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Ne aprop/em </e jumătatea anului:

într-una din secțiile întreprinderii 
de prefabricate din beton — Craiova 

Foto : M. Andreescu

îndeplinirea Integrală șl în condiții de calitate ireproșabilă 
a planului de locuințe pe 1967 este nemijlocit condiționată de 
execuția ritmică, in tot cursul anului, a lucrărilor pe șantiere. în- 
tr-o serie de regiuni s-a lucrat intens încă de la începutul anului, 
bilanțul primelor patru luni încheindu-se cu bune rezultate. în 
altele însă ritmul de execuție se menține lent, din care cauză nu 
a iost dat in folosință nici un apartament sau numărul acestora 
este extrem de redus. Care este stadiul execuției și dării în folo
sință a noilor locuințe în regiunile Cluj șl Iași?

Cluj: 165 de 
apartamente 
peste prevederi

Se poate aprecia că bilanțul ac
tivității constructorilor de locuințe 
din regiunea Cluj este pozitivă, 
în loc de 735 apartamente con
venționale, cît se prevede să fie 
date în folosință în primul semes
tru, vor fi date 900. Pînă acum au 
fost predate ia „cheie" și recepțio
nate de beneficiar peste 500 de 
apartamente.

„Dacă ne găsim într-un stadiu 
mai avansat cu construcțiile de lo
cuințe — ne spune ing. Nicolae 
Cristescu, directorul trustului regio
nal de construcții — atunci me
ritul revine, în bună măsură, pro- 
iectanților de la D.S.A.P.C. Cluj, 
care, spre deosebire de alți ani, 
ne-au pus la dispoziție la termen 
întreaga documentație aferentă 
construcțiilor din acest ani Aceas
ta ne-a permis să creăm front de 
lucru pentru blocuri cu mai bine 
de 900 de apartamente, să ne or
ganizăm temeinic activitatea pe 
timpul iernii. Rezultatele puteau
fi însă și mal concludente, dacă 
Uzina metalurgică din Iași ne-ar

fi onorat în întregime comenzile 
de țevi, dacă nu ne lipseau circa 
1,5 milioane cărămizi și 16 000 mp 
prefabricate, sau dacă Combinatul 
siderurgic Hunedoara ar fi respec
tat termenele de livrare a fierului- 
beton".

Mergem în cartierul Gheorghienl 
din Cluj, unde se află în construc
ție cel de-al doilea microraion. 
Aici se află cel mai mare și mai 
organizat șantier din regiune. Dată 
fiind importanța lui, la începutul 
acestui an, conducerea a fost încre
dințată unui grup de șantiere, care

exercită șl rolul șefului de șantier. 
O atare organizare permite ca
drelor tehnice din cadrul grupului 
să conducă direct și operativ acti
vitatea practică a loturilor șantie
rului. Ea a avut, desigur, o înrîurire 
pozitivă asupra ritmului de con
strucție. Situația în momentul de 
față este următoarea i graficul in
tern — superior planului — pre
vede darea în folosință a 670 
apartamente în primul semestru. 
Pînă în prezent au fost terminate 
blocuri cu 250 de apartamente și 
sînt într-un stadiu avansat de fini
saj mai multe blocuri mari. In com
parație cu anul trecut, în perioa
da ianuarie—aprilie s-au realizat

Raid-anchetă realizat de
Alexandru MUREȘAN 
Manole CORCACÎ 
corespondenții „Scînieii"

(Continuare în pag. a III-a)
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devine o atitudine eti
că, materializare coti
diană a unor înalte 
trăsături morale, în
truchipare a genero
zității si frumuseții 
sufletești a omului. A- 
cesta este chipul me
dicului spre care pri-
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Pe întreg cuprinsul 
țării zeci de mii de 
medici și de cadre sa
nitare își dăruiesc cu 
abnegație și cu înaltă 
răspundere socială toa
tă capacitatea lor de 
muncă, toată căldura 
lor umană pentru în
făptuirea menirii din- vim cu respect și pre- 
totdeauna a medicinii : 
apărarea vieții. In po
liclinici și spitale mo
derne sau în simple 
dispensare din sate în
depărtate. medicul ve
ghează și intervine sal- 
vind vieți, aiinînd du
reri. însănătoșind oa
meni. Printr-o activi
tate neobosită și u- 
neori dificilă, medicul 
își aduce o contribuție 
însemnată la sănăta
tea și vitalitatea între
gului popor, munca lui 
este închinată nu nu
mai generațiilor de azi. 
ci și celor de mîine. 
care cresc și se dez
voltă datorită și efor
turilor. îngrijirilor șl 
cunoștințelor sale.

Proiectată în acest 
amplu cadru social, 
medicina nu rămîne 
doar o profesiune, ci

tuire. acestea sînt ca
litățile profund umane 
pe care practicieni si 
dascăli de seamă ai 
medicinii 
le-au insuflat 
suflă cadrelor 
nu numai de 
drele scolii 
medicale 
de un prestigiu bine
meritat. ci, mal ales, 
prin exemplul vieții si 
muncii lor pasionate.

Iată însă că, împo
triva intereselor ma
jore ale societății. îm
potriva comandamen
telor umanitare ale 
medicinii. împotriva 
legilor statului, indi
vizi lipsiți de scrupule, 
atrași de perspectiva 
unor cîstiguri necin
stite. făptuiesc acte 
care stîrnesc o adîncă 
si legitimă indignare.

—
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Au fost de față Dumitru Turcuș, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta, și membrii 
ambasadei. Un grup de pionieri au 
oferit oaspeților buchete de flori.

(Agerpres)

afacerilor externe al R. P. Ungare, 
dr. Gyorgy Csanâdi, ministrul trans
porturilor și comunicațiilor, Jozsef 
Vince, ambasadorul R. P. Ungare 
la București, și alte persoane ofi
ciale.

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, face o 
vizită prietenească la Budapesta.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Drăghici, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Maxim- Berghianu, membru 
ai Comitetului Exeautiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele 
Stat al Planificării, 
membru supleant 
ExeGutiv al C.C. al _____ , ___
ședințe al Consiliului de Miniștri, 
Dumitru Turcuș, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Buda
pesta.

,La plecare,, pe ae-roportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Chivu Stoica, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnaraș, Paul Nicu- 
lescu-Mlzil, Ilie Verdeț, de membri 
și membri supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., secre
tari ai C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinți ai Consiliului de Stat și ai 
Consiliului de Miniștri, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de in
stituții centrale și organizații ob
ștești.

Au fost de față Argyelan Sandor, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Ungare la București, și 
membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri au oferit con
ducătorilor de 
buchete de flori.

CONVORBIRI ÎNTRE DELEGAȚIILE
C.C. AL P.M.S U,C.C. AL P.C.R. Șl
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Vasile NICOROV1CI

(Continuare în pag. a Il-a)
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Comitetului de 
Janos Fazekaș, 
al Comitetului 
P.C.R., vicepre-

partid și de stat

românești 
și le in- 
sanitare. 
la cate- 
noastre 

încununate

UMANITARISM" CUM
PARAT CU BANCNOTE

„Nu-1 de ajuns să ai 
casă sau palat, turism 
sau limuzină sau orice 
alte bunuri. înainte de 
a Ie stănîni ne acestea, 
se cere să ai ceea ce 
e mai de preț i să fii 
om de bună credință, 
de caracter, om de O- 
menie. Dar. iată că 
medicul, dacă I se mai 
poate spune astfel. L. 
Pavlovici din orașul 
Lugoj, deși ducea_ o 
viată îndestulată, avînd 
si casă, si mașină, a 
călcat legea în numele 
banului si al lăcomiei. 
Pentru suma de 1000 
lei a întrerupt cursul 
normal al sarcinii fe
meii S. G. Spre satis
facția sutelor de oa
meni care au asistat la 
proces. Pavlovici si-a 
primit pedeapsa meri
tată : 5 ani închisoare

corectională si 5 
Interdicție profesiona
lă. La 1 an închisoare 
corectională a fost con
damnată M. P.. care a 
Instigat-o De S. G. la 
acest act împotriva 
voințe! sale. Tînăra 
S. G. a fost condam
nată la 6 luni închi
soare corectională. Un 
avertisment pentru al
ții !“. conchide cu jus
tificată indignare au
toarea scrisorii primite 
la redacție.

Am preferat să în
cepem cu această scri
soare. care pune în lu
mină. în cuvinte sim
ple. resentimentele oa
menilor de bună cre
dință fată de aseme
nea acte, considerate, 
pe bună dreptate, cri
me împotriva societă
ții. Dar cazul de fată

nu este singurul. Stă- 
pîniți de dorința de a 
cîștiga bani, indivizi 
cărora nu li se 
poate atribui titlul de 
medic întrucît ei n-au 
mai păstrat nimic din 
etica acestei profe
siuni. încalcă legea în 
perfectă cunoștință de 
cauză. Profilul lor. asa 
cum se conturează din 
piesele conținute în 
dosare, nu poate lăsa 
nici un fel de dubiu 
nimănui.

„Am fost înduioșat 
de rugămințile lui E.M. 
din Drăgăsani. am fă
cut un gest de umani
tarism", declară Za- 
harie Zub, fost inter
nist la cabinetul medi
cal din cadrul între
prinderii de Salubrita
te—București. Ca să 
continue, pe aceeași 
pagină: „Am obser
vat că sub scrumieră 
s-au pus niște banc
note iar după ușă. o 
plasă cu 5 litri vin de 
Drăgășani. Sînt un a- 
mator de vin 
locuit și eu 
gășani..."

Se spune 
suportă 
ne-am fi închipuit, to
tuși. că o singură filă 
de hîrtie poate suporta 
o asemenea probă de 
cinism, de murdărie 
sufletească, de înjosire. 
Zaharie Zub va avea 
timp să reflecteze asu-

Paul DIACONESCU

Cu toate că aparatul de stat are, 
față de întreprindere, note dife
rențiate, specifice, nu 
puțin adevărat că o seamă de ce
rințe fundamentale referitoare la or
ganizarea judicioasă a muncii, folosi
rea intensivă a fondului de timp, crite
riile de eficiență, străduința de a obține 
rezultate de calitate superioară etc. 
sînt comune, cu condiția, bineînțeles, 
de a Ie aplica potrivit necesităților con
crete. Și în acest sens, așa cum inves
tigațiile recente au scos la iveală în 
unități economice existența unor rebu
turi neiustificate, a unor consumuri 
prea mari de materie primă etc. — în- 
tr-o serie de verigi ale aparatului de 
stat, investigații similare, duse în spi
ritul unei înalte exigențe, pot depista 
o seamă de anomalii, de racile, datora
te, în ultimă instanță, unor practici și 
mentalități birocratice.

Acestea au ca rezultat negativ în- 
greunarea excesivă a aparatului admi
nistrativ, fie prin angajarea unui nu
măr prea mare de funcționari în ra
port cu munca ce trebuie efectuată, 
fie prin amplificarea, în mod inutil 
și exagerat, a formularisticii. Defecțiu
nile unui astfel de sistem constau, pe 
lîngă irosirea de energie și timp pe de
geaba, în acumularea unor balasturi 
care îngreunează, sub egida unui cult 
al „formelor" și al „prescripțiilor", ma
nifestarea inițiativei, a dorinței de a 
munci creator, a simțului de răspun
dere personală. Tată, prin urmare, 
„rebuturile" birocrației. Ele au fost 
nu o dată combătute dar perseverența 
cu care reapar, schimbîndu-și — „ca- 
meleonic" — înfățișarea, adaptîndu-se 
împreiurărilor, obligă la o 
veghe și luptă împotriva lor.

O serie de abateri de Ia orga
nizarea rațională, judicioasă a muncii 
administrative sînt datorate formula
risticii excesive. Iată o situație pe 
care am întîlnit-o la secția de planifi
care a Sfatului popular orășeneso din

Pitești, dar care are un caracter mai 
general. E de necrezut — dar reali
tățile demonstrează că așa este — 
cîte formalități întortocheate sînt ne
cesare pentru ca, de pildă, o școală 
să-și procure hîrtie de scris, ori un 
spital niște săpun. Pentru aceasta e 
nevoie de întocmirea unor „necesa
re", care se centralizează la „sfatul- 
oraș", se trimit spre aprobare la „re
giune", de acolo, unele din scripte 
merg la foruri departamentale, se în
torc la „regiune", de aici „la oraș", 
la secția de planificare, care, pe baza 
unor „desfășurătoare", le îndreaptă la 
O.R.A.D. unde, în fine, se prezintă și 
instituțiile sau întreprinderile ca să 
ridice „cota" cuvenită. E o adevărată 
muncă de Sisif, deoarece, dacă aces-

aeroportul FeriLa sosire, pe 
hegy din Budapesta, membrii dele
gației au fost întâmpinați de tova
rășii Jânos Kâdăr, prim-seGretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoreso Socialist Ungar, Jeno 
Fosk, membru a! Biroului Politia 
al C.C. al P.M.S.U.. președintele 
guvernului revoluționar munsito- 
resc țărănesc, Antal Apr6, membru 
al Biroului Politia al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte ai guver
nului revoluționar munGitoresa ță- 
rănesa, Zoitân Komossin, membru 
al Biroului Politia, secretar a) C.C. 
al P.M.S.U., dr. Miklds Ajtai, mem
bru supleant al Biroului Politia al 
C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al 
guvernului revoluționar muncito
resc țărănesc, Kăroly Nemeth, mem
bru supleant al Biroului Politia al 
C.C. aî P.M.S.U., prim-seGretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Budapesta, Jănos Peter, ministrul

Maiestății Sale
HUSSEIN IBN TALAL

Regele Iordaniei
AMMAN

Gu ocazia aniversării proclamării independenței Iorda
niei, adresez Maiestății Voastre felicitări cordiale,---------
șl bune urări de pace ț 
iordanian.

și prosperitate pentru poporul |

ICHIVU STOICA
Președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste România

de Stat

Miercuri dimineața au început 
convorbirile între delegația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român și delegația Comite
tului Central al Partidului Munci- 
toreso Socialist Ungar.

Din partea română participă to
varășii NiGolae Ceaușescu, secre
tar genera] a! C.C. al P.C.R., con
ducătorul delegației, Ton Gheor
ghe Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului- de Miniștri, Alexandru 
Drăghici, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Maxim Berghianu, membru al Co
mitetului Exeautiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Janos Fazekaș, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Dumitru Turcuș. membru supleant

al C.C. al P.C.R., ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Bu
dapesta.

Din partea ungară participă to
varășii Jânos Kâdâr, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U., conducăto
rul delegației, Jeno Fock, membru 
al Biroului Politio al C.C. al 
P.M.S.U., președintele guvernului 
revoluționar muncitoresc țără
nesc, Antal Aprd, membru al Bi
roului Politio al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al guvernului, Zol- 
tăn Komocsin. membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Miklos Ajtai, membru supleant al 
Biroului Politia al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al guvernului, Kă- 
roly Erdelyi, membru al C.C. al 
P.M.S.U., adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Jozsef Vince, 
ambasadorul Ungariei la București.

în cursul după-amiezii convor
birile între cele două delegații au 
continuat. (Agerpres)

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
BELGRAD >

Dragă tovarășe Tito,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con

siliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
nostru personal, vă transmitem dumneavoastră, eminent conducător de 
partid și de stat al popoarelor din R. S. F. Iugoslavia, militant de seamă al 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, un cordial salut tovără
șesc și cele mai calde felicitări cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a zilei 
de naștere.

Comuniștii, oamenii muncii din România se bucură din toată inima 
de realizările remarcabile obținute de popoarele Iugoslaviei în construirea 
socialismului, sub conducerea Uniunii Comuniștilor în frunte cu dumnea
voastră, și dau o înaltă prețuire dezvoltării continue a relațiilor de trai
nică prietenie și colaborare frățească dintre partidele și statele noastre.

Folosim aGest prilej pentru a vă ura, dragă tovarășe Tito, multă sănă
tate, viață lungă și noi succese în activitatea consacrată prosperității po
poarelor Iugoslaviei, cauzei socialismului și pădi în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU CHIVU STOICA
Secretar general Președintele Consiliului de Stat

al Comitetului Central al Republicii Socialiste România
al Partidului Comunist Român
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JUSTIțlEI UMANITĂȚII

Interviu acordat de Jean Paul Sartre ziarului „Scînteia“
După cum s© ști©, în perioada 2—10 mal a avut loc la 

Stockholm sesiunea Tribunalului internațional pentru an
chetarea crimelor de război ale S.U.A. în Vietnam. în le
gătură cu lucrările acestui tribunal al opiniei public© mon
diale, Jean Paul Sartre, cunoscut filozof, scriitor șl militant 
p© tărîm obștesc, președintei© executiv al Tribunalului, a a- 
cordat corespondentului ziarului „Scînteia” la Paris, Al. 
Gheorghiu, următorul interviu.

— Cum a fost 
cheta în Vietnam 
luit ea P

organizată an
si ce a dezvă-

organizată de— Ancheta a fost 
Tribunalul internațional Russell, care 
a alcătuit patru comisii; aceste co
misii de anchetă au plecat în Vietna
mul de nord. Nu am trimis încă vreo 
comisie în Vietnamul de sud.

în prima sa sesiune Tribunalul a 
trebuit să răspundă la următoarele în
trebări r 1. Există agresiune în Viet
nam ? 2. Există bombardamente sis
tematice contra populației civile ?

Comisiile au fost constituite din

reprezentanți din diverse țări pentru 
ca Tribunalul să-și poată păstra 
racterul său Internațional. Comisiile 
au inclus persoane diferite, competen
te în diverse domenii, spre a putea 
ancheta problema bombardării popu
lației civile. Este vorba de fizicieni și 
experți în armamente, medici, biochii- 
miști și juriști, ca și persoane de alte 
profesiuni. Tn esență, au lucrat tehni
cieni capabili să alcătuiască rapoarte. 
Dintre rapoartele furnizate demn de 
menționat este cel al fizicianului Vi- 
gier, care a studiat capacitatea de 
distrugere a bombelor cu bile. Aceas
tă anchetă s-a inspirat, la început,

ca-

dintr-o carte a comisiei de anchetă a 
R. D. Vietnam asupra crimelor ame
ricane. Dar ancheta noastră nu a con
siderat această carte ca singurul ade
văr, ci ca un punct de plecare ce tre
buia verificat. Interesant este faptul 
că de fiecare dată cînd anchetatorii 
noștri au putut face o verificare, ei 
au stabilit că faptele descrise ante
rior erau minuțios de corecte. Docu
mentul vietnamez arăta, de exemplu, 
că o sută de biserici catolice din Viet
namul de nord fuseseră distruse. în 
multe cazuri acestea au fost foarte u- 
șor de recunoscut. în 35 de cazuri 
examinate, ancheta noastră a stabilit 
că bisericile au fost distruse în mod 
deliberat. Deci am făcut un sondaj 
valabil. La fel s-a procedat șl în ce 
privește spitalele. Unii anchetatori au 
fost ei înșiși victime ale bombarda
mentelor, ca fizicianul italian Segni 
și avocata franceză Giselle Halimi j 
ambii s-au aflat, timp de cîteva ore, 
sub bombardamentul unităților fio-

a-
Aceste 

sute și 
ca niș- 

stabilit

tei a 7-a americane, în timp ce se 
aflau pe coasta oceanului. Or, în acea 
regiune nu exista altceva decît un 
sat. Anchetatorii, fizicieni sau experți, 
ca Vigier au făcut un raport absolut 
concludent asupra bombelor cu bile, a- 
runeate cu duiumul de avioanele 
mericane în sectoare întinse, 
bombe împrăștie, fiecare 
mii de bile foarte mici, 
te alice. Or, ancheta a
că aceste bile nu pot vătăma obiecti
vele militare, ci sînt folosite exclusiv 
contra populației civile. Vigier a ve
rificat aceasta personal cu saci de 
nisip, folosiți de apărarea antiaeriană. 
El a constatat că aceste bile, cu toată 
violența șocului, nu pătrund mai 
mult de 20 de centimetri în interiorul 
sacului respectiv. Comisiile au făcut 
numeroase fotografii și filme pe te«

(Continuare în pag. a Vl-a)
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MOBILA
—sub 55ffl,ooperișu.l“

cerului
Datorită construcției a numeroase 

fabrici noi, dotate cu mașini și uti
laje eu parametri la nivelul tehnicii 
celei mai moderne, producția de mo
bilă a crescut în perioada anilor 
1959—1967 de 3,5 ori ; au fost diver
sificate sortimentele, s-au îmbunătă
țit calitatea, funcționalitatea și ’ as
pectul produselor. Concomitent, a 
sporit volumul desfacerilor pe piața 
internă, acesta fiind, ‘ ...................
de ori 
decît 
Pentru 
mobilei 
ții din 
mai bune, în Ca
pitală și în multe 
orașe au fost con
struite magazine 
moderne.

Dar, după cum 
ne informează nu
meroși cetățeni, 
depozitarea și 
conservarea mo
bilei — condiții 
atît de importante 
pentru- ca mobi
lierul să-și poată 
păstra calitățile ce 
i-au fost conferite 
în fabrică — se fac 
în mod cu totul 
necorespunzător. 

Chiar în unele o- 
rașe mai mari, ca 
București, Timi
șoara, Arad, Ga
lați ș.a.. sute și. 
mii de garnituri 
sînt depozitate în 
șoproane, în piv
nițe igrasioase, 
alteori direct sub 
cerul liber, fapt 
care duce la de
gradarea mobilei, 
la numeroase re- 
clamătii din par
tea Cumpărători
lor.

Care sînt perspectivele ? Am a- 
dresat. această întrebare tovarășilor 
A. Patraulea, director general în Mi
nisterul Comerțului Interior. și 
T. Szegd, director general adjunct în 
Ministerul Economiei Forestiere.

— Mobila, mai ales prin finisajele 
folosite astăzi. în majoritate pe 
bază de nitrolacuri și poliesteri. este 
un produs deosebit de delicat, depo
zitarea sa trebuind făcută în con
diții cu totul speciale de tempera
tură. umiditate ș.a. — ne-a spus tov. 
T. Szego. Din păcate. în rețeaua co
mercială șe înlîlnesc .......... ..
menea condiții Cum poate fi rezol
vată problemă ? Iată 
care si-o pun. de ani 
dustria cît și comerțul. Cu doi 
în urmă a fost constituită 
comisie mixtă, formată din reprezen
tanți ai M.E.F. și M.C.I.. în vederea 
studierii celor mai bune soluții de 
depozitare și conservare. Mai mult, 
în acest scop, membrii comisiei s-au 
deplasat și în alte țări. Practic. însă, 
s-a făcut prea puțin. Rezolvarea 
problemei. în orașele mari — s-a 
spus și cu alte prilejuri — o văd nu
mai prin construirea unor depozite 
centrale spațioase, dotate cu meca
nisme de ridicat și transport, cu li
nii de garare cu încălzire centrală, 
care asigură depozitarea și conser
varea optimă a produselor. Pentru 
orașele mai mici pot fi utilizate, așa 
cum am văzut și în alte țări, 
structii mai simple, ușoare, 
și deosebit de eficiente, 
însă unei tendințe. după 
mea. depășite, importante 
destinate noilor spatii de depozitare 
au fost irosite în construcția de ma
gazii proprii fiecărui nou magazin. 
Mai peste tot. asemenea magazii 
s-au dovedit adevărate surse ale 
degradării mobilei, obiectele fiind 
înghesuite claie peste grămadă.

Iată ce a spus în legătură cu a- 
ceasta directorul general A. Pa
traulea :

Comerțul a avut o zestre săracă în 
ce privește spatiile de depozitare și 
conservare a mobilei (pînă 
80 la sută din suprafețele 
aedstui scop fiind cu totul 
punzăfoare) a existat, si o 
prevedere. în ultima vreme 
luate însă unele măsuri menite 
remedieze în bună 
existentă. încă din 1965 au fost con
struite 7 depozite în diferite orașe : 
Baia Mare. Cluj. Moinești. Roman, 
Piatra Neamț ș.a.. eu o suprafață de 
8 000 mp unele dintre acestea ur- 
mînd să fie extinse. Pentru perioada 
cincinalului. MCI. a prevăzut ca 
1/3 din totalul fondurilor sale de in
vestiții. aprobate pentru depozitarea 
mărfurilor să fie afectate sectoru
lui de mobilă Aceste fonduri se vor 
materializa în 55 de depozite cen
trale. cu o suprafață totală de 100 000 
mp. Practic, ele vor fi construite în 
toate regiunile tării, ca si în orașele 
București si Constanta. încă de anul 
trecut, la Iași. Oradea. Satu-Mare, 
Craiova. Tg Mureș. Turda și Arad 
au fost construite sau au început lu
crările la unele dintre aceste spatii.

Buna depozitare depinde însă. în 
condițiile actuale, și de ritmicitatea 
livrărilor Dar. lună de lună, atît fa
bricile industriei republicane, cît și 
cele ale industriei locale sufocă, pur 
și simplu, depozitele existente cu 
mobilă restantă, a cărei valoare nu 
scade aproape niciodată sub 10 mi

la 
de 

so- 
de 
în

mai mare 
în 1952.

vînzarea 
în eondi- 
ce în ce

în 1966, de 40

ș.a., cu situații grele). De ce ? „în 
general, din cauza lipsei de amplasa
mente,. întârzierii - " “ 
pentru depozite" - 
Dată fiind urgența 
necesar ca sfaturile populare, 
D.S.A.P.C.-urile să găsească neîntîr- 
ziat modalitatea apropierii termene
lor de dare în folosință a acestor 
spații.

Ge se mai constată ? Că- nici depo-

fixării zonelor 
ni s-a răspuns., 
problemei, este 

populare,

dustrie în stare demontată, în am
balaje recuperabile, ceea ce duce la 
o economisire cu 50 la sută a spa
țiului de depozitare. Aflăm însă că, 
deși sistemul a fost acceptat’ și de in
dustrie. și de comerț încă de acum 3 
ani,, el se mai... experimentează și as
tăzi. Cînd se vor trage concluziile ? 
N-am primit răspuns nici de la 
M.E.F., nici de la M.C.I. O altă cale, 
recunoscută și: ea de ambii parteneri

*

Exteriorul (fotografia din stingă) și interiorul (fotografia din dreapta) depozitului de la 
Chitila al O.C.L. Mobila București. Oare numai cauze obiective determină un asemenea 

mod de depozitare ? Foto : M. Andreescu

încă rar ase-
o întrebare pe 
de zile. atît. in- 

ani 
chiar o

con- 
ieftine 

Datorită 
părerea 
fonduri

în 1965. 
afectate 
necores- 
lipsă de 

au fost, 
să 

parte, situația

lioane lei. Sînt cazuri cînd 
București. Constanta. Timișoara, 
exemplu, marfa care trebuia să 
sească eșalonat. într-o perioadă 
două luni, a fost livrată, toată.
3—5 zile. Asemenea livrări îngreu
nează simțitor situația, impunînd. o 
dată mai mult, respectarea eșalonării 
de către toti furnizorii.

Din cele arătate de reprezentanții 
celor două ministere rezultă că pro
blema depozitării și conservării mo
bilei se află pe cale de rezolvare. 
Ritmul acestei rezolvări depinde, 
însă, evident., și de ritmul realizării 
nOilor Construcții. Cum stau lucru
rile în această direcție ? Privind gra
ficul de dare în folosință, coristați cu 
surprindere că 26 de depozite din cele 
55 planificate pentru cincinal sînt 
prevăzute pentru anii 1969—1970. iar 
abia 12 pentru 1968 (în peste 70 la 
sută din cazuri fiind vorba de orașe 
mari ca Brașov, Sibiu, Galați, Brăila

SCiNTEIA — joi 25 mai 1967

RECLAMATEI — SESIZĂRI — RĂSPUNSURI»
O Dumitru Oniță din comuna Băiculești, raio

nul Curtea de Argeș, a trimis o sesizare direct 
Ministeruflui Sănătății și Prevederilor Sociale, 
cu toate că rezolvarea ei era de competenta 
sfatului popular raional. Adresantul deci a 
ocolit... adresa. Dar ce s-a intîmplat cu scri
soarea 7 A fost expediată către minister la 
18 ianuarie a.c. Aici a zăcut exact o lună de 
zile. (Era obosită, după atîta drum !) La 18 
februarie a fost îndrumată spre Sfatul popular 
al regiunii Argeș. După călătorie, 1 se reco
mandă o nouă „odihnă". La 23 martie a.c. a 
fost trimisă Sfatului popular al raionului Curtea 
de Argeș. De atunci nu se mai aude nimic de 
ea. O fi murit ? Unde a fost inmormîntată 7

• Drumul dintre Uzinele de produse sodice 
Ocna Mureș și cartierul Uioara de Sus care — 
după cum ne-a scris corespondentul voluntar 
Ian Suciu — a dispărut în mod misterios, era 
pe' cale de a fi regăsit. Cel puțin așa ne încredința, 
pe la stfîrșitul lunii martie a.c., Sfatul popular 
ăl raionului Aiud. în răspunsul referitor la 
sesizarea menționată se preciza că, la Sfatul 
popular al orașului Ocna Mureș, s-a instituit 
o comisfie de tehnicieni „pentru studiu și execu
tarea lucrărilor necesare refacerii acestui drum". 
Comisia în care a fost numit și loan Băgăianu, 
vicepreședinte al Comitetului executiv ai Sfa
tului popular al orașului Ocna Mureș, și-a 
început< activitatea. ’Au fost--astupate cîteva 
șanțuri și cîteva gropi. Reparațiile s-au împot
molit însă, tocmai cînd o luaseră... pe drumui- 
cel bun- Practic, drumul a rămas tot impracti
cabil ! Se instituie o nouă comisie 7

© Mi-am instalat în balconul apartamentului 
trei lădițe cu flori. După cîtva timp m-am 
pomenit acasă cu o adresă din partea Sfatului 
popular al orașului Băile Herculane : „Prin 
prezenta vă punem în vedere ca în termen de 
trei zile de la primirea prezentei să desființați 
lada cu flori de la etajul locuinței dv. deoarece 
celelalte locuințe nu au asemenea lăzi, iar 
locatarii au comunicat că nici în viitor nu 
intenționează să creeze asemenea aspecte... De 
neconformare rămîneți direct răspunzător, 
luîndu-se măsuri corespunzătoare împotriva dv“. 
Sînt obligată deci să nu mai iubesc florile ! 
Nu le voi mai iubi. Mă gîndesc să cultiv buru
ieni, Poate că între aspectul lor și alte „aspecte" 
din estetica orașului nu va mai fi nici un 
contrast.

Ana OLARIU
Băile Herculane, 
str. 6 Martie, nr. 6

• Jumătate din căzile care aveau 1,75 m lun
gime de la baia comunală din Roman au fost 
înlocuite cu altele mai mici. Pensionarul N.G. 
Vasiiiu arăta într-o scrisoare că noile căzi sînt 
cam incomode, deoarece nu sînt pe potriva înăl
țimii unei bune părți din locuitori! orașului. El 
aprecia că aceste căzi au o lungime de 1,10 m. 
Sîntem îndreptățiți să-l contrazicem. Sfatul 
popular al raionului Roman ne face cunoscut 
că lucrurile nu se prezintă chiar așa : căzile au 
1,50 m lungime. De aici concluzia : „apreciem că 
sesizarea nu este întemeiată". Să mai lăsăm să 
aprecieze și cei ce au 2 m înălțime. Poate sînt 
de altă părere.

• Apa minerală — ca orice lichid — are, prin
tre altele, și proprietatea de a curge continuu. 
Numai prin unitățile alimentare aparținînd de 
O.C.L, Tg. Jiu „curge" cu intermitență. Cînd e 
din abundență, cînd nu e deloc. La sfîrșitul lunii 
aprilie, în întreg orașul, 7 zile la rînd nu s-a 
putut găsi o sticlă de apă minerală. Cîteodată 
lipsește și sucul. Se vede că se apropie vara. 
Și vara „izvoarele" O.C.L.-ului din Tg. Jiu mai 
seacă 1

Ion DAN
Tg. Jiu, Bd. Teilor, nr. 10

• în luna noiembrie 1966 am cerut printr-o 
scrisoare adresată I.C.C.F. Iași o adeverință de 
vechime în cîmpul muncii. La 27 februarie a.c. 
am predat la biroul de sesizări al Ministerului 
Căilor Ferate o cerere similară. Pe ziua de 15 
am chemat la telefon I.C.C.F. Iași. O salariată 
de aici, pe nume Ivanovici, mi-a promis că va 
vorbi cu un alt salariat, Crihan, și m-a sfătuit să 
am răbdare, că voi primi răspuns scris acasă, 
în 7 luni de zile I.C.C.F. Iași nu s-a învrednicit 
încă să-mi elibereze o adeverință din pricina 
căreia nu-mi pot aranja dosarul de pensie. 
Oare n-am dreptul să pretind celor ce mă sfă
tuiesc să mai aștept să suporte ei din propriul 
buzunar daunele pe care mi le-au adus mic 7

Nicolae C. GEORGESCU 
Calea 13 Septembrie, nr. 87 
et. I, raionul V. I. Lenin București

52

PENTRU

I

SEZONUL

CALD

RAȚIONALIZAREA
MUNCII ADMINISTRA TIVE

(Urmare din pag. I)

zitele intrate în construcție nu se 
realizează în ritmul stabilit. în mo
mentul de față, toate construcțiile de 
depozite de mobilă sînt sub grafic ! 
„Deși regiunea București are termen 
de dare în folosință chiar în acest 
an pentru trei depozite — la Giur
giu. Roșiorii de Vede și Alexandria 
— și cu toate că dispune de proiecte 
de execuție — ne-a spus tov. 
C. PĂIȘ, director general adjunct în 
M.C.I. — totuși realizările sînt zero. 
Pentru PetrOșeni, Tulcea, Galați ș.a., 
sfaturile populare respective n-au 
asigurat pînă acum nici măcar stu
diile tehnicb-economice, 
depozitele din
Tirnaveni ș.a. nu există decît aceste 
studii. O situație 
este la București, 
circa 20 la sută din mobila produsă 
de toate fabricile pentru piața' inter
nă : deși sfatul popular al orașului 
trebuia să înceapă lucrările încă de 
anul trecut, abia acum caută proiec
tant, constructor și materiale..?'.

Iată un bilanț îngrijorător.
Reprezentanții comerțului, ca și 

specialiștii din industria produselor 
finite din lemn susțin că. în afară, de 
crearea unor depozite noi, care nece- 
sită fonduri importante, mai există și 
alte căi pentru rezolvarea problemei 
depozitării și conservării mobilei. De 
pildă, livrarea acesteia de către în

iar pentru 
Timișoara. Reșița,
deosebit de gravă 

unde se desface

încă de acum trei ani. ca deosebit de 
eficientă, pentru descongestionarea 
spațiilor de depozitare este desface
rea mobilei direct de la 
domiciliul cumpărătorilor, 
acest caz problema se mai 
unele regiuni ale țării. Ce 
discută ? Dacă trebuie să 
sau nu rabat comercial unităților de 
resort ale sfaturilor populare care 
realizează acest sistem de livrare ; 
dacă .sistemul trebuie sau nu aplicat 
și Ia alte întreprinderi decît cele ale 
industriei republicane etc.

Neîndoielnic, problema depozitării 
și conservării' mobilei impurie O ana
liză atentă nu numai din partea fo
rurilor direct interesate — Ministerul 
Comerțului Interior, Ministerul Eco
nomiei Forestiere, sfaturile populare 
regionale — ci și din partea altor fo
ruri centrale. Trebuie să se găsească,-- 
chiar în condițiile existente, modali-, 
tăți pentru ca depozitele pe care le 
avem să fie reparate și întreținute, 
să se asigure o organizare exemplară 
în interior, spre a fi evitate pagubele 
de milioane pe care le înregistrează 
statul prin degradarea .mobilei, ca. și 

-neajunsurile întâmpinate de cumpă
rători. aceștia cerînd. pe bună drep
tate, să li se livreze obiecte în per
fectă stare.

fabrică 
Dar și 
discută 
anume 
se acorde

la 
în 
în 
se'

In sezonul călduros este re
comandabil să se poarte cămăși 
din fesături ușoare, răcoroase. 
Dintre țesăturile utilizate in con
fecționarea cămășilor, cele care 
întrunesc aceste calități sînt cele 
din bumbac. Magazinele de spe
cialitate oferă cumpărătorilor că
măși în diferite culori și desene, 
cu o croială modernă și adecvată 
oricărei ocazii. De exemplu, pen
tru ținuta de lucru, la sport, în 
excursii există cămăși confecțio
nate din țesăturile numite „Spar
ta", „Gelu", „Olimp" în carouri 
de diferite mărimi și în culori 
vii sau din zefir uni. Aceste că
măși sînt practice, rezistente la 
purtare, ușor de întreținut. Cos
tul lor — între 32 și 46 lei.

Pentru ocazii sînt indicate că
mășile albe sau cu desene discre
te din poplin sau dejalen. Aceste 
cămăși au o linie elegantă, gulere 
și manșete tari. Prețul acestor că
măși este între 90—114 lei.

Ast- 
trecut

te cote sînt insuficiente din pricina 
ajustărilor ivite pe parcurs, se fac —• 
pe aceleași căi — intervenții supli
mentare și timpul trece, hîrtiile se în
mulțesc, iar munca specialiștilor din 
această secție — de obicei cadre cu 
pregătire economică superioară — se 
reduce la urmărirea situațiilor scrip
tice.

După părerea tov. Dumitru Petres
cu, șeful secției de planificare de la 
Sfatul popular al regiunii Argeș — a- 
semenea anomalii se explică și prin 
faptul că o serie de organe centrale 
(în domeniul sănătății, învățămîntului, 
agriculturii etc.), ca să-și justifice sche
mele încărcate, cer, la rîndul lor, tot 
felul de lucrări și situații, 
fel, dacă în cursul anului
secția de planificare a regiunii a tre
buit să rezolve 1965 de lucrări, cerute 
de la forurile centrale, în primul tri
mestru al anului în curs numărul aces
tor lucrări s-a cifrat la 581 (deci, com
parativ, cu circa 20 la sută mai mare). 
De asemenea, tendința de creștere a 
schemelor e determinată și de faptul 
că o seamă de normative care apar (ca 
de ex. în domeniul arbitrajului de stat, 
controlului financiar 
de noi și noi posturi.

Este oare rațional 
pentru orașul Pitești 
ne pendinte de el să existe un „con
siliu agricol" format din 5 salariați 
(un președinte, 3 tehnicieni, un plani
ficator)? Ca să-și justifice salariul, unii 
din ei își „fac de lucru” prin birouri. 
Așa, de pildă, tehniciană specializată 
în „cultura mare" rezolvă corespon-

etc.) cei crearea

MESCULAP

și judicios ca 
și încă 5 comu-

Nicolae BRUJAN

LA TARABĂ
(Urmare din pag. I)

pra actului său. Sen
tința Tribunalului 
popular al raionului 16 
Februarie : 5 ani închi
soare corecțională. 3 
ani interdicție corec- 
țională. 5 ani interdic
ție de a profesa me
dicina.

Emil Stefănescu. din 
București, condamnat 
în 1964 la 1 an și 6 luni 
închisoare corecțională 
pentru complicitate la 
înșelăciune în dauna 
avutului obștesc, deți
nea de multă vreme 
la domiciliul său in
strumente pentru în
treruperea 
normal al 
medicamente, formula
re de rețetă ștampila
te. Martora M. N. de
clară : „L-am cunoscut 
pe Emil Stefănescu pe 
litoral. în vara anului 
1966. Mi-a spus că e 
medic și că face în
treruperi de sarcini a- 
casă. Mi-a dat adresa 
și numărul de tele
fon..." între timp a a- 
părut decretul pentru 
reglementarea între
ruperii cursului sarci
nii. dar E. Stefănescu 
a găsit tocmai în acest 
fapt o sursă sporită de 
venituri ilicite.

Astfel. în ziua de 4 
martie a provocat un

cursului 
sarcinii.

avort cetățencei C.P., 
„prietenă de familie" 
de la care nu s-a je
nat să primească bani. 
A doua zi. duminică, 
cele două familii au... 
sărbătorit evenimen
tul. orînzind împreună 
la Athănee Palace. Ce 
anume putea determi
na o asemenea hotă
rîre din partea cetă- 
tencei C.P. ? Familia 
sa e cunoscută că o 
familie bazată pe ar
monie si înțelegere, cu 
o situație materială 
bună. Au intervenit, 
însă, egoismul, dorin
ța de a nu-si „com
plica" viata.

După repausul du
minical. luni. 6 mar
tie. E. Stefănescu a 
repetat operația. de 
data aceasta femeii 
T.P.. de la care a pri
mit 2 000 lei. Sentința 
Tribunalului popular 
al raionului T. 
dimirescu pune 
cluzii drastice 
asemenea 
criminale 
împotriva 
societății : 
chisoare
Si 6 ani Interdicție co- 
rectională. Cele două 
femei au fost pedep
site. fiecare, cu cîte 1 
an închisoare corecțio- 
nală și 1 an Interdic
ție corecțională.

Via- 
con- 
unei 

activități 
îndreptate 

vieții si a 
6 ani în- 

corectională

CONSECINȚE TRAGICE
în fața instanței Tri

bunalului popular al 
raionului N Bălcescu 
a avut loc recent un 
proces ieșit din comun, 
care a stîrnit 
narea întregii 
te. Valentina 
fostă moașă 
talii! Rrîncovenesc, a 
provocat un avort Ro- 
dieăi Eftimiu. După 
numai cîteva zile, da
torită complicațiilor in
tervenite de pe urma 
operației. R. Eftimiu a 
decedat. Prețul sîn-

indig- 
asisten- 
Chiner. 

la Spi-

geros a două vieți o- 
menesti. prețul 
dar al 
abominabile 
de 900 lei.

Cine ar putea 
cuvintele care să 
crime durerea mamei 
ce și-a pierdut fiica 
aflată în floarea vîrs- 
tei ? O tragedie pro
vocată cu bună stiintă 
de o Individă rapace, 
de o negustoreasă de 
vieți omenești. V. 
Chiper și-a nrimii pe
deapsa : 12 ani închl-

acestei
a

mur- 
crime 

fost

găsi 
ex-

soare corecțională. 
Dar oricît de aspră ar 
fi. oedeansa nu poate 
recupera pierderea i- 
reparabilă.

La suita acestor in
divizi care s-au dezis 
de nobilele teluri ale 
profesiunii lor se a- 
daugă si cîteva ..moa
șe" de ocazie, 
„doftoroaie" 
lor. ne care 
si nofta de 
necinstite le 
nă să-și pună în apli
care cunoștințele si 
procedeele lor empi
rice.

într-o comună din 
raionul Gorj a fost a- 
dusă. tocmai din raio
nul Alexandria. ..spe
cialista" Valerica Bo- 
ciog. De asemenea. 
Efdochia Constantin, 
din raionul Adamclisi. 
Dumitra Ciucă din ra-

Invocate mărunte inte
rese , legate de confor
tul familiei ’ (ratele la 
mobilă, banii pentru

cîteva 
ale sate- 

lăcomia 
cîștiguri 
determi-

Ionul Drăgășani, Ca
talina Sarcadi din O- 
radea. Elena Popescu 
din Petroșani au fă
cut întreruperi de . turism !). Iar cît îi pri- 
sarcini prin mijloace vește pe profitorii ve- 

roși ai acestor infrac
țiuni, culpa 
poate afla, 
nea, nici 
cumstanță
Aesculap întruchipează 
de-a lungul istoriei o- 
menești nu numai o 
profesiune, ci și o con
știință etică. Dintot- 
deauna. indiferent de 
legile ce au guvernat 
societatea. asemenea 
„aesculapi de tarabă" 
au fost întîmpinați cu 
dezgust și oprobriu.

Indivizii de mai sus 
și-au închipuit, pe 
semne, că instanțele 
judecătorești vor fi 
blînde cu ei, au crezut, 
poate. în orbirea lăco-

rudimentare, provo- 
cînd. în unele cazuri, 
îmbolnăviri. Toate au 
fost condamnate la 
pedepse între 5 ani si 
1 an și 6 luni.

Nimeni și nimic nu 
poate justifica comite
rea unor astfel de 
delicte. Nu existența 
unor maladii incu
rabile și nici dispera
rea unor situații fără 
ie.șire le-au împins pe 
aceste femei la încăl
carea legii. în cele 
mai multe cazuri și-au 
spus cuvîntul mentali
tăți egocentrice, obiș
nuința unei vieți co
mode, lipsite de res
ponsabilitate.

lor nu-și 
de aseme- 

o cir- 
atenuantă.

au fost

miei lor, că peste arti
colele de lege s-a de
pus praful uitării, că 
o lege adoptată 
poate fi încălcată mîi- 
ne. Justiția pedepsește 
cu rigurozitate și as
prime asemenea delic
te, respectă cu sfințe
nie și aplică cu hotă- 
rîre o lege care emană 
din interesele întregu
lui popor.

Nu. legea nu poate 
ierta pe cei ce se pun 
în afara ei. Indivizi ca 
acei despre care am re
latat mai sus, cetățeni 
care s-au dezis de cali
tatea lor profesională, 
inși care pentru bani 
sfidează și încalcă o 
lege menită să apere 
sănătatea și vitalitatea 
întregii noastre socie
tăți nu se pot aștepta 
decît la pedeapsă as
pră.

azi

dența (cam două scrisori pe zi) și eli
berează diverse certificate. Tehnicianul 
agronom „identifică pășunile", îndru
mă cum să se facă „buna conservare 
a furajelor" etc. etc., deși fiecare din 
cooperativele agricole existente în cele 
cinci comune are un conducător com
petent, cu experiență, cu studii supe
rioare. Secretarul sfatului popular oră
șenesc, ca și șeful secției de planificare 
(Petre Defta) sînt de părere că 
numărul celor care lucrează la con
siliul respectiv e prea mare. Mai ales 
că au luat ființă de curînd și organe 
speciale pentru îndrumarea C.A.P. 
Dar schema — ni se spune — a venit 
așa de la sfatul regional. Aici, la oficiul 
de muncă $i salarii, justificarea sună 
identic : „așa prevăd normativele ve
nite de la forurile centrale (Consiliul 
Superior al Agriculturii)".

Aceste răspunsuri scot în evidență 
și o altă cauză care duce, în mod ne
justificat. la mărirea aparatului admi
nistrativ Și anume : prevederile, nor
mativele se aplică mecanic, fără a se 
căuta adaptarea lor 
dițiilor locale. împrejurărilor 
crete, 
nale. tov. B. Guțu. 
cipal. ne semnalează 
aplicare mecanică a 
de salarizare. „Consider că e nefiresc 
— ne spune d-sa — ca fiecare din 
cele trei cinematografe orășenești, a- 
flate foarte aproape unul de altul, să 
aibă cîte un responsabil. Dar așa se 
află prevăzut într-un normativ și nor
mativul a fost aplicat în mod meca
nic" De multe ori. această larghețe, 
pornită dintr-nn respect ..birocratic" 
pentru „forme", se asociază cu un 
sentiment de bunătate, de generozi
tate, reeditîndn-se vechea mentalitate 
parazitară ce consideră că bugetul 
statului e o sursă abundentă din care 
pot să se înfrupte cît mai multi.

Menținerea unor anomalii biro
cratice este favorizată și de co
moditatea, de dorința unor lu
crători din administrație de a avea, 
cum se spune, „o viață ușoară", 
în acest sens, de nildă. ne-a vorbit și 
tov. BENONE POPA, director adînnct 
la sucursala regiunii Argeș a B.N.R. 
„Din păcate, prea adesea se observă 
din partea celor responsabili tendința 
de a-și crea, la alcătuirea schemelor, 
„un surplus", pentru ca. în felul aces
ta. sarcinile să fie îndeplinite în con
diții mai comode. Pentru apărarea a- 
cestui punct de vedere sînt în stare 
să apeleze la lungi pledoarii și justi
ficări. spre a dovedi că „ultimele Po
sibilități s-au 
foarte greu să 
inutil*.

Dar iată și 
trazic criteriile unei organizări rațio
nale. De ce, de pildă, unele întreprin
deri de industrie locală depind direct 
de secția de resort a Sfatului regional 
Argeș, pe cîpd altele sînt conduse mai 
departe prin intermediul sfaturilor 
raionale, deși acestea nu au nici sec
ții specializate, nici cadre competente 
pentru îndrumarea lor ? Nu se creează, 
în situația pomenită la urmă, un ocol

Lă filiala

potrivit con- 
con- 

Băncii Națio- 
inspector prin- 
un alt caz de 
unei „scheme"

epuizat" și se îndură 
renunțe la vreun post

alte aspecte care con-

Aveți

acasaV

sticlărie

inutilă?

în fiecare gospodărie s-au strîns, 
în timpul iernii, cantități apreciabi
le de sticle și borcane de la conser
vele de legume și fructe consuma
te, care blochează spațiul prin bu
cătării și cămări. Unele gospodine, 
mai cu inițiativă, au valorificat a- 
cest „balast" al cămărilor De la în
ceputul anului pînă la 10 mai s-au 
plătit circa 117 milioane lei pentru 
sticle și borcane restituite. Pe de 
altă parte, industria alimentară, care 
se pregătește pentru apropiata cam
panie de fabricare a primelor re
colte de sezon, are mare nevoie de 
aceste ambalaje. în vederea trans
ferului sticlelor si borcanelor' din 
gospodăriile cetățenilor în fabrici, 
Ministerul Comerțului Interior a 
luat recent măsuri de îmbunătățire 
a sistemului de 
ambalaje, destul 
nu de mult.

în ce constau
■ în primul rînd, numărul centrelor de 

achiziție a sticlelor si borcanelor din 
orașe de la 340 la peste 500. Para
lel, s-a organizat preluarea și în 
peste 3 000 de magazine cu produse

preluare a acestor 
de deficitar pînă

ele ? A fost mărit,

s-au

alimentare. Responsabilii acestor u- 
nități sînt obligați să-i informeze pe 
cumpărători, prin afișe așezate la 
loo vizibil, că în unitatea respectivă 
se cumpără astfel de ambalaje, pre
cum si prețul ce se oferă. (Din pă
cate, în unele magazine
pus afișele, dar nu se preiau bor
cane ; în alte centre, preluarea este 
blocată ceasuri în șir din lipsa am
balajelor dq lemn ; ambele situații 
pot fi întîlnite, de exemplu, în uni
tățile din Piața Dorobanți din Capi
tală).

Pentru ca magazinele să fie coin
teresate în achiziționarea unui nu
măr cît mai mare de sticle si bor
cane, s-a mărit remiza acordată lu
crătorilor care se ocupă cu această 
operație. Se plătește remiză și 
administratorilor de blocuri care își 
iau în sarcină strîngerea sticlelor și 
borcanelor de la locatarii blocurilor 
respective. în plus, pe lîngă centrele 
de achiziție funcționează peste 1 500 
de achizitori ambulanți, care vin la 
domiciliul cetățenilor si cumpără 
orice cantități de sticle și borcane, 
la preț de învoială, chiar și pe ■-

nejustificat, o 
rită căreia se 
tii inutile ?
raională, de pildă, există cîțiva func
ționari care controlează buna deser
vire în magazine, amplasarea rețelei, 
etc., iar șeful acestei secții are delega
ție de inspector comercial. Care e 
eficiența, aportul practic al unui ase
menea control ? Doar în regiune exis
tă și o Direcție comercială, organiza
tă pe servicii, care; are 60 de sala- 
riați (față de 26. citi existau în 1962). 
De fapt, unitățile din rețeaua comer
cială numai de frecventa contrr>a1'',nr 
și supracontroalelor nu se pot plîn- 
ge. Afară de cei de la trusturi și or
ganizații locale, care îndrumă direct 
unitățile operative, și afară de inspec
torii comerciali, fiecare unitate e cer
cetată periodic de controlul obstesc, 
sanitar, bancar, de protecția muncii, 
metrologic, de Paza contra incendiilor 
etc. — în total vreo 10—12 rîndnri de 
vizitatori periodici,- care .chestionează, 
dresează procese verbale etc. Rezul
tatul ? Se pierde timp prețios, fără 
vreo eficientă.

Nevoia de raționalizare a muncii 
administrative este imperios cerută si 
de faptul că — în cazul manifestării 
unor anomalii sau dereglări, neînlătu
rate la vreme — se afectează bugetul 
de timp al cetățeanului care pierde 
ore în șir cu așteptatul. Or. este nece
sar ca asemenea practici să fie dezră
dăcinate cu hotărîre. fiecărei instituții 
revenindu-i sarcina să revizuiască în 
spirit critic, cu un ochi proaspăt, noia
nul de formulare și formalități, să eli
mine pe cele de prisos ori compli
cate în mod inutil, astfel ca timpul 
oamenilor muncii 
mod fructuos, 
sionale, odihnei, 
nere, preocuparea 
pentru raționalizarea muncii, a apara
tului de lucru, trebuie să ducă la mo
dalități de organizare suple, în con
cordantă cu cerințele mereu noi ale 
realității. Se știe, de pildă, că, în urma 
unor măsuri ale statului, pe plan de
mografic sau în domeniul regimului de 
pensii, unele secții cum ar fi „starea 
civilă" sau „prevederile sociale" sînt 
deosebit de solicitate. Or, o circum
spectă raționalizare a muncii în ca
drul sfaturilor, prin eliminarea for
melor inutile, ar putea crea disponi
bilități de personal necesare efectuării 
lucrărilor care își sporesc în 
mod real volumul. Tn genere, așa 
cum au subliniat interlocutorii noș
tri. preocuparea pentru 
zarea și eficienta

verigă de prisos, dato- 
provoacă întîrzieri, hîr- 
La secția comercială

să fie dedicat. în 
ocupațiilor 

familiei, 
continuă, atentă,

nrnfe-
Tn ge-

raționali- 
organizare a 

muncii trebuie să se exercite la toa- 
administrative.te nivelele activității

Indicațiile venite de la forurile centra
le trebuie aplicate potrivit condițiilor 
locale cu inițiativă și spirit de răspun
dere. Nn e mai puțin adevărat că și 
forurile centrale — în primul rînd fo
rurile care îndrumă direct munca sfa
turilor populare — trebuie să vegheze 
ca măsurile cti caracter general să nu 
fie aplicate în mod mecanic, formal, 
pentru ca o seamă de anomalii să fie 
eliminate.

celea care nu au etichetele cură
țate.

Intr-o serie 
care au strîns 
prea mare de 
pot adresa

de orașe, cetățenii 
prin cămări un număr 
sticle și borcane se 
telefonic depozitelor 

I.R.V.A., acestea trimițînd la domi
ciliul solicitanțilnt achizitori care 
le achită pe loc și le ridică.

S-au asigurat avansurile necesare 
achizitorilor, iar pentru completarea, 
în permanență, a sumelor necesare, 
în București este folosită o rețea 
mobilă de casieri plătitori.

Pe lîngă măsurile enumerate, mai 
sînt în curs de aplicare și altele, 
dintre care amintim : stabilirea pro
gramului de lucru al remizierilor am
bulanți în funcție de cel al majorității 
salariaților. intensificarea 
prin magazine, mobilizarea 
tor forme de comerț — 
cooperației de consum și 
de legume și fructe — în 
rarea ambalajelor etc Esențial este 
ca măsurile să fie aplicate concret, 
aslgurîndu-se pretutindeni o bună 
organizare. în această activitate fiind 
interesate seetoare importante ale e- 
conomiei, cît și cetățenii.

preluării 
și a al- 
unitățile 
unitățile 
recupe-
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îmbunătățirea calității și lărgirea 
sortimentului stofelor sînt proble
me de interes general, care cad 
în sarcina întreprinderilor produ
cătoare ale industriei ușoare, dar 
și a furnizorilor de materii prime. 
După eforturile depuse pînă. acum, 
se poate aprecia că industria ușoa
ră a realizat, în ultimul timp, stofe 
mai bune, fine, în diferite culori 
și combinații, cu un aspect, și tușeu 
plăcut, bineînțeles fără a satisface 
în întregime pretențiile justificate 
ale'cumpărătorilor. Evident, aceste 
eforturi au dat roade, datorită, în 
mare măsură, îmbunătățirii cali
tății linurilor livrate de gospodări
ile agricole de stat și cooperativele 
agricole de producție. Comparativ 
cu 1960, cantitățile de lînă fină și 
semifină intrate în fondul cen
tralizat al statului au sporit de 
cîteva ori, iar cantitatea linurilor 
destinate țesăturilor superioare, de 
la 10—15 la sută în anul 1958, la 
circa 35 la sută în anul 1966.

Alături de posibilitățile din in
dustria ușoară, nefructificate încă, 
de îmbunătățire a stofelor, există 
și în unitățile agricole mari rezer
ve de a se ridica substanțial cali
tatea linurilor livrate. Practic, fără 
eforturi suplimentare, producția de 
linuri fine și semifine de calitatea 
I ar putea fi considerabil sporită, 
dacă s-ar înlătura unele deficiențe 
care au drept rezultat degradarea 
acestei materii prime valoroase. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cit 
livrarea unor linuri de proastă 
calitate influențează negativ în
treaga activitate a filaturilor și 
țesătoriilor, calitatea stofelor fabri
cate și aduce beneficii mai mici 
sau chiar pagube unităților agri
cole, economiei naționale. Cum se 
manifestă aceste deficiențe și ce 
efecte concrete au în utilizarea li
nurilor ?

Mai întîi, este vorba de degra
darea unor cantități mari de lînă, 
diminuarea caracteristicilor lor fi- 
zico-mecanice și tehnologice, dato
rită furajării, întreținerii și adă- 
postirii necorespunzătoare a oilor. 
Aceste neajunsuri au contribuit și 
contribuie la creșterea ponderii 
linurilor de calitatea a Il-a și a

*7
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IlI-a — calități din care nu pot 
rezulta stofe fine, superioare. Anul 
trecut acestea au reprezentat 12,8 
la sută, respectiv, 17,2 la sută, din 
totalul linurilor fine și semifine 
intrate în secțiile de sortare-spăla- 
re ale întreprinderilor producătoa
re. Apoi, de linurile cu un conținut 
marc dc impurități vegetale — 
scaieți și turiță — mai ales la me
rinos și țigaie. Nici acestea nu pot 
fi folosite în procesul tehnologic al 
filaturilor de lină pieptănată pen
tru obținerea de fire fine, deci nu 
pot fi valorificate superior. Oile 
merinos și țigaie dau o lină bună. 
Numărul lor a crescut și totuși nu 
se obțin rezultatele scontate. Efor
turile pentru a se îmbunătăți rasa 
oilor merită să fie salutate și sini 
prețuite, dar iată că, datorită unor 
neglijențe, se irosesc mari valori 
materiale. Treaba a fost făcută 
doar pe jumătate, deoarece nu s-au 
luat măsuri pentru îngrijirea pă
șunilor, pentru curățirea lor de 
scaieți, ciulini, turiță, care se prind 
de cojocul oilor. în scopul înlătu
rării impurităților, linurile sînt su-

puse unor operații tehnologice— 
carbonizare — care le redțic-re
zistența, elasticitatea, diminuează 
caracteristicile lor, astfel că nu 
mai pot fi utilizate decît pentru 
postavuri inferioare. Numai anul 
trecut au fost supuse operației de 
carbonizare circa 2 100 tone linuri 
spălate. Aceasta a însemnat pentru 
economia națională o pierdere de 
circa 40 milioane lei.

Dar deficiențele nu se opresc aici. 
Prin „tradiție", crescătorii practică 
însemnarea oiîor. în această pri
vință, nu se poate obiecta nimic, 
dacă marcarea oilor nu s-ar face 
cu smoală, păcură, ceară, vopsea 
de ulei și alte substanțe nelavabile. 
Linurile recoltate de pe aceste oi, 
oricît de minuțios ar fi spălate în 
procesul tehnologic industrial, nu 
pot fi folosite decît la un număr 
restrîns de articole, deoarece au o 
rezistență redusă și un consum 
specific ridicat. în 1966, circa 150 
tone lînă au fost degradate prin în
semnarea cu substanțe nelavabile.

Vorbeam de consecințele folosirii 
linurilor degradate în industrie.

Potrivit orientării consec
vente a partidului de a pro
mova în toate domeniile ac
tivității economice un spi
rit nou, științific, în ultimul 
timp' în întreprinderile in
dustriale din țară se des
fășoară o vastă acțiune de 

' organizare pe baze științi
fice a producției și a mun
cii. Cadrele din economie, 
din institutele de cercetare 
științifică se preocupă tot 
mai intens de introducerea 
în practică a metodelor 
moderne matematice, a teh
nicilor noi de calcul.

Ca o expresie a acestor 
preocupări, sub egida Cen
trului de calcul economic 
și cibernetică economică 
din București se editează 
revista „Studii și cercetări 
de calcul economic și ci
bernetică economică." A- 
pariția revistei se înscrie 
ca un sprijin important, 
pentru cadrele economice, 
tehnice, administrative, răs- 
punzînd nevoii lor de a se 
informa în acest domeniu 
nou al științei, în care la 
noi în țară există încă pu
ține cunoștințe. In același 
timp revista înlesnește 
schimbul de opinii între 
cercetători, fructificarea 
celor mai valoroase dintre 
lucrările elaborate.

Conținutul publicației e- 
eforturi meri- 

linia cercetării 
fundamentale.

pentru valorificarea maxi
mă a timpului de muncă, 
sînt înfățișate căi de deter
minare optimă a stocurilor 
de mărfuri și de progra
mare a transporturilor. Re
țin atenția avantajele pe 
care le asigură conducerea 
și organizarea științifică a 
proceselor economice. De 
pildă articolul „Studiul efi
cienței economice a meto
delor statistice de control 
dimensional la mașinile 
unelte automate" cu apli
cații la întreprinderi ara
tă că folosirea în pro
ducție a acestor meto
de, întemeiate pe statiis- 
tioa matematică și calcu
lul probabilităților, pe 
lîngă reducerea substan
țială a personalului de con-

țaratare sociologică din 
noastră.

Revista se remarcă nu 
numai prin acuitatea și im
portanta problemelor abor
date, ci și prin ținuta știin
țifică a studiilor, concepute 
și elaborate pe baza reali
zărilor științifice obținute 
pe plan mondial în do
meniul calculului economic 
și al ciberneticii economice. 
In plus, autoritatea și com
petența profesional-științi- 
fică a autorilor articolelor, 
precum și colaborarea re
vistei cu alte 
cercetări, cu 
cialiști din 
superior, din 
întreprinderi, 
ceasta notă.

în perspectiva apropiată

institute de 
diverși spe- 
învățămîntul 
ministere și 
întăresc a-

RECENZIE: Revista „Studii și cer
cetări de calcul economic și ciber 
netică economică"

ss

vidențiază 
torii pe 
științifice 
Un șir de studii se înscriu 
ca valoroase contribuții 
la însăși definirea ciber
neticii economice ca dis
ciplină de sine stătătoare, 
fundamentată pe materia
lismul dialectic și pe eco
nomia politică marxistă și 
folosind discipline ale ci
berneticii generale și ale 
matematicii la dezvolta
rea teoriei calculului eco
nomic, a econometriei și 
planometriei.

Firul călăuzitor care stră
bate revista este 
ca ancorare în 
țile vieții noastre econo
mice, preocuparea de a 
răspunde necesităților ac
tuale ale economiei națio
nale. De fapt, majoritatea 
studiilor reprezintă rodul 
.cercetărilor întreprinse pe 
baza' contractelor sau con
vențiilor încheiate între 
Centrul de calcul economic 
și cibernetică și diferite mi
nistere sau mari întreprin
deri.'Meritul acestor studii 
este '• că jalonează con
cret Icadrelor de specialiști 
posibilități de a soluționa, 

....... ..  , dife- 
care le 
și con- 
econo-

adîn- 
realită-

de a

pe baze științifice, 
ritele probleme pe i 
ridică organizarea i 
ducerea activității 
mice.

în aceste studii 
liefează, 
diferite 
țifice de 
cioaSă a capacităților 
producție, a mijloacelor de 
producție și forței de mun
că, de normare a muncii și 
organizare a schimburilor

printre 
metode 

folosire

se re- 
altele, 
știin- 
ju'di- 

ds

trol, permite bararea unei 
căi generatoare de rebu
turi la produsele fabricate 
pe mașini neprevăzute cu 
organe proprii de verifi
care și reglaj.

Sînt amplu abordate și 
diferite probleme de me
canizare și mecanizare com
plexă a evidenței contabile, 
de îmbunătățire a fluxului 
informațional economic, de 
creștere a vitezei de circu
lație a informației. în acest 
sens, studiul „Mecanizarea 
lucrărilor privind evidența 
producției finite și a livră
rilor" din nr. '3/1966, indică 
soluții practice pentru cu
noașterea exactă și în orice 
moment a valorii produse
lor finite, a celor a- 
flate în magazii și în de
pozite, a celor expediate 
și încasate. Sînt relevate 
posibilitățile care se cre
ează în acest fel pentru ur
mărirea exactă și operativă 
a modului de îndeplinire 
a programului de producție, 
pentru verificarea gradu
lui de respectare a norme
lor de consum specific.

Revista urmărește efi
ciența studiilor publicate, 
aplicarea soluțiilor preco
nizate de acestea în diferi
te alte întreprinderi.

O altă sferă de activitate, 
încadrată regulat de arti
colele revistei, avizează ci
titorul asupra cercetărilor 
ce se fac în vastul cîmp 
al sociologiei economice. 
Punerea în lumină a im
plicațiilor economice ale 
unor fenomene sociale, cum 
ar fi urbanizarea, studie
rea diferitelor fenomene 
economice cu ajutorul me
todelor de investigație so
ciologică — pentru a nu 
exemplifica decît cîteva 
dintre domeniile circum
scrise — adîncesc și dezvol
tă preocupările de cerce-

a folosirii tot mai intense 
în economie a calculului 
economic și a ciberneticii, 
se cere din ce în ce mai 
mult de la această pu
blicație. Avantajele obținu
te prin aplicarea metodelor 
științifice de organizare și 
conducere a producției ar 
fi fără îndoială mai bine 
reliefate prin publicarea

unor analize comparative 
între diferite unități econo
mice. Eficiența articolelor 
ar crește printr-o mai stă
ruitoare preocupare pentru 
caracterul lor accesibil. De
sigur că pentru cadrele de 
conducere din întreprin
deri, șantiere, instituții ar 
fi de mare utilitate apari
ția eșalonată în paginile re
vistei a unui mic dicționar 
de noțiuni ale ciberneticii 
economice. Publicarea unor 
recenzii mai largi din lite
ratura străină de speciali
tate ar sluji la cunoașterea1 
în mai mare măsură, a ce
lor mai noi cuceriri în a- 
cest domeniu pe plan mon
dial. Interesul specialiștilor 
pentru revistă ar fi mai 
mult activat printr-o ru
brică de corespondență^ și 
de urmărire a eficacității 
studiilor publicate.

Prin gama complexă de 
preocupări, prin soluțiile 
practice pe care le preconi
zează pentru activitatea 
productivă, publicația Cen
trului de calcul economic 
și cibernetică economică 
reprezintă un instrument 
de stimulare a interesului 
unităților economice pen
tru promovarea noului în 
viața economică, de culti
vare, în rîndurile. cadrelor 
tehnico-economice din pro
ducție, a unui climat de 
largă receptivitate față de 
cuceririle uriașei revoluții 
tehnico-științifice contem
porane.

Dan POPESCU

Combinatul chimic din Tg. Mureș

| (Urmare din pag. I)

8 pe acest șantier lucrări în valoa
re de ! 9,5 milioane lei lunar, ceea 
ce reprezintă, în medie, un volum

B de 12 la sută din planul anual.
Discutăm cu ing. Grațian Șerban, 

directorul grupului de șantiere, care 
ne relatează : ,,O explicație a aces
tor rezultate există. în primul rînd, 
s-e lucrat tot timipuTîn 2—3 schim
buri, cu efective mărite. Am pro
fitat de faptul .Că în perioada de 
iarnă și primăvară, există suficientă 
mînă de lucru .necalificată. Așa am 
reușit ca în prezent să avem să
pate fundațiile la toate blocurile 
prevăzute a fi terminate în acest 
an. în afară de aceasta însă, am 
introdus un sistem informațional 
rapid care ne dă posibilitatea să 
intervenim operativ pentru înlătu
rarea neajunsurilor. în fiecare zi, 
în jurul orei 10, cunoaștem pre
cis situația ..aprovizionării fiecărui 
loc de muncă, starea utilajelor (cîte 
ore au lucrat și ce anume, cîte 
au stagnat și din ce motive), situa
ția efectivelor de muncitori (unde 
este surplus și unde e deficit), ac
tivitatea stației de betoane (cît a 
produs și ce mărci de betoane)".

La punctele de lucru totul de
curge normal, munca este bine or
ganizată. Lucrările se execută în 
lanț continuu'; cînd o echipă ter
mină de zidit etajul al 3-lea, alta 
urmează- cu al 4-lea și prima trece 
la al 5-lea. Pentru execuția fața-

Intr-o recentă plenară a Comi
tetului regional de partid Iași, care 
a analizat îndeplinirea planului de 
investiții pe trimestrul I, s-a sub
liniat că, deși a fost prevăzută o 
sarcină minimală de 204 aparta
mente, nu s-a putut recepționa nici 
un apartament. Plenara a stabilit 
un plan de măsuri menite să ducă 
la lichidarea lipsurilor semnalate 
în trimestrul I, la recuperarea ră
mânerilor în urmă și intensificarea 
ritmului de lucru pe șantierele de 
locuințe, în așa fel ca pînă la sfîr- 
șibul lunii iunie să se realizeze cel 
puțin 50 la sută din planul anual.

Cum s-au tradus în viață măsu
rile preconizate ? Deplasîndu-ne pe 
mai multe șantiere am constatat că, 
acolo unde se depun eforturi sus
ținute pentru aplicarea măsurilor 
prevăzute, rezultatele nu întîrzie să 
se arate. Constructorii șantierului 
nr. 12 Tătărași (șef de șantier ing. 
Ion Ardeleanul, care au ca sarcină

~Se înregistrează însă mari pierderi 
și la furnizori. Numai în anul 1966, 
de pildă, gospodăriile agricole de 
stat, cooperativele agricole și pro
ducătorii individuali și-au diminuat 
veniturile cu circa 70 milioane lei, 
datorită faptului că au livrat linuri 
cu impurități și marcate . cu sub
stanțe nelavabile, carefauhfost în
cadrate la calitățile a Il-a și a IlI-a. 
Dacă gospodăria agricolă de stat 
Chereușa, regiunea Maramureș, 
de exemplu, — care în 1966 a livrat 
aproape 50 la sută linuri -îngălbe
nite, conținînd multe impurități 
vegetale — ar fi dat cu 10 la sută' 
mai multe linuri de calitatea I, 
încasa cu circa 250 000 lei mai mult. 
Gospodăria agricolă de stat 
Prundu, regiunea București, a 
pierdut pentru diferențe de calitate 
peste 37 000 lei, iar cea din Lipnița, 
regiunea Dobrogea, 93 000 lei. 
Evitarea acestor pierderi este la 
îndemîna fiecăreia dintre unitățile 
enumerate și a altora1 care livrează 
lină: industriei ușoare.

Situația existentă, după cum afir
mă specialiștii, este generată, în 
mare măsură, și de ' prevederile 
STAS nr. 844 pentru recepționarea 
linurilor, care la ' principalele ca
racteristici fizico-mecanice și teh
nice prevede valori inferioare față 
de cele minime ale standardelor 
practicate pe scară internațională. 
Acest STAS nr. 844 este menținut 
în vigoare, în mod cu totul nejusti
ficat, încă din anul 1955. Oficiul de 
Stat pentru Standarde ă revizuit 
standardul de lînă nespălată în 
1961. Dar, la insistențele Consiliului 
Superior al Agriculturii și cu apro
barea Ministerului Industriei Ușoa
re, s-a acceptat să nu se aplice 
standardul îmbunătățit. Ar fi 
totuși inexact dacă s-ar spune că 
tovarășii cu responsabilități în a- 
cest domeniu — de la standarde, 
din agricultură — nu se zbat. De 
6 ani se duc tratative privind îm
bunătățirea acestui STAS nr. 844, 
fără însă a se ajunge încă la un 
rezultat.- Recent, Oficiul de-Stat 
pentru Standarde a făcut din nou 
demersurile necesare pentru intra
rea în vigoare a STAS nr. 844 îm
bunătățit în 1961, dar Consiliul Su-. 
perior- ăl Agriculturii nu eșțe de 
acord. Ce stimulent poate avea 
prevederea din standardul ’în vi- ■ 
goare — din 1955 — care stabilește 
că linurile de calitatea a IlI-a pot 
conține peste 20 la sută impurități 
vegetale? Aceasta nu înseamnă alt- 
ceva decît că linurile de calitatea 

' a IlI-a" pot avea,' practic,„totpxd- 
centnelimitat de' -impurități „vege
tale,., că industria .‘este oiiligâtă să 
preia linurile în orice condiții, că 
s-a legiferat o pierdere de zeci de 
milioane lei pe an.

Este, desigur, vorba de inerție, 
de lipsă de răspundere și dezinte- , 
res, dacă de 6 ani se discută, dacă 
măsurile nici nu au fost creionate. 
Dar, această atitudine se constată 
și în domeniul marcării oilor, pro- I 
blemă care a fost rezolvată sub 
aspect tehnic încă din 1956, prin 
fabricarea unui produs de marcare 
lavabil; denumit „Qvisemn". Numai 
că el nu se utilizează și se practică 
încă, după cum s-a văzut, marcarea 
ovinelor cu diferite substanțe 
nelavabile — smoală, păcură și 
altele.. Acest produs a fost scos din 
plan, în luna mai 1964, din lipsă 
de beneficiari. De abia în luna ia
nuarie a acestui an, la cererea Con
siliului Superior al Agriculturii — 
foarte tîrziu s-a decis acest organ 
să acționeze — s-au produs, în 
mod experimental, 5 000 kg. Cînd 
și cum se vor folosi aceste 5 000 kg 
„Ovisemn" nu se știe. în orice caz; 
acest „mod experimental" nu tre
buie să se prelungească încă 11 

I ani, cît a trecut de la nașterea nou
lui produs și pînă la aplicarea lui, 

I chiar experimentală, în practică. 
I Considerăm absolut necesar ca 
I Consiliul Superior al Agriculturii 
1 și Uniunea Națională a Cooperati

velor Agricole de Producție să 
analizeze temeinic deficiențele 
semnalate, elaborînd norme și mă
suri energice de preîntâmpinare a 
pierderilor de lînă, de orice natură 
ar fi ele. De asemenea, nu ar fi 
lipsit de interes ca Ministerul Fi
nanțelor și Comitetul pentru Pre
țuri, în colaborare cu organele 
centrale din agricultură și industria 
ușoară, să revizuiască prețurile de 
vînzare la lînă, așezîndu-le pe baze 
stimulatoare, în funcție de calități. 
La rîndul lui, Ministerul Industriei 
Ușoare trebuie să asigure condiții 

| optime de depozitare a linurilor, 
1 precum și o cît mai bună valorifi- 
| care a acestei materii prime, reali- 
I zînd stofe superioare.

Gheorghe RADEL

delor au fost formate echipe cu o 
calificare mai înaltă. La unele 
blocuri finisajele exterioare se fac 
cu ajutorul schelelor suspendate, 
cîștigîndu-se astfel timpul care se 
pierdea cu instalarea schelelor obiș
nuite.

Neîndoielnic, realizarea unui vo
lum de lucrări fizic și valoric pes
te prevederile planului este un lu
cru bun, impus de necesități, dar 
aceasta nu trebuie să afecteze cu 
nimic calitatea lucrărilor. Benefi
ciarul — Sfatul popular orășenesc 
Cluj — apreciază eforturile con
structorilor de a executa lucrările 
în termen și de calitate. Totuși, 
la anumite blocuri s-au turnat be
toane cu pietre de dimensiuni mai 
mari, unele tencuieli au fost de 
slabă calitate. Monolitizarea fâșiilor 
de beton nu s-a făcut peste tot în 
mod corespunzător, a lăsat de do
rit uniformitatea și puritatea unor 
mozaicuri. Conducerea grupului de 
șantiere a luat în ultimul timp un 
șir de măsuri pentru înlăturarea 
acestor neajunsuri.

Cu rezultate bune au încheiat 
primele patru luni și constructorii 
de pe șantierele din Turda și Dej. 
Ei și-au îndeplinit și depășit sar
cinile de plan. în schimb, la blocu
rile care se construiesc în orașele 
Aiud, Cîmpia Turzii și Ocna Mu
reș lucrările stagnează, datorită lip
sei unor materiale și mai ales a 
cărămizilor.

în legătură ou mersul lucrărilor 
pe șantiere, consemnăm și părerea 
ing. loan Găvozdea, vicepreședinte 
al sfatului popular regional: 
„Realizările fizice și valorice ale 
constructorilor de locuințe din re
giunea noastră sînt mulțumitoare. 
Accentul principal trebuie pus însă 
pe calitatea execuției. Spun aceas
ta deoarece se pun încă în operă 
materiale necorespunzătoare, ca bi
nale, parchete etc., se mai execută 
superficial unele lucrări. O critică 
se cuvine făcută mai ales la adre
sa constructorilor din Turda și Dej, 
care se preocupă numai de termina
rea blocurilor, scăpînd din vedere 
amenajarea drumurilor de acces, 
a zonelor verzi, unităților comer
ciale și a altor utilități. Totodată, 
pe șantiere se impune o utilizare 
mai judicioasă a utilajelor, o gos
podărire mai rațională a materia
lelor",

să predea un bloc cu 60 de aparta
mente la 30 iunie, au reușit, prin- 
tr-o mai bună organizare a muncii 
și lărgirea activității schimbului II, 
să înainteze 
acest bloc.
au început finisările la fațadă, 
astfel că vor putea preda aparta
mentele respective cu cel puțin 20 
de zile mai devreme. Lucrările sînt 
avansate cu aproape 30 de zile și 
la alte două blocuri cu termene de 
dare în folosință în trimestrul III.

Există însă o serie de blocuri, 
cu termene imediate de dare în 
folosință, care se construiesc de 
șantierele 14 și 16 ale grupului I 
Iași, ca și de șantierele din Bîrlad, 
Vaslui și Pașcani. Aici, aplicarea 
măsurilor preconizate este tărăgă
nată, din care cauză unele defi
ciențe din trimestrul I persistă. în
treprinderea de utilaje și transpor
turi trimite încă și acum neritmic 
betoane și mortare, iar uneori a- 
ceste betoane nu sînt din mărci 
superioare de ciment, ceea ce în
tîrzie executarea lucrărilor sau pro
voacă stagnări. Se tergiversează, 
totodată, în special pe șantierul 16, 
asigurarea unor utilaje cum sînt 
macarale de fereastră, precum și re
pararea unora dintre utilajele exis
tente. Șantierul duce lipsă și de a- 
numite materiale de instalații sa
nitare și electrice.

Stăm de vorbă ou ing. Constan
tin Iancu, șeful șantierului 16. „A- 
proape toată luna aprilie — ne 
spune dînsul — s-a lucrat cu o 
productivitate scăzută la turnarea 
betoanelor, din cauză că acestea nu 
au sosit la timp. Nici în luna mai 
nu s-a asigurat ritmicitatea nece
sară în aprovizionarea cu betoane. 
Așa s-a întâmplat la blocurile X 1 
și X 2, care au termene de dare în 
folosință în trimestrul II. Pentru 
blocurile X 7, I.U.T.-ul în loc să ne 
onoreze comenzile zilnice de cîte 60 
de tone beton, cît este necesar pen
tru fiecare planșeu, ne-a trimis can
titatea respectivă abia în două-trei 
zile. Din această cauză echipele de 
betoniști nu folosesc rațional timpul 
de lucru, execută un volum foarte 
mic de lucrări".

La șantierul 15, specializat în e- 
xecutarea fațadelor la blocuri din 
panouri mari prefabricate, se sem
nalează și acum lipsa frontului de 
lucru. Nu reușește să-l pună la dis-

mult cu lucrările la 
Zilele acestea, ei

poziție șantierul 14. Aici, aflăm 
că stagnările și întârzierile la mon
taj se datoresc aprovizionării de
fectuoase cu prefabricate din par
tea întreprinderii de prefabricate 
Roman. Precizări în această proble
mă face ing. Mircea Dumitrașcu, 
directorul grupului nr. 1 Iași.

— întreprinderea de prefabrica
te din- Roman nu ne-a livrat în tri
mestrul I prefabricatele pentru 30 
de apartamente, iar pînă în pre
zent s-au mai adăugat altele pen- . 
tru 29 de apartamente. In afară 
de aceasta, la prefabricatele pe 
care le-am primit lipsesc o serie 
de piese pentru pereții exteriori și 
cei despărțitori de la băi și bucă
tării, pentru planșee etc. Bunăoară, 
nu putem termina un bloc de 60 
de apartamente prevăzut a fi dat în 
folosință în luna mai, pentru că 
întreprinderea amintită „a scăpat 
din vedere" să ne trimită 45 de i 
piese componente.

Tot în legătură cu aproviziona-, 
rea cu materiale, ing. Ion Ghiță, 
directorul trustului, ne pune la dis
poziție cîteva date. Din necesarul .!• 
de 315 000 mp pînză asfaltică s-au 
dat repartiții doar pentru 99 000 
mp, din 13 800 mc granulit abia 
pentru 5 200 mc, iar la bitum pen
tru izolații din 3 529 tone numai 
1 642 tone. O situație similară exis
tă și în ce privește agregatele pen
tru betoane și mortare, la care trus
tul rămîne descoperit neavînd re
partiție pentru 76 000 mc numai în 
semestrul I. Tărăgănarea înlăturării 
deficiențelor semnalate în aprovi
zionare periclitează darea în folo- . 
sință a apartamentelor.

La întrebarea : Cum apreciați că .g 
se îndeplinește sarcina trasată de 
partid privind construcția și darea 
în folosință ritmică, în tot cursul 
anului, a noilor locuințe ? — ing. 
Aurel Stegarii, vicepreședinte al 
Sfatului popular regional Iași, ne 
răspunde : „Din analiza făcută pe 
trimestrul I a.c. reiese că în ce pri- 
vește darea în folosință a celor 204 • ■ 
apartamente nu s-a recepționat nici 
un apartament, întrucît nu au fost 
terminate toate lucrările. Pentru re
cuperarea rămînerilor în urmă și 
impulsionarea ritmului de execuție 
au fost stabilite unele măsuri. Dar 
ele prind viață cu încetinitorul. Am 
în vedere în primul rînd faptul că ' 
nu este rezolvată pe deplin proble
ma aprovizionării cu agregate de 
balastieră, în special de către in
dustria noastră locală. In această 
privință vina o purtăm noi, în- 
trucît am tărăgănat deschiderea de : '■ 
noi balastiere și nu le-am organi
zat în cadrul trustului de construe- . 
ții. 
Și. . .
vată în momentul de față fără 
motiv problema aprovizionării cu 
panouri mari prefabricate de la în
treprinderea din Roman. Pe lîngă 
faptul că această întreprindere nu 
a respectat graficul de livrare, ră- 
mînînd datoare cu 59 de aparta
mente pînă în prezent și pe care '1 
ni le-a furnizat în parte dezasor-, 
tate, acum nu mai livrează deloc. 
Vom interveni la organele superioa
re, deoarece ni se pare că „supăra
rea" întreprinderii furnizoare nu . - 
poate fi acceptată. Greutăți există ... 
și în domeniul aprovizionării cu o 
serie de materiale și aparataje 
electrice de joasă tensiune; între
prinderile Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini nu au con- .. 
tractat decât 40 la sută din cantită
țile de care avem nevoie".

★
Din raidul nostru anchetă, ca șl 

din situațiile centralizate pe țară, ■. 
se desprinde că într-o serie de re- - 
giuni — Iași, Argeș, Galați, Bucu
rești, Oltenia, Ploiești — ritmul de 
execuție a fost necorespunzător în . 
primele 4 luni ale acestui an. Cu 
totul nesatisfăcător este stadiul rea
lizării planului de dare în folosință • 
a noilor locuințe, numărul aparta
mentelor predate pînă la 30 apri- 
lie reprezentând doar 5,8 la sută 
din planul anual. în unele regiuni 
— București, Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Oltenia — și în orașul Con
stanța nu s-a dat în folosință în 
această perioadă nici un aparta
ment din cele planificate pe 1967. 
Comitetele 
populare 
trusturilor 
trebuie să 
din situația care s-a creat, să ac- - 
ționeze cu promptitudine și exi
gență pentru recuperarea neîntâr
ziată a rămînerilor în urmă și im- ■ 
priimarea unui ritm alert de exe- •' 
cuție pe toate șantierele. Ele trebuie 
să dovedească spirit organizatoric 
și operativitate în soluționarea 
problemelor de care depinde des
fășurarea ritmică, neîntreruptă, a 
lucrărilor în scopul îndeplinirii sar
cinii trasate de partid privind con- • 
struirea și darea în folosință a tu
turor locuințelor planificate.

Rămîne însă în suspensie 
după părerea mea, agra-

executive ale sfaturilor 
regionale, conducerile “ 

regionale de construcții 
tragă toate concluziile
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teatre
* • Teatrul de operă și balet : LOHENGRIN — 19.
io Teatrul de stat de operetă : SINGE VIENEZ — 

19,30.

• Teatrul National „I. L. Caragiale" (sala Come- 
Idia) : RĂZVAN ȘI VIDRA — 19,30, (sala Studio) : 

DOMNII GLEMBAY — 19,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd.

I Schitu Măgureanu nr. 1) : PRIVEȘTE, ÎNGER, 
SPRE CASA (spectacol prezentat de Teatrul de 
Stat — Ploiești) — 20, (sala din str. Al, Sahia nr.

176 A) : CANDIDA — 19,30.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : PETRU 
RAREȘ — 19,30, (sala Studio) : SCAUNELE — 20.

IO Teatrul Mic : RICHARD AL II-LEA — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă11 : MONSTRUL DIN SA- 
MARCAND — 15,30.

IO Teatrul evreiesc de stat : ÎNȚELEPȚII DIN HE- 
LEM — 20.

o Teatrul „Țăndărică" : PUNGUȚA CU DOI BANI 
I ”17'

• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy): 
| PARADA REVISTEI — 19,30.
Circul de stat : VARIAȚIUNI DE CIRC — 20.

EXPOZIȚIE REGIONALĂ
I

DE ARIA APLICATĂ 

SI DECORATIVĂ
»

CLUJ (corespondentul „Scîn- 
teii"). — Galeria de artă a fondu
lui plastic din Cluj găzduiește ex
poziția regională de artă aplicată 
și decorativă. Sînt expuse peste 
300 de obiecte de artă. Alături de 
artiștii mai cunoscuți cum sînt 
Ileana Balotă, Iosif Bene, Carol 
Fuhrmann, lucrări valoroase ex
pun și mulți tineri, printre care 
Elena Pavelescu Berindan, Vasi
le Ciolpan, Voichița Nicola Că- 
prariu, Monica Moraru, Eva Bîr- 
san și alții. Expoziția se bucură 
de o mare afluență de vizitatori.

Răsfoind revistele și volumele pu
blicate în ultima vreme rămîi impre
sionat de varietatea și, nu rareori, de 
acuitatea investigațiilor lirice. Poeți 
vîrstnici și poeți tineri aduc în peisajul 
liricii românești note personale inedite, 
lărgesc gama tematicii poetice. Este 
prematur, într-o materie atît de deli
cată, să anticipezi ierarhizînd și pu- 
nînd etichete, dar sînt convins că isto
ria noastră literară va consemna mo
mentul drept unul dintre cele inte-

La Muzeul etnografic din Reghin Foto : R. Costin

E de presupus că, în 
linii generale, ciaiovenii 
sini mulțumiți de ceea ce 
le oferă acum Teatrul Na
țional. Pe afișul fiecărei 
săplămîm se află cam 
cinci reprezentații dife
rite ; e o alternanță de na
tură a satisface gusturi 
cît mai felurite. Piesele se 
înscriu într-o direcție de 
repertoriu cultă, păstrată 
cu stăruință și căreia nu-i 
scapă, deocamdată, de
cît alegerea, șovăielnică, 
a lucrărilor originale mo
derne. Actorii sînt diverși 
și înzestrați, colectivul e 
capabil să acopere orice, 
distribuție. Se practică în
deobște o artă serioasă, 
cu înclinație spre gravita
te și năzuință spre lucidi
tate a interpretării.

Există, se pare, și ambi
ția sănătoasă de a se fur
niza spectatorilor puncte 
de vedere diferite față de 
premierele bucureștene. 
în Procesul Horia s-a re
nunțat la prolog, dealt- 
minteri o parte mai puțin 
dramatică a scrierii, și 
s-a decis ca personajul 
cel mai legat de ce ur
mează să se întîmple, 
gazetarul revoluționar 
francez Brissot, să joace 
rolul unui comentator a- 
prins al răscoalei iobagi
lor români, punctînd deci 
în tot cursul acțiunii am
plul ecou internațional al 
grandioasei mișcări țără
nești din Ardeal. întoarce
rea completului de jude
cată (improvizat ingenios 
în față porților de la Alba 
Iulia), spre sală propune 
parcă publicului judecata 
fariseicilor trimiși împă
rătești. Aceasta, ca și in
tercalarea, între tablouri, 
a unor cutremurătoare 
gravuri de epocă și a u- 
nor citate impresionante 
au lărgit mult cadrul ac
țiunii și numai tehnica de
ficitară a proiecției, care 
făcea ca norii să galope
ze convulsiv, precum și 
aparatura sonoră transfor- 
mînd orice muzică într-un 
mormăit, au afectat întru- 
cîtva această realizare.

Și în Platonov (text ju
cat la București sub titlul 
Un Hamlet de provincie) 
s-a urmărit un drum pro
priu în analiza caractere
lor. Eroul e chinuit de 
propria-i instabilitate sen
timentală, paralizia voin
ței e aici dramatică, nu 
comică. Toți oamenii su
feră apăsarea unui mod 
existențial carent, unei 
vieți vegetative, înăbuși
toare. învățătorul Plato
nov devine exponentul cel 
mai violent al mediului 
său, dar nu e desprins, în 
deriziune, de ceilalți pen- 
tru ca aceștia să apară 
înnobilați sufletește — fi
indcă nici nu sînt. După 
el, cea mai puternică dra
mă o trăiește tînăra So
fia ; fiindu-i trădată ulti
ma posibilitate de a scă
pa din acest infern liniștit 
ea săvîrșește o acțiune 
disperată. Nu va schimba 
însă nimic, înti-atît e de 
pustiu spațiul în care vie
țuiesc acești oameni. E o 
deducție pe care monta
rea o favorizează în pofi
da abundenței de arbori, 
pendule, coloane, hamace 
de frînghie, fotolii, garduri, 
paie azvîrlite în * scenă 
deavălma $1 obligînd ac
torii la un umblet circum
spect, în pași mărunți.

Chiar și în Țăranca din 
Getafe, spectacol amorf 
și cam plictisitor, deci ra

dical deosebit de celelal
te, sclipesc, din cînd în 
cînd, idei scenice : fante
zia tinerei castiliene caro 
își cucerește ca soț un hi
dalgo, dovedind pasiune, 
inteligență și oarecare vi
clenie femeiască simpati
că, învăluie rapid în pla
sa intrigii personajele. 
Astfel se conferă măcar 
coerență unei zise „adap
tări" literare (Dem. Theo- 
dorescu) proptea pe care 
Lope de Vega n-a merita
t-o și de: care nu se știe 
de ce avea nevoie devre
me ce a izbutit să se țină 
Singur pe picioare, .pe

înfiorată de plutirea ne
văzută, pe- cerul scenei, 
a diafanei aripi poetice 
cehoviene.

Ansamblul impune prin 
personalități remarcabile, 
vădindu-se încăodată că 
și un teatru regional 
poate fi un sol fertil 
pentru înflorirea și ma
turizarea talentelor, Ion 
Pavlescu (secretarul au
lic Melynados în Procesul 
Horia) impune prin extre
ma rigoare a compoziției, 
deosebindu-se cu totul de 
alte interpretări. El are o 
viziune personală, fermă 
psupra structurii psihice

Ines), Smaragda Olteanu 
' (Ev'a lui Marcu și trista 
C ■ .Sășaj, Mânu Nedeianu 
■' (Dan Fulgencio), Valenu

Dogaru, . (spiritual și dis
cret), Nae Mazilu (în foar
te bune apariții scurte), 
Victor Fuiorea (de o cu
ceritoare naturalețe), Lu- 
dian Albanezu, Remus 
Mărgineanu (Crișan — rol 
lucrat cu temeinicie), Emil 
Boroghină (în dramă — în 
comedie, însă, dezordonat 
și practiaînd schime facia
le dezagreabile), Constan
tin Sassu, Elena Gheor
ghiu (cu un registru inter-

TEA TRALE
EA

tun hii ir ii

toate scenele lumii, de 
vreo trei sute .optzeci d© 
ani încoace. Decorul e 
aerișit și nostim/ cu cîte- 
va delicate argumente 
de localizare iberică re
nascentistă.

Așadar, du drama isto
rică românească, semna
tă de Al. Voitin, cu poeti
ca dramă cehoviână, cu 
comedia clasică spaniolă, 
precum și cu piesa antică 
Troienele, cu Volpone de 
Ben Johnson, cu lucrările 
shakespeariene (aflate 
în repertoriul permanent,) 
cu Viforul, Cocoșul negru. 
Act venețian, Naționalul 
din Craiova demonstrează 
a prefera o literatură de 
un înalt calibru, Prezența, 
din cînd în cînd, a Unor 
regizori din alte teatre are 
binefăcătoare înrîuriri a- 
supra calității transpune
rii repertoriului și nU ră- 
mîne decît ca aceste pre
zențe să fie ordonate în
tr-o sistematică și solici
tate cu mereu sporită exi
gență, pentru ca cele 
două directoare de sce
nă permanente să-și poa
tă confrunta și verifica 
mai decis propria muncă, 

Cîtă greutate are crea
ția coordonatoare a regi
zorului o dovedesc trei 
dintre spectacolele amin
tite. Trupa Crăioveanâ, 
care strălucește prin so
brietate, adîncime a por
tretizărilor psihologice și 
omogenitate stilistică în 
Procesul Horia (regia Mi-, 
ron Niculescu) e aproape 
de nerecunoscut în Țăran
ca din Getafe (regizor 
Valentina Balogh) unde 
se joacă fără ritm, lînced, 
destrămat și într-un deza
cord radical al manierelor 
individuale. Aceeași tru
pă redevine în bună par
te ea însăși în Platonov 
(regla Georgeta Tomes- 
cu), înscenare subtilă,

și manifestărilor exterioa
re ale personajului — 
aici un bătrîn blazat, bat
jocoritor și leneș, rău din 
instinct și perspicace din 
prea lungă pîndă, tîrșin- 
du-și pașii. într-un mers 
pieziș, ostenit, cu un abia 
schițat dar obsesiv gest 
de fereală. Petre Gheor
ghiu, unul din cele mai 
conturate și mai bogate 
talente tinere din colec
tiv, își manifestă diversi
tatea însușirilor prin ve
hemența cîntărită, pro
fund convinsă a lui Bris
sot, apoi în sinuosul rol 
al lui Platonov, construit 
cu o inteligență și tragică, 
treptată, abdicare etică, 
de asemenea în pătimașul 
și parodiatul Don Felix, 
deși filonul comic nu apa
re revelator — poate și 
din cauza inconsecvenței 
generale a spectacolului. 
Vasile Cosma (Horia și 
Trilețki) interpret masiv 
și generos al unor roluri 
grele, le biruie cu o in
tuiție sigură ă complexită
ții lor. Leni Plnțea-Ho- 
meag, actriță admirabilă, 
impunătoare prin ținuta 
statuară, prin eleganța cu 
totul deosebită a mersului 
și precizia caracterizării, 
dozînd cu o surprinzătoa
re măsură-gestul puternic 
și glasul vibrant a făcut 
din Sofia -Egorovna un 
personaj remarcabil, ex- 
plicînd în acest fel de ce 
pălește lumina celei
lalte stele provinciale, 
Anna Petrovna, la rîndul 
ei jucată concentrat, dens, 
cu lirism antipatetic de 
către Marina Bașta.

Sînt coautori a ceea ce 
e mai izbutit în spectaco
lele văzute, și Nicolae 
Radu (întortocheatul și 
perfidul conte lancovich), 
Papii Panduru (Cloșca și 
Glagolaiev fiul), Elena 
Gurgulescu (impetuoasa

pretativ variat, totdeauna 
în vervă) și alții.

Și alții, dar nu toți, ceh 
lalți. O trupă de această 
calitate suportă, cred, ob
servația că într-un spec
tacol sau altul, într-un ta
blou, într-o scenă, se con
stată o invenție personală 
pauperă, un travaliu prea 
grăbit al actorului asupra 
rolului. Se vorbește prea 
adesea la rampă, uitîn- 
du-se de cerința comuni
cării între parteneri. Ac
trițe tinere, dotate, se a- 
lintă peste măsură, dînd 
mereu ochii peste cap. Un 
actor vorbește rău și nu 
face eforturi de a nu mai 
consuma dintr-o înghițitu
ră silabe ori cuvinte în
tregi. Altul cere rîsul spec
tatorului prin tumbe și că
zături derizorii, artisticeș
te vorbind, neloiale. Se 
uită cîteodată ritmul spec
tacolului, eroii care nu 
vorbesc rămîn inerți, dan
surile sînt căsnite, figura
ția pare răvășită de neli
niști secrete, multe mișcări 
n-au nici o justificare. 
Granzii spanioli care stau 
picior peste picior și-și fac 
vînt cu evantaie din pene 
de struț — la modul se
rios — mînuind și sabia 
ca pe o codirișcă, ori un 
resteu, dau un test de ac
torie ce le este defavo
rabil.

Maturitatea orientării și 
vigoarea colectivului se 
cer împlinite acum prin 
preocupări mai aplicate 
și mai severe pentru aport 
creator individual și pen
tru studiu personal. Tea
trul Național din Craiova 
va fi astfel în măsură să 
prilejuiască satisfacții și 
mai înalte spectatorilor, 
atrăgîndu-i în număr și 
mai mare, justificînd deci 
în planuri multiple stima 
ce i se poartă.

Valentin SILVESTRU

resante în ce privește strădania pentru 
îmbogățirea modalităților.

Cercetarea unei producții atît de 
abundente scoate însă la iveală clișee 
și locuri comune care își așează rugina 
pe filonul liric autentic, slăbindu-i vi
goarea, aburindu-i strălucirea.

Părăsind cu cea mai mare ușurință 
viziunea proprie, tematica, tonul și 
maniera predilectă, unii își constring 
simțămintele să intre, fie că se potri
vesc sau nu, în formele „consacrate" 
de ultimul volum citit și care li se 
pare de succes. Graba cu care unii 
poeți au trecut în foarte scurt timp 
de îa o poezie de idei la o alta, de 
imagini, sau invers, de la versul cla
sic la cel ermetic, revenind adeseori la 
cel clasic nu mi se pare că poate fi 
identificat cu ritmul înnoirii, firesc în 
evoluția oricărui creator. Mai curînd 
aici este vorba despre o înțelegere 
mult prea labilă a rosturilor majore 
ale artei. Experimentul este necesar, 
fără1 îndoială, dar el’trebuie să-și pro
pună ca țel dezvoltarea calităților spe
cifice și, prin aceasta, a personalității 
poetului și nu .rătăcirea sa pe căi lătu
ralnice.

Din urmărirea cu orice preț a succe
sului, maladie cu atît mai reprobabilă 
cu cît poezia își justifică autenticitatea 
prin sinceritatea și discreția sentimen
telor, decurg și alte neajunsuri. Astfel, 
se împrumută nu numai modalități 
dar și clișee și locuri comune ce de- 
preciază, împreună, valoarea versu
lui, împingîndu-1 în proza comună. 
„Clișeul — seri T. Vianu — re
prezintă un caz de exces al limbajului 
asupra gîndirii. Cine are un limbaj 
dominat de locuri comune vorbește 
mai mult decît cugetă. Expresiile gata 
făcute se inserează în lacunele ideației 
și i se substituie". De aici și impresia, 
resimțită de mulți cititori, că poezia 
acestei categorii vrea să spună ceva 
dar nu reușește, în ciuda verbiajului. 
Nu mă voi opri decît la exemple re
cente.

în momentul de față se cultivă cu 
furie imaginile legate de ființa ana
tomică a subiectului, raporturile în
tre trupul poetului și univers. Uni
versul întreg, timpul și spațiul se dez
membrează și încep să circule prin 
ochii, urechile și chiar oasele poetu
lui. Supărătoare îndeosebi este con
struirea aceluiași tip de comparații, 
de metafore. Un poet, cultivînd con
fuzia regnurilor, „izvor de veritabilă 
poezie", după observația judicioasă a 
lui G. Călinescu, împinge imaginea 
în vecinătatea descripției prozaice : 
„Eu vin în nopțile tulburi / Să-mi fur 
nașterea și să fug / cu ea în lume, / 
dar abia trec pragul ' și hornurile, 
ușile, ferestrele / mi-aruncă trupu-n 
lațul urletului lor / și tot pe jumătate 
mă depărtez și singur". (George Alboi : 
„Ancestrală", în „Amfiteatru" nr. 16). 
Un alt poet, cu preferințe asemănă
toare forțează comparația ascultînd 
ecourile iernii în sine astfel : „Prea 
adine se zvîrcolește și țipă prin noi ! 
viscolul acestei ierni zgrunțuroase < de 
parc-am fi goi, ori fără să știu, scor
buri prelungi am purta sculptate în 
oase". (Ion Bogdan : „Peisaj" în „Fa
milia" nr. 4). Un alt poet atinge prin 
insistența detaliului anatomic însuși 

'groteșCiil : „O, de mii de ani trăia 
doar pîntecele meu, / Pîntecele meu, 
ce zid adine și aspru I / Pîntecele 
meu, ce umed și ce asprul (A. Mari
nescu-: [.Am să adun" în „Familia" nr. 
4). Descompunerea-ființei fără nici un

sens simbolic este reluată și de alții 
în clișee previzibile : „Oamenii satu
lui / ...își propteau umerii-n streșini 
adine / și înconjurau căpriorii cu în
jurături / pînă le rămîneau ochii în fe
restre / și brațele le cădeau in pă- 
mîntul amar / în care scrîșnea cîinește 
cu moarte < un bici de destin / prin 
sufletul nemiluit al strămoșilor..." 
(Florentin Popescu : „Ecou de bala
dă" în „Amfiteatru" nr. 16). De re
ținut, cele patru poezii au fost pu
blicate doar în două numere ale a- 
celorași reviste I Fără să facem nici 
o apreciere asupra poeziilor, unele 
reușite, nu vrem să atragem atenția 
decît asupra materialului standard din 
care ele sînt construite.

Excesul înregistrării detaliului ana
tomic (sînt invocate pe rînd inima, 
sîngele, ficatul, splina, traiectele ner
voase etc.) diminuează, atunci cînd 
lipsește ideea, însăși puterea de su
gestie a cuvintelor, evidențiind gra
tuitatea lor: „Toate drumurile 
lumii. / Sînt în inima noastră. Cu 
unele mă-ncing peste brîu / Cu unele 
îmi ancorez visele, seara, cu unele des- 
cînt / Steaua, cînd ți-o atîrn de lobul 
urechii" (Anghel Dumbrăveanu : „Cîn- 
tecul sturzului" în volumul „Ilumină
rile mării"). Sau : „Eu rămîneam în 
lucruri peste tot, ' Era mișcarea sîn- 
gelui trecută prin picioare"... (Ion Pa- 
nait : „Sentiment" în „Ateneu" nr. 12).

Uneori, cuvintele nu mai izbutesc să 
ia poziții noi, cerință a poeziei au
tentice, ci se înscriu în ordinea lo
gicii elementare și atunci poetul epui
zează „tot ce se poate spune despre", 
în proză, înșelîndu-și cititorul cu nume 
scoase din mitologie și din alte locuri : 
„Precum Sisif, / In orice secundă-mi 
rostogolesc inima / Cînd pe muntele 
„Nu", cînd pe muntele „Da“... (Di- 
mitrie Rachici : „Rezultanta zborului" 
în „Ramuri" nr. 2). Este vorba aici de 
un automatism al vorbirii curente 
care ia și aspecte rizibile, ca și atunci 
cînd se încearcă cu argumente sărace 
o demonstrație oarecare : „Mările sorb, 
lacome, fluviile, / Fluviile trag, cu 
disperare, de rîuri; ' Rîurile trag, 
Virtos de izvoare / Dar izvoarele de 
ce să mai tragă P“ (Același poet, „La 
temelia tuturor lucrurilor" în „Orizont" 
nr. 4).

Fără îndoială că recurgerea la cli
șeu, la expresia stereotipă vădește o 
ideație deficitară. Experimentul neo
rientat către țeluri precise, majore, pro
duce asemenea deșeuri poetice, și vina 
poeților care le trimit tiparului 
constă în pierderea criteriului se
lecției riguroase. Rar se mai uti
lizează automatismul dicteului auto
mat al suprarealiștilor, de altfel 
dovedit de cîteva decenii ca simplă 
iluzie, dar au rămas cîteva tipuri de 
pretinse procedee care, în mod con
știent, uneori din comoditate sînt pre
zentate drept gîndire poetică. O mai 
mare atenție critică față de ele este 
necesară. Poezia trebuie expurgată de 
încărcătura aceasta, .neutră și -obosi
toare, de steril.

N-am citat decît cîteva tipuri de 
clișee. In multe alte poezii își fac 
însă loc, printre idei și imagini de 
reală frumusețe, alte tipuri de auto- 
matisme, multe confuze, multe de-a 
dreptul ridicole. Locurile comune pot 
împinge poezia către zone obscure, 
lipsite de orice interes și, de ce să 
n-o spunem, mai sărace decît cea mai 
săracă proză.

Mircea SIMIONESCU

CONCURS 

DE

DRAMATURGIE
Pentru a stimula activitatea dra

maturgilor în vederea creării de noi 
piese valoroase, care să îmbogă
țească repertoriile teatrelor dramatice 
și de păpuși, Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă organizează un 
concurs de dramaturgie deschis tu
turor scriitorilor, precum și debu- 
tanților.

La concurs se primesc piese scri
se în toate genurile și modalitățile 
dramatice (drame, comedii, tragedii, 
vodeviluri, monologuri, schițe și a- 
legorii dramatice, piese științifico- 
fantastice și altele). Se recomandă 
participanților să prezinte lucrări 
inspirate din procesul de desăvîrși- 
re a construcției socialiste în țara 
noastră, care să reflecte lumea spi
rituală a omului contemporan, ideile 
înaintate, revoluționare ale poporu
lui nostru.

Autorii pot trimite una sau mai 
multe lucrări, scrise în limba româ
nă sau în limbile minorităților na
ționale, care n-au mai fost publica
te, reprezentate sau prezentate la 
alte concursuri. Lucrările vor fi tri
mise pe adresa Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă — Consiliul 
teatrelor, Casa Scînteii, Piața Scîn- 
teii nr. 1, raionul 30 Decembrie, cu 
mențiunea : „Pentru concursul de 
dramaturgie". Ele vor fi trimise în 
plicuri închise sub un motto sau 
pseudonim. într-un alt plic închis,

care va conține motto-ul sau pseu
donimul, vor fi menționate numele 
și prenumele autorului, localitatea și 
adresa. Termenul de predare a lu
crărilor este 15 martie 1968.

Juriul concursului, din care voi 
face parte personalități ale vieții 
noastre culturale și artistice, va a- 
corda următoarele premii :

— Pentru piesele de teatru de du
rata unui spectacol : 1 premiu I în 
valoare de lei 18 000 ; 1 premiu II 
în valoare de lei 14 000 ; 1 premiu 
III în valoare de lei 10 000.

— Pentru piese în genul scurt : 
1 premiu I în valoare de lei 7 000 ; 
1 premiu II în valoare de lei 5 000 ; 
1 premiu III în valoare de lei 3 000.

— Pentru piese destinate teatru
lui de păpuși : 1 premiu I în valoare 
de lei 10 000 ; 1 premiu II în va
loare de Iei 7 000 ; 1 premiu III în 
valoare de lei 5 000.

Juriul concursului are latitudinea 
să redistribuie sumele sau să nu a- 
corde unele premii. Piesele premiate 
vor fi achiziționate, recomandate și 
difuzate teatrelor în vederea repre
zentării sau propuse spre tipărire. 
Lucrările selecționate dai nepremia
te pot fi, după îmbunătățirea lor de 
către autori, achiziționate de Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă 
sau de teatre, și recomandate în ve
derea reprezentării lor.

(Agerpres)

a U.T.C.)

UNIREA

- 15.30; 
iarnă) — 9,30; 12;

concerte

cinema

13,00 — Pentru tineretul școlar. Studioul pionie-; . 
rilor; 18,30 — Fotbal: Finala Cupei campionilor' 
europeni. — Internazionale-Milano — Celtic-Glas
gow. Transmisiune de la Lisabona. în pauza me
ciului : — Telejurnalul de seară ; 20,15 — Mult e 
dulce și frumoasă... Emisiune de limbă română 
contemporană; 20,25 — La ordinea zilei... — Orga
nizarea științifică a producției și a muncii ; 20,45 — 
Teleglob. Emisiune de călătorii geografice : Insu
lele Azore ; 21,15 — Romanțe pe versuri cunoscute. 
Soliști: Maria Săndulescu și Ion Stoian ; 21,30 —
De la Giotto la Brâncuși. Emisiunea a Vl-a. prezintă 
Dan Hăulică ; 21,50 — Dosarul nr... ; 22.05 — Din 
culisele muzicii ușoare ; 22,25 — Interpreți celebri: 
Dirijorul : Roberto Benzi ; 22,45 — Telejurnalul de 
noapte ; 23,00 — închiderea emisiunii.

Astă-seară are loc în Studioul de concerte 
Radioteleviziunii, un program de concerte din ca
drul „Tribuna tinerilor soliști". Dirijor : Emanuel 
Elenescu. în program : G. H. Haendel — Concertul 
nr. 1 pentru orgă și orchestră. Solist : Dan Victor ; 
H. Wieniawski — Concertul pentru vioară si or
chestră. Solist : Eugen Sîrbu — Galați ; F.r. Liszt 
— Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră. Solist 
Tiberiu Szasz

® SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : 
SALA PALATULUI (seria de bilete 1964 — orele 
19), PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15.
9 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 completarea 
Oaspeți de iarnă), STADIONUL DINAMO — 20.
• ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : LU
CEAFĂRUL - 9,15; 11,30: 14; 16,30; 19, 21,30, BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,30, 16; 18,30; 21 (la ambele
completarea Mama lui Adrian), EXCELSIOR — 10; 
12,30; 15; 17.30; 20, FEROVIAR — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15 (la ambele completarea „1877"), 
GLORIA — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30. MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MODERN — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18.45; 21, GRADINA TOMIS 
— 20.
e DENUNȚĂTORUL : CAPITOL (completare Ten
siune înaltă la Bechet) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, la grădină — 20, GRADINA DOINA - 20,30,
ARENELE LIBERTĂȚII (completare Mama lui A- 
drian) - 20,15, STADIONUL REPUBLICII — 20.
• MONTPARNASSE 19 : CENTRAL — 9; 11,45; 
14 45‘ 17 45* 20 45.
• DOAMNĂ DE PE ȘINE - .cinemascop,: VIC
TORIA (completare* Tensiune înaltă ia Bechet) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. ........ ’
• OMUL INVIZIBIL: CINEMATECA — 10; t2; 14.
• A DISPĂRUT UN FRAGONARD : UNION (com
pletare în tainițele muzeului) — 15,30; 18; 20,30, 
GRIVIȚA (completare Oaspeți de 
16; 18,15; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• COPIII LUI DON QUIJOTE : 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; 18; 20,45. 
9 ATENȚIUNE, ATENȚIUNE, SE APROPIE ! —
„1877" — MUZEUL ZAMBACCIAN — 1 MAI
1967 : TIMPURI NOÎ - 9—21 în continuare.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALAN
CE : DACIA — 8,45—15,15 în continuare; 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.
O CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : GIULEȘTI 
(completare 1 Mai 1967) — 15,30; 18; 20,30, PROGRE
SUL — 15; 17, COSMOS — 15,30; 18; 20,30, GRA
DINA PROGRESUL-PARC — 20.
• ROBII : COTROCENI (completare Tinerețe. 
45-a aniversare a U.T.C.) — 14; 16,15; 20,45, 
RENTARI (completare Legenda ciocirliei) — 15,30; 
18; 20.30.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinema
scop : FLACARA (completare Oaspeți de iarnă) — 
14: 16,30.
• BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : FLACĂRA — 
18,30; 20,30.
e RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ !: LIRA (completare 
Vizita delegației de partid și guvernamentale a 
R. P. Bulgaria în Republica Socialistă România) — 
15,15; la grădină — 20,30, RAHOVA (completare 
Orizont științific nr. 3/1967) — 15,30; 18; 20,30.
• ÎNDRĂGOSTIȚII DIN MARONA : LIRA (com
pletare Vizita delegației de partid și guvernamen
tale a R. P. Bulgaria în Republica Socialistă Ro
mânia) — 17,30; 20.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascoo : UNIREA
(completare Tinerețe. A 45-a aniversare --------
— 11; 15,30. la grădină — 20.
• REÎNTOARCEREA PE PĂMÂNT: ........ __
(completare Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.)
— 18, MIORIȚA (completare Tensiune înaltă la Be
chet) — 9,15; 11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30.
• 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.
• DUMINICĂ LA NEW YORK : BUZEȘTI — 10; 
la grădină — 20,30.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : 
ZEȘTI (completare Istoria unui manuscris) — 
18,15.
• BUCĂTĂREASA : COTROCENI (completare Ti
nerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 18.30.
• DIMINEAȚA, DEVREME — cinemascop : PRO
GRESUL (completare De ziua mamei) — 19; 21.
• JANDARMUL LA NEW YORK : BUCEG1 (com
pletare 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. PACEA (completare
Proiecte) - 15,30; 18; 20.30.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" - MI
NUNATA ANGELICA — .cinemascop : ARTA 8,45;

■ 12,15; 16; 19,45; la grădină - 20,15, FLAMURA - 
9,30; 14,45; 19.
• OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — cinemascop : MO
ȘILOR (completare Fabrica <te împachetai fum) — 
15,30; 18; 20,30, GRADINA EXPOZIȚIA - 20,30,
• MONDO CANE — ambele serii : POPULAR — 16; 19.
• MOMENTUL ADEVĂRULUI : VOLGA (comple
tare Istoria unui manuscris) — 9; 11,15; 13 30* 16*
18.30; 21, DRUMUL SĂRII - 15,30; 17,45; 20.

NORD, SPRE ALASKA — cinemascop : CO- 
LENTINA - 15; 17.30.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ și JAN
DARMUL LA NEW YORK — cinemascop: GRĂ
DINA VITAN — 20.
• UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE ; 
GRĂDINA COLENTINA - 20.
O PROCESUL PROFESORULUI WEIR • GRĂDI
NA MOȘILOR - 20.
• BUMERANGUL : VIITORUL (completare Tine
rețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) - 15,30: 18; 20 30
• JUANA GALLO : CRÎNGAȘI - 15,30; 18; 20.15.
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TOVARĂȘUL PETRE BLAJOVICI

A PRIMIT PE SUBSECRETARUL

ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Petre Blajovici, a primit 
miercuri la amiază pe Sir Alexan
der Mac Farquhar, subsecretar al 
Organizației Națiunilor Unite, care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășu-

aurat într-o atmosferă cordială, 
participat Petre Lupu, președintele 
Comitetului de Stat pentru proble
mele organizării muncii și produc
ției și ale salarizării, și Constantin 
Flitan, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

★ ★

Cronica zilei
PLECAREA

COMERȚULUI
MINISTRULUI

AL R.P. ALBANIA

amiază a părăsit

Miercuri seara, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Petre Bla
jovici, a oferit un dineu în onoa
rea subsecretarului Organizației 
Națiunilor Unite, Sir Alexander 
Mac Farquhar, care face o vizită 
în țara noastră.

Au luat parte Petre Lupu, pre
ședintele Comitetului de Stat pen-

tru problemele 
și producției și 
jor Almășan, 
Mihai Bălănescu, ministrul poște
lor și telecomunicațiilor, membri 
ai conducerii Ministerului Afaceri
lor Externe și ai unor instituții 
centrale, funcționari superiori din 
M.A.N. (Agerpres)

organizării muncii 
ale salarizării, Bu- 
ministrul minelor,

Miercuri la
Capitala ministrul comerțului al 

_R. P. Albania, Kico Ngjela, care a 
făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți Nicolae 
Anghel, adjunct al ministrului co
merțului exterior, precum și Iosif 
Pogace, ambasadorul R. P. Alba
nia la București, și membri ai am
basadei.

țescu, care se află de mai multe zile 
în străinătate, unde au participat la 
diferite manifestări științifice inter
naționale, va vizita, la invitația fo
rului științific englez Royal So
ciety, institute de cercetări și de 
învățămînt superior, cu care prilej 
se vor stabili noi contacte cu oa
meni de știință din Marea Britanie.

I

I
I

ZIUA ELIBERĂRII AFRICII

CRITICA ȘI AUTOCRI

TICA - FACTOR DE SEA-

MĂ IN ÎNTĂRIREA PAR-

TICULUI

de Miu DOBRESCU

. Lucrarea, apărută în colec
ția „Construcția de partid și 
de stat", ilustrează preocupa
rea organelor și organizațiilor 
.de partid din regiunea Iași 
pentru folosirea criticii și auto
criticii ca metodă permanentă 

>in dezvăluirea lipsurilor și 
greșelilor, lichidarea rămîneri- 
lor în urmă, promovarea a tot 

i ceea ce este nou, înaintat, 
mijloc de seamă pentru îmbu
nătățirea activității de partid, 
de stat, economice etc. Totoda
tă se arată modul în care cri
tica și autocritica contribuie 
la valoxificarpa. ...expefienteti. 

, maselor, la întărirea legătu- 
. rilor dintre partid și oameni) 

* muncii, constituind o lege a 
dezvoltării sociale, un factor

■ fundamental al progresului în- 
’ tregii societăți.

MODELUL ÎN ȘTIINȚELE

ECONOMICE

de Tiberiu SCHATTELES

Abordînd modelarea ca in- 
■ strument al cercetării științifice, 
prezentînd particularitățile și 
eficiența științifică a modele
lor matematice-economice, au
torul militează pentru promo
varea largă a acestora în cer
cetarea economică, scoate în 
evidență principalele rezulta
te care derivă din folosirea 
sistematică a metodei modelă
rii în studiul economiei.

6
'■I Decada cadourilor
pentru copii la sate

Și magazinele sătești, pre
cum și cele din localitățile 
aprovizionate de cooperația de 
consum s-au pregătit, în mod 
special, pentru decada cadou
rilor pentru copii. Cantități 
însemnate de biscuiți, bomboa
ne de tot felul și o mare varie
tate de dulciuri, jucării pentru 
toate vîrstele copilăriei, cărți 
cu povești sau ilustrate stau la 
dispoziția cumpărătorilor spre 
a le oferi celor mici.

LA

★

★

Congresul
național de

endocrinologie
între 30 mai și 2 iunie se vor 

desfășura în Capitală lucrările 
Congresului național de endocri
nologie, organizat de Uniunea So
cietăților de Științe Medicale. Da
torită tematicii de mare actualita
te, și-au anunțat sosirea la congres 
peste 120 de specialiști din străi
nătate care vor susține corapoarte 
și comunicări.

Camera de Comerț a oferit 
miercuri seara un cocteil la res
taurantul „Pescăruș" cu prilejul 
deschiderii expoziției industriale 
japoneze la București.

Printre invitați se aflau Vasile 
Răuță și Alexandru Albescu, ad- 
juncți ai ministrului comerțului ex
terior, membrii conducerii Camerei 
de Comerț, ai conducerii, unor în
treprinderi ale comerțului exterior 
din țara noastră, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au fost prezenți Akira 
mitsu, ambasadorul 
București, membri 
precum și Keishi 
rectorul expoziției 
poneze.

Cu prilejul zborului inaugural e- 
fectuat miercuri de Air France pe 
ruta Paris-București, vicepreședin
tele Consiliului de administrație al 
acestei companii aeriene, Paul Mo
roni, a oferit o recepție în saloa
nele hotelului Athenâe Palace.

Au participat Constantin Șen- 
drea, secretar genera] în Ministe
rul Transporturilor Auto, Navale 
și Aeriene, reprezentanți ai între
prinderii de transporturi aeriene 
civile „Tarom" precum și ai unor 
ministere și instituții centrale
conomice. A fost de față Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la 
București.

e-

★

★

Shige-
Japoniei la 

ai ambasadei, 
Nakamura, di- . 
industriale- ja--■

Secretarul general al Academiei, 
Radu Voinea. a plecat miercuri di
mineața în Anglia. împreună cil a- 
cademicienii Miron Nîcolescu, pre
ședintele Academiei, și C. D. Neni-

I
I

în sala de expoziții din Oradea 
s-a deschis miercuri la amiază o 
expoziție, de grafică publicitară din 
R? PUa' Germaniei:. Sînt flrezgtlțațe 

...... . .aproape 100 de lucrări-ăîîșe^țrOST. | 
........frații de carte, antete, reclame— ®

.... ' •.«-re.

realizate' în mare parte de uiîxgf.up 
de specialiști în publicitate din Ba- 
den-Wiirttemberg.

Expoziția rămîne deschisă pînă 
la 15 Iunie.

(Agerpres).

Astăzi e Ziua eliberării Africii. 
Ea evocă data de 25 mai 1963, 
cînd 30 de șefi de state și guverne 
și-au pus semnătura pe Carta 
Organizației Unității Africane, 
actul final al reuniunii în care a 
fost proclamată năzuința spre so
lidaritatea africană în scopul a- 
părării suveranității și indepen
denței tinerelor state, eliminării 
de pe continent a tuturor forme
lor de colonialism.

A devenit o tradiție ca în acea
stă zi să se facă o trecere în re
vistă a succeselor obținute de po
poarele africane în lupta lor pen
tru făurirea unei noi vieți. Har
ta politică a Africii de astăzi este 
fundamental deosebită de cea 
existentă cu două decenii în 
urmă. Profundele transformări 
petrecute în lume în perioada 
postbelică, ca urmare a schimbării 
raportului de forțe pe plan mon
dial în favoarea socialismului, a 
forțelor progresului, și avîntul 
fără precedent al mișcării de eli
berare națională au dtîs la înăl
țarea pe continentul african a 
peste 30 de drapele naționale, 
marcînd nașterea noilor state in
dependente. Eliberarea de sub o- 
presiunea colonială a deschis în 
fața tinerelor state largi perspec
tive pentru soluționarea dificile
lor probleme de ordin economic, 
social, cultural, lăsate moștenire 
de îndelungata dominație colo
nială, pentru lichidarea stării de 
subdezvoltare, consolidarea inde
pendenței politice cucerite și îm
bunătățirea condițiilor de viață 
ale popoarelor. în multe din tine
rele state africane se depun efor
turi în vederea creării unei in
dustrii naționale, de sine stătă
toare. înăițîndu-se întreprinderi 
industriale care să prelucreze re- 

5 sursele acestor țări ; se prospec
tează noi bogății, se construiesc 
centrale electrice, se fac irigații 
în vederea creșterii producției a-

gricole, pentru diversificarea ei. 
Paralel cu aceste eforturi se ur
mărește lichidarea analfabetis
mului, formarea de cadre națio
nale, dezvoltarea culturii africane. 
Tinerele state care și-au cucerit 
recent independența, sînt profund 
interesate în menținerea și întă
rirea păcii, ele se afirmă tot mai 
mult ca o forță politică activă pe 
arena mondială, aducîndu-și con
tribuția la eforturile pentru pro
movarea unor relații internaționa
le sănătoase, bazate pe egalitate 
în drepturi și avantaj reciproc.

Fără îndoială că acest drum nu 
este lipsit de sinuozități, de nu
meroase greutăți, generate, pe de 
o parte, de încercarea cercurilor 
imperialiste de a zădărnici efor
turile popoarelor africane pentru 
făurirea unei noi vieți, iar, pe de 
altă parte, de lipsa de experiență 
și lipsa de cadre naționale, de 
acțiunile întreprinse de cercurile 
reacționare interne care caută să 
profite de situația existentă pen
tru propria lor îmbogățire, în de
trimentul intereselor maselor.

Este știut că cercurile imperia
liste și neocolonialiste încearcă 
prin orice mijloace să-și mențină 
și să-și lărgească pozițiile lor pe 
continentul african. Sprijinindu-se 
pe reacțiunea internă, ele recurg 
la comploturi, lovituri de stat etc. 
Aceleași cercuri sprijină și se coa
lizează cu colonialiștii portughezi 
care încearcă să-și prelungească 
dominația în Angola, Mozambic 
și Guineea âșa-zis portugheză. Po
poarele din aceste țări, sprijinite 
de forțele progresiste din întrea
ga lume, duc o luptă înverșunată 
pentru cucerirea independenței, 
pentru lichidarea opresiunii colo
nialiste. în Republica Sud-Afri- 
cană crește împotrivirea poporului 
față de politica de apartheid, care 
înseamnă cea mai cruntă discri
minare rasială, numeroși fii ai

acestei țări, indiferent de culoa
rea pielii, luptînd pentru instau
rarea dreptății sociale. O situa
ție identică este în Rhodesia unde 
cercurile imperialiste și neocolo- 
nialiste au sprijinit venirea la 
putere a unui guvern rasist. Toa
te acestea fac ca în fața tinerelor 
state să se afle încă probleme 
complexe de ordin social-politic 
și economic, determinate de ne
cesitatea găsirii unor soluții a- 
decvate condițiilor și intereselor 
dezvoltării lor pe calea progresu
lui, de necesitatea apărării și 
consolidării independenței, a drep
tului lor sfînt de a-și hotărî sin
gure soarta.

în lupta împotriva uneltirilor 
cercurilor imperialiste și neoco- 
lonialiste, pentru înaintarea lor 
pe calea progresului, popoarele 
africane se bucură de simpatia și 
sprijinul țărilor socialiste, al tu
turor forțelor progresiste din 
lume. Republica Socialistă Româ
nia a sprijinit și sprijină cu con
secvență lupta Africii pentru li
bertate, pentru lichidarea tuturor 
formelor de colonialism, pentru 
respectarea dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta, în conformitate cu 
interesele și voința sa. Poporul 
nostru urmărește cu viu interes 
și profundă satisfacție prefacerile 
progresiste care au loo în viața 
economică, politică și socială a 
noilor state africane. între Ro
mânia socialistă și tinerele state 
africane se dezvoltă legături 
trainice de prietenie și rodnică 
cooperare în interesul reciproc, al 
cauzei păcii și ■ progresului în 
lume. Cu prilejul Zilei eliberării 
Africii poporul român urează po
poarelor africane noi succese în 
lupta lor pentru deplina eliberare 
a continentului, pentru consoli
darea independenței tinerelor 
state, pentru progres și pace.

(Agerpres)
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lochsierea concursului

pentru „Marșul pionierilor”

cele peste 400 
prezentate în 

juriul — alcătuit

vremea

într-una din secțiile unei filaturi din Dar-es-Salaam (Tanzania)

S P o
la meciu

S-a încheiat concursul pen
tru „Marșul pionierilor", orga
nizat de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor din 
Republica Socialistă România. 
Din 
crări 
curs,
compozitori, muzicologi, 
jori, poeți — a acordat 
mai bune dintre ele două pre
mii II, un premiu III și o men
țiune. Premiul II a fost decer
nat compozitorilor D. Chirescu 
și T. Popa, pentru cîntecele 
„Cutezători pornim în viață", 
pe versuri de P. Ghelmez, și 
respectiv „Drag pămînt româ-

nesc“, pe versuri de E. Mirea. 
Premiul III a fost obținut de 
compozitorul E. Lerescu, pen
tru cîntecul „Sîntem zorii noi“, 
iar mențiunea a fost acordată 
compozitorului M. Cazacliu, 
pentru cîntecul „Răsună toată 
țara".

La recomandarea juriului, 
cîteva zeci de lucrări socotite 
valoroase vor fi tipărite și di
fuzate.

în vederea stimulării crea
ției de cîntece pentru copii, Con
siliul Național va acorda anual 
premii pentru cele mai valo
roase lucrări ale genului.

Ieri în țară : Vremea a fost 
instabilă, cu cerul variabil, mai 
mult noros în jumătatea de vest 
a tării Și au căzut ploi locale, 
mai ales sub formă de averse, 
însoțite de descărcări electrice, 
în celelalte regiuni s-au semna
lat averse izolate. Vîntul a pre
zentat unele intensificări in 
estul tării. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 13 grade 
la Boița și 26 de grade la Cara
cal, Tr. Măgurele, București, 
Călărași, Viziru. Făurei, Hîrșova 
și Juriiovca.

Timpul probabil pentru 26, 27 
și 28 mai : Vreme instabilă, cu 
cer mai mult noros la începutul 
intervalului, apoi devine în ge
neral frumoasă, cu cer variabil. 
Vor cădea ploi locale, mai frec
vente în jumătatea de nord a 
țării. Vînt potrivit. Temperatura 
staționară la început, apoi în 
creștere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între 5 și 15 grade, iar 
maximele între 17 și 27 de grade, 
în București : Vreme ușor in
stabilă, cu cer temporar noros. 
Vor cădea ploi de scurtă durată. 
Vînt potrivit, cu unele intensifi
cări trecătoare. Temperatura 
staționară la început, apoi 
creștere ușoară.

Elveția—România
Am așteptat cu nerăbdare și am 

urmărit (la radio sau la televiziu
ne) meciul de fotbal Elveția—Ro
mânia, disputat aseară la Zurich. 
Deznodămîntul — ne e pur și sim
plu penibil să-l 
cunoscut: echipa română a pier
dut cu 7—1 (! !). în mod obișnuit 
s-ar fi cuvenit să se facă un comen
tariu asupra meciului ; este inutil 
însă, căci datorită comportării la
mentabile, submediocre, a jucăto
rilor noștri, ne vine greu să-1 nu
mim pe acesta un meGi normal.

Telespectatorii vor rămîne mult 
timp cu impresia amară pe care 
le-a produs-o jocul de aseară al e- 
chipei noastre, — total dezordonat, 
confuz și bătrînesc, jucătorii 
români acționînd parcă cu ochii 
legați și cu plumb în picioare. A- 
părarea echipei a fost literalmente 
ferfeniță ; nici unul dintre compo- 
nenții acestui compartiment, in
clusiv cei doi portari, n-a depășit 
comportarea unor fotbaliști din 
echipele de raion. Nu ne putem ex
plica ce s-a petrecut cu fotbaliști 
ca Nunweiller III, Popa, Dumitru

repetăm — este

TEATRUL „LUCIA STURDZA BULANDRA“

Procurarea de bilete
de spectacole prin telefon

pentru cei care lu- 
la un ciclu de cinci 

__  _____ ,____ introduce experimenta] 
și sistemul de comandă telefonică pentru reținere de bilete.

Biletele comandate dimineața între orele 10—13 trebuie ridicate 
în aceeași zi după-amiază între orele 17—20, iar cele comandate 
duoă-atniază între orele 17—20 trebuie ridicate a doua zi dimineața 
între orele 10—13. „ , • r. ,

Comenzile se primesc astfel : pentru Sala din B-dul Schitu Magu- 
reanu nr. 1 (Podul Izvor), zilnic între orele 10—13 și 17—20, la telefon 
14 60 60 ; pentru Sala Studio zilnic între orele 10—13 la Agenția din 
Calea Victoriei nr. 68—70 (vis-â-vis de Magazinul „Muzica"), la tele
fon 16 79 77, între orele 17—20, în str. Alex. Sahia nr. 76 A (Gră
dina Icoanei) la telefon 12 44 16.

Lunea, între orele 10—14, este zi numai pentru abonamente 
în B-dul Schitu Măgureanu nr. 1, la telefon 14 60 60.

(7-1)
Mocanu care în genere au

cu jocul practicat de fot- 
elvețieni, — vioi, clar, 
cu șuturi numeroase și 

pe poartă.

Nicolae, 
nivel relativ constant și care asea
ră au fost de nerecunoscut, adevă
rate prezențe fantomatice pe teren. 
La rîndui lor, înaintașii și mijloca
șii au acționat lent, fără vlagă, prac- 
ticînd un fotbal demodat, în total 
contrast 
baliștii 
modern, 
precise

Greșelile s-au ținut lanț : nenu
mărate pase la adversar, mingi tri
mise fără 
lovituri la 
ce a frizat 
lui Dobrin 
sia penibilă a repetatelor șuturi în 
adversar și în înaltul-tribunelor. 
Dridea, chiar și înainte de even
tuala „scuză" a accidentării a fost 
nul, total absent din joc. Ion Io- 
nescu a încercat cîte ceva dar fără 
folos, la fel ca și Pîrcălab, mai 
individualist ca oricînd. Ghergheli 
a muncit mult — deși și alți co
echipieri n-au făcut economie de 
alergătură, din păcate fără rost, pe 
teren.

încă odată, relevăm jocul exce
lent al echipei Elveției care, deși 
se pare că este la primul meci pe 
care-1 cîștigă în ultimii ani, a ac
ționat dezinvolt, incisiv, cu o sus
ținută voință de victorie, prestînd 
un fotbal de calitate.

împărtășim, desigur, stupefacția 
cititorilor și a tuturor acelora care 
au urmărit aseară comportarea 
„reprezentativei" noastre la Zu
rich, și așteptăm explicațiile cu
venite.

adresă, atacuri statice, 
poartă de o imprecizie 
adesea ridicolul. Golul 
nu poate șterge impre-

„Cutia Păcii 
se încheie azi

Schimbări în climatul 
Terrei ?

Ravagiile ciclonului 
din Birmania

internațională
9

Penultima etapă a „Cursei Pă
cii" (a 15-a), disputată ieri într9 

. orașele Liberec și Hradek Kralove 
(155 km), a fost cîștigată la sprint 
de polonezul Czechowski în 
3h 34’52 ' Gabriel Moiceanu, (pe lo
cul 10) și Ion Cosma .’(pe locul 12) 
au sosit în același timp cu învin
gătorul. Moldoveanu, Grigore și 
St. Suciu erau, de asemenea, pre- 
zenți în plutonul fruntaș.

Belgianul Marcel Maes continuă 
să poarte tricoul galben, urmat de 
Kirilov (Bulgaria) la 4'54", Magie- 
ra (Polonia) la 6'19". Smolik (Ce
hoslovacia) la 7'09". Gabriel Moi
ceanu ocupă locul 11, la 14'09". Pe 
echipe, conduce Polonia, seconda
tă la 59" de R D. Germană.

Astăzi se desfășoară ultima 
pă, Hrădek Kralove—Praga 
kilometri).

eta- 
(131

Geologul american Maynard 
Miller de la Universitatea din 
Michigan, specialist în studiul 
ghețarilor din Alaska, a afirmat 
că în viitorii 30—40 de ani verile 
și iernile, pe cea mai mare par
te a globului, vor fi mai plo
ioase și mai reci. El a ajuns la 
această concluzie pe baza ob
servațiilor făcute asupra activi
tății solare care variază în timp. 
Miller a constatat că ghețarii a- 
vansează sau se retrag în func
ție de această variație solară și 
micul „balet glaciosolar" se re
percutează asupra climei.

Din 1915, planeta noastră s-a 
bucurat de o intensă activitate 
solară, dar această fază s-a ter
minat. Pentru următorul sfert de 
veac. Soarele „se va odihni", 
ceea ce înseamnă pentru Terra o 
trecere de la un timp „cald și 
sec" la unul „rece și umed" — 
precizează geologul american.

Un puternic ciclon s-a abătut 
săptămîna trecută asupra Bir- 
maniei, cauzînd moartea a cel 
puțin 100 de persoane. Pagubele 
materiale s-au cifrat la 10 mi
lioane dolari. în afara numeroa
selor clădiri, intemperiile au 
distrus mari suprafețe de culturi, 
precum și cantități importante 
de rezerve alimentare. Vîntul, 
înregistrînd viteze de peste 160 
km pe oră, a făcut ravagii la 
Rangoon, în străvechea capitală 
Mandalay și în regiunile din 
deltă, distrugînd clădiri și linii 
de comunicații. Datele comuni
cate la Rangoon menționează că 
800 de sate au fost distruse, iar 
peste 100 000 de persoane au ră
mas fără adăpost în cursul unei 
singure nopți. Datorită calami
tății, s-a creat pericolul unor 
epidemii, cZin cauza infectării 
apei potabile. Autoritățile au 
luat măsuri pentru ajutorarea 
sinistraților.

ÎNTÎLNIRE ÎNTRE

>

In. cîteva rînduri
ECHIPA MASCULINA DE VOLEI 

STEAUA BUCUREȘTI a debutat 
victorioasă în turneul internațional 
de la Paris. învingînd cu scorul de 
3—0 (15—9, 15—5, 15—2) o selecțio
nată militară belgiană.

ciocanului cu performanta de 67,62 
m. Proba de aruncare a 
venit lui Ianis Lusis cu

suliței a re-
81,10 m.
DE

Vîndută pentru
3 milioane dolari...

MOSCOVA 24 (Agerpres). — A- 
genția TASS transmite că la Mos
cova a avut loc o întîlnire între 
delegația P.C.U.S. condusă de L. I. 
Brejnev, secretar general al 
al P.C.U.S., și delegația P.C. 
Germania, condusă de 
mann, prim-secretar al 
P.C.G.

Delegațiile au făcut
de păreri privind un cerc larg de 
probleme legate de situația actua
lă internațională, de dezvoltarea 
mișcării comuniste internaționale, 
precum și referitoare la relațiile 
frățești dintre cele două partide.

Max
C.C.

C.C. 
din

Rei- 
al

un schimb

Faimoasa echipă profesionistă 
de baschet „Harlem Globetrot
ters". înființată în urmă cu 40 
de ani, a fost cumpărată de fir
ma „Metromedia Inc.", proprie
tară a cîtorva stafii de radio-te- 
leviziune și a unor ansambluri 
de balet pe gheată. Tranzacția a. 
fost încheiată pentru suma de 
3 000 000 dolari.

FOT- 
cu 2—0 
intr-un 
la Lon-

REPREZENTATIVA
BAL A ANGLIEI a întrecut 
(0—0), selecționata Spaniei 
meci amical disputat aseară 
dra.

LA CAMPIONATELE INTERNA
ȚIONALE DE TENIS ALE FRAN
ȚEI, în primul tur al probei de sim
plu bărbați Petre Mărmureanu l-a 
întîlnit pe Stanley Matthews. fiul 
celebrului jucător englez de fotbal. 
A cîștigat Matthews cu 2—6. 7—5,
6—4. 6—4. Alte rezultate : Nodes 
(Cehoslovacia)-Maud (Republica Sud- 
Africană) 6—1. 6—2, 6—1 ; Hewitt 
(Republica Sud-Africană)-Zuleta (E- 
cuador) 6—1 6—0 6—3 : Gulyas (Un- 
garia)-Cooper (Australia) 6—1, 6—0,
6—4 ; Darmon (Franța)-Vankatesan 
(India) 6—2, 6—0. 6—1 ; Holecek 
(Cehoslovacia)-Lall (India) 5—7, 6—2, 
6—3, 6—3 ; feminin : Helga Schultze 
(R.F.G.)-Marguerita Zuleta (Brazilia) 
6—1, 6—1.

MECIUL DEMONSTRATIV DE 
FOTBAL DUNDEE (SCOȚIA) — 
MANCHESTER UNITED (ANGLIA), 
desfășurat la San Francisco, a reve
nit echipei scoțiene cu scorul de 
4—2.

Plenara
Un oraș în... pustiu

In centrul pustiului Kîzîl-Kum, 
din Asia Centrală sovietică, se 
construiește un nou oraș, situat 
la 250 kilometri de cea mai a- 
propiată sursă de apă. Pentru 
a-i aproviziona cu apă pe viitorii 
40 000 locuitori ai orașului, care 
vor lucra la minele de aur din 
apropiere, se va construi o mare 
conductă prin care vor fi tran
sportate apele rîului Amu Da
ria. Pentru a îndulci climatul de 
pustiu, arhitectii și construc
torii au hotărît să amenajeze în 
viitorul oraș Zarefșan numeroa
se spații verzi și bazine. încă în 
toamna acestui an vor fi termi
nate 1 200 apartamente, care vor 
găzdui primii locuitori ai Za- 
refșanului. împreună cu blocu
rile de 8 etaje, aici se constru
iesc magazine, școli, teatre, cine
matografe și altele.

CC. al P. C
din AustriaDUPĂ PATRU ETAPE, ÎN TURUL 

CICLIST AL ITALIEI continuă să 
conducă spaniolul Gomez del Moral 
cu 19 h 44’53” urmat la 16” de Dan- 
celli (Italia) și Perez Frances (Spa
nia) etc. A patra etapă. Florența— 
Chianciano Terme (155 km), a fost 
cîștigată de italianul Dino Zandegu, 
cronometrat cu timpul de 4 h 18’17” 
(medie orară de 36.006 km).

I. DUMITR1Uvederea asigurării biletelor de___ __  __ ____ ___ spectacole 
creaza în două schimburi, pe lîngă abonamentul 
spectacole, Teatrul „Lucia Sturclza Bulandra" i

în

SELECȚIONATA DE FOTBAL A 
CUBEI și-a început turneul în țara 
noastră, întîlnind formația Farul 
Constanța. Meciul s-a terminat cu 
scorul de 4—0 (1—0) în favoarea 
fotbaliștilor români. Au marcat Tu- 
fan (2), Dumbravă și Calo.

CONTINUINDU-Ș1 TURNEUL 
In țara noastră, echipa de 
FOTBAL DYNAMO DRESDA a 
jucat ieri la Craiova cu formația 
Universitatea. Victoria a revenit 
studenților craioveni cu scorul de 
2—1 <0—1). Punctele au fost mar
cate de Sfirlogea și Ad. Popescu.

ÎN CAMPIO- 
LA FOTBAL 

Ungariei a în- 
cu 2—0 (1—0) 

Primul joc, dis-

LA COPENHAGA, 
NATUL EUROPEAN 
(grupa a 5-a), echipa 
vins, în meci retur, 
formația Danemarcei, 
putat la Budapesta, revenise fotbaliș
tilor maghiari cu 6—0.

INTR-UN CONCURS DE ATLE
TISM. DESFĂȘURAT LA RIGA, 
CAMPIONUL OLIMPIC ROMUALD 
KLIM a cîștigat proba de aruncarea

COMPETIȚIA AUTOMOBILISTI
CA DE VITEZA ÎN CIRCUIT „MA
RELE PREMIU DE LA ZOLDER" a 
fost cîștigată de John Surtees (An
glia) pe o mașină ..Lola Ford". în
vingătorul a acoperit cele 24 de ture 
ale circuitului în 36’42” 7/10, reali- 
zînd media orară de 164,115 km. Pe 
locurile următoare s-au clasat Jim 
Clark, Jean Pierre Beltoise și Jak 
Brabham.

VIENA. — Corespondentul Ager
pres Petre Stăncescu, transmite : 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Austria, 
care a avut loc la 23 mai, a hotărît 
convocarea la 10 iunie la Viena a 
conferinței partidului. La conferin
ță, președintele partidului, F. 
Muhri, va prezenta referatul „Al
ternativa democratică a comuniști
lor austrieci la politica de clasă a 
Partidului populist din Austria'1.



EVENIMENTELE DIN Care va fi soarta
ORIENTUL APROPIAT

agențiile de presă transmit

•> i

viața internațională
Vizita in Pakistan

• Declarația guvernului sovietic ® Măsurile anunțate 
în capitalele țărilor arabe și îzrael ® întrunirea Consiliu
lui de Securitate

• CAIRO. Ziarul egiptean „Al Ah
ram" arată că după închiderea gol
fului Akaba vaselor izraeliene, au
toritățile R.A.U. au emis un decret 
prin care se stabilește o zonă va
mală în această regiune. Același 
ziar informează că la intrarea golfu
lui Akaba patrulează vase militare 
ale R.A.U. și au fost plantate mine.

în capitala R.A.U. au continuat 
miercuri contactele diplomatice între 
U Thant, secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite, și ofi
cialități ale R.A.U. Miercuri după- 
amiază, U Thant s-a întîlnit cu pre
ședintele R.A.U.. Nasser.

• IERUSALIM. După cum trans
mite agenția Reuter, parlamentul iz- 
ra'elian s-a întrunit pentru a dezba
te situația creată în golful Akaba și 
strîmtoarea Tiran. Agenția Associa
ted Press anunță că în îzrael au 
fost date instrucțiuni pentru a pre
veni eventuale raiduri aeriene.

• NEW YORK. Situația din Orien
tul Apropiat a fost luată în discu
ție în cadrul unei ședințe a Consi
liului de Securitate, reunit la cere
rea Canadei și Danemarcei.

e LONDRA. Un consiliu de miniș
tri extraordinar a avut loc miercuri 
seara Ia Londra. Aici, relevă agenția 
France Presse, s-a confirmat că na
vele britanice din Mediterană au 
primit ordinul „de a fi pregătite 
pentru a face față oricărei eventua
lități".
• PARIS. Guvernul francez, întru

nit în ședință specială, a făcut o pro
punere ca „cele patru mari puteri

— Anglia. Franța, U.R.S.S. și S.U.A.
— să acorde o deosebită atenție si
tuației din Orientul Apropiat. Gu
vernul francez va face demersuri pe 
lîngă celelalte trei guverne în vede
rea convocării unei conferințe care să 
ia în discuție această problemă.

Știrile transmise miercuri scara dc 
agențiile de presă occidentale men
ționau că forțele armate ale Iorda
niei și Arabici Saudite au fost mo
bilizate. Agenția France Prcsse a- 
nuntă că trupe ale Arabiei Saudite 
au început să intre în Iordania.

„U.R.S.S. VA FACE TOT PO
SIBILUL PENTRU fi NU PER
MITE ÎNCĂLCAREA PĂCII"

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Gu
vernul Uniunii Sovietice a dat publici
tății o declarafie in legătură cu eveni
mentele din Orientul Apropiat în care 
se arată că aici s-a creat o situație 
care stîrnește neliniște pentru intere
sele păcii și securităjii internaționale.

Guvernul sovietic urmărește cu a- 
tenfie evolujia evenimentelor din O- 
rientul Apropiat, pornind de la premisa 
că menjinerea păcii și securităjii în 
această regiune, aflată în imediata a- 
propiere a frontierelor Uniunii Sovie
tice, corespunde intereselor vitale ale 
popoarelor U.R.S.S. Uniunea Sovietică 
va face fot posibilul penfru a nu per
mite încălcarea păcii și securității în 
Orientul Apropiat.

lui Regis Debray ?
Cazul lui Regis Debray, tinăr 

scriitor și ziarist francez, deți
nut de forțele armate bolivie- 
ne sub învinuirea de a fi spri
jinit mișcarea de partizani din 
această țară, continuă să fie co
mentat in presa internațională, 
îngrijorate de soarta lui De
bray, înalte personalități fran
ceze și latino-americane au a- 
dresat mesaje președintelui 
bolivian Barrientos, cerînd eli
berarea lui sau asigurarea — în 
cazul său — a unor condiții 
juridice normale. în legătură 
cu aceasta, declarațiile oficiali
tăților boliviene și comentari
ile presei din La Paz sînt con
tradictorii. în aceste condiții 
— scrie ziarul parizian „Le 
Monde" — ne este îngăduit să 
ne întrebăm asupra soartei rea
le a lui Regis Debray. încăpă- 
țînarea cu care se refuză fur
nizarea celor mai mici dovezi 
pentru susținerea acuzării face 
să crească sentimentul de în
grijorare. Anumiți observatori 
din La Paz se întreabă acum 
dacă Debray n-a fost predat 
serviciilor speciale americane 
pentru „interogatoriu",. fie în 
Bolivia, fie cartierului general 
al „forțelor speciale" ale S.U.A. 
din zona canalului Panama. A- 
menințarea cu pedeapsa capita
lă, care putea fi dedusă din 
diferite luări de poziție boli
viene, se conturează pe zi ce 
trece. Constituția adoptată în 
luna februarie în această țară 
interzice pedeapsa capitală. 
Președintele Barrientos a de
clarat însă zilele trecute, în fața 
ziariștilor, că va pere Congresu
lui „reintroducerea pedepsei cu 
moartea".

a ministrului de externe
al României

CARACI 24 — Trimisul special 
Agerpres F. Țuiu transmite : Mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, care se află într-o vizită 
oficială în Pakistan, a avut marți la 
Lahore o întrevedere cu generalul 
Mohammed Musa, guvernatorul 
provinciei Pakistanul de vest.

Stiinta si tehnica1 “ - 
in folosul dezvoltării

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la lucrările Consi
liului Economic și social al O.N.U. 
pe marginea problemei referitoare 
la aplicarea științei și tehnicii în fo
losul dezvoltării, reprezentantul ro
mân, ambasadorul Gheorghe Diacp- 
nescu, a iarătăt',.'' pe ' baza ex
perienței țării noastre, că vînzarea 
pe credit de utilaj, echipament și 
chiar procedee tehnologice, . ram
bursabile în produse sau servicii' re
prezintă forme avantajoase de . co
operare, care trebuie să se facă pe 
baza respectării principiilor suve
ranității și independenței naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi și avantajului 
reciproc. Reprezentantul român a 
subliniat preocuparea care există 
în țara noastră pentru dezvoltarea 
științei și tehnicii și aplicarea rezul
tatelor acestora în procesul de pro
ducție și a relevat interesul pe 
care România îl acordă îmbogățirii 
cooperării tehnico-științifice pe plan 
mondial, cu forme și metode noi.

După-amiază, C. Mănescu și per
soanele care îl însoțesc au vizitat 
sediul Comitetului pentru ape și 
energie, precum și monumentele is
torice ale orașului Lahore ; fortul, 
vestita moschee Badshahi, mormîn- 
tul împăratului Jehangir și grădi
nile Shalimar, zidite în timpul im
periului Mogul, cu patru secole în 
urmă.

Guvernatorul provinciei Pakista
nul de vest, generalul Mohammed 
Musa, a oferit seara un dineu în 
cinstea ministrului român. Au par
ticipat miniștri și alți membri ai 
guvernului provinciei Pakistanul de 
vest, precum și Mihai 
ambasadorul Republicii 
România în Pakistan.

Miercuri dimineață, 
Mănescu a plecat la Rawalpindi.

-M. < Z " V 1

Magheru, 
Socialiste

Corneliu

VIETNAMUL DE SUD
Delegația parlarrtentară

română la Oslo
OSLO. — Trimisul special Ager

pres L. Talpă transmite: Delega
ția parlamentară română condusă 
de Mia Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, care se 
află în Norvegia la invitația Stor- 
tingului, însoțită de Eduard Mezin
cescu, ambasadorul României în 
Norvegia, a vizitat miercuri uzi
nele metalurgice din Oslo ale con
cernului „Christiania Spigerverk".

Delegația Marii Adunări Națio
nale a fost primită în aceeași zi de 
ministrul afacerilor externe al Nor
vegiei, John Daniel Lyng. în sa
lutul adresat oaspeților, el a subli
niat interesul deosebit pe care îl 
manifestă pentru politica externă 
promovată de țara noastră. Minis
trul a exprimat dorința guvernului 
norvegian de a-și dezvolta relațiile 
cu toate țările, indiferent de siste
mul lor social-politic și s-a pronun
țat în favoarea dezvoltării relațiilor 
de colaborare dintre Norvegia și 
România. Cel mai important lucru 
pentru Europa, a spus ministrul, 
este desființarea barierelor dintre 
Est și Vest și stabilirea de contac
te multilaterale între toate țările.

Seara, Stortingul norvegian a

oferit o masă în cinstea parlamen
tarilor români, la care au parti
cipat membrii Prezidiului Stortin- 
gului, în frunte cu președintele 
Bernt Ingvaldsen, miniștri, condu
cători de întreprinderi și instituții. 
Bernt Ingvaldsen și Mia Groza au 
rostit toasturi.

Cu prilejul vizitei delegației par
lamentare române în Norvegia, 
Ion Pas, președintele Institutului 
Român pentru Relații Culturale cu 
Străinătatea, și Eduard Mezincescu, 
ambasadorul României în Norvegia, 
au făcut o vizită rectorului Univer
sității din Oslo. în numele 
I.R.R.C.S., Ion Pas a donat Univer
sității din Oslo o colecție de 140 
de volume din domeniul artei și 
științei.

Mulțumind pentru darul oferit, 
rectorul Hans Vogt a subliniat că 
lucrările primite vor ajuta tinere
tul universitar din .Oslo să cunoască 
mai bine preocupările poporului 
român și realitățile din România.

Pierderi grele suferite
de ințervențmiști

După cum se transmite din Hanoi, 
de cîteva zile 15 000 de pușcași marini 
și parașutiști ai armatei saigoneze s-au 
lansat într-o operație de mare anver
gură — invadarea părții de sud a zo
nei demilitarizate de la paralela 17 — 
operație despre care ziarul „Nhan 
Dan" scrie că este „o aventură mili
tară cu consecințe de o gravitate im
previzibilă".

Se remarcă faptul că noul pas ex
trem de grav al escaladei a fost între
prins în urma înfrîngerilor suferite în 
Quang Tri și pe toate celelalte fronturi 
din Vietnamul de sud.

în partea septentrională a Vietnamu
lui de sud intervenționiștii au pierdut 
de la 1 aprilie și pînă în prezent 
5 700 oameni numai în provincia 
Quang Tri, cifră cu mult depășită 
de numărul răniților. Agenția „Elibe
rarea" a subliniat în corespondențele 
sale că în repetate rînduri străzile ora
șului Quang Tri, capitala provinciei, 
au fost blocate de șirul ambulanțelor.

Alte pierderi ale intervenționiștilor 
completează bilanțul înfrîngerilor sufe
rite de ei în această perioadă. Astfel, 
trupele americane au pierdut peste 30 
de tunuri și 80 de avioane care au 
fost distruse la sol. De-a lungul dru
murilor 1 și 9 pe care sosesc întăririle 
au fost aruncate în aer peste 100 
tancuri și alte vehicule militare, opt 
poduri și zeci de depozite de combus
tibil și muniții.

* HANOI. într-o declarație, C.C. 
al Frontului Patriei din Vietnam 
condamnă introducerea masivă de 
trupe americane și saigoneze în par
tea de sud a zonei demilitarizate și 
exprimă hotărîrea poporului viet
namez de a lupta pînă la obținerea 
victoriei finale.

O într-o 
R.D.G. se 
populația 
protestul 
M.A.E. al 
1967“.

Problemele
dezarmării

Comitetului celor 18
GENEVA — Corespondentul Ager

pres Horia Liman transmite : Marți 
au continuat lucrările Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare. Șe
ful delegației indiene, V. Trivedi, a 
arătat în cuvîntul său că un tratat 
pentru nerăspîndirea armelor nuclea
re trebuie să constituie o parte inte
grantă a unui program concret de ac
țiuni în vederea dezarmării generale. 
Tratatul trebuie conceput în spiritul 
echilibrului de obligații între puterile 
nucleare și cele nenucleare, astfel in
cit să nu interzică dezvoltarea ști
inței și tehnicii nucleare în ță
rile în curs de dezvoltare, să nu 
instaureze „un apartheid atomic în 
calea dezvoltării economice pașnice a 
acestor țări". Delegatul indian a sub
liniat dreptul suveran al tuturor sta
nelor de a dezvolta noi surse de ener
gie. Referindu-se la problema contro
lului îndeplinirii prevederilor tratatu
lui, delegatul indian a subliniat că a- 
cesta trebuie să aibă un caracter uni
versal.

Delegatul cehoslovac, Pavel Wink
ler, a spus că un tratat de nerăspîn- 
dire a armelor nucleare ar contribui 
la destindere în relațiile dintre state. 
Un asemenea tratat, ar trebui să pre
vadă interdicția pentru puterile nu
cleare de a folosi arma atomică împo
triva statelor nenucleare. El ar trebui 
să faciliteze încheierea unui tratat de 
dezarmare generală și totala și nu ai 
trebui să limiteze folosirea în scopuri 
pașnice a energiei nucleare și nici a 
activității în domeniul dezvoltării ști
inței și tehnicii nucleare pașnice.

Poporul argentineon sărbătorește astăzi aniversarea procla
mării independenței naționale. (în fotografie): o vedere aeriană 

a capitalei Argentinei — Buenos Aires

m MINISTRUL DE EXTERNE BRITANIC LA 
MOSCOVA H Nota greacă respinsă la Copenhaga

Șase atacuri au fost lansate 
marți de forțele patriotice din protec
toratul Aden împotriva trupelor de o- 
cupație britanice, a anunțat agenția 
Reuter. Luni noaptea, în regiunea 
Maalla, trupele britanice au fost ata
cate cu foc de mortiere, înregistrînd 
morți și răniți. Un purtător de cuvînt 
al Frontului de Eliberare a Sudului o- 
cupat al Yemenului (FLOSY) a respins 
propunerea noului înalt comisar bri
tanic la Aden, Trevelyan, cu privire la 
organizarea unei reuniuni a tuturor 
grupărilor politice din Arabia de sud. 
Oferta, a declarat purtătorul de cu
vînt, este o sfidare a rezoluțiilor 
O.N.U. și o manevră care ascunde 
multe pericole. FLOSY va continua 
lupta armată în scopul eliberării terito
riilor sud-arabice.

303 „dispăruți" :acesta este 
pînă acum numărul presupus al 
persoanelor, clienți și personal, 
despre care nu se mai știe nimic 
din momentul incendiului care 
a mistuit marele magazin „Innova
tion" din Bruxelles. Fațada clădirii 
s-a prăbușit ieri dimineață. în fo
tografie, locul sinistrului.

0 enciclopedie a Ma
rii Revoluții Socialiste 
din Octombrie va aPărea în 
curînd în Uniunea Sovietică. Lu
crarea va cuprinde aproximativ 
1 000 de articole referitoare la 
evenimentele revoluționare din 
anii 1917—1918. Pentru elabo
rarea articolelor au fost folosite 
materiale din muzeele de istorie, 
memoriile participanților la revo
luție și alte documente. Majori
tatea articolelor vor fi ilustrate cu 
fotografii rare sau inedite.

Danemarca a respins 
neta de protest adresată de 
guvernul grec,13 începutul lu
nii, în legătură cu condamnarea 
loviturii de stat militare de către 
guvernul danez. într-o notă remi
să ambasadorului Greciei la Co
penhaga, guvernul danez scoate în 
evidență „violarea principiilor de 
bază ale democrației în Grecia" și 
reafirmă „speranța sa că situația 
actuală din Grecia nu se va pre
lungi".

Convorbiri sovieto-engle- 
jjg. La Moscova au început 
miercuri convorbirile dintre Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., și George Brown, 
ministrul afacerilor externe al Ma
rii Britanii, care face o vizită în 
U.R.S.S. A avut loc un schimb de 
păreri în unele probleme interna
ționale de interes comun, precum șl 
în unele probleme ale relațiilor so- 
vieto-britanice.

în aceeași zi, Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., l-a primit pe George 
Brown. într-o conferință de pre
să, ministrul de externe englez a 
relevat că, în domeniul comercial 
și tehnic, relațiile anglo-sovietice 
sînt în prezent mai dezvoltate de
cît oricînd în ultimii 50 de ani.

Ministrul de externe al 
sosit Ia 
într-o decla- 
în capitala 

a relevat că 
întărirea re-

(Urmare din pag. I)

ren, avînd grijă să arate întotdeauna 
pe anchetatori alături de obiectivele 
în chestiune, spre a reflecta astfel au
tenticitatea celor verificate. Aproape 
fiecare anchetă a fost însoțită de fo
tografii proprii. Un raport foarte im
presionant a fost cel făcut despre o 
leprozerie, bombardată în mod deli
berat. S-a demonstrat astfel intenția 
deliberată de a se bombarda popu
lația civilă și de a se acționa pe cale 
psihosocială prin folosirea terorii. Fo
tografiile în chestiune au dezvăluit că 
leprozeria, situată departe de orașe • 
sau sate și deci foarte izolată, și care 
poate fi perfect recunoscută, a fost 
bombardată după zboruri de recu
noaștere. Martorii au arătat că la 
două zile după evacuarea în munți a 
acestei leprozerii unde s-au înregis
trat 120 de morți, avioane americane 
au mitraliat grotele respective. An
chetatorii au găsit în pereți urme ale 
gloanțelor.

în general, anchetatorii au consta
tat că toate spitalele din cele văzute de 
ei erau distruse, cu toate că multe din
tre acestea sînt destul de îndepărtate 
de orașe. Ei au mai constatat că 
multe regiuni au fost bombardate cu 
bombe cu bile, uneori cu napalm, dar 
că în nici un caz nu exista aci vreun 
obiectiv militar. Nici măcar electri
citate, ceea ce excludea ipoteza vre
unei întreprinderi oarecare.

Anchetatorii au vrut să vadă unde 
sînt situate căile ferate, spre a nu se 
spune apoi că s-a greșit cumva din 
cauza apropierii acestora. în multe 
cazuri ei au constatat că nu existau 
deloc căi ferate în apropierea locu
rilor bombardate. S-a mai stabilit că 
orice bombardamente în asemenea 
locuri erau piecedate de un zbor de 
recunoaștere. Deci ideea greșelii sau 
stîngăciei este exclusă. Foarte intere
sante sînt și declarațiile unor prizo
nieri americani. Dar Tribunalul nu a 
vrut să țină seama de ele, întrucît el 
n-a urmărit să condamne indivizi, ci a 
vrut să arate dacă politica dusă de 
S.U.A. este criminală, din punctul de 
vedere al legii internaționale. Comisia 
de anchetă s-a deplasat și în Cam
bodgia. Ea a constatat că faimoasele 
piste de plecare, despre care se spu
ne că servesc pentru aprovizionarea 
cu arme a F.N.E. sînt impracticabile.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA

declarație a M.A.E. 
arată că „Guvernul 
R. D. Germane sprijină 
cuprins în declarația 

R. D. Vietnam din 21 mai

R. D. Germane a 
Helsinki. La 24 mai> 
rație făcută ziariștilor 
Finlandei, Otto Winzer 
vizita sa are drept scop 
lațiilor dintre R.D.G. și Finlanda.

tai w paft 
«Bftaye /tefiȘ®? aaaăitf
Este de neimaginat cum pot fi trans
portate materiale pe asemenea piste 
inutilizabile. Dar ancheta a constatat 
că satele de la frontiera Cambodgiei 
sînt atacate foarte des de trupele 
americane, saigoneze și thailandeze, 
existînd astfel o violare deliberată a 
suveranității Cambodgiei. 
comisii 
poarte foarte precise, consemnînd 
zilnic 
vor 
nic 
blul lucrărilor Tribunalului 
național, ceea ce cuprinde documente 
foarte numeroase, plus rapoartele, in
terogatoriile și depozițiile martorilor, 
cît și corespondențe. Vrem să edităm 
și o carte, format de buzunar, 
mai ușor accesibilă, de circa 300 
pagini, într-un tiraj foarte mare.

Aceste comisii vor pleca acum 
sudul Vietnamului, căci trebuie 
răspundem încă la trei întrebări : 
Dacă se folosesc sau nu arme noi 
terzise de convenția de la Geneva și 
de O.N.U. (ca arme chimice). Pentru 
aceasta vom trimite experți, fizicieni 
și chimiști, precum și experți militari. 
2) Dacă există sau nu un prost tra
tament aplicat prizonierilor vietnamezi 
(adică torturi și alte suplicii). 3) Așa- 
numitele „regrupări de populație", co
roborate cu alte fapte constatate în 
Vietnamul de sud nu reprezintă ele 
cumva o tendință de genocid ?

Vreau să subliniez că membrii Tri
bunalului nu erau deloc convinși în
tocmai de tot ceea ce se întîmplă în 
Vietnam. Este și cazul meu. Eu am 
fost întotdeauna contra acestui război. 
Știam că există foarte numeroase pier
deri în rîndul populației din nord. Eu 
am condamnat întotdeauna „escalada" 
americană. Dar nu eram sigur dacă 
americanii aruncă bombele sistematic 
și deliberat contra populației civile

de anchetă au
Aceste 

făcut ra-

cele constatate. Rapoartele 
fi publicate cît mai grab- 
posibil. Vom publica ansam- 

inter-

cît 
de

în 
să
1) 

in-

sau este vorba de o neglijență, de 
fapte întîmplătoare. Ca mine gîn- 
deau și alți membri ai Tribunalului. 
Dar toți au votat în unanimitate. In 
ceea ce mă privește îmi bazez con
vingerea totală pe rezultatele acestei 
anchete.

— Care sînt concluziile 
bunalului de la Stockholm ?

— A trebuit să răspundem la în
trebările : dacă există agresiune din 
partea S.U.A. și dacă populația civilă 
este bombardată sistematic și delibe
rat. Noi am răspuns DA în unanimi
tate la cele două întrebări. Am răs
puns DA și la întrebarea dacă s-au 
produs atacuri repetate contra suve
ranității și integrității Cambodgiei. 
Am spus DA și la întrebarea dacă gu
vernele Noii Zeelande, Coreei de sud 
și Australiei sînt complice la acțiunile 
agresive ale S.U.A. La chestiunea cu 
Cambodgia a existat unanimitate mi
nus o abținere.

Cînd am ajuns la Stockholm pentru 
a participa la lucrările Tribunalului 
noi nu ne cunoșteam unii pe alții. 
Eram neliniștiți pentru ceea ce fiecare 
dintre noi avea să decidă și chiar 
pentru sine însuși. Ne întrebam, în 
ajunul deliberării, dacă nu trebuie 
cumva Să se respecte dreptul minori
tății jurațiloi. Nu știam ce se va în- 
tîmpla. Fiecare aveam convingerile 
noastre. Peste cîteva zile am avut o 
foarte mare surpriză cînd, la toate în
trebările, răspunsurile au fost date în 
unanimitate. Eram foarte diferiți u- 
nul de altul. Exista o foarte mare 
deosebire între ceea ce puteam gîndi 
eu politicește și un pacifist american 
ca Dellinger l), care la început nu era 
sigur că va condamna autoritățile din

*) jurist, membru al Curții Supre
me a S.U.A.

țara sa ; căci pentru el bazele poli
tice ale războiului sînt altele. El a 
participat la discuțiile noastre ca să 
înțeleagă.

Aceste concluzii ale Tribunalului 
sînt simple :' ele definesc juridic ac
tele prin prisma acelor convenții in
ternaționale pe care S.U.A. le-au sem
nat, în special cea de la Niirnberg și 
cea de la O.N.U. în numele acestor 
convenții și al angajamentelor luate 
de S.U.A. pe plan interna
țional, noi am constatat că actele 
comise de guvernul american și de 
forțele sale armate sînt ilegale ; și că 
legile pe care înseși S.U.A. le-au sem
nat definesc asemenea fapte ca cele 
comise în Vietnam ca crime de război.

în ceea ce privește agresiunea, evi
dent că nu comisiile de anchetă pu
teau să delibereze ; dar am avut nu
meroase rapoarte ale juriștilor și isto
ricilor care au dezbătut probele. Men
ționez în special pe cel al profesoru
lui american Kotko, care a făcut un 
istoric al agresiunii americane. Por
nind de la ajutorul militar dat mario
netelor iui Diem, el a arătat cum a- 
mericanii au încălcat suveranitatea 
Vietnamului, constituind un stat arti
ficial în sud, ce nu se bazează pe alt
ceva decît pe forța S.U.A. El a mai 
arătat că această politică servește in
tereselor S.U.A. în Asia de sud-est, 
fiind o politică de agresiune care da
tează nu din 1954 ci din 1945 ; cît și 
faptul că S.U.A. au desfășurat o poli
tică avînd ca obiectiv, mai întîi — de 
a ajuta vechile puteri coloniale din 
Asia de sud-est împotriva mișcării de 
eliberare, apoi de a se substitui a- 
cestor puteri.

Demonstrarea acestor fapte, bazată 
pe documente din surse oficiale ame
ricane, a fost absolut clară. Ideea că 
americanii ripostează la o „agresiune 
din nord" este absolut stupidă, deoa-

rece nu a existat înainte de coloniza
rea franceză un stat în nord și unul 
în sud, ci un stat unitar. Numai agre
siunea S.U.A. împiedică refacerea u- 
nității Vietnamului pe calea alegerilor 
generale.

— Ce rol poate juca Tribuna
lul internațional în lupta pentru 
încetarea agresiunii americane în 
Vietnam ?

•— Desigur, noi nu putem fi decît 
o mică forță în ansamblul oamenilor 
ce se opun războiului din Vietnam. 
Noi am căutat să demonstrăm cît mai 
multor oameni care sînt contra aces
tui război că este vorba de crime de 
război, pentru ca ei să înțeleagă ra
țiunea esențială a cererilor pentru în
cetarea acestuia. Vrem, așadar, ca o- 
menirea să gîndească la fel ca noi : 
că este o crimă și nu un lucru prost 
înțeles.

Importantă este nu numai judecata 
Tribunalului, dar și modul în care ea 
s-a efectuat. Nu numai noi, jurații, 
dar și oamenii din sală s-au convins 
pînă la urmă prin acumularea dove
zilor. Fapt este că în ziua cînd am 
citit răspunsurile Tribunalului toată 
sala s-a ridicat în picioare și a aplau
dat timp de o jumătate de oră, deși 
la început mulți nu erau convinși. 
Ceea ce se poate obține pe viitor este 
să convingem cît mai mulți oameni 
de cele ce se întîmplă în Vietnam. în 
acest scop, vrem să publicăm cartea 
despre care v-am vorbit. Căci oame
nii nu au văzut toate aceste drame, 
despre care ne-au vorbit martorii ve- 
niți din Vietnam. Or, cartea va cu
prinde toate aceste mărturii, interoga
torii și depoziții. Vrem să o edităm în 
fiecare țară. Desigur, aceste măsuri 
nu sînt suficiente. Vrem să organizăm 
mitinguri și adunări pentru a expune 
hotărîrile Tribunalului. Iar în zilele 
ce urmează, vrem să organizăm o 
campanie populară de semnături, în 
întreaga lume. în multe țări, Tribu
nalul are deja comitete de sprijin 
foarte active. între 10 și 25 octombrie 
vom organiza cea de-a doua sesiune 
a Tribunalului internațional. Va fi o 
sesiune și mai viu urmărită prin fap
tele ce le va scoate la lumină.

In acest mod înțelege Tribunalul 
să-și joace rolul său în lupta pentru 
încetarea agresiunii americane în 
Vietnam.

Sesiunea specială a Adu
nării Generale a O.N.U. ah°- 
tărît amînarea pînă în august 1968 a 
Conferinței pentru cercetarea și fo
losirea spațiului cosmic în scopuri 
pașnice. Rezoluția prezentată de 23 
de țări, printre care și România, 
cheamă toate statele să depună e- 
forturi pentru a asigura succesul 
conferinței. Adunarea Generală a 
adoptat apoi, cu 89 voturi și 17 ab
țineri, raportul Comisiei pentru ve
rificarea împuternicirilor. Repre
zentanții mai multor țări, printre 
care și România, au declarat că nu 
recunosc împuternicirile ciankai- 
șistului și consideră că numai gu
vernul R. P. Chineze poate 
zenta China în Organizația 
nilor Unite.

repre- 
Națiu-

DIN„PEISAJE ȘI TIPURI 
REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMANIA". Vernisajul acestei 
expoziții, organizată de asociația 
de prietenie Finlanda—România cu 
sprijinul I.R.R.C.S., a avut loc în 
aula primăriei orașului finlande? 
Oulu. Au rostit cuvîntări Arvo 
Heino, primarul orașului, și Vasile 
Stoian, secretar II al ambasadei 
României.

0 delegație militară a R.P. 
Ungare, condusă de general-co- 
lonel Lajos Czinege, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., ministrul apărării națio
nale al R. P. Ungare, a făcut între 
15 și 23 mai o vizită oficială de 
prietenie în Republica Democrată 
Vietnam. La 23 mai, delegația a 
plecat în R.P.D. Coreeană.

■Zîua sensului slav,a cultu- 
rii și învâțămînlului s-a sărbăto
rit miercuri în întreaga Bulgarie. 
La Sofia, în Piața 9 Septembrie, a 
avut loc o mare demonstrație. în 
tribună se aflau conducători de 
partid și de stat, în frunte cu To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulga
ria.

O nouă catastrofă 
maritimă

După naufragiul, de la înce
putul primăverii, al uriașului 
petrolier „Torrey Canyon" care 
naviga sub pavilion liberian, 
încă o catastrofă, tot a unui pe
trolier liberian, s-ă produs în 
noaptea de luni, în largul por
tului francez Toulon. La circa 
60 km de coastă, petrolierul 
,,Circe" a explodat, fiind rupt 
în două. Epava nu s-a scufundat 
încă, dar dintre cei 40 de mem
bri ai echipajului, în majoritate 
greci,, a fost, găsit doar un sin
gur supraviețuitor.

în dimineața de marți, un 
cargou olandez a observat tron
soanele separate ale petrolieru
lui și a dat alarma. Cî
teva vase care se încrucișau in 
apropiere s-au îndreptat în 
grabă spre epavă. Vase mi
litare franceze din escadra Me- 
diteranei au început, de ase
menea, cercetări. Remorchere din 
Toulon și Marsilia și mai multe 
avioane au descoperit carcasele 
înnegrite de fum ale petrolieru
lui ; din suprastructurile aces
tuia nu mai rămăsese decît o 
grămadă de fiare încolăcite. 
Nici un marinar n-a răspuns la 
apeluri. La bord domnea o tă
cere profundă. Vasele n-au pu
tut remorca epava datorită unui 
vînt foarte violent.
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