIN _ TEBA — cinemascop : UNI
REA (completare Tinerețe. A 45-a aniversare a 
U.T.C.) — 11; 15,30; la grădină — 20.
® REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT: UNIREA 
(completare Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.)
— 18, MIORIȚA (completare Tensiune înaltă la 
Bechet) - 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
o LENIN ÎN POLONIA — cinemascop : MUNCA 
(completare Vizita delegației de partid și guverna
mentale a R. P. Bulgaria în Republica Socialistă 
România) — 18,30; 20,30.
O DUMINICA LA NEW YORK : BUZEȘTI — 10. 
la grădină — 20,30.
O DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : BU
ZEȘTI (completare Istoria unui manuscris) — 16; 
18,15.

guvernamentale a

• BUCĂTĂREASA : COTROCENI (completare 
Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 18,30.
® DIMINEAȚA, DEVREME — cinemascop : PRO
GRESUL (completare De ziua mamei) — 19; 21. 
e JANDARMUL LA NEW YORK : BUCEGI 
(completare Tensiune înaltă la Bechet) — 9,30; 12; 
15,45; 18,15; 20,45, la grădină — 20.
• LEAC CONTRA DRAGOSTEI : VITAN (com
pletare Duska) — 15,30; 18.
® ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — MI
NUNATA ANGELICA — cinemascop : ARTA — 9; 
12,30; 16; 19,30; la grădină - 20,15, FLAMURA — 
9,30; 14,45; 19.
© MONDO CANE (ambele serii) : POPULAR 
— 16; 19.
O MOMENTUL ADEVĂRULUI : VOLGA (com
pletare Istoria unui manuscris) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
9 ÎN NORD, SPRE ALASCA — cinemascop : CO- 
LENTINA — 15; 17,30.
© PROCESUL PROFESORULUI WEIR : GRĂDI
NA MOȘILOR - 20.
« NUME STRĂIN : FERENTARI (completare 
Perspectiva în pictură) — 15,30; 18; 20,30.
• CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY JANE : CRlN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20.15.
o DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : PACEA 
(completare Despre noi.) — 15,45; 18; 20,15.
e MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT-FIACRE : 
VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
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THEATER* 4

BUCUREȘTI

lui Traian

in opera de artă la București

Mărturisim că admirăm foarte multe 
lucruri în arta noastră plastică din pre
zent. S-au dobîndit cîșfiguri în sensi
bilitate, în imaginație, în armoniile co- 
loristice sau în ritmica formelor spa
țiale. Orizonturile picturii și sculpturii 
noastre s-au lărgit și s-au înălțat.

Unii artiști — mai ales dintre cei ti
neri — pictează uneori cu ochi de cos- 
monauți, cu viziunea oamenilor de 
știință, căutînd tainele materiei, ondula- 
țiile ei, fantasticul ei. Retrăiesc prefa
cerile geologice și fabulosul vegetației, 
amintesc prin metafore și simboluri, mai 
deslușite sau mai puțin deslușite, poves
tea omului și a civilizațiilor, refac 
forme ce s-au perindat în istoria 
artelor sau a civilizațiilor. Se transpun 
în stări poetice, sondînd straturile pă- 
mîntului, visînd spațiile interplanetare, 
evocînd explorările arheologiei, viața 
din fundul mărilor, zburînd cu păsările 
în tăriile cerului. Alteori, comunică vi
sele luminoase și fascinante ca bas
mele poporului sau, dimpotrivă, gro
tescul și absurdul unor visări, cam îm
prumutate de la alții.

La fel unii sculptori par a prefera for
mele fantastice, ritmica decorativă, sim
bolurile arhaice sau, dimpotrivă, cele 
ale științei și tehnologiei moderne, di
namica mașinilor. Reiau formele naturii, 
punînd prea puțin din spiritul 
intervenind cu prea puțină 
umanistă.

Unele din acestea ar pleda 
o îmbogățire a imaginației, pentru lăr
girea orizontului, pentru introducerea 
de idei, simboluri și metafore în arta 
noastră plastică de azi. Și, în parte, 
este adevărat că asistăm la o îmbogă
țire a viziunii, a temelor și a mijloa
celor de expresie corespunzătoare. 
Este drept că uneori se pictează și se 
sculptează poetic și sugestiv, că imagi
nația folclorică șl mitologia, însăși sti
listica artei noastre populare sînt puse 
la contribuție, ca și metaforele și sim
bolurile lumii contemporane. La unii 
artiști, noile elemente de viziune și te
matică sînt autentic trăite și artistic ex
primate, la alții se simt artificiozi- 
tatea, manierismul, falsitatea lucrurilor 
împrumutate din spirit de imitație, din 
mimetism, din dorința de ultramoder- 
nizare.

O artă bogată și reprezentativă se 
cuvine să nu neglijeze nimic din esen
țialul lumii ei, al culturii căreia apar
ține. Or, tocmai din acest punct de ve
dere, constatăm uneori o anumită vola
tilizare și limitare. Se cultivă prea 
puțin compoziția și portretul leqafe de 
evenimentele istoriei, de măreția vie
ții din trecut și din prezent a poporu
lui nostru.

Sînt artiști plastici care par a îm
părtăși opinia formulată de un 
prestigios critic străin și anume că 
„pr'ma 
este de a nu mai povesti", 
aceasta

Petru COMARNESCU

rămas Inalienabil spaniol’ (articolul

omului, 
gindire

pentru

opinia 
critic 

caracteristică a artei moderne 
Părerea 

a fost formulată mai de mult, 
cînd se prevedea artei metaforice, 
simbolice, abstracționiste o via
ță mai lungă decît a avut-o, o predo
minanță pe care și-a pierduf-o. De a- 
tunci, unii artiști din lume s-au întors 
la arta narativă, s-au făcut expoziții 
chiar intitulate „pictura narativă" și toc
mai în Parisul, unde criticul avînd și 
răspunderi în conducerea culturii dă un 
remarcabil impuls revitalizăril artei din 
trecut, infuzînd viață monumentelor 
istorice, îmbogățind muzeul imaginar *n  
numele tradiției, ca și al contempora
neității.

Nici o cultură mare și 
poate lipsi de narațiune 
tist cu înalte sentimente 
poale juca doar formal 
structurile spațiale, nici 
resfrînge la o imaginație 
rupînd legăturile cu prezențele spiri
tuale ale lumii și culturii lui. Oricît 
ne-am ridica la universal — aceasta o 
facem trăind valorile esențiale ale lumii 
în care ne-am născut si în care ne du
cem viața Picasso însuși a narat în fe
lul său multe lucruri trăite ș> de la 
fazele lui umaniste de început, chiar 
dacă a trecut la probleme de descom
puneri și recompuneri de forme, a re
venit la narațiune în Guernica și, mai 
de curînd, în unele reinterpretări ale 
unor capodopere datorate altor pictori 
și unde narațiunea nu era absentă. 
Klee, oricît de concis și subtil este in 
metaforele lui, încărcate de ginduri fi
lozofie și poetice, încă povestește 
despre om, despre civilizații, despre 
spirifu1 timpului.

Rămînem oamenii poporului nostru 
nu numai prin temperamentul și sensi
bilitatea noastră, ci și prin Viziunile 
noastre, prin ceea ce povestim în cu
prinsul viziunii despre lume a poporu
lui nostru. Ne-a dat mult de gîndit 
observația criticului francez Frank Elgar 
asupra lui Picasso : „Deși a participat 
la toate aventurile picturii franceze 
timp de o jumătate de secol, Picasso

bogată nu se 
și nici un ar- 
umane nu se 
cu culorile și 
nu se poate 

subiectivă,

a
din „Nouveau Dictionnaire de la Pein- 
ture Moderne", Paris, 1963) La tel s-ar 
putea spune și despre Brâncuși că a 
rămas „inalienabil român", cum despre 
Paul Klee „inalienabil germanic” sau 
despre Cezanne, Matisse și Rouault 
că-s „inalienabil francezi". Aceste ce
lebrități s-au ridicat la universal, rămî- 
nînd totodată oameni ai culturii de 
obîrșie.

Pentru formarea viziunii și stilului, 
este foarte important ca artistul să tră
iască valorile patriei, să participe la 
aspirațiile și frămîntările societății sale, 
iar aceasta se face nu numai prin le
gătura cu imaginația folclorică sau prin 
sublimarea în metafore a ceea ce aude, 
vede, citește, ci prin participarea la în
săși istoria poporului său.

Nu pledăm pentru o narațiune natu
ralistă, fotografică, impersonală, ci pen
tru o narațiune în care să-l simți și pe 
artist, cu viziunea, factura și stilul lui, 
dar să simți și participarea lui reală la 
valorile istorice, la fenomenele semni
ficative ale trecutului și prezentului. 
Iar aceasta o poate face mai fiecare ar
tist, dacă stăpînește darurile compozi
ției și ale portretului.

A fost mai puțin artist Grigorescu 
cînd a pictat scenele de la 1877 decît 
cînd a înfățișat oameni și priveliști fie 
de la noi, fie din alte țări ? Și cu ce 
dragoste și omenie, cu ce înalt patrio
tism a trăit el marile evenimente isto
rice ale vremii sale I

Mai înainte, Theodor Aman trăise și 
el adînc valorile istorice și un merit 
al unei recente monografii asupra lui 
Aman scrisă 
printre altele, dovada aceasta a puter
nicei ancorări a pictorului în actualita
tea politică a vremii, în participarea lui 
la evenimentele trecutului și prezentu
lui. In scrierile noastre despre Luchian 
am arătat nu numai că acesta a con
semnat în compoziția La împărțitul po
rumbului starea 
tare a țărănimii, 
poziție, expusă 
înseși răscoalele

Teme legate de viața poporului, na
rațiuni mai descriptive sau ridicate la 
simboluri au pictat Pallady, Ressu, To- 
nitza, Iser, Ștefan Dimitrescu, ca și Bu- 
nescu, Ghiață, Țuculescu, iar în sculp
tură cu ce pasiune au amintit pe unii 
eroi ai istoriei Paciurea, Jalea, Medrea, 
Han, Ladea Geza Vida și cu cît de înalf 
simț artistic a interpretat Gh. D. An- 
ghel pe Bălcescu. Eminescu, 
Ana Ipătescu, 1 Mai liber, 
răscoalelor rămîn capodopere 
lui Al. Ciucurencu, ca și o 
compoziții și portrete ale lui 
Baba sau Ion Vlasiu, iar mai de curînd 
tinerii Vladimir Zamfirescu și C. Po- 
povici, unul pictor, 
făcut valoroase portrete 
adînc interpretate.

Firește, am putea da 
de artiști sau titluri de 
legate de istoria patriei, 
nere, se fac în ultima vreme prea pu
ține lucrări legate de istoria patriei, de 
realizările și 
evită 
ment 
mare 
acolo 
nu s-ar fi revenit și nu s-ar reveni, încă 
noi avem cerințele noastre proprii, de 
care artiștii se cuvine să țină seama.

lată, am avut și avem o seamă de 
comemorări dragi poporului nostru. 
Răscoalele de la 1907 au fost oglindite 
de către artiștii contemporani lor, ca 
și de numeroși maeștri și tineri din pre
zent. Războiul pentru Independență își 
are o vie și strălucită prezență în arta 
noastră, mai ales datorită lui Grigores
cu, ceea ce nu înseamnă că evenimen
tele și semnificația lui nu ar fi putut 
fi reinterpretate cu ochii prezentului, 
în iulie, se va comemora bătălia de la 
Mărășești. Anul viitor, se împlinesc 
o sută douăzeci de ani de la revoluția 
din 1848 și cincizeci de ani de la rea
lizarea unității depline a țării noastre 
(1 Decembrie 1918). în 1969, se împli
nesc o sută zece ani de la Unirea 
Principatelor și 25 de ani de la Elibe
rare.

Sînt evenimente importante acestea, 
cu adînc răsunet în conștiința și spiri
tualitatea maselor, iar ele se cuvine a 
fi narate, comentate, simbolizate și în 
operele artiștilor plastici, ca și în cele 
ale literaților și muzicienilor.

Artiștii trebuie să le privească nu ca 
ocazii de a crea ceva ad-hoc, ci ca în
semnate și reprezentative momente 
istorice, ca evenimente autentic trăite 
de conștiința poporului. Cînd a fost să

de Vasile Florea este,

de mizerie și exploa- 
dar prin această com- 

în 1906, a prevestit 
ce au urmat.

Luchian. 
Epilogul 
în arfa 

serie de 
Corneliu

Vladimir Zamfirescu
altul sculptor, au 

istorice, viu și

și alte nume 
opere recenfe 

Dar, în ge-

avîntul prezentului. Se 
narațiunea pentru că la un mo
dal a fost evitată în multe țări cu 
cultură, revenmdu-se încă acum și 
sub diferite forme. Dar chiar dacă

tul actor Dieter Mann), a fost 
conceput, cred, unilateral, fără 
nuanțele menite să justifice 
redeșteptarea unui tempera
ment aprins sub platoșa seve
rului și încruntatului cavaler.

Cel de al doilea spectacol 
oferit de „Deutsches Theater", 
Dragonul, stă sub semnul în
drăzneței direcții de scenă a 
lui Benno Besson, renumit 
elev ai lui Brecht. Filiația e 
aci izbitoare, dar nu ca ma
nieră, ci ca optică și metodă 
artistică. O imaginație teatra
lă debordantă pusă în slujba 
unei demonstrații riguroase și 
revelatoare — iată prin ce se 
distinge regia spectacolului și 
ceea ce decurge în substanță 
din apartenența sa la școala 
brechtiană. Pornind de la 
basmul lui Șvarț, regizorul ne 
poartă pe tărîmurile surprinză
toare ale închipuirii, însă fan
tasticul și grotescul au o a- 
dresă precisă în contempora
neitate. Tragica înstăpînire a 
Dragonului fascist îngheață și 
închircește totul, decorul redă 
aspectul dezolant al unui oraș 
peste care s-ar fi abătut o ca
tastrofă glaciară. Dar și sufle
tele locuitorilor sînt pustiite, 
lașitatea și ipocrizia făcînd o- 
biectul unei satire incisive, pe 
care o slujesc excelent actorii 
Horst Drinda (primarul), Peter 
Dommisch (fiul primarului) 
ș.a. Lancelot, eroul care-l în
vinge pe Dragon, este in
terpretat de Eberhard Esche 
în mod ostentativ ahtiroman- 
tic, căci Spectacolul Urmărește 
să cheme publicul la lucidita
te, iar nu să întrețină iluzia 
unei salvări miraculoase. Rolf 
Ludwig, în rolul Dragonului, 
se dovedește Un admirabil ac
tor de compoziție, schimbînd 
cu ușurință și cu o mare ex
presivitate feluritele chipuri 
sub care (metaforă plină de 
sens I) se travestește mon
struosul tiran. Scrisă în 1943 
și vizînd direct eșecul „blifz- 
krieg°-ului năzist, dar antici- 
pînd cu clarviziune și necesi
tatea unei lupte vigilente îm
potriva renașterii hitlerismului, 
piesa de o mare poezie a lui 
Evghenii Șvarț și-a dezvăluit 
pe deplin, în interpretarea tru
pei berlineze, afît calitățile li- 
terâr-dramafice, cît și via ac
tualitate.

Plastica celor două spec
tacole a produs o impresie 
puternică asupra publicului. 
Decorul lui Heinrich Kilger la 
„Nathan înțeleptul” creează o 
atmosferă de legendă orien
tală și este totodată foarte 
funcțional, permițînd modifi
carea rapidă a locului de joc 
prin eliminarea sau reintrodu
cerea unor elemente. Sceno
grafia „Dragonului", semnată 
de Horst Sagert, a stîrnit ad
mirație prin originalitatea și 
bogăția sa vizuală, nu numai 
infegrîndu-se desăvîrșit ideii 
regizorale, dar și aducînd o 
contribuție de prim ordin la 
deplina ei fructificare. Am 
vorbit mai sus despre imagi
nea orașului împietrit sub 
călcîiul Dragonului ; e cazul 
să amintim și decorul ultimu
lui act, revărsare grotescă a 
opulenței și îngîmfării unei 
pături parvenite neofasciste. 
Costumele, aparținfnd tot lui 
Horst Sagert, sînt concepute 
și lucrate cu o uimitoare finețe 
a detaliilor. Poate că trucurile 
pirotehnice, efectele luminoa
se, imitațiile meșteșugite ale 
unor făpturi și întîmpiări fan
tasmagorice au fost realizate 
cu excesivă sîrguință După 
părerea mea, virtuozitatea 
tehnica a acoperit pe alocuri 
metafora, orientînd unele sce
ne spre un „trompe l'oeil" 
formal, inferior ca factură vi*  
ziunii de ansamblu a specta
colului. Dar aci intervin, desi
gur, și considerente de gusf 
personal

Sentimentul esențial pe care 
ni-l lasă turneul lui „Deutsches 
Theater" este că am făcut cu
noștință cu un teatru care are 
ceva propriu de spus și ai că
rui artiști se pricep s-o soună 
cu exactitate și măiestrie.

Andrei BALEANU

Turneul Iul „Deuisches 
Theater" din Berlin a adus în 
mijlocul publicului nostru una 
din trupele cele mai presti
gioase din Europa, o trupă în 
tradiția căreia sînt înscrise 
creațiile unor mari regizori 
ca Olto Brahm și Max Rein
hardt, și care continuă să-și 
onoreze renumele prin noi 
succese — de pildă, cel re
purtat la ultima stagiune a 
Teatrului Națiunilor. De la*  bun 
început trebuie să spunem că, 
prin cele două spectacole 
prezentate la București, artiștii 
berlinezi nu și-au dezmințit 
faima. Ei ni s-au prezentat 
ca un ansamblu perfect in
struit, stăpin pe o tehnică de 
sCenă remarcabilă, vădită Și 
în manevrarea complexei apa
raturi decorativ-electrice, și in 
ținuta de o precizie impeca
bilă a actorilor, și în ușurința 
cu care interptețil și-au mo
dulat glasurile pentru a da 
cursivitate versului clasic al 
lui Lessing sau pentru a rea
liza — și prin rostire — efec
tul brechtian de distanțare, în 
înscenarea Dragonului lui E. 
Șvarț.

Dar ceea ce ni s-a părut 
cu deosebire vrednic de stimă 
este faptul că acest colectiv 
nu s-a zăvorit în tradițiile 
sale, nu-și folosește emblema 
ca pe un scut împotriva înnoi
rilor. Deși mulți actori par 
a fi de formație academică, 
teatrul se arată deschis și mo
dalității brechtiene (Drago
nul), precum și unei interpre
tări moderne a clasicilor 
(Nathan înțeleptul de Lessing). 
Actuala montare a lui Nathan 
înțeleptul (a treia după răz
boi) se deosebește de ce'e 
precedente — după cum 
ne-au declarat reprezentanții 
teatrului la conferința de pre
să — prin aceea că pără
sește concepția statuară, mo
numentală asupra personaje
lor. Eroii lui Lessing, cu 
mesajul lor generos venit 
din „secolul luminilor", a- 
par umani, apropiați înțele
gerii noastre în căutările lor 
îndreptate spre construirea 
unei punți de înfrățire între 
nații, spre eliminarea preju
decăților șovine și mistice. 
In viziunea regizorală a lui 
Frledo Solter, reprezentația *— 
fără să-și piardă semnificațiile 
grave — a căpătat o notă 
specifică de umor, îndemnîn- 
du-ne să savurăm triumful in
teligenței, care topește rigidi
tățile șl se ridică deasupra 
comportărilor primitive și a 
reacțiilor obtuze.

E, în mod evident, în pri
mul rînd meritul interpretului 
principal, prof. Wolfgang 
Heinz, actor proeminent, în
zestrat în cel mai înalt grad 
cu darul transfigurării și al 
autenticității. In fața noastră 
Nathan a trăit cu adevărat, 
convingător și fascinant, frans- 
mițîndu-ne farmecul unei mari 
personalități și gîndirea sub
tilă a unei minți alese. Wolf
gang Heinz a dominat și a 
condus efectiv întreaga acțiu
ne, i-a imprimat — alături 
de ponderea și profunzimea 
străvechii înțelepciuni orienta
le pe care Lessing a invocaf-o 
în parabola sa — o libertate 
de gîndire, un scepticism față 
de dogme, o ironie ce nu 
exclude însă pasiunea, neliniș
tea spiritului dornic de a- 
devăr.

Ceilalți interpreți au răs
puns sarcinii de bază a spec
tacolului, toți cu mult aplomb 
și exactitate profesională, deși 
nu cu egal relief individual. 
Jiirgen Holtz a sugerat cu o 
anume detașare comică grati
tudinea, larghețea sufletească 
a Sultanului Saladin, Dietrich 
Korner a fost simplu, la locul 
său în rolul Călugărului, Chris
tine Schorn a avut puritatea, 
ginqășia fiicei lui Nathan 
N-am simțit, totuși, că <ră- 
mîntările intelectuale ale e- 
roului titular se comunică în 
suficientă măsură partenerilor 
săi, nu i-am văzui pe toți an
gajați în același dialog de 
idei. Mai ales rolul templie
rului (interpretat de talenta

LUI
Co- 

(sala
In curînd, !a București va fi 

adusă o copie a Columnei lui Tra
ian, în mărime naturală. După cum 
a declarat unui redactor al Ager- 
pres pictorul Anastase Anastasiu, 
membru al delegației române care 
a fost în Italia în acest scop, în 
prezent la Roma se află gata de 
încărcat în vagoane cele 170 de 
piese, reprezentînd reliefurile, baza 
și capitelul columnei, care au fost 
în prealabil ambalate fiecare cu 
multă grijă. Cele aproximativ 25 
de vagoane, pe care le necesită 
transportarea columnei, vor sosi 
în prima jumătate a lunii iunie în 
tară.

Copia Columnei lui Traian este 
executată din beton armat. Ea 
redă absolut exact originalul, care 
a fost așezat în piața de la nord- 
vest de Forul lui Augustus din 
Roma la 12 mai 113, după întoar
cerea victorioasă a împăratului 
Traian. în urma războiului cu dacii 
din anul 107. Pe friza de basore
liefuri care împodobește fusul co
lumnei sînt redate succesiv 124 de 
scene din războaiele dacice și circa 
2 500 figuri sculptate în relief. So
clul este împodobit cu reliefuri re
prezentînd victorii înaripate și tro
fee de război capturate de romani.

Monument cu recunoscută va
loare artistică, Columna lui Traian 
este, în același timp, un document 
de o neprețuită importanță isto
rică pentru poporul român. După 
părerea specialiștilor, copia co
lumnei nu poate fi expusă în aer 
liber, deoarece condițiile noastre 
climaterice o pot degrada repede. 
De aceea, în prezent, se studiază 
diferite soluții pentru expunerea ei 
provizorie într-unul din muzeele 
Capitalei. (Agerpres)

O Teatrul de operă și balet : SEARĂ VIENEZĂ 
— 19,30.
o Teatrul de stat de operetă : SECRETUL 
MARCO POLO - 19.30.
® Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
media) : OAMENI ȘI ȘOARECI — 19.30,
Studio) : CASTILIANA - 19,30.
© Teatrul de Comedie : OPINIA PUBLICA - 17,30 : 
20,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd 
Schitu Măgureanu nr. 1) : PRIVEȘTE, ÎNGER. 
SPRE CASĂ (spectacol prezentat de Teatrul de 
stat Ploiești) — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HEN- 
RIC AL IV-LEA — 19,30, (sala Studio) : ABSENȚA 
UNUI VIOLONCEL - 20.
e Teatrul „Barbu Delavrancea” : DE LA BUCU
REȘTI LA VALE - 20.
o Teatrul „Țăndărică" (sală din Calea Victoriei) : 
TIGRIȘORUL PETRE - 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
PARADA REVISTEI - 19,30.
• Circul de stat : VARIAȚIUNI DE CIRC - 20.

t Vde

Foto : M. Cioc

artiști, unii 
și mai re-

timpul sau ime- 
lui pe cîmpul

Simfonia nr. 11
de Dimitrie Cuclin

Mircea SIMIONESCU

creeze ansamblul de monumente de la 
Tîrgu-Jiu, dedicat eroilor căzuți în pri
mul război mondial, Brâncuși a lucrat 
vreme îndelungată la ele, reluînd teme, 
forme, gîndun nutrite o viață întreagă 
și conferindu-le noi relații, noi semni
ficații, introducînd elemente noi. Nu a 
improvizat ceva ocazional, ci a dezvol
tat și sporit semnificația creației sale 
în funcție de eveniment. Iar cînd a fost 
să povestească sintetic, rezumativ și 
foarte înalt eroismul celor care au dat 
Atacul de la Smîrdan. Grigorescu avea 
înaintea lui sute de schițe și nume
roase tablouri făcute în 
diat după participarea 
de luptă

Există diferite tipuri
care lucrează mai spontan 
pede, alții cu mai multă meditație și 
îndelungată elaborare, dar tuturor, 
pentru a izbuti, le trebuie să trăiască 
profund și permanent valorile pe care 
le servesc.

Dacă, pe lingă îmbogățirea de vi
ziune și expresie, semnalată la începu
tul acestui articol, vom avea și opere 
reprezentative pentru măreția istoriei 
noastre, înfăptuită sau pe cale de în
făptuire, atunci se va putea vorbi de 
o deplinătate a creației actuale, de o 
unitate într-o largă varietate de inspi
rații și realizări Atunci spiritul timpului 
și umanismul nostru se vor simți în ma
rile lor coordonate, naționale și uni- 
vetsale, personale și sociale.

Mîine (25 mai) 
începe examenul 
de bacalaureat, 
la care 
prezenta 
90 000 de 
absolvenți 
ceelor — 
de zi, serale 
fără frecvență La 
centrele de exa
men totul este 
pregătit pentru 
începerea probe
lor.

lată-i pe cîțivo 
dintre candidați.

se vor 
peste 
țineri, 

ai li- 
cursuri 

Și

Autor a 18 simfonii monu
mentale și a numeroase opere, 
lucrări concertante, de cameră 
și piese corale. Dimitrie Cuclin 
este unul dintre cei mai repre
zentativi compozitori români 
contemporani. Lucrările lui se 
disting printr-o autentică inspi
rație, printr-un lirism dens și, 
totodată, printr-o aleasă elabo
rare. Cuclin nu este un eclectic, 
deși în muzica lui se simte ade
sea împletirea unor stiluri foar
te diferite, urmare firească a 
studierii maeștrilor, a contactu
lui apropiat cu marile creații 
clasice, romantice și neoroman
tice. Dar prezența acestor influ
ențe în creația sa este superfi
cială. în fond, muzica lui Di
mitrie Cuclin dezvăluie o gîn- 
dire și o sensibilitate cu totul 
particulare, ce ne îngăduie să 
vorbim despre un stil propriu, 
despre o viziune artistică plină 
de originalitate.

Simfonia nr. 11, pe care o 
prezintă casa de discuri 
„Electrecord", (discul ECE 0257) 
este închinată de compozitor 
memoriei lui Mozart. Gîndul 
lui Cuclin a fost să recompună 
muzical, în esența lor, etapele 
înțelegerii marelui compozitor 
în diferite epoci și, firește, în 
vremea noastră. „Rostul acestei 
simfonii este să marcheze un 
fenomen și o epocă a mentali
tății muzicale" — scria însuși 
autorul. Simfonia procură ascul
tătorului de muzică mari satls-

18,00
18,25

—- Pentru cei mici : „Ala-Bala".
— Alma—Mater. Emisiune pentru studenți — 

Transmisiune de la Timișoara.
— Telejurnalul de seară.
— Orașe și... orașe.
— Buletin meteorologic.
— Recital poetic : Tudor Arghezi.

19,45 — Memoria peliculei.
20,10 — Telecronica economică : Beneficiar, cumpă

rătorii !
Parada vedetelor.
Fotbal : România—Elveția — Transmisiune 
de la Ziirich.
în pauză : Desene animate.

22,45 — Panoramic.
23,05 — Telejurnalul de noapte.

facții artistice. Sînt pagini admi
rabile în această partitură în 
care ideile, de o deosebită plasti
citate, se urmăresc într-o desfă
șurare pasionantă. Contraste 
pregnante, sonorități pline de 
culoare pun în lumină bogatul 
material tematic, sentimentele 
nobile de care este străbătută 
lucrarea. Construcția impună
toare vădește logică muzicală, 
claritate a ideilor. O caracteris
tică a stilului lui Dimitrie 
Cuclin. mai pregnantă decît în 
alte lucrări, este plasticitatea 
melodiei care conferă discursu
lui muzical savoare și putere 
de emoționare.

Discul a fost realizat de Or
chestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii care, sub conducerea lui 
Emanuel Elenescu evidențiază, 
cu simț fin și acuratețe, calită
țile multiple ale unei lucrări 
reprezentative pentru creația a- 
cestui remarcabil compozitor.

Cvartetul
Moartea și fata“ 

de Schubert
Cînd, cu patru ani 

formația de cvartet 
(Gh. Hamza, Const.

I

I

I

I

în urmă, 
„Muzica" 
Costache, 

Const. Bulcă șl Robert Sladek) 
îșl făcea apariția în viața noas
tră de concert, alături de laudele 
pe care 1 le aduceam într-o cro
nică îmi exprimam un senti
ment de neliniște pentru evolu
ția el, pentru dificultățile pe

care, inerent, o echipă tînără 
le are de întîmpinat. Multe for
mații asemănătoare se desfăcu- 
seră sau nu putuseră să reali
zeze, după primele concerte, 
acea sudură, acea unitate de 
concepție cerute de practicarea 
acestei muzici foarte preten
țioase.

Ascultînd recenta imprimare 
pe disc a celebrei lucrări 
„Moartea și fata" de Schubert 
(discul ECE 0260) cu care cvar
tetul „Muzica" își făcuse de altfel 
și debutul. îți dai seama cît a 
cîștigat în acești patru ani for
mația în perfecționarea tehnică 
de cvartet, în aprofundarea sti
lului compozitorului. Sunetul 
fiecărui instrument a dobîndit 
pe lîngă claritatea pe care l-am 
elogiat-o la început — mai 
multă precizie și în unele pagini 
chiar strălucire. A dispărut acea 
stânjeneală care sugruma uneori 
fraza, atacurile și-au pierdut 
rigiditatea rezultată de tracul 
primelor contacte cu publicul, 
înregistrarea de față se prezintă 
la nivel artistic înalt, constituind 
o versiune dintre cele mai au
tentice a acestei lucrări. îndeo
sebi ne-a plăcut tema cu varla- 
țiunl (Andante con moto) reali
zată cu sensibilitate, cu simt al 
proporțiilor și cu deosebită 
căldură.

Captarea foarte îngrijită a 
surselor sonore a pus în valoare 
individualitatea fiecărui membru 
al cvartetului, dialogul instru
mentelor șl, în același timp, 
unitatea construcției. Remarca
bilă ni s-a părut și prezentarea 
de pe mapă datorată compozito
rului Wilhelm Berger.
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concerte
Filarmonica de stat „George Enescu" prezint: 

astă-seară, in sala mică a Palatului, un concert în 
cadrul ciclului „Cvartete de Beethoven" Interpre
tează cvartetul „Muzica" alcătuit din George Hamza 
— vioara I ; Constantin Costache — vioara a II-a ; 
Constantin Bulcă — violă șl Robert Sladek — 
violoncel.
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Marți dimineața a sosit în Ca
pitală tovarășul Pencio Kubadinski, 
membru al Biroului. Politic al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria^ președin
tele părții bulgare în Comisia 
mixtă guvernamentală româno- 
bulgară de colaborare economică 
și tehnico-științifică, pentru a par
ticipa la întîlnirea președinților 
celor două părți ale comisiei.

La sosire, oaspetele a fost în- 
tîmpinat de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetu
lui Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, vicepreședinte al Consiliului

de Mipiștri al Republicii Socia
liste România, președintele părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală româno-bulgară de colabo
rare economică și tehnico-științi- 
fică, și de alte persoane oficiale.

A fost de față ambasadorul Re
publicii Populare Bulgaria la Bucu
rești, Gheorghi Bogdanov.

■Ar
în cursul dimineții aceleiași zile 

a avut loc prima întilnire a pre
ședinților celor două părți, în ve
derea examinării, posibilităților de 
dezvoltare a cooperării economice 
și tehnico-științifice dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria.

(Agerpres)

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri 
Gheorghe Rădulescu, a primit pe ministrul 

comerțului al R.P. Albania, Kico Ngjela

Cronica zilei
SUBDIRECTORUL GENERAL PRIMIRE

LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

vi-

AL U.N.E.S.C.O. 
PENTRU PROBLEMELE 
ȘTIINȚELOR EXACTE 

SI NATURALE 
NE-A VIZITAT ȚARA

în perioada 18—23 mai ne-a
zitat țara prof. Alexei Matveev, 
subdirector general al U-N.E.S.C.O. 
pentru problemele științelor exac
te și naturale. în acest răstimp, 
oaspetele a avut întîlnțri cu perso
nalități ale vieții științifice și cul
turale, cu care prilej au fost abor
date aspecte importante ale coope
rării României cu U.N.E.S.C.O.

Prof. Alexei Mațveev a fost pri
mit de Roman Moldovan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
și președinte al Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, și a a- 
vut întrevederi cu membri ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ministerului învățămîntului, 
Academiei.

Reprezentantul U.N.E.S.C.O. a 
părăsit Bucureștiul marți dimi
neața.

Marți, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, a primit în audiență pe 
Amrik Singh Mehțș,, în legătură 
cu apropiata prezentare a scrisori
lor sale de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și ple
nipotențiar a.l Indiei în Republica 
Sgeiălișță România.

UNEI
DEPUNEREA 

COROANE DE FLORI

la amiază, npuj ambșsa. 
Republicii Argentina la

Marți 
dor al 
București, Rogelio Rafael Tristany, 
a depus o coroană de flori 
numentul Eroilor Luptei 
Libertatea Poppț-ului și a 
pentru Socialism-

la Mo- 
pentru 

Patriei,

★

delega- 
Nicolae 
al Co

ȘEDINȚE
ALE UNOR
COMISII
C.A.E.R

SEARĂ DE FILME 
DOCUMENTARE 
PAKISTANEZE

Ieri ș-a înapoiat în țară 
ția condusă de tovarășul 
Tăbîrcă, membru supleant 
niitelului Central al Partidului Co
munist Român, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului popu
lar regional Ploiești, care a parti
cipat la lucrările celui de-al VI-lea 
Congres al Frontului Patriei din 
Republica Populară Bulgaria.

Creațiile noi
5» p

ale străvechiului PECS

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a 
primit marți dimineață pe Kico 
Ngjela, ministrul comerțului al 
R.P. Albania, care face o vizită în 
țara noastră,

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă tovărășească, au 
participat Gheorghe Cioară, mi-

nistrul comerțului exterior, pre
cum și Iosif Pogace, ambasadorul 
R.P. Albania la București.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire privind dezvoltarea coope
rării economice dintre cele două 
țări.

(Agerpres)

ea subsecretarului de
pentru agricultură al Tunisiei

Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a orga
nizat marți, la Casa de cultură a 
institutului, o seară de filme docu
mentare pakistaneze. în asistență 
se aflau Costică Alecu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S,, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură, 
ziariști. Erau prezenți, de aseme
nea, ambasadorul Republicii Isla
mice Pakistan la București, Ahsan- 
ul-Huque, membrii ambasadei și 
alți membri ai corpului diplomatic.

★

Mezzosoprana Viorica Cortez 
Guguianu și basul Nicolae Florei 
au plecat marți în Irlanda, unde, 
împreună cu tenorul Ion Piso, care 
se află de mai multe zile în această 
țară, vor susține o serie de spec
tacole pe scena Operei din Dublin. 
Artiștii români, invitați pentru a 
doua oară în Irlanda, își vor da 
concursul în operele „Aida“, „Don 
Carlos“ și „Adrienne Lecouvreur".

(Agerpres)

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — Zi
lele acestea a.u avut loc la, Varșo
via lucrările ședinței Comisiei per
manențe C.A.E.R. pentru probleme 
financiare și valutare. La ședință 
au participat delegații din Bulga
ria, Cehoslovacia, Mongolia, R. D. 
Germană, Polonia, România, Unga
ria și U.R.S.S., țări membre ale 
C.A.E.R. Au luat, de asemenea, par
te, în conformitate cu acordul din
tre C.A.E.R. 
goslavia cu 
acestui stat 
C.A.E.R., și 
slaviei. în calitate de 
au participat 
R.P.D. Coreene 
Cuba.

Comisia a discutat și adoptat ra
portul cu privire la activitatea din 
anul trecut și cu privire la activita
tea viitoare. Printre altele, au fost 
analizate probleme financiare și 
valuțare referitoare la lărgirea și 
perfecționarea sistemului de decon
turi multilaterale în ruble transfe
rabile legate de schimbul de măr
furi și de servicii dintre statele 
membre ale Consiliului. Au fost 
discutate, de asemenea, probleme 
valutare și financiare legate de dez
voltarea specializării și cooperării 
producției.

și guvernul R.S.F. Iu- 
privire la participarea 
la lucrările organelor 
reprezentanți ai Iugo- 

observatori 
reprezentanți ai 
și ai Republicii

★

Subsecretarul de stat pentru 
agricultură al Tunisiei, Mohammed 
Jeddi, și experții săi au părăsit 
marți dimineața Capitala, La ple
care, pe aeroportul Băneasa, oas
peții au fost conduși de Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii.

★

înaintea plecării, oaspetele a re
marcat succesele obținute de po
porul român în toate ramurile eco
nomiei naționale. în ce privește

agricultura, a apreciat rezultatele 
deosebite obținute în cercetare și 
producție, în 
competente, în 
zare a folosirii 
a rezultatelor 
dumneavoastră 
spus el — de 
multe alte țări, ca și rezultatele 
dobîndite deschid largi perspective 
dezvoltării relațiilor tehnico-știin
țifice, culturale și economice ale 
României cu alte țări.

(Agerpres)

EXPOZIȚIE 
TOULOUSE-LAUTREC

A apărut

„PRESA NOASTRĂ"
pregătirea de cadre 
modul de organi- 
tehnicii moderne și 
științei. Valoroasa 
experiență — a 

care pot beneficia

Apă In stepa 
dobrogeană

Tn cadrul acțiunilor întreprinse 
de Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România pentru a face 
cunoscute lucrările unor remarca
bili artiști români și străini se în
scrie și organizarea Expoziției de 
litografii și afișe realizate de unul 
dintre pictorii francezi ai secolului 
trecut, Henri de Toulouse-Lautrec. 
Expoziția, deschisă în sălile mu
zeului, reunește 64 de lucrări ori
ginale — 55 de litografii și 9 afișe 
— provenind din patrimoniul Mu
zeului de artă și din unele colec
ții de stat și particulare.

Prof. Constantin Suter, șeful sec
ției de grafică de la Muzeul de 
artă, a rostit cuvîntul de deschi
dere.

revista Uniunii Ziariștilor 
din Republica Socialistă 
România nr. 9 — 1967.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 
Moscova s-au încheiat lucrările Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
comerț exterior la care au parti
cipat delegații ale țărilor membre 
ale C.A.E.R. și o delegație a R.S.F. 
Iugoslavia, precum și observatori 
din partea Cubei, R.P.D. Coreene 
și R. D, Vietnam.

Comisia a examinat probleme ale 
dezvoltării comerțului dintre țările 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugo
slavia în anii 1966—1967. S-a con
statat că volumul schimbului de 
mărfuri în anul 1967 va crește în 
medie cu 10 la sută în comparație 
cu 1966.

SPORT
S-a încheiat
„RALIUL TRANSBALCANIC"

(Urmare din pag. I)
spre lumină. Aceasta este explicația 
acelui miracol dobrogean despre care 
s-a vorbit și se mai vorbește încă, 
secretul producțiilor de grîu și 
porumb obținute în Dobrogea, și 
care în ultimii ani au însemnat ade
vărate recorduri pe țară. Grație lui. 
de mai mulți ani, la Comana, la Tă- 
taru, la Chirnogeni, la Greci și în 
multe alte localități producțiile de 
grîu sînt în medie de 3 000 kg la ha 
iar cele de porumb de aproape 4 000. 
Mediile obținute pe regiune au cres
cut treptat. Totuși de multe ori 
cînd s-au raportat aceste ci
fre s-a făcut mențiunea că re
coltele s-au realizat în condiții nefa
vorabile agriculturii. Explicația adău
gată unor cifre record este, pe cît 
pare de paradoxală, pe atît de ade
vărată. Pentru că schimbările social- 
structurale, precum și cele survenite 
în modul de organizare al agricultu
rii, îmbunătățirile aduse de socialism, 
care au revoluționat munca țăranilor, 
transformînd-o dintr-o îndeletnicire 
de robi ai pămîntului într-una care 
se apropie din ce în ce mai mult 
de cea a muncitorilor care mînuiesc 
cu pricepere mașinile, n-au însem
nat însă și schimbarea factorilor de 
climă și relief. Dobrogea a rămas 
aceeași regiune secetoasă, uscată, arsă 
de soare. în care debitul precipita
țiilor este de numai 350—400 mm.

+
Dobrogea este înconjurată din trei 

părți de apă, ca o peninsulă, dar 
nici un rîu nu-i străbate, nu-i răco
rește stepa. Două pîrîiașe, Telița și 
Taița, atît de mici incit, reduse la 
scară, nu mai pot fi transcrise pe 
hărți, își împart de cîțiva ani debi
tul sărăcăcios de apă celor cîteva 
așezări în care locuitorii au făcut 
demonstrații spectaculoase : irigînd 
cite 10 ha de porumb, cooperatorii 
din Vulturul și Topologul au obținut 
cîte un vagon de porumb la hectar. 
Dacă pîrîiașele acestea ar fi fost 
rîuri ? Dacă riurile și-ar fi revărsat 
apele peste stepă ? Cum ar fi arătat 
lanurile Dobrogei ?

întrebările acestea și le-au pus nu 
numai oamenii locului, oamenii pă
mîntului. ci și inginerii, specialiștii. 
Și răspunsurile lor teoretice au fost 
experimentate o dată cu primele a- 
menajări pentru irigații de pe Valea 
Carasu. în suprafață de 3 P'W hectare, 
intrate în exploatare cu 5—6 ani în 
urmă. Atunci, apele Dunării au fost 
împinse în canalul Văii Carasu și 
ridicate de două motopompe la 60 
de metri înălțime, au fost lăsate să 
se reverse de-a lungul canalelor de 
irigații care au împăienjenit ogoa
rele a 7 unități agricole. Rezultatul : 
producțiile la hectar au crescut ui
mitor obținîndu-se în medie cîte 7 321 
kg porumb boabe la G.A.S. Castelu 
și 7 460 kg la C.A.P. Satu Nou. Dar 
și apele din canalul Carasu s-au do
vedit a fi insuficiente pentru setea 
pămîntului dobrogean. Ar fi trebuit 
ca peste Dobrogea să se reverse un 
Jiu sau un Olt ca să-i stingă setea, 
să-i dizolve comorile acumulate în 
cernoziom și să i le scoată la supra
față prin lujerii plantelor, așa cum 
iese din sonde aurul negru Poate 
că de aci a pornit ideea vastului 
plan de irigații care va cuprinde în 
următorii ani aproape întreaga parte 
de sud a Dobrogei, plan care consti
tuie unul din obiectivele principale 
ale cincinalului în agricultura re
giunii.

Calculat șt întocmit de către spe
cialiști care au studiat principalele 
sisteme din țările cu tradiții în ma
terie de irigații, precum și pro
pria experiență, planul a intrat de 
anul trecut în faza de realizare. Cîte- 
va drăgi ale Trustului de construcții 
pentru îmbunătățiri funciare curăță 
și adîncesc vechea albie a Dunării, 
canalul Carasu, și îl continuă pe 
noile magistrale ale apei care vor 
străbate stepa. Pe același canal, la 
kilometrul 4, în apropiere de Du
năre, se construiește un baraj care 
va regulariza apele din canal.

Cum va arăta acest sistem 7
Două stații electrice de pompare 

vor sorbi cu un debit de 133 mc pe 
secundă o cantitate de apă aproape 
egală cu debitul Oltului și o va îm
pinge pe canalul Carasu cale de 36 
de km pînă la Poarta Albă. De aici 
o va ridica Ia 80 de metri înălțime 
și o va lăsa să curgă de-a lungul 
unui canal magistral, pe o distanță 
de 64 km pînă în zona cea mai su
dică a raionului Negru Vodă. Din 
acest canal se vor desprinde altele, 
zeci, sute, o adevărată pînză 
păianjen al cărei fir va avea 
total peste 17 000 km. cuprinzînd 
perimetrul său 87 de localități 
unități agricole. Din loc în loc. 
Poarta Albă și Basarabi pe canalul 
Carasu. precum și pe canalul ma
gistral alte pompe electrice vor îm
pinge și dirija apa. Jumătate din 
debitul apelor împins de pompe se 
va revărsa prin brazde de-a lungul 
cîmpurilor, săturînd pămîntul de apă, 
jumătate va fi azvîrlit în sus de sute 
de aspersoare, declanșînd la coman
dă, oricînd va fi nevoie, ploaia atît 
de rîvnită. Pe un sfert din suprafața 
amenajată se vor îngropa conducte 
cu apa pusă sub presiune de 16 stații 
electrice, adevărate artere subterane 
în care vor gîlgîi sevele fertilității.

Așadar, pe suprafața de 121000 
hectare, la sfîrșitul acestui cincinal. 
Dobrogea va fi scoasă de sub zodia 
secetei, iar în final amenajările vas
tului sistem de irigații vor ajunge 
la 175 000 hectare. Atunci se va putea 
spune că în Dobrogea, în regiunea 
în care nu există nici un rîu, va 
curge Oltul. Rîul cel mai lung al 
țării, rîul cel mai îndrăgit și mai 
cîntat de poeți. Rîul care izvorăște 
din Hașmașul Mare și fierăstruiește 
munții pentru a străbate Cîmpia Ol
teană se va uni cu Dunărea, va curge 
în aceeași albie cu ea, apoi se va 
despărți de ea la Cernavodă și, in- 
trînd în podiș, pe albia care i se 
hărăzește acum, pînă dincolo de mij
locul stepei, se va revărsa prin zeci, 
sute și mii de brațe în marea de 
holde a Dobrogei din care carava
nele de corăbii-combine vor aduce 
un plus de 280 000 tone porumb, 
20 000 tone floarea-soarelui, 40 000 
tone struguri și fructe și alte zeci 
de mii de tone de grîu anual.

Conferința
Uniunii Sucietăților 
de Științe Medicale

Concurenții români printre fruntașii întrecerii
SOFIA 23 (Agerpres).— Competiția 

automobilistică „Raliul Transbalcanic“ 
s-a încheiat în localitatea maritimă bul
gară Slîncev Briag („Țărmul însorit”), 
după ce participanții au străbătut pe 
teritoriile României, Iugoslaviei și Bul
gariei peste 3 000 de kilometri.
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Timpul probabil pentru zilele 
de 25, 26 și 27 mai. în țară : 
vreme în general instabilă. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros. 
Vor cădea ploi, mai ales sub for-

în zilele de 25 și 26 mai se vor 
desfășura în Capitală lucrările Confe
rinței Uniunii Societăților de Științe 
Medicale din Republica Socialistă 
România. Referindu-se la această ma
nifestare, acad. Ștefan Milcu, pre
ședintele U.S.S.M., a declarat, printre 
altele, redactorului Agerpres, S. Lu
cian : Conferința va analiza munca 
desfășurată în cadrul uniunii în ulti
mii cinci ani, contribuția ei la propa
garea și valorificarea experienței na
ționale și internaționale în domeniul 
medicinii. Conferința va dezbate me
todele folosite pentru extinderea fo
losirii în practică a rezultateloi cer
cetării științifice, precum și modul în 
care U.S.S.M. a stimulat continua per
fecționare tehnică și profesională 
membrilor săi. Va fi dezbătut și pla
nul 
cel de perspectivă pînă în anul 1970,

Prin modificarea statutului se vor 
face precizări privind calitatea de 
membru titular, asociat și de onoare al 
societăților noastre de științe medi
cale.

în încheierea lucrărilor vor fi alese 
noile organe de conducere ale Uniunii 
Societăților de Științe Medicale din 
țara noastră.

a

de activitate pe anul în curs și

Tragerea 
de amortizare 
pe luna mai 
a asigurărilor 
de persoane

Administrația asigurărilor de 
stat anunță că tragerea de a- 
mortizare pe luna mai 1967 a 
asigurărilor mixte de persoane 
are loc la 31 mai 1967, 
șui București.

Pentru a participa la 
tă tragere este necesar 
gurații să-și achite la 
ratele de primă.

în ora-

aceas- 
ca asi- 
termen

mă de averse, mal frecvente în 
jumătatea de nord-vest a tării. 
Vînt potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 5 
și 15 grade, iar maximele între 
16 și 26 de grade. în București : 
vreme ușor instabilă. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi 
sub formă de averse. Vînt po
trivit. Temperatura ușor varia
bilă.

Progresul București

C.C.E. la tenis de masă
Sala Floreasca din Capitală 

găzduiește mîine după-amiază, 
cu începere de la orele 19,30, 
returul finalei „Cupei campio
nilor europeni" la tenis de 
masă între echipele feminine 
Progresul București și Sparta 
Praga. în primul meci, desfă
șurat la Praga, sportivele ro
mâne au învins cu scorul de 
5—4.

„Cursa Păcii"
PRAGA 23 (Agerpres). — Desfășu

rată pe traseul Usti nad Labem—Libe
rec (128 km) pe drumuri de munte, e- 
tapa a 14-a a „Cursei Păcii" a fost cîș- 
tigată de ciclistul englez William Bil- 
sland în 3h 20’07". Purtătorul tricoului 
galben, belgianul Marcel Maes, a sosit 
după 53 secunde, iar grosul plutonului, 
în care se aflau rutierii români Con
stantin Grigore și Gh. Moldoveanu, la 
1'48". Moiceanu, Cosma și Șt. Suciu 
au fost cronometrați cu timpul de 3h 
23’45".

în clasamentul general individual 
continuă să conducă M. Maes (Belgia), 
urmat de Kirilov (Bulgaria), la 4'54” ; 
Magiera (Polonia) la 6’19" ; Smolik 
(Cehoslovacia) la 7’08". Gabriel Moi
ceanu ocupă locul 12 la 13’09”. Pe 
echipe conduce Polonia.

Astăzi se desfășoară etapa a 15-a 
(penultima) Liberec—Hradec Kralove 
(155 km).

Turneul internațional

de șah de la Moscova
In runda a 8-a a f -neului interna

țional de șah de la Moscova, Florin 
Gheorghiu a remizat cu Uhlmann 
(R.D.G.), Tal a cîștigat la Bilek și 
Portisch la Pachmann. Remiză s-a ter
minat partida Petrosian—Spasski. în 
clasament conduce Mihail Tal cu 2,5 
puncte. Florin Gheorghiu are 1,5 
puncte și o partidă întreruptă.

Un frumos succes a obținut echi
pajul român Pescaru — Finichiu 
(Fiat 850), clasat pe primul loc la ca
tegoria pînă la 1 000 cmc, cu 1 414 
puncte. In clasamentul final la toate ca
tegoriile, echipajul român Dumitrescu— 
lancovici (pe un automobil Fiat) a ocu
pat locul al doilea. Pe primul loc s-au 
clasat frații Ciubrikov (Bulgaria — pe o 
mașină Bulgarrenault), iar pe locul trei 
Tomici—Vucikovici (Iugoslavia — pa 
Ford Taunus).

Drumul șerpuiește 
paralel cu Dunărea și 
trece prin apropierea 
unor localități născu
te în anii puterii 
populare — Dunauj- 
varos, important cen
tru siderurgic al țării, 
Szâzhalombata, unde 
se construiește o 
mare rafinărie de pe
trol și altele. în 
schimb, orașul spre 
care ne îndreptăm, 
Pecs, e vechi de peste 
2 000 de ani. După u- 
nele cronici, pașa Su
leiman al II-lea, ad- 
mirîndu-i pe vremuri 
frumusețile, l-ar fi de
numit „raiul pe pă- 
mînt", Pecsul își păs
trează și azi faima de 
cel mai frumos oraș 
al Ungariei. Peisajele 
lui pitorești, monu
mentele sale de va
loare, hotelurile con
fortabile construite în 
anii din urmă atrag 
vizitatori în toate a- 
notimpurile anului.

Mărturii ale vre
murilor de demult te 
întîmpină în acest 
oraș la tot pasul. Uni
versitatea din Pâcs, 
prima instituție de 
învățămînt superior 
din Ungaria, care a 
luat ființă încă în 
1367, împlinește acum 
șase secole. Mos- 
cheia din centrul ora
șului, rămasă din 
vremea stăpînirii oto
mane, păstrează și 
astăzi sus, pe cupolă, 
semiluna aurită. Un 
deosebit loc de atrac
ție pentru numeroși 
turiști din țară și de 
peste hotare îl con
stituie muzeul „Zsol- 
nay", care poartă nu
mele lui Vilmos Zsol- 
nay, un virtuos în 
arta ceramicii de pe 
la mijlocul secolului 
trecut. Am admirat 
în sălile muzeului nu
meroase obiecte de 
faianță și ceramică 
a căror execuție vă
dește o înaltă mă
iestrie.
vestit că la o ex
poziție
care a avut loc cînd- 
va la Paris, juriul n-a 
vrut să creadă că va
zele aduse de la Pecs 
sînt din porțelan și nu 
din metal. Pentru a 
risipi neîncrederea, 
Zsolnay, aflat acolo, 
s-a văzut nevoit 
sfărîme o vază 
prezența juriului.

Dacă pînă la 
berarea Ungariei 
Pâcsul era cunoscut 
mai ales datorită uni
versității sau fabricii 
de porțelan, în anii 
puterii populare el 
s-a relevat prin pro
digioasa sa transfor
mare. Orașul a înflo
rit și s-a înnoit. Ală
turi de vechea așe
zare, cu înfățișarea ei

Ni s-a po-

în materie

să 
în

eli-

(Urmare din pag. I)

contribui considerabil ca desco
peririle geniului uman să ser
vească exclusiv progresului uma
nității. Mișcarea Pugwash a reușit 
să dea o formă concretă senti
mentului de răspundere care a- 
tunci a început să se manifeste 
la mulți și să-i îndrepte pe acești 
oameni de știință spre o acțiune 
organizată în vederea promo
vării unei păci stabile în lume.

Ca o expresie a însemnătății 
vitale pe care o are problema 
securității europene, a amplifică
rii continue a curentului de opi
nie în vederea îmbunătățirii cli
matului internațional pe conti
nentul nostru și dezvoltarea rela
țiilor între toate statele europene, 
fără deosebire de orînduire so
cială, Mișcarea Pugwash se 
preocupă tot mai intens de a- 
ceste probleme. Deși constituit 
mai recent, „grupul de lucru 
Pugwash pentru securitatea euro
peană" a ținut, în decurs de un 
an și jumătate, șase conferințe, 
cea de-a șasea — la care am 
avut cinstea să particip — avînd 
loc între 13—16 mai în localita
tea Marianske Lazne (R.S. Ceho
slovacă). La această reuniune, 
au participat cîteva zeci de in
vitați, cunoscuți oameni de știin
ță și activiști pe tărîm obștesc, 
din 15 țări europene și din S.U.A. 
Iată doar cîțiva dintre savanții 
de prestigiu care au participat 
la lucrări : dr. A. Snejdarek (R. S. 
Cehoslovacă), dr. W. Weizsăcker 
(R.F.G.), ‘
(Suedia), G. Gutteridge (Marea 
Britanie), 
(S.U.A.), prof.
(Italia), prof. Vassili Emelianov 
(U.R.S.S.), prof. Rotblatt (Marea 
Britanie).

La întîlnire s-a lucrat în trei

dr. Rolf Bjornerstedt

prof. Bernard Feld 
Eduardo Amaldi

specifică, s-a ridicat 
un oraș nou.

Panorama orașului 
se înfățișează în toa
tă amploarea atunci 
cînd e privită de pe 
muntele Mecsek. Car
tierele născute cu 
veacuri în urmă, cu 
străzile lor înguste și 
întortocheate încep 
chiar de la poalele 
muntelui. Dar ele ră- 
mîn în umbra noilor 
construcții ridicate în 
anii puterii populare. 
Printre acestea se 
distinge termocen
trala electrică ridica-

Ungariei. La trust lu
crează mulți mineri 
destoinici, printre 
care și Nagy Dezso, 
Erou al muncii socia
liste. De ani de zile 
brigada lui este me
reu fruntașă în în
trecere. L-am întrebat 
care e secretul succe
selor sale și mi-a răs
puns cu un singur 
cuvînt : organizarea. 
Dacă munca e bine 
organizată, înaintă
rile în abataj merg 
satisfăcător, aprovi
zionarea se face la 
timp, vagonetele goa-

CORESPONDENTA de la aurel pop 
DIN BUDAPESTA

tă în urmă cu cîțiva 
ani. în centrul orașu
lui se văd noile car
tiere de locuințe, cu 
blocuri moderne, care 
străjuiesc străzi bine 
îngrijite. Am parcurs 
cîteva străzi, care nu 
aveau încă nume și 
unde se construia 
concomitent pe mal 
multe șantiere. Ase
menea artere sînt nu
meroase la Pâcs. în 
ultimul an, sute de 
familii s-au mutat în 
case noi. Palkâ Sân- 
dor, președintele sfa
tului orășenesc, mi-a 
relatat că în prezent 
se pune problema 
„găsirii unor noi spa
ții pentru amplasarea 
construcțiilor". Lo
cuințele au luat acum 
loaul vechiului aero
port, unde a apărut 
încă un cartier. S-au 
construit magazine, 
școli și alte așezămin
te social-culturale. Nu 
departe de oraș se 
înalță clădirea unei 
clinici noi a univer
sității, care va fi 
inaugurată în curînd, 
cu prilejul împlinirii a 
600 de ani de la în
ființarea primei uni
versități ungare.

în ultimii ani, la 
marginea orașului 
s-au deschis mine 
carbonifere. Specia
liștii unguri spun că 
aici este singurul loc 
din tară unde se ex
trage „cărbune ne
gru*.  La trustul căr
bunelui din Pâcs am 
aflat unele amănunte 
despre evoluția tine
rei industrii carboni
fere a orașului. Să 
notăm pentru început 
că în acest domeniu 
trustul local ocupă 
cel de-al doilea loc 
în țară ca importan
ță și că asigură 30 la 
sută din întreaga pro
ducție de cărbune a

le nu trebuie să aș
tepte, iar cele pline 
pleacă imediat ce 
s-au umplut.

Pînă în prezent pro
ducător de cărbune 
cocsificabil, Pâcsul 
începe să producă el 
însuși cocs. în oraș 
s-a construit o uzină, 
care furnizează deo
camdată 100 de tone 
de cocs zilnic.

Am avut prilejul să 
vizitez și fabrica de 
porțelan din Pdcs. Te 
poți convinge la fața 
locului de arta maeș
trilor de aici. împodo
bită cu vaze mari, lei 
înaripați, fîntîni arte
ziene, pereți cu fa
ianță multicoloră, 
scaune care imită 
trunchiul de copac, 
curtea fabricii este un 
adevărat muzeu în 
aer liber. în anii con
strucției socialiste, fa
brica a cunoscut o 
puternică dezvoltare. 
Multe operații din ca
drul procesului de 
producție au fost au
tomatizate, s-au con
struit cuptoare și tu- 
nele de transport, 
productivitatea mun
cii a crescut de peste 
zece ori. în prezent, 
întreprinderea reali
zează un șir de noi 
produse.

Acum, în anii con
strucției socialiste, 
frumusețile Pâcsului, 
oraș cu peste 130 000 
de locuitori, se 
amplifică, capătă noi 
valențe și semni
ficații, iar Imaginea 
de ansamblu a loca
lității, cu activitatea 
și oamenii ei, oferă o 
mărturie grăitoare a 
marilor realizări pe 
care le obține întreg 
poporul ungar pe 
drumul înfloririi pa
triei sale.

subgrupe cu următoarele proble
me : 1) Procese de cooperare, 2) 
Securitatea europeană și 3) Ne- 
proliferarea armelor nucleare. 
Metoda de lucru, care este tradi
țională la reuniunile Pugwash, se 
bazează pe discutarea unor refe
rate făcute din timp, discuții la 
care participă toți cei prezenți și 
în cursul cărora apar puncte de 
vedere noi. Atmosfera are mult 
din ambianța unui seminar de 
excelentă calitate Participanții 
pot să prezinte și în scris pro
puneri noi în timpul sesiunilor, 
propuneri care sînt imediat mul
tiplicate și distribuite tuturor par- 
ticipanților.

în subgrupul „Securitatea eu
ropeană", la care am participat, 
discuțiile au fost vii, interesante, 
pătrunse de un spirit constructiv. 
Ele au evidențiat puternicele 
tendințe ce se manifestă în pre
zent în toate țările europene spre 
lărgirea dialogului între țările din 
răsăritul și apusul continentului, 
spre extinderea relațiilor econo
mice, culturale, tehnico-științifice 
între toate țările continentului, 
fără deosebire de orînduire so
cială, pe bază de egalitate, in
dependență, neamestec în trebu
rile interne, avantaj reciproc. Mai 
mulți participanți la discuții au 
relevat însemnătatea deosebită 
pe care o are cooperarea inter
națională pe plan științific pen
tru progresul tuturor popoarelor 
și al științei în genere. în discu
ții s-au exprimat pgreri cu privi
re la necesitatea Ca guvernele 
europene să acționeze hotărît 
pentru lichidarea definitivă a 
„războiului rece" și a urmărilor 
sale — baze militare și trupe 
străine pe teritoriul unor țări, 
pentru crearea de zone denuclea- 
rizate, pentru înlocuirea actualei 
divizări a continentului în gru-

pâri militare opuse cu un sistem 
de securitate colectivă. în refe
ratul său, consacrat „schimbă
rilor care se produc în politica 
externă a statelor", profesorul 
norvegian Martin Saeter s-a re
ferit și la consfătuirea de la Bucu
rești a țărilor socialiste și la 
căile de asigurare a securității 
europene preconizate de ea.

Ca invitat român am avut sa
tisfacția să constat și cu acest 
prilej că principiile pe care le sus
ține și le promovează consecvent 
Republica Socialistă România pe 
arena internațională, preocu
parea și eforturile ei pentru în
făptuirea securității europene se 
bucură de o înaltă apreciere în 
rîndul oamenilor de știință.

Rapoartele finale au întrunii 
adeziunea tuturor celor prezenți, 
fiind redactate într un spirit de 
colaborare sinceră

La toamnă se va ține, în Sue
dia. conferința care va marca 10 
ani de la înființarea Mișcării 
Pugwash în legătură cu acest 
eveniment se pune întrebarea : 
care sînt perspectivele Mișcării ? 
O etapă a fost parcursă : mulți 
oameni de știință au fost atrași 
în activitatea aceasta de răspun
dere politică și socială. Ei ar pu
tea acționa direct pe lingă gu
vernele și instituțiile lor pentru a 
influența în mod pozitiv eveni
mentele internaționale. Prin a- 
ceasta, ea și-a încheiat misiu
nea ? Sau tocmai prin rezultatele 
remarcabile ce le-a obținut e 
justificat să continue, cu o vigoa
re încă și mai mare, pentru a ra
lia pe oamenii de știință din lu
mea întreagă în jurul idealului 
unei păci durabile și juste pe tot 
globul 7 La această întrebare 
vor da răspuns înșiși oamenii de 
știință care se vor întruni la 
toamnă.
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Opinia publică mondială cere:

SĂ ÎNCETEZE agresiunea
Vizita ministrului 

afacerilor externe al României
in PakistanS.U.A. IN VIETNAM!

• MANIFESTAȚII IN ÎNTREAGA ITALIE • ZECI DE 
MII DE DEMONSTRANT! PE STRĂZILE ORAȘULUI 
AUSTRALIAN SYDNEY • APELUL UNUI GRUP 
DE VETERANI DE RĂZBOI AMERICANI

ROMA. în capitala Italiei au avut 
loc alte manifestații de amploare. 
După cele din fața Ambasadei S.U.A. 
și a sediului Președinției Consiliului 
de Miniștri, în Piazzetta Minerva s-au 
întrunit studenți și profesori ai Uni
versității din Roma pentru a protesta 
din nou împotriva escaladării ameri
cane. Apelul Comitetului universitar 
din Roma spune printre altele : „Ne 
exprimăm solidaritatea cu lupta eroi
că a poporului vietnamez și apărăm 
pacea, întrucît astfel ne apărăm pro
priul nostru drept Ia viață".

La Florența a avut loc o grevă ge
nerală de o oră, în semn de condam
nare a intensificării agresiunii ame
ricane. Răspunzînd inițiativei Comite
tului local pentru pace, în Piazza 
Strozzi, a avut loc o demonstrație de 
solidaritate cu poporul vietnamez. La 
Veneția s-a desfășurat luni o grevă 
generală de cîteva ore. La Parma, ce
tățenii orașului au manifestat pentru 
pace. De asemenea, la Palermo, mii 
de persoane au participat la o de
monstrație în fața Consulatului

Declarația M.A.E. 
al R.P.D. Coreene

PHENIAN 22 (Agerpres).—Agen
ția A.C.T.C. transmite că Ministerul 
Afacerilor Externe al R.P.D. Co
reene a dat publicității o declarație 
în legătură cu recentele bombarda
mente săvîrșite de aviația S.U.A. 
în R. D. Vietnam. în timpul bom
bardamentelor, se arată în declara
ție, au fost provocate avarii unor 
clădiri aparținînd Ambasadei 
R.P.D. Coreene și altor ambasade 
ale unor țări socialiste. Guvernul și 
poporul R.P.D. Coreene își exprimă 
indignarea și condamnă aceste acte 
provocatoare săvîrșite de S.U.A. 
împotriva țării noastre și altor țări 
socialiste, se arată în declarație.

în declarație se cere ca guvernul 
Statelor Unite să înceteze raidurile 
aeriene și toate acțiunile de război 
împotriva R. D. Vietnam, să pună 
capăt agresiunii în Vietnamul de 
sud, să-și retragă trupele și trupele 
satelite din această țară, să recu
noască Frontul Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, să res
pecte cu strictețe drepturile națio
nale fundamentale ale poporului 
vietnamez.

S.U.A., cerînd respectarea dreptului 
poporului vietnamez la libertate și in
dependență.

★
CANBERRA. In portul australian Syd

ney s-a desfășurat, mărfi una din cele 
mai mari demonstrații împotriva războ
iului, care au avut loc în Australia în 
ultimele luni. înainte de începerea de
monstrației, pe principalele străzi ale 
orașului au fost difuzate manifeste care 
chemau la organizarea unui marș na
tional pentru încetarea războiului din 
Vietnam. La demonstrație au luat parte 
zeci de mii de muncitori, funcfionari, 
studenfi, reprezentanfi ai organizațiilor 
de tineret, de femei și ai clerului.

Participant purtau pancarte cerînd 
încetarea bombardamentelor asupra 
Republicii Democrate Vietnam, retrage
rea trupelor australiene din Vietnam 
și sistarea imediată a operațiunilor mi
litare.

★

NEW YORK. — Un grup de ve
terani de război americani au pu
blicat in ziarul „New York Times" 
un apel chemând la încetarea agre
siunii S.U.A. în Vietnam. Semnata
rii apelului cer să se pună capăt 
bombardamentelor împotriva R. D. 
Vietnam și cheamă la organizarea 
unei demonstrații a veteranilor de 
război la Washington.

Vietnamul de sud. Populația civilâ din zona demilitarizată se refugiază din 
cauza bombardamentelor americane

CARACI 23. — Trimisul spe
cial Agerpres Florea Țuiu trans
mite : Ministru] afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, care se află în- 
tr-o vizită oficială în Pakistan, a 
făcut la 22 mai o vizită ministru
lui de externe al Pakistanului, 
Sharif Uddin Pirzada.

Luni după-amiază, el a depus o 
coroană de flori la mormîntul lui 
Mohammed Aii Jinnah, întemeieto
rul Republicii Pakistan.

Seara, ministrul român a luat 
parte la un dineu oferit de minis
trul afacerilor externe al Pakista
nului. La dineu, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au par
ticipat președintele Ayub Khan și 
alte persoane oficiale pakistaneze, 
precum și Mihai Magheru, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în Pakistan.

După convorbirea avută cu pri
lejul primirii lui Corneliu Mănes
cu, președintele Pakistanului, Ayub 
Khan, a făcut reprezentanților pre
sei române următoarea declarație:

Evenimentele din Grecia
comentate de secretarul general 
al Partidului Uniunea de Centru

BONN 23 (Agerpres). — Nikolas 
Nikolaidis, secretar general al 
Partidului Uniunea de Centru din 
Grecia, care zilele trecute s-a refu
giat în Italia, unde a cerut azil po
litic, a sosit în R. F. a Germaniei 
pentru a lua contact cu conducă- 

„Sînt foarte mulțumit că ministrul 
de externe al României a venit în 
Pakistan. Președintele Consiliului 
de Miniștri al României ne-a vizi
tat țara acum cîțiva ani și păstrez 
o impresie puternică din timpul a- 
cestei vizite. Pakistanezii care au vi
zitat țara dv. au fost foarte impre
sionați de transformările care au 
avut loa în România. Primul mi
nistru a avut amabilitatea de a mă 
invita în România. Am intenția să 
răspund acestei invitații și să cu
nosc eu însumi minunatul dv. popor 
și frumoasa dv. țară“.

Marți dimineața, ministrul de ex
terne al României și persoanele 
care-1 însoțesc au sosit la Lahore, 
capitala Pakistanului de Vest, unde 
au fost întîmpinați de oficialitățile 
locale.

După convorbirile avute, C. Mă
nescu a subliniat într-o declarație 
făcută ziariștilor pakistanezi că a 
constatat că există mari posibili
tăți de dezvoltare multilaterală a 
relațiilor dintre cele două țări.

Parlamentari 
români 

în Norvegia
OSLO 23. — Trimisul special L. 

Talpă transmite: In continuarea 
vizitei oficiale pe care o întreprin
de , în Norvegia, delegația parla
mentară română, condusă de Mia 
Groza, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Națib'nale, însoțită de 
Bernt Ingvâldsen. președintele 
Stortingului, și de Eduard Mezin- 
cescu, ambasadorul României în 
Norvegia, a. vizitat lunj hidrocen
tralele Hol..1.și Usta .din sistemul 
hidroenergetic care asigură cu
rentul electric orașului Oslo. Di
rectorul general, Lars Ljogodt, a 
făcut un scurt istoric al dezvoltă
rii și perspectivelor folosirii căr
bunelui alb în Norvegia.

Delegația română și-a continuat 
vizita la Bergen, al doilea port im
portant al Norvegiei, centru al in
dustriei constructoare de nave, 
unde a fost întîmpinat de Ragnar 
J. Morken, vicepreședinte al Con
siliului municipal. Marți au fost 
vizitate acvariul orașului, tradițio
nala piață de flori și pește, Pala- | 
tul construit de regele viking Ha- || 
kons în secolul 13, precum și un 
nou cartier de locuințe al orașu
lui. Municipalitatea orașului Ber
gen a oferit, în cinstea delegației 
un prînz la care au rostit toasturi 
Ragnar J. Morken și Mia Groza.

După-amiază, în casa memoria- 
lă Grieg, oaspeții români au asis
tat la un program muzical cu- 
prinzînd lucrări ale marelui com
pozitor.

Plenara C C. 
al partidului AKEL 
din Cipru

NICOSIA 23 (Agerpres). — La 
Nicosia și-a încheiat lucrările Ple
nara extraordinară a C.C. și a Co
misiei centrale de revizie ale Par
tidului progresist al oamenilor 
muncii din Cipru — AKEL. Se
cretarul general al partidului, Pa- 
paioannu, a prezentat un raport în 
legătură cu problema cipriotă în 
lumina recentelor evenimente din 
Grecia.

în rezoluția adoptată de plenară 
se subliniază că dictatura militară 
instaurată în Grecia și situația în
cordată existentă în Orientul a- 
propiat creează o primejdie serioa
să pentru Cipru și pentru lupta 
de eliberare națională a poporu
lui cipriot și se adresează un apel 
tuturor forțelor patriotice să se 
unească în jurul guvernului Ma
karios. Rezoluția se pronunță pen
tru consolidarea prieteniei Cipru
lui cu țările socialiste și cu țările 
care'luptă pentru independență.

agențiile de presă

Un cocteil la Ambasada 
română din Budapesta °ie- 
rit cu prilejul participării României la 
Tîrgul international. Au luat parte 
Laszlo Darvas, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și alte persoane ofi
ciale, reprezentanți ai vieții economice 
și șefi ai unor misiuni diplomatice.

Critici la adresa gu
vernului laburist. Luînd 
cuvînlul la un miting al adepților 
partidului laburist, care a avut loc 
la Salford, deputatul Frank Allaun, 
reprezentant al aripii laburiste de 
stingă, a subliniat că guvernul va 
întimpina o opozifie masivă la con
ferința partidului în cazul cînd nu 
va aduce corecturi in domeniul po
liticii interne și externe. Pe de altă 
parte — anunfă agențiile de presă 
— luînd cuvîntul în cadrul confe
rinței anuale de la Brighton a Sin
dicatului salariaților serviciilor pu
blice din Anglia, pentru a le cere 
acestora să sprijine politica eco
nomică aplicată de guvern, primul 
ministru britanic, Harold Wilson, a 
fost criticat în legătură cu mă
surile economice guvernamentale.

i --------------------------------------------------------------------------------------

„Seminarul socialiștilor 
din lumea arabă".Luni duPă- 
amiază s-a deschis la Alger „Se
minarul socialiștilor din lumea a- 
rabă". Printre punctele cuprinse 
pe ordinea de zi a seminarului se 
numără : eliberarea tuturor colo
niilor, lupta împotriva neocolonia- 
lismului, realizarea unității forțe
lor progresiste arabe, planificarea 
economiei în țările arabe, reali
zarea unui echilibru între agricul
tură și industria acestor țări, rolul 
„sectorului public" în dezvoltarea 
economică, problemele legate de 
exploatările petroliere în lumea 
arabă. La seminar participă socio
logi, economiști, oameni politici, 
ziariști, invitați cu titlu personal, 
precum și observatori din țări so
cialiste. Din România asistă ca ob
servatori Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Gh. Badrus, redactor șef 
adjunct al ziarului „Scînteia". 
Participanții au fost salutați de 
președintele Consiliului Național al 
Revoluției din Algeria, Houari 
Boumedienne.

Vizita delegației parla
mentare poloneze în Fin
landa. Delegat'3 parlamentară po
loneză condusă de președintele Seimu
lui, Czeslaw Wycech, care întreprinde 
o vizită Ia Helsinki, a fost primită luni 
de președintele Finlandei, Urho Kek
konen.

Un acord bulgaro-belgian 
privind colaborarea culturală a fost 
semnat la Sofia.

transmit:
Prima ședință a Acade

miei Lumii Latine a avut loc 
marți după-amiază la Institutul Fran
ței. Ședința a fost deschisă de Jaime 
Torres Bodet, președintele acestei aca
demii. Andrâ Malraux, ministru de stat 
pentru afacerile culturale al Franței, a 
vorbit despre „Valorile latine", după 
care Paolo de Berredo Carneiro, mem
bru brazilian al Academiei, a vorbit 
despre „Viitoarea cooperare intelectua
lă a popoarelor latine". Prof. Miron 
Nicolescu, președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, a vorbit 
despre latinitatea poporului român.

Șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi A-
ryamehr,
cială în R.

care va face o vizită ofi-

S. Cehoslovacă, a sosit
mărfi dimineafa la Praga. La sosire, pe 
aeroport el a fost întîmpinat de Antonin 
Novotny, președintele R. S. Cehoslovace, 
Jozef Lenart, președintele guvernului 
cehoslovac, și de alte persoane oficiale.

Întrevedere Jivkov-Țrven- 
kOVSki. La 23 mai> Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, l-a primit 
pe Krste Țrvenkovski, președinte al 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Macedonia, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., care face o vizită în 
R. P. Bulgaria. în aceeași zi, K. 
Țrvenkovski a părăsit Bulgaria în- 
dreptîndu-se spre patrie.

Cu prilejul Zilei României 
la Tîrgul internațional de la 
PariS, diTectia pavilionului românesc 
a oferit marți seara o recepție, la care 
au participat Andre Mercier, președin
tele Tîrgului, personalități din dome
niul industriei, conducători ai unor 
pavilioane participante la Tîrg, ziariști.

Cancelarul Hiesinger ales 
președinte al U.C.D. Cel de-al 
XV-lea Congres al partidului Uniunea 
creștin-democrată, ale cărui lucrări 
s-au deschis la Brunswick lâ 22 mai, 
l-a ales pe Kurt Georg Kiesinger, can
celar al R. F. a Germaniei, în' funcția 
de președinte al U.C.D. In favoarea 
alegerii sale au votat 423 de delegați, 
împotrivă 16, iar 10 s-au abținut. De 
asemenea, congresul l-a ales pe fostul 
cancelar Erhard ca președinte de onoa
re al U.C.D.

Noul ministru al comer
țului S.U.A. Președintele John
son a anunțat numirea lui Alexan
der Trowbridge ca ministru al co
merțului S.U.A., în locul lui Jolțn 
Connor, care a demisionat în luna 
ianuarie.

ID ui

Climatul politic din Re
publica Dominicană îna
intează iarăși cu pași re
pezi spre criză. O suită 
de fapte vin să spulbere 
înșelătoarea aparență de 
liniște, afișată de autori
tăți pentru uzul extern. 
De cîtva timp se înregis
trează o recrudescență a 
atentatelor teroriste puse 
la cale de elementele de 
extremă dreaptă, atît în 
capitală, cît și în provin
cie. In răstimp de o săp- 
tămînă numai la Santo 
Domingo s-au produs pa
tru asemenea atentate. In 
timp ce liderul constitu
tionalist, colonelul Fran
cisco Caamano, se consu
mă în ceața londoneză cu 
statutul de „exilat diplo
matic", în patrie partiza
nii săi, militari și civili, 
cad asasinați în miezul 
zilei. Lista celor arestați 
în mod arbitrar, maltra
tați, uciși prin explozii 
teroriste sau după tipicul 
„fugii de sub escortă" s-a 
mărit permanent de cînd 
președintele Balaguer a 
preluat puterea.

Vîntul care agită în 
prezent țara este bine cu
noscut de dominicani: este 
același care a permis ca 
dictatura trujillistă să se 
mențină peste un sfert de 
secol și să-și mențină 
structura chiar după în
lăturarea clanului Trujillo, 
pînă la revolta populară 
din aprilie 1965. Acum se 
pășește spre restaurarea 
vechilor rînduieli. în loc 
de promisa subordonare'a 
torțelor armate puterii 
civile, guvernul este su
pus la o tot mai puterni
că presiune din partea 
militarilor de dreapta 
sprijiniți de Pentagon. 
Controlul poliției secrete 
în toate provinciile și ra
ziile periodice, cu care 
prilej sînt violate locuin
țele cetățenilor, au intrat 
în obiceiul cotidian. Tot

odată, Ia Santo Domingo 
au început să-și facă a- 
pariția, unul cite unul, ex- 
ponenții extremei drepte, 
aflați pînă acum în afara 
granițelor țării. Chiar și o 
parte a familiei Trujillo 
a obținut permisiunea să 
se întoarcă în țară. Ani
mați de această bună
voință unilaterală a gu
vernului, amicii genera
lului Wessin (botezat de 
dominicani „măcelarul de

le reziduuri de onestitate 
electorală. între Juan 
Bosch, acuzat de „simpa
tii pro-comuniste" (pe care 
el le-a dezmințit în vorbe 
și fapte) și Balaguer, 
anticomunist furibund, mi
raculoasele urne au tre
buit să-1 salte la pre
ședinție pe ultimul. Per
spectiva unei lovituri de 
stat, niciodată exclusă pe 
aceste meridiane, ar pre
supune răsturnarea lui

Drama
dominicană

CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO 
DE LA VASILE OROS

la San Isidro’ pentru ma
sacrele operate în primă
vara anului 1965 în rîn- 
durile populației civile de 
către escadrilele bazei 
militare San Isidro, co
mandate de el) își du
blează eforturile pentru a 
obține ca acesta să revi
nă în (ară.

Nu lipsesc pronosticu
rile privind posibilitatea 
unei lovituri de stat, care 
să înlăture regimul șu
bred montat în urma unor 
alegeri supravegheate de 
o parte din trupele de 
„mariners” și de un im
presionant detașament de 
observatori ai O.S.A. De
nunțurile de fraudă masi
vă formulate de opozițio- 
niști nu i-au mișcat decît 
pe cei care nutriseră spe
ranțe deșarte în eventua-

Balaguer de către adepții 
generalului de tristă fai
mă Wessin. Executarea u- 
nei asemenea lovituri, 
după toate canoanele ac
tului, trebuie să aștepte 
semnalul Pentagonului. A- 
parent, situația ar putea 
ridica probleme de con
știință, fiindcă ambele 
grupări dominicane se în
trec în fidelitate față de 
S.U.A. Dilema nu e nouă 
și nici, soluția aleasă nu 
ar devia de la calapodul 
cunoscut, știut fiind că la 
Washington se bucură de 
preferințe acela care ser
vește mai eficient într-o 
împrejurare sau alta.

Deocamdată este cert 
că extrema dreaptă mili
tară devine tot mai agre

sivă, iar dreapta „legalis- 
tă* * reprezentată de Ba
laguer, cedează treptat te
renul. Tot atît de cert este 
controlul masiv pe care 
S.U.A. îl exercită nemij
locit asupra acestei țări. 
Iată concluzia fostului pre
ședinte dominican Juan 
Bosch, persoana care în 
atîtea ocazii a pledat pen
tru „colaborarea priete
nească" între S.U.A. și ță
rile Americii Latine: „Nici 
o altă națiune occidenta
lă nu este mai supusă 
actualmente unei aseme
nea intervenții din partea 
Statelor Unite cum este 
țara mea. Toate instituții
le guvernamentale, civile 
și militare, se află sub 
controlul direct al consi
lierilor nord-americani, 
care acționează în con
formitate cu interesele po
litice ale Statelor Unite". 
Și nu se poate face ab
stracție de numărul cres- 
cînd de agenți secreți ai 
F.B.l. și ai C.I.A., prezenți 
la Santo Domingo. Era de 
.prevăzut ca „refluxul" ce
lor vreo 35 000 de soldați 
nord-americani, care au 
invadat țara în primăvara 
lui 1965, nu se va realiza 
fără să rămînă ceva „spu
mă" pe coastă, menită să 
tuteleze regimul Instaurat 
ulterior. După mărturii 
autorizate, „misiunea mili
tară" a S.U.A. la Santo 
Domingo și-a multiplicat 
personalul atît de mult în- 
cît concurează numeri- 
cește cu ministerul de 
război dominican, care e 
bine garnisit și el. Sub 
acest angrenai (numit 
de un lider sindical „tri
nomul dramei"), alcătuit 
dintr-un guvern de dreap
ta. dintr-o dreaptă milita
ră și mai de dreapta și 
ambele supervizate de 
control străin, victima ră- 
mîne poporul dominican.

torii principalelor partide politice 
și cu reprezentanții celor 160 000 
de muncitori greci, care locuiesc în 
prezent în această țară.

Nikolaidis a declarat că „dicta
tura militară s-a instaurat în Gre
cia printr-un truc clasic, constînd 
în denunțarea unui pericol comu
nist imaginar". Secretarul general 
al Uniunii de centru a făcut apel 
la o acțiune comună a tuturor oa
menilor politici din Europa „în 
vederea restabilirii democrației în 
Grecia", acțiune care, potrivit pă
rerii sale, s-ar putea concretiza 
printr-o „izolare a acestei țări în 
toate organismele internaționale, cît 
și prin sancțiuni economice, ca de 
pildă oprirea totală a ajutorului 
economic".

Răspunzînd la întrebările cores
pondenților referitoare la numărul 
deținuților politici, Nikolaidis a de
clarat că au fost arestate 16 000 de 
persoane, deși cifra prezentată ofi
cial este de 6 000.

★

Tribunalele militare excepționa
le din Atena și Salonic au con
damnat 30 de persoane la deten
țiune pe diferite termene sub a- 
cuzația de „nesupunere față de 
autoritățile militare", difuzare a u- 
nor știri alarmante, și „jigniri a- 
duse guvernului".

I

EVOLUȚIA CRIZEI DIN ORIENTUL APROPIAT
Situația din Orientul apropiat 

menține mai departe această re
giune în centrul atenției inter
naționale. în ultimele 48 de ore 
un șir • de noi elemente. s-au a- 
dăugat, contribuind la agravarea 
stării de tensiune.

Potrivit unei știri transmise de 
AGENȚIA U.P.I., un purtător 
de cuvînt al armatei izraeliene 
a anunțat ca „mobilizarea for
țelor armate a fost terminată", 
iar RADIO-IZRAEL a justificat 
„măsurile de supraveghere" lua
te la frontierele cu țările arabe. 
Trupele izraeliene concentrate 
în deșertul Neghev și cele egip
tene masate în peninsula Sinai 
se află acum față în față, la cir
ca 100 m distanță.

Pe de altă parte, a relatat 
AGENȚIA FRANCE PRESSE, 
țările arabe, dintre care Siria, 
R.A.U., Iordania și Liban cu 
frontiere comune cu Izraelul, 
au continuat instalarea armate
lor lor în jurul acestuia. în Si
ria este așteptată iminenta sosire 
a unor unități irakiene. în acest 
timp. Libanul a făcut apel la re
zerviști. stabilind totodată con
tacte cu statele majore egiptean

lzraeliană — transmite aceeași 
agenție — „susține că în 1957, 
după campania din Sinai. Izrae- 
lul a primit o promisiune seri
oasă din partea președintelui 
Eisenhower, care și-a luat anga
jamentul că S.U.A. și alte prin
cipale puteri maritime vor re
cunoaște golful Akaba drept o 
cale maritimă internațională 
deschisă".

După cum a transmis din Wa
shington A.F.P., „în cercurile 
oficiale americane se declară că 
S.U.A. consideră mai departe 
portul Akaba ca fiind o cale de 
apă internațională... și că orice

tentativă de a-1 bloca ar consti
tui o chestiune foarte serioasă".

Potrivit agențiilor de presă 
occidentale, toate aceste aspecte 
vor ■ fi fără îndoială evocate. în 
conversațiile pe care secretarul 
general al O.N.U. le va avea la 
Cairo, unde a sosit marți, „cu 
aprobarea occidentalilor", după 
cum a relevat FRANCE 
PRESSE. înainte de plecare, 
după ce s-a întreținut cu repre
zentanții membrilor permanenți 
ai Consiliului de Securitate și 
cu reprezentantul Izraelului la 
O.N.U., U Thant a refuzat orice 
comentariu cu privire la situa
ția existentă în regiune.

Tabloul evenimentelor este 
completat de știrile care anunță 
activitatea flotei a Vl-a a S.U.A, 
staționată în Mediterana și care, 
potrivit A.F.P., „face o mișcare 
spre est", adică spre Orientul 
apropiat. Piloții unor avioane 
au semnalat că port-avioane es
cortate fac rondul între coasta 
egipteană și cea turcă ; unități 
de război au fost văzute dinspre 
Rhodos și dedalul insulelor Do- 
decanez. Ziarul britanic „TI
MES", cu data de 18 mai, a scris 
că „declarația Izraelului în sen
sul că securitatea sa depinde de 
flota a Vl-a a S.U.A. a fost su
ficientă pentru a atrage și 
țări arabe de partea Siriei", 
consideră că americanii nu 
străini de actuala situație 
regiune. Unii comentatori __
de părere că S.U.A. sînt intere
sate în încordarea relațiilor din 
Orientul apropiat pentru a sus
trage atenția opiniei publice 
mondiale de la noua escaladare 
a războiului din Vietnam.

Referindu-se la situația crea
tă în Orientul apropiat, ziarul 
indian „PATRIOT" scrie că ea 
este un rezultat al „comploturi
lor puse lâ cale de monopolu
rile petroliere", care acționează 
în țările arabe și tind la răstur
narea guvernului progresist de 
la Damasc, pentru a Iovi apoi 
Republica Yemen, pentru a 
reprima mișcarea de eliberare 
din Aden, pentru a-și consolida 
pozițiile în această regiune.

O știre sosită la ora închide
rii ediției informează că guver
nul Iordaniei a cerut ambasa
dorului Siriei Ia Amman să pă
răsească tara și a hotărît închi
derea ambasadei siriene din ca
pitala iordaniană. Hotărîrea a 
fost luată, precizează un comu
nicat oficial publicat la Amman, 
în urma unui incident Ia fron
tiera dintre Siria-și Iordania.
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O nouă secvență în filmul e- 

venimentelor o Constituie'hotărî- 
rea anunțată la Cairo cu1 privire 
la preluarea controlului; de că
tre forțele egiptene a strîrhtoril 
Tiran, care domină intrarea în 
golful Akaba de la Mapea Ro
șie. După cum a anunțat pre
ședintele Nasser, guvernul 
R.A.U. a hotărît închiderea ime
diată a Golfului Akaba:. pentru 
vasele izraeliene și- pentfu orice 
alte vase care transportă mate
riale cu caracter strategic des
tinate Izraelului.

Pe de altă parte, cum a trans
mis AGENȚIA ASSOCIATED 
PRESS, „Marea Britanîe și alte 
puteri occidentale au fost dis
cret avertizate că Izraelul va 
lupta împotriva oricărei încer
cări a Egiptului de a bloca ie
șirea sa la golful Akaba". Partea
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