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SCIENTIFIC
MANAGEMENT

Telegrame
Excelenței Sale

domnului HABIB BOURGHIBA
președintele Republicii Tunisiene TUNISCu prilejul Zilei naționale a Republicii Tunisiene, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului;român și al meu personal, rog pe Excelența Voastră să primească cordiale felicitări, împreună cu cele mai calde urări de prosperitate și progres poporului tunisian' prieten. „ « . . m . .îmi exprim convingerea că relațiile dintre România și Tunisia se vor dezvolta continuu, în interesul ambelor popoare și al păcii în lume.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii SocialistePreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit o telegramă de mulțumire pentru felicitările pe care le-a adresat președintelui Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, losip Broz Tito, cu ocazia realegerii sale în această funcție.

N. S. STANESCU
doctor in economie

lor de producție și numărul de mun
citori devin mai mari, pentru a con
duce nu mai sînt suficiente intuiția 
sau dorința de a realiza un 
scop propus. Conducerea economică, 
presupunînd o serie de funcții de
terminate — planificare, organizare, 
salarizare, orientare de perspectivă, 
control, stimularea noului, etc. — 
nu mai poate fi făcută empiric, la 
întîmplare, după „aprecierile” per
sonale sau voința proprie invocată 
ca argument suprem și unic, ci 
trebuie să se desfășoare pe baza 
unor reguli determinate, fundamen
tate din punct de vedere științific, 
în mod deliberat orientate într-o 
direcție precis prestabilită și care 
să asigure îndeplinirea scopurilor ur
mărite. Știința conducerii se consti
tuie ca un sistem coerent de reguli 
și principii, teoretice și practice, me
nite să ducă la obținerea maximei 
eficiente printr-o dirijare științific 
organizată a utilajelor și instala
țiilor, resurselor materiale și efortu
rilor omului.

Un institut din Statele Unite, efec- 
tuînd o anchetă asupra activității in
dustriei americane, a ajuns la con
cluzia că aproximativ jumătate din 
pierderile întreprinderilor sînt rezul
tatul direct al unor decizii greșite 
luate de conducerile respectivelor 
firme.

Preocuparea intensă manifestată 
pe plan mondial pentru problemele 
conducerii științifice a economiei își 
găsește expresie în faptul că în 
S.U.A. activează peste 250 de insti
tute specializate. în Anglia o socie
tate de cercetări ce publică o foarte 
răspîndită revistă, precum și labo
ratoare de cercetări în domeniul 
„managementului" ; în Franța. R. F. 
a Germaniei. Suedia ș.a. se desfă
șoară o largă activitate de cercetare 
științifică în domeniul conducerii e- 
conomiei. După cum este cunoscut; 
și în țările socialiste studierea și fo
losirea rezultatelor obținute în do
meniul științei conducerii economice 
ocupă un loc tot mai important.

Desigur, „managementul", știința 
conducerii, nu a apărut pe teren gol. 
Frederik Winslow Taylor (1856—1915), 
Frank Gilbreth (1868—1924) ș.a. au 
inițiat sisteme de organizare a pro
cesului de producție menite să ducă 

CHIVU STOICA 
președintele Consiliului 

al Republicii Socialiste

pe ministrul afacerilor

Conducătorii de partid și de stat întîmpinafi cu căldură de parficipanjii la adunare

de Stat 
România

r
la o creștere a eficientei economice 
a producției industriale contempora
ne lor. Taylor preconiza o ,'.conduce- 
re funcțională, care să presupună 
maximum de inițiativă a celor ce 
execută munca și. o dirijare bazată 
pe studierea științifică a tuturor 
elementelor muncii".

Un rol important în apariția știin
ței conducerii ca o disciplină aparte 
l-a avut inginerul de mine francez 
Henry .Fayol (1841—1926), care sub
linia în lucrarea sa de căpetenie 
(„Administrarea industrială și gene
rală”) că procesul conducerii pe

(Continuare în pag. a IlI-a)
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$1 CONSILIUL DE MINIȘTRI 
yComitetul Central Comunist Român, Stat și Consiliul de Republicii Socialiste oferit miercuri seara o masă saloanele Consiliului de Miniștri, în cinstea participanților la adunarea activului de bază al Forțelor Armate.Au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, membri și membri supleanți Comitetului Executiv al C.C. P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri.Au participat, de asemenea, generali în rezervă.în timpul mesei, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a rostit un toast, în care a subliniat că activitatea armatei noastre se bucură de o înaltă apreciere din partea partidului și statului, apreciere exprimată în cadrul adunării activului de bază, al Forțelor. Armate prin glasul cel mai autorizat — al secretarului general. al C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu. Președintele Consiliului de Miniștri a relevat, în continua- că armata. română este astăzi

al Partidului ConsiliulMiniștriRomânia de ale au în

ai 
al

PreșCdintele . Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit miercuri după-amiază pe ministrul afacerilor economice al O- landei, Leo de Block, care face o vizită în țara noastră.La primire a luat parte Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior. A fost de față Joost B. 

In zilele de 30 și 31 mai, în aula Academiei Militare Generale din Capitală, a avut loo adunarea activului de bază al Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, care a făcut bilanțul activității de pregătire profesională și politică a militarilor, desfășurată în cadrul unui ciclu de instrucție. Au luat parte generali și ofițeri din comandamente de armată și de armă, din direcțiile centrale ale Ministerului Forțelor Armate, comandanți de mari unități și unități, secretari ai

Dragi tovarăși,Aș dori să încep prin a vă saluta în numele conducerii de partid și de stat pe dv., pe toți ofițerii, subofițerii și șoldații armatei noastre populare (Aplauze, urale).Adunarea la care participă cadrele de bază ale armatei a făcut bilanțul activității desfășurate pentru ridicarea pregătirii de luptă și politice a trupelor. Din rapoartele prezentate și din cuvîntul vorbitorilor au reieșit multe aspecte pozitive, privind atît activitatea de pregătire de luptă și politică, cît și întărirea disciplinei și ordinei militare.în expunerea tovarășului Ion Ioniță, ministrul Forțelor Armate, au fost arătate pe larg rezultatele obținute în perioada precedentă, succesele înregistrate de unitățile și marile unități ale Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România. Putem spune că nivelul de pregătire al trupelor este bun din toate punctele de vedere, că armata patriei noastre este pregătită pentru a-și putea îndeplini în orice moment îndatorirea față de popor, față de patrie. (Aplauze).După cum știți, partidul și guvernul acordă o atenție deosebită înzestrării armatei cu tehnica de luptă necesară. în general, putem aprecia că înzestrarea actuală cu armament, mai cu seamă cu cel clasic, este satisfăcătoare. Unitățile noastre militare dispun de mijloacele necesare pentru a putea îndeplini cu succes orice misiune de luptă. în mod deosebit consider necesar. de subliniat faptul că dispunem de un corp de ofițeri cu înalte calități, cu o bună pregătire tactică, cu solide cunoștințe
89

STAT

mai solid și mai conștient ca oricînd integrată în aspirațiile poporului nostru. O importanță deosebită pentru această unitate indestructibilă între popor și armată o constituie faptul că fiecare ostaș al țării este în același timp un soldat credincios al partidului.în toastul său, general-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate, a exprimat recunoștința fierbinte a soldaților, subofițerilor, ofițerilor și generalilor armatei noastre pentru grija deosebită manifestată de conducerea partidului și statului față de forțele armate ale patriei noastre. Ministrul forțelor armate a dat glas angajamentului solemn al armatei de a munci cu pasiune și perseverență pentru perfecționarea continuă a măiestriei militare. Armata noastră, profund devotată cauzei partidului și poporului, este oricînd gata să îndeplinească orice misiune încredințată de partid și guvern, să apere cuceririle revoluționare ale poporului, libertatea și suveranitatea sa națională.A luat cuvîntul, de asemenea, amiralul în rezervă Petre Bărbu- neanu, cel mai vîrstnic dintre par- ticipanții la întîlnirea cu activul Forțelor Armate.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.(Agerpres)

Haverkorn van .Rijsewijk, ambasadorul Olandei la București.Cu acest prilej au fost. discutate posibilitățile de dezvoltare a relațiilor româno-olandeze, exprimîn du-se dorința de extindere a colaborării dintre cele două țări, precum și unele probleme privind situația actuală internațională.- întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială. (Agerpres) 

consiliilor politice și al comitetelor de partid.La lucrările adunării au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Vasile Patilineț.La discuții au luat cuvîntul generali și ofițeri, comandanți și activiști de partid din armată. Ex- primînd mîndria patriotică a militarilor pentru marile realizări obținute de oamenii muncii din patria noastră în construirea socialismului, adeziunea lor deplină la întreaga politică, internă și externă, a Partidului Comunist Român, vor- 
ft?M®fsrea SSSftpii
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militare și politice, atașați trup și suflet intereselor poporului român, hotărîți să-și îndeplinească cu cinste îndatorirea de a apăra cuceririle revoluționare ale maselor. (Aplauze). De asemenea, subofițerii, toți militarii sînt animați de un înalt spirit patriotic, muncesc cu rîvnă pentru a-și însuși cunoștințele de care au nevoie spre a îndeplini orice misiune de luptă, a-și face datoria față de patrie. Putem spune cu satisfacție că întreaga noasLră armată — ofițeri, subofițeri și soldați — temeinic pregătită, strîns unită în jurul partidului și guvernului, corp comun cu întregul popor, urmează neabătut politica internă și externă a dului Comunist Român și a nului Republicii Socialiste nia. (Aplauze puternice);Doresc să exprim satisfacția deplină a conducerii de partid și de stat pentru nivelul înalt de pregătire al tuturor militarilor noștri, pentru rezultatele bune obținute în pregătirea militară și politică, în ridicarea capacității de luptă a trupelor ; vă felicit din toată inima pe dv., pe toți ofițerii, subofi- . țerii și șoldații arnjatei noastre socialiste. (Aplauze, urale).

Parti- guver- Româ-

Tovarăși,După cum știți, ne aflăm în al doilea an al planului cincinal. Primul an s-a încheiat cu realizări importante, cu depășirea sarcinilor de plan în industrie, în agricultură, cu succese în toate sectoarele activității sociale. De asemenea, producția industrială în primele patru luni ale acestui an reprezintă 113 la sută față de producția perioadei similare a anului 1966. în întreaga țară se desfășoară o activitate intensă pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al partidului.Rezultatele obținute pînă acum dovedesc realismul prevederilor Congresului și totodată evidențiază faptul că avem toate condițiile pentru a îndeplini și chiar depăși obiectivele planului cincinal. Cu toate acestea, considerăm că în economia noastră există încă mari rezerve care, puse în valoare, pot determina un ritm și mai înalt de dezvoltare a patriei noastre. Așa cum s-a subliniat la Plenara din decembrie 1966 a Comitetului Central, este necesar să acordăm mai multă atenție creșterii eficienței economice a întregii noastre activități. Trebuie să facem totul ca pentru fiecare leu cheltuit să obținem o producție mai mare, un beneficiu mai ridicat. în aceasta constă eficiența unei bune activități economice. Numai astfel vom asigura condiții pentru dezvoltarea 

bitorii au relevat hotărîrea tuturor ofițerilor și ostașilor forțelor armate de a nu precupeți nici un efort pentru transpunerea în viață a politicii partidului, pentru îndeplinirea, în cele mai bune condi- țiuni, a nobilei misiuni încredințate de popor. In acest spirit ei au analizat activitatea desfășurată pînă acum, în unități și mari unități, au subliniat căile și metodele pentru continua perfecționare a pregătirii profesionale și politice a militarilor patriei noastre.In cuvîntul său, generalul-colo- 

Pentru care ar om, la ori doi

în ritm tot mai înalt a economiei noastre, numai astfel ne putem apropia într-un termen mai scurt de țările avansate din punct de vedere economic.O atenție deosebită acordăm bunei organizări a producției și a muncii, creșterii productivității muncii, întăririi disciplinei în producție. în primele patru luni productivitatea a crescut cu 10 la sută, ceea ce reprezintă un nivel superior prevederilor planului. Dar trebuie să spunem că și în acest domeniu mai avem încă rezerve mari. în multe întreprinderi și instituții forța de muncă nu este folosită în mod rațional, un produs sau o activitate putea fi executate de un noi sînt necesari de multe sau chiar trei oameni. Este de la sine înțeles că nu putem admite o asemenea stare de lucruri dacă dorim să asigurăm un mers înainte tot mai rapid al patriei noastre. Or, întregul nostru popor dorește să lichideze cît mai iute moștenirea regimului burghezo-mo- șieresc, să ajungă într-un timp cît mai scurt la nivelul țărilor econo- micește dezvoltate, să creeze condiții pentru desăvîrșirea și perfecționarea construcției socialiste, pentru trecerea la comunism. (A- plauze).Timpul de lucru de 8 ore nu este peste tot folosit în mod rațional. După constatările făcute în multe întreprinderi și instituții, în fapt se lucrează 7 ore și în unele locuri chiar mai puțin. Aceste stări de lucruri au determinat Comitetul Central și guvernul să adopte recenta hotărîre care reglementează folosirea judicioasă a timpului de lucru, asigură întărirea disciplinei în producție și în muncă și, implicit, creșterea productivității muncii sociale, îmbunătățirea întregii noastre activități.Desigur tovarăși că în perspectivă — probabil la elaborarea viitorului plan cincinal — va trebui să ne gîndim la o reducere a timpului de lucru.* * Pentru a ajunge acolo trebuie însă să asigurăm folosirea lui cît mai rațională. Reducerea în viitor a timpului de lucru va fi făcută în mod organizat, prin întărirea disciplinei, nu pe calea indisciplinei și a dezordinii. Iată de ce considerăm că tocmai în vederea reducerii în perspectivă a timpului de lucru, ordinea și disciplina în muncă sînt absolut indispensabile. Numai astfel se va putea aborda în viitor această problemă în mod rațional și eficient.

Economia noastră națională a a- 
tins, în actuala etapă, un stadiu de 
maturizare care impune în riiod o- 
biectiv folosirea largă a stiintei în 
procesele de conducere și organiza
re ă producției și a muncii, elimi
narea oricăror forme de manifesta
re a empirismului și diletantismu
lui. Acordînd o deosebită atenție in
troducerii științei în toate domeniile 
vieții sociale, ca puternică forță de 
dezvoltare progresistă a societății, 
partidul nostru promovează cu con
secventă aplicarea celor mai înain
tate rezultate ale științei conducerii 
economiei. După cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu în articolul 
„Rolul conducător al partidului în 
etapa desăvîrșirii construcției socia
lismului". „în întreaga tară se des
fășoară în prezent o amplă acțiune 
pentru organizarea pe baze științifi
ce a producției și a muncii în între
prinderile industriale. Se află în 
curs de elaborare un șir de noi mă
suri prevăzînd creșterea atribuțiuni- 
lor și rolului întreprinderilor și uni
tăților economice, atragerea în con
ducerea și rezolvarea problemelor 
dezvoltării economiei a celor mai 
bune cadre și specialiști de care dis
pune patria noastră, a maselor largi".

Cunoașterea și studierea caracte
risticilor științei conducerii economi
ce au devenit o necesitate pentru ca
drele tehnico-administrative, econo
miști. ingineri, ca și pentru masele 
largi de muncitori.

★
Tn momentul de față se contu

rează pe plan internațional o nouă 
știință — conducerea științifică a 
proceselor economice, larg cunoscută 
sub numele dat de inginerul ameri
can Taylor — „Scientific manage
ment". Necesitatea delimitării ei ca 
disciplină' științifică independentă 
izvorăște din înseși realitățile econo
miei contemporane.

Este evident pentru oricine că o 
întreprindere care produce, de pildă. 
2 milioane de tone de otel presupune, 
în mod obiectiv, metode și concepții 
de conducere economică radical di
ferite decît cele necesare într-o în
treprindere ce produce 10 000 tone 
de otel. Concentrarea producției, a 
fondurilor, a brațelor de muncă în 
întreprinderi gigantice determină 
schimbări structurale nu numai în 
nivelul tehnicii folosite, în amploa
rea mijloacelor de acțiune, dar și în 
procesele de conducere a activității, 
în organizarea muncii și a procese
lor de producție.

Pe măsură ce sporesc proporțiile 
întreprinderilor, iar masa mijloace-

Partidul și guvernul au luat o serie de măsuri privind îmbunătățirea conducerii activității economice, perfecționarea organizării și planificării sectorului agricol de stat, intensificarea comerțului ex- 

* 1

nel Ion Ioniță, ministrul Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, a subliniat rezultatele obținute de militari în pregătirea de luptă și politică în ciclul de instrucție care s-a încheiat și a înfățișat sarcinile care stau în fața forțelor armate în perioada următoare.Primit cu vii și puternice aplauze, a luat cuvîntul, în încheierea lucrărilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, mitetului Comunist secretar general al Co- Central al Partidului Român.

terior și altele. Toate aceste măsuri au drept scop să așeze pe baze științifice întreaga activitate economică și socială, să asigure folosirea cît mai judicioasă a mijloacelor materiale, financiare și a forței de muncă în vederea îndeplinirii în cele mai bune condițiuni a directivelor trasate de Congresul al IX-lea al partidului, a accelerării progresului multilateral al României socialiste.In mod deosebit ne preocupăm de ridicarea nivelului de viață al oamenilor muncii. Anul trecut veniturile oamenilor muncii au fost mai mari cu 10 la sută decît în 1965, cele ale salariaților crescînd cu 11 la sută. De la începutul acestui an se aplică noul sistem de pensionare, care prevede îmbunătățirea regimului general de acordare a pensiei, precum și mărirea pensiilor actuale — măsură de care, după cum știți, au beneficiat și ofițerii și subofițerii pensionari. Au fost mărite salariile la unele categorii de salariați, s-au redus prețurile la o serie de produse industriale. Comitetul Central și guvernul au în vedere ca în lunile următoare să adopte măsuri de ridicare a salariilor oamenilor muncii cu salarii mai mici, astfel ca încă în acest an să realizăm sarcina pusă de Congresul al IX-lea al partidului de a ridica plafonul minim al salariilor la 700 de lei. Realizarea acestei măsuri în 1967 în loc de 1968—1969 cum era prevăzut în Directivele Congresului al IX-lea se datorește rezultatelor bune obținute în dezvoltarea economiei, posibilităților create prin creșterea productivității muncii și ridicarea eficienței economice. Pe această cale s-au putut crea mijloacele necesare realizării încă din acest an a acestei sarcini pe care noi o considerăm deosebit de importantă. (Aplauze).Punînd în centrul activității sale preocuparea pentru dezvoltarea continuă a tuturor ramurilor economiei, partidul se îngrijește totodată de dezvoltarea științei, în- vățămîntului, culturii, de perfecționarea continuă a întregii activități sociale.Este cunoscut că construirea socialismului, a comunismului este strîns legată de folosirea a tot ceea ce a creat mai bun societatea omenească. A construi socialismul, comunismul înseamnă a organiză întreaga activitate socială pe baza celei mai înalte științe și culturi naționale și universale. Numai astfel noua societate își va dovedi superioritatea, va asigura bunăstarea oamenilor muncii, va demonstra că este societatea cea mai avansată din lume. (Aplauze).
(Continuare în pag. a III-a)
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ELIMINAREA
FALSIFICĂRILOR
DIN CREAȚIA
ARTIZANALA

Vasile DRĂGUȚ
Diverse expoziții din ultimii ani au 

oferit publicului posibilitatea să cu
noască, în multipla ei varietate, rod
nicia talentului artistic popular româ
nesc, care s-a aplicat deopotrivă bli
dului de lut și lingurii de lemn, vîl- 
nicului cu alesături ca și scoarței de 
culme, căucului ciobănesc ca și trais
tei din păr. de capră. De sub lovitu
rile de bardă s-au ivit atît casele și 
acareturile gospodărești, cît și săge
țile cutezătoare ale clopotnițelor de 
biserică, care pot fi văzute la Muzeul 
Satului; din fire de lînă s-au țesut 
atît valurile de dimie pentru sumane 
și cioareci, cît și chilimurile sărbăto
rești. Materiale și scule modeste dar, 
în toate și peste tot, meșterii anonimi 
— țărani și țărănci — au așezat căl
dura sincerității, o nedezmințită mă
sură a frumosului.

Dacă o întîlnire grăbită cu 
populară românească poate fi derutan
tă din cauza varietății, un popas mai 
îndelungat între hotarele ei este în 
măsură să stratifice impresiile, desco
perind trăinicia legăturilor subterane 
care unesc intr-un singur tot olăria 
de Vama cu aceea de Oboga, olăria 
de Iza cu aceea de Hurez, olăria de 
Vlădești cu aceea de Leheceni și așa 
mai departe. Acest exemplu, privind 
ceramica, poate fi însoțit de multe al
tele, referitoare la oricare alt dome
niu al creației artistice populare.

Au fost remarcate de multă vre
me caracteristicele de fond ale artei 
populare românești, precum și sensu
rile clare ale funcționalității care va
lidează fiecare piesă din inventarul 
domestic și-l investesc cu o particu
lară frumusețe. Repet aceste lucruri 
firește nu pentru aceia care le cunosc 
îndeaproape — prea puțini din nefe
ricire — ci pentru toți acei ce con
sideră arta populară românească doar 
din unghiul efectelor de suprafață și 
ale sărbătorescului ocazional. Faptul 
că problemele artei populare sînt încă 
insuficient cunoscute și înțelese ex
plică abundența „specialiștilor" impro
vizați care, la tot pasul, sînt gata să 
decidă asupra specificului și autenti
cului, să „planifice" transporturi de 
forme artistice dintr-o zonă într-alta, 
să amestece motivele ornamentale, 
contrazicînd, cîteodată cu grele ur
mări, rezultatele unor experiențe mul
timilenare.

Aceste lucruri șl încă multe altele 
au fost dezbătute recent într-o con
sfătuire organizată de UCECOM în 
problemele artei populare și artiza
natului, la care au participat nume
roși specialiști.

In domeniul la care ne referim s-a 
făcut încă prea puțin pe plan teoretic. 
Cercetările sînt încă departe de cu
prinderea bogatului material de artă 
Îiopulară existent în toată țara și ritmul 
or nu va putea fi accelerat atîta timp 

cît nu va lua ființă, în învățămîntul 
superior, o secție de specialitate care 
să formeze sociologi și etnografi des
tinați studiului sistematic al artei 
populare. Lipsește încă — și cît de 
apăsător lipsește I — o amplă mono
grafie asupra artei și meșteșugurilor 
populare la români; sînt, așadar, foar
te multe lucruri de făcut, pe care 
timpul refuză să le aștepte. în situa
ția dată, înaintea tuturor preocupări
lor trebuie să stea grija pentru ca 
fondul încă viu al artei populare să 
fie păstrat și dezvoltat, grija pentru 
ca meșterii în viață să poată lucra cu 
sporit folos, formînd, la rîndu-le, vii
tori meșteri, capabili să îmbogățească 
mai departe zestrea de frumusețe a- 
dunată vreme de mii de ani.

Recenta consfătuire a UCECOM a 
făcut evidente o serie de aspecte cu 
caracter de urgență, a căror rezolvare 
reclamă, deopotrivă, tact și operati
vitate. Nu ne propunem să discutăm 
aici măsurile concrete care pot asigu
ra îmbunătățirea sub toate aspectele 
a muncii din cooperativele de specia
litate ; de altfel, concluziile consfătui
rii cuprind unele hotărîri foarte judi
cioase, ca de exemplu separarea uni
tăților de artă populară și artizanat 
de celelalte activități ale cooperației 
meșteșugărești, dezvoltarea sistemului 
de cooperative cu munca la domici
liu etc. Problema pe care o aducem în 
discuție privește, în primul rînd, con
ceptul de autenticitate și bun gust în 
producția artizanală curentă.

Se impune necesitatea aducerii în 
prim planul atenției, ori de cîte ori 
se discută despre autentic, a proble
melor de compoziție, de sens decora
tiv, de funcționalitate și, mai presus 
de toate, de măsură, de armonie și 
echilibra specific. De toate acestea 
trebuie să se țină seama cu deosebire 
în marile ateliere colective, acolo 
unde au loc complexe procese de re
elaborare. Modelele noi care se 
creează, răspunzînd noilor condiții de 
viață, pot valorifica cu un real folos 
o serie de elemente — forme orna
mentale, compoziții etc. — specifice 
artei populare. Garanția autenticității 
și bunului gust va fi dată, în fiecare 
caz, de respectarea normelor de mă
sură și armonie, de acea decență a ex
presiei care caracterizează producția 
tradițională.

Sînt foarte mulți acei care cred că 
interioarele moderne vin în contra
dicție cu arta tradițională. Este o e- 
roare alimentată de aspectul produse
lor etalate în mod curent în vitrinele 
unităților UCECOM, produse care se 
resping gustului contemporan datori
tă supralicitării ornamenticii, a croma
ticii țipătoare, a efectelor de gratuită 
strălucire. în realitate, arhitectura sim
plă a noilor apartamente se înnobi
lează în mod substanțial în prezența

arta

unor obiecte de artă populară auten
tice — o cergă țesută în culori na
turale, o strachină smălțuită sau o 
pictură pe sticlă pot deveni oricînd 
elemente de confort vizual și afec
tiv, aducînd un spor de autentică in
timitate unei locuințe.

Dar, firește, nu oricine este amator 
de artă populară. Preluînd din fondul 
artistic tradițional numai ceea ce este 
strict necesar pentru realizarea unor 
obiecte corespunzătoare esteticii seco
lului nostru, puritatea unor conture, 
linia unui ornament, liniștea odihni
toare a gamelor cromatice, meșterii 
artizani pot îmbogăți magazinele noas
tre cu produse care să încînte pe cum
părătorii contemporani și care să nu 
dea de rușine amintirea înaintașilor. 
Lucrul nu este de loc ușor, nu nu
mai pentru că orice reelaborare este 
dificilă, dar și pentru că între tradiția 
autentică și gustul multor cetățeni ai 
zilelor noastre s-a interpus perioada 
de nefericită eflorescență a așa-numi- 
tului stil Brumărescu, triumfător mai 
ales în bazarele de gang de odinioară. 
Bruscînd raporturile stabilite între 
cîmp și ornament, supraîncărcînd de
corația în spirit baroc, folosind orna
mente gîndite pentru anume materiale 
și anume forme, la materiale și forme 
diferite — folosind motive de țesături 
pentru decorația mobilierului, motive 
de ceramică pentru decorația pielii, 
motive de ouă încondeiate pentru de
corația ceramicii etc., etc. — practi
cienii stilului Brumărescu au compro
mis tot ce era mai prețios în tezaurul 
de artă populară. Din nefericire, moș
tenirea acestui stil a hrănit ani de-a 
rîndul producția unor cooperative de 
artizanat, provocînd o vinovată depre
ciere a tradiției.

Iată de ce este timpul ca proble
mele cercetării și valorificării artei 
populare, problemele producției arti-

zanale și a raporturilor cu noul ca
dru de viață să înceteze a mai fi în
credințate rezolvărilor empirice. Evi
dent că, pentru aceasta, nu pot fi în
destulătoare numai discuțiile privind 
problemele de creație. La amintita 
consfătuire s-a insistat, în repetate 
rînduri, asupra problemelor de orga
nizare și stimulare sistematică a pro
ducției de artă populară și artizanală. 
Deosebit de importante sînt, în acest 
sens, aprovizionarea ritmică a meșteri
lor populari și a cooperativelor de 
specialitate cu materiale corespunză
toare, simplificarea sistemului de omo
logare a produselor și de stabilire a 
prețurilor, realizarea unei legături o- 
perative între creatori și cei care co
mercializează aceste obiecte. Esenția
lă, firește, este însă formarea noilor 
creatori. Se simte nevoia — cum s-a 
mai spus, de altfel, nu o dată — 
înființării unui institut de arte deco
rative și industriale, a unei secții de 
sociologie și etnografie, organizării 
unor muzee reprezentative de artă 
populară în fiecare zonă etnografică 
a țării. în planul de măsuri comuni
cat de conducerea UCECOM figurea
ză înființarea unei verigi speciali
zate care să răspundă de întregul pro
ces de cunoaștere, organizare și des
fășurare a producției de artă populară 
și artizanală. Cunoscînd bunele rezul
tate obținute pe această cale de alte 
țări, socotim măsura binevenită. Pen
tru ca toate aceste bune intenții să 
poată deveni realități, este de dorit să 
se renunțe la sistemul învechit de con
tractări, care orientează în mod de
fectuos producția, denaturînd-o, să fie 
respectate opiniile specialiștilor, 
intervenții arbitrare din partea 
persoane lipsite de competența 
sară.

La capătul acestor rînduri, 
consemna cuvintele unei țesătoare din 
Avrig, rostite la consfătuirea UCE
COM : „Ar fi păcat ca arta populară, 
pe care moșii noștri au păstrat-o în 
vremuri grele, să nu înflorească și mai 
frumos acum, cînd i se pot asigura 
toate condițiile".

Aparta 
mente 
pe credit

Oficiul pentru con
struirea de locuințe 
proprietate persona
lă, cu sediul în Pi
tești, strada 1 Mai nr. 
44, anunță pe cei 
care doresc să-și 
cumpere apartamen
te pe credit dat de 
stat, conform H.C.M. 
nr. 26/1966, că are de 
vînzare apartamente 
în blocuri, astfel : In 

blocul 
în

cu 
în CALENDAR

fără 
unor 

nece-

vom

Rm. Vîlcea, 
nr. 1 și 2 (P-4-4) 
cartierul „1 Mai' 
calea Govora, 
termen de dare
folosință anul curent, 
și un bloc (P-f-3) cu 
18 apartamente în 
strada Filimon Sîr- 
bu, cu termen de da
re în folosință în a- 
nul 1968. Cei intere
sați se vor adresa 
serviciului arhitec
tură și sistematizare 
din Sfatul popular o- 
raș Rm.

— în 
un bloc 
tamente 
două și 
în zona centrală, 
termen de dare în fo
losință în anul cu
rent. Doritorii se vor 
adresa serviciului ar
hitectură și sistema
tizare din Sfatul 
popular oraș Drăgă
șani ; în Olănești, un 
bloc cu 12 aparta
mente, cu două și 
trei camere, în cartier 
central, cu dare în 
folosință în anul cu
rent. Doritorii se vor 
adresa la Sfatul 
popular oraș Olă
nești. Prețurile sînt 
în jurul sumei de 
65 000—70 000 lei 
pentru un aparta
ment cu două ca
mere și 85 000—90 000 
lei pentru un aparta
ment cu trei camere.

Informații, zilnic la 
sediul oficiului din 
Pitești sau la telefon 
2473.

Vîlcea ;
Drăgășani, 

cu 30 apar- 
(P-ț-4) cu 

trei camere 
cu

Desen

||w<'

de Tia PEL,TZ

COPILĂRIA
Cînd copiii întind mîinile să 

prindă luna, cînd țin totul în 
braje și leagănă, ori leagă cu 
o sfoară, ori trag de urechi, 
sufletul nostru cîntă și aleargă 
cu ei, și se aprinde, și toată 
casa începe a fi altceva, ceva 
care spulberă oboselile părin
ților, care îi bucură în întris
tare. E vîrsta cînd între lucruri 
nu sînt diferente, cînd un băf 
poate fi cal, un cocean poate 
fi rachetă, o cutie de conser
ve poate fi mașină, cînd cu
tare lemn încîrligat se cheamă 
furcă și cutare băf pus pe un 
alt băț și lovit cu un alt băf 
se cheamă urs, cînd un cerc 
din care arunci mingea se 
cheamă oraș și o scăpărare 
de chibrit în noapte poate fi 
ceva care se cheamă prico
lici. Vîrsta cînd pe drum nu 
ocolești băl)ile, chemat de 
senzațiile realifăfii, vîrsta la 
care cînd cineva fi-a spus un 
lucru, trebuie să se fină de 
cuvînt, la care nu știi ce-i 
aceea vorbă cu dublu înfe- 
les, și scările sociale se al
cătuiesc frumos în basme, cu 
oameni buni și răi de cînd 
lumea, cu împărați tot de 
cînd lumea, cu fefi frumoși 
în fafa cărora lumea se 
schimbă și suferințele sînt în
vinse pentru ca dragostea lor 
să se împlinească. E atunci

Ion HOREA

nucînd între două regnuri 
există deosebire, cînd un pui 
de iepure, o pisică, un cîine 
ori un miel sînt copii ca și 
tine și în joaca lor te recu
noști, așa cum

O alegere care nu trebuie făcută

la întîmplare

In majoritatea cazurilor, cumpără
torii își aleg săpunul după culoare, 
parfum sau, pur. .și simplu, la întîm
plare. Puțini sînt.aceia care țin sea
ma de mediul--în care-și desfășoară 
activitatea zilnică, de faptul că au 
o piele normală și sănătoasă sau, 
dimpotrivă, una sensibilă, predispusă 
la iritații. în general, săpunurile de 
toaletă sînt aproape neutre din punct 
de vedere chimic, dar epiderma fie
cărei persoane are o reacție proprie, 
astfel că o cunoaștere a proprietăți
lor și conținutului săpunurilor este 
foarte utilă.

întreprinderile de specialitate pro
duc circa o sută de varietăți de să
punuri de toaletă, care s-ar putea 
grupa astfel : săpunuri obișnuite, 
speciale, medicinale și de glicerină. 
în rețetele lor de fabricație intră 
grăsimi animale și vegetale selecțio
nate —- seu, untură, ulei de ricin, 
ulei de cacao etc. Unele sortimente 
conțin și ingrediente specifice : la-

irrt*

cold cremă 
vitamina F, 

și bacteriosta- 
calități deose-

nolină, ulei, vaselină, 
pentru supragresare, 
substanțe bactericide 
tice care le conferă 
bite.

Care dintre cele peste o sută de 
varietăți de săpun de toaletă este 
cel mai potrivit ? Pentru o piele 
normală și sănătoasă se recomandă 
folosirea săpunurilor obișnuite la 
care predomină mirosul floral agrea
bil : „Favorit", „Roze”, „Liliac", 
„Mariana", „Violeta", „Lavandă", 
„Mugurel”, „Doina" etc. Pentru o 
piele uscată sînt recomandabile sor
timentele fabricate din grăsimi de 
puritate avansată care conțin lano- 
lină și au o acțiune emolientă cu 
efect de catifelare. E vorba de să
punurile de _tip special : 
„Palmier", 
„Femina”, 
„București", „Elîda", 
tele. Există și săpunuri 
piele foarte delicată și sensibilă fa-

„Anca", 
„Carmen", „Rodica", 
„Mirai", „Magnolia", 

i“, „Elîda", „Jubileu" și al- 
pentru o

bricate din materii prime de puri
tate ridicată, riguros selecționate, su- 
pragresate cu lanolină pură și cold 
cremă. Dintre acestea amintim sor
timentele „Flora", „Mona Lisa”, 
„Santal", „Pygmalion". Pentru pie
lea grasă se recomandă săpunul 
„Cristal" obținut din grăsimi de ca
litate superioară și care mai conține 
zahăr, alcool și glicerină.

întreprinderile de specialitate pro
duc și săpunuri bactericide și dezo- 
dorizante — „Triumf" și „Dermin". 
Fără a opri transpirația normală a 
pielii, prin folosirea lor se evită mi
rosul dezagreabil, se îndepărtează 
flora bacteriană nocivă a pielii, se 
asigură curățenia perfectă. Efectul 
dezodorizant și bactericid se menți
ne dacă se lasă spuma în contact cu 
pielea unul sau două minute înainte 
de îndepărtarea ei cu apă. Este de 
asemenea recomandabil pentru uti
lizarea în clinici, medii infecțioase 
etc.

te vei recu
noaște pînă la capătul vie
ții în tot ceea ce aduce a 
copilărie, a puritate, a joa
că. „Nu știu alții cum sînt, 
dar eu cînd mă gîndesc la 
locul nașterii mele, la casa 
părintească din Humulești, la 
siîlpul hornului unde lega 
mama o sfoară cu motocei 
la capăt, de crăpau m>ele 
jucîndu-se cu ei, la prichi- 
ciul vetrei cel humuit, de 
care mă țineam cînd înce
peam a merge copăcel, la 
cupfiorul pe care mă ascun
deam, cînd ne jucam noi, 
băieții, de-a mijoarca, și la 
alte jocuri și jucării pline de 
hazul și farmecul copilăresc, 
parcă-mi saltă și acum inima 
de bucurie I", Pentru ce alt
ceva am poposi cu emoție 
și în tăcere, în ograda ca
sei din Humulești, și în tin
da și lîngă cuptiorul ce a- 
mintesc întreg basmul copi
lăriei noastre, dacă nu pen
tru regăsirea hazului și far
mecului copilăresc ce ne-a 
trimis în lume ?

O vorbă spune că o casă 
fără copii este ca un clopot 
fără limbă. Și acolo unde 
sînt copii trebuie să fie ne
apărat și bunici. Altfel nu se 
poate. Pe genunchii cui ar 
mai sta cei mici, dacă nu pe 
genunchii bunicului ? Și în 
poala cui ar mai adormi și ar 
mai visa, dacă nu în poala 
bunicii ? Pentru că părinții 
sînt duși la treburi. Vă amin
tiți de bunicii noștri, ai tutu
rora cei de azi, de bunicul și 
bunica lui Delavrancea ?

„Copilul rîde : / „Înțelep
ciunea și iubirea mea e jo
cul I" / Tînărul cîntă : / „Jo
cul și-nțelepciunea mea-i iu
birea I” / Bătrînul tace : / 
„Iubirea și jocul meu e-nțe- 
lepciunea I" — spune poe
tul din Lancrăm, cel care
în lungul itinerar al gîn-
dirii și spiritului său a-
vea să redea copilăriei o
mare poezie și mari înțe
lesuri. Fără înțelepciunea bu
nicilor nici povestea n-ar fi 
poveste, nici șoapta șoaptă, 
nici chiar ascunzișul adevă
rat ascunziș, pentru că ni
meni nu știe să se ascundă 
mai bine și pentru totdeau
na ca bunicii. Și apoi, sea
ra, ori după-amiază, părinții 
vin și ei acasă, și lumea din 
afară parcă ar arăta și mai

altfel, Copiii ascultă și în
cep să înjeleagă și ei din ce 
în ce mai multe, și lumea 
se alcătuiește încetul cu în
cetul, și se organizează, de
vine societate, în care se 
întîmplă cu adevărat întîm- 
plări, în care se suferă și se 
moare, în care lucrurile se 
adună și se împart, se scad 
și se înmulfesc. Și insula a- 
ceea pe care omul copil și-o 
pregătește devine oraș și 
țară și continent și se rotun
jește și plutește printre alte 
insule. Și în lume se arată o 
rotire a anotimpurilor care 
nu înseamnă numai nas lipit 
pe geamul înghejat, ori pui 
de iepuri în holda verde, ori 
litoral, ori munte, ci și eco
nomie, cu treburi multe, cu 
școli care încep și se ter
mină, cu vacanțe. Și lumea 
asta se organizează într-un 
fel, și aflăm ce-i aceea po
litică și istorie, auzim de 
războaie. Și aflăm că sînt 
copii pentru care basmul co
pilăriei înseamnă mizerie și 
suferință și se poate sfîrși 
foarte repede. Atunci afli că 
oamenii se bat pentru ca să 
fie lumea mai bună și afli 
că în țara asta a noastră cu 
adevărat lumea e mai bună, 
că părinții au de lucru și tu 
mergi la școală și poți să 
mergi mai departe, cît mai 
departe. Aici apare o casă 
nouă, dincolo un oraș nou, 
dincolo un drum nou, acolo 
o fabrică nouă, aici un pă- 
mînt nou în înfățișarea lui. 
Și atunci suferi și înțelegi ce 
nu e bine cînd vezi o pur
tare urîtă și cînd
de întâmplări care
că mersul treburilor. Ai 
conștiință, o lumină 
ței tale de pionier, 
acorda purtările tale 
vățătura frumoasă. Și 
legi ce răspundere au părin
ții față de tine și ce răs
pundere ai tu față de pă
rinți. Și poveștile se spun la 
radio și se văd la televizor, 
și se citesc în cărți, — ele 
devin pentru tine cultură și 
alcătuire spirituală a oame
nilor. Natura cu farmecul și 
basmele ei devine un adaos 
al ființei fale, cum tu rămîi 
cu sufletul de copil, pe tot
deauna, chiar dacă vei spu
ne în durere, luat cu încer
cările vieții : „Astăzi chiar de 
m-aș întoarce / A-nțelege 
n-o mai ■ pot... / Unde ești, 
copilărie, / Cu pădurea ta cu 
tot în felul acesta ajungi 
să înțelegi cum o zi a co
pilului este și ziua oameni
lor mari, a părinților și bu
nicilor, pentru că și tu ai 
crescut mare și pentru că 
înțelegi cum, de frumusețea 
și lumina acestei zile, răspund 
toți oamenii pămîntului.

auzi 
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o 
a fiin- 
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RECLAMATII

• La începutul acestui an, am 
trimis o reclamație Ministerului 
Comerțului Interior : nu găseam 
pe nicăieri un transformator 
pentru televizorul tip „Stass
furt". Pe la începutul lunii mai 
m-am trezit cu un răspuns de' 
la... I.C.R.M. Bacău : „In vede
rea procurării piesei de schimb 
reclamată de dv. la M.C.I., vă 
rugăm a vă adresa magazinului 
de specialitate pentru a o ridica 
(magazinul din orașul Gh. Gheor- 
ghlu-Dej) ss. Director comercial 

H, Moscovici, șef serviciu — 
Gh, Drăghici, merceolog pr. 
C. Anghel". Sînt sfătuit deci 
(parcă eu nu știam !) să mă duc 
la magazin. Ce folos însă că 
mereu vizitez magazinul, dar nu 
găsesc piesa pe care o caut ?

Gh. RUGET,
B-dul Oifuz, Bloc 26, ap. 18 
orașul Gh. Gheorghiu-Dej .

• Intr-o seară recentă mașina' 
albă a salvării a poposit în fața 
blocului 44 din cartierul Mili- 
tari. Viața soției mele și a copi-, 
lului erau în mare pericol. Se a- 
nunța o naștere prematură la 6‘ 
luni și jumătate. La Spitalul da; 
femei Giulești, după ce 'a fost- 
examinată de medicul de gardă;: 
a fost trimisă direct la sala de' 
naștere. Datorită intervenției și' 
tratamentului medical deosebit,, 
mama și copilul au fost salvate,; 
La stabilirea diagnosticului s-ai' 
precizat cauza nașterii prema-f, 
ture : efortul considerabil pe 
care gravida l-a făcut, urcînd zi’ 
de zi scările pînă la etajul V al' 
blocului 44 din cartierul Mili-' 
tari ! De mai bine de 7 luni de. 
cînd acest bloc cu 9 etaje a fost 
dat în folosință, pe ușa liftului- 
se poate vedea plăcuța prăfuită' 
pe care scrie : „Ascensorul în 
probe". Cu ce drept face între
prinderea „Ascensorul" aseme
nea stranii „probe" pe sănătatea 
cetățenilor ?

Prof. Alexandru RUSSIN
București

• Acum aproape un an de 
zile, pe cînd lucram ia Intreprin-. 
derea minieră Deva, m-am îm
bolnăvit, iar în luna noiembrie 
1966, în urma constatărilor comi
siei de expertiză medicală, mt 
s-a stabilit și gradul de invali
ditate pentru a fi pensionat.' 
Oficiul de prevederi sociale al 
Sfatului popular al raionului 
Marghita a trimis dosarul de 
pensionare întreprinderii minie
re Deva pentru recalcularea 
drepturilor ce mi se cuvin în 
conformitate cu noua lege a 
pensiilor. La 24 aprilie a.c. s-a 
făcut o nouă revenire către 
I. M. Deva. Nici un răspuns. Ce 
e de făcut ? Prin ce sertare o fi 
zăcînd dosarul meu nu știu. Fapt 
este că din luna iulie 1966 și pînă 
acum eu nu am primit nici aju
tor de boală, nici pensie. Desi
gur, cei ce mi-au ținut dosarul 
atita timp nerezolvat au primit 
salariile cu regularitate. Dacă ar 
fi în situația mea, oare ce-ar 
avea de spus ? Sînt curios să le 
aflu părerea. Dar îl rog să fie 
sinceri.

Gavril RUGEA
Com. Spinuș. satul Nadâr, 
raionul Marghita, reg. Crișana

SIFONUL—victimă a indolentei
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Știți cît sifon beau bucureștenii ? 
Circa 35 milioane litri anual, din care 
7 milioane în restaurante, bufete, în 
plus cîteva milioane litri la pahar, 
cu sau fără sirop.

De ani și ani de zile, zeci de mii 
de gospodari din București se apro
vizionează cu sifon la centrele de 
umplere ale întreprinderii de pro
duse alimentare — I.P.A. în Capita
lă sînt 126 de asemenea centre. Cum 
lucrează ele ? Să pornim de la preve
derile stabilite 
unui sifon de 
este necesară _ . _
atmosfere în instalație, un consum 
specific de șapte grame bioxid de 
carbon la litrul de apă, care trebuie 
să asigure o concentrație de 4,8 gra
me bioxid de carbon. Nerespectarea 
acestor consumuri depreciază produ
sul. Unii reclamă lipsa de „gust" a 
sifonului. în realitate, este vorba de 
dispariția acelor „pișcături" caracte
ristice, pe care le provoacă acidul 
carbonic. Iată ce 
privință chiar 
centre :

lor lasă și ea de dorit; revizii gene
rale se fac la intervale mari, de doi 
ani și mai mult".

: pentru prepararea 
bună calitate, gazos, 
o presiune de șapte

ne spun în această 
responsabilii unor

(centrul din str.Irina Chiriță
Glinka) : „Instalațiile de umplere 
sînt vechi, iar reparațiile se fac nu
mai atunci cînd stricăciunile sînt 
foarte avansate. De obicei, asemenea 
situații se ivesc tocmai în momentele 
cînd aglomerația și solicitarea sînt 
mai mari. Se întîmplă, uneori, ca 
instalația să aspire aer, lucru pe 
care îl aflăm abia după mai multe 
ore sau chiar zile de funcționare, din 
reclamațiile publicului privind calita
tea sifonului. întreținerea instalații-

Ion Marinescu (centrul de umplut 
sifoane din str. Aviator Beller) : „U- 
neori, baloanele nu sînt umplute cu 
bioxid de carbon de calitate cores
punzătoare. Deși presiunea în insta
lație este cea normală, sifonul nu 
iese așa cum ar trebui. Calitatea apei 
gazoase lasă de dorit mai ales în zi
lele de aglomerație, deoarece este 
nevoie de două pînă la trei minute 
de balotare a gazului cu apa, ca să 
dea sifonul bun. Și, în graba deser
virii...".

Lăsînd la o parte unele greșeli 
(care sînt uneori și intenționate), ar 
fi fost firesc ca întreprinderea de 
produse alimentare să exercite un 
control riguros asupra acestor centre. 
Or, controlul nu urmărește calitatea 
produsului, ci... scriptele. S-au de
pistat astfel lipsuri mărunte în ges
tiune. Sumele au fost încasate și ges
tionarii au continuat să lucreze. Dar 
nimeni nu s-a interesat de ce con
tinuă să se vîndă apă chioară popu
lației, de ce stau stricate sifoanele 
destinate preschimbării, de ce se aș
teaptă defectarea instalațiilor și nu 
se practică revizia tehnică preven
tivă.

Cîteva cuvinte despre autosifon. 
Am asistat recent, într-unul din 
magazinele bucureștene de pro
duse metalo-chimice, la următoarea 
scenă : vînzătoarea, prevenitoare, a- 
vertiza pe cei care cumpărau auto- 
sifoane să vină cu reclamațiile „pînă

si ne cinstei
9

mîine seară". Un adaos mărunt de 
„politețe" dar, din păcate, necesar, 
întrucît multe autosifoane se întorc 
defecte. Aviz producătorului: între
prinderea „Tehnometal“-Timișoara, 
care nu asigură controlul tehnic de 
calitate la nivelul cerințelor !

Posesorii de autosifoane au însă 
și alte necazuri: centrele de pre
schimbare a capsulelor nu sînt apro
vizionate ritmic. Deși n-am intrat 
încă în perioada caniculară, cînd con
sumul se mărește considerabil, consu
matorii sînt nevoiți să aștepte cîte 
trei-patru zile, uneori și o săptămînă, 
apariția capsulelor. Sîntem informați 

se montează încă o insta- 
de umplere, pe lîngă cele 
existente, capacitatea cres

cu circa 500 000 capsule pe 
Dar, ținînd seama de mă- 

. continuă și rapidă a număru-

că i 
lație 
două 
cînd 
lună, 
rirea 
lui posesorilor de autosifoane, va fi 
oare suficient ? Ne îndoim. Nu
mai în primul trimestru al anului 
s-au vîndut peste 2,3 milioane capsu
le cu bioxid de carbon, iar în luna 
aprilie — aproximativ un milion. Di
ficultăți în plus provoacă lipsa piese
lor de schimb pentru capsulele care 
se defectează. Peste 150 000 de capsu
le defecte grevează asupra ritmului 
circulației acestora, îngreunînd în a- 
numite zile folosirea integrală a ca
pacității de umplere.

Sifonul se consumă în cantități 
mari și la restaurant. în locul obiș
nuitelor sifoane, cu cap metalic, s-au 
introdus sticle de sifon cu bușon din 
material plastic. La al doilea pahar, 
nu obții nimic altceva decît apă. De 
ce au dispărut sifoanele clasice ? De 
unde vin aceste sifoane defectuoase 
cu capace din plastic ?

Sîntem informați de conducerea 
I.P.A. că sifoanele clasice au fost re
trase din circulație deoarece erau 
grele, dificil de manevrat. Cum au 
apărut așa deodată toate aceste „be
teșuguri" de care oamenii nu și-au 
dat seama timp de decenii ? Dar, în 
definitiv, orice poate fi înlocuit pe 
lumea asta, cu condiția să se adopte 
soluții mai bune, mai practice, nu 
mai rele. Obiecții serioase poate ri
dica graba cu care s-a procedat, lip
sa de spirit comercial și de preocu
pare pentru a „sonda" în prealabil 
piața, reacțiile consumatorilor.

— Capacele din material plastic nu 
sînt destul de etanșe și sifonul răsu
flă — ne explică directorul între
prinderii de produse alimentare. Apoi 
intervin și alte imperfecțiuni tehnice, 
neglijențe de manevrare — fie în 
întreprindere, fie la cei care desfac 
sifonul. La aceasta se adaugă și un 
consum sporit de bioxid de carbon în 
raport cu sifoanele clasice (zece gra
me la litru, în loc de șapte).

întrebarea e: cum au acceptat 
beneficiarii — întreprinderile și uni
tățile de alimentație publică — a- 
ceste soluții ? Le-a fost indiferent 
cum se vor prezenta în fața cliente
lei ? Această elementară lipsă de pre
vedere impune măsuri de remediere, 
retragerea treptată din circulație a 
sticlelor cu bușon de plastic.

Problema trebuie soluționată în 
întregul ei. întrucît cu sifon prost 
ești servit foarte frecvent și la multe 
din cele 171 centre de răcoritoare 
existente în oraș și care aparțin ce
lor două trusturi de cofetării și răco
ritoare. Și aici prevederile sînt clare: 
consumul specific de bioxid de car
bon variază între 1,25 grame și 1,72 
grame pentru fiecare pahar în func
ție de tipul instalației. Această con
centrație se obține cînd presiunea în 
aparat este de 4—4,5 atmosfere. Unii 
remizieri și gestionari de centre nu 
respectă însă aceste prevederi și di
luează conținutul de bioxid de car
bon al buteliilor. Calitatea sifonului 
suferă, în schimb respectivii remi
zieri realizează beneficii personale. 
Combaterea acestor practici necin
stite, cunoscute de multă vreme, se 
face însă cu duhul blîndeții : se atra
ge atenția, se prelucrează, se dă cîte 
o mustrare cu avertisment. în ase
menea condiții, despre o eficiență a 
controlului, și așa sporadic, nici nu 
se poate vorbi.

Discuția despre sifon ar putea pă
rea un lucru minor. Pentru că, în 
fond, ce este mai simplu decît a face 
„apă gazoasă" ? Faptele dovedesc 
însă că problema sifonului s-a com
plicat subit ca urmare a contribuției 
diferiților factori amintiți. Se impun 
măsuri practice și eficiente pentru 
ca producerea și desfacerea acestui 
produs atît de solicitat să ajungă la 
nivelul calitativ cerut de consuma
tori,

• Cetățenii G. Iancu, K. Ro- 
tenarie și E. Scînieie au trimis 
ziarului o sesizare în care rele
vau o serie de deficiențe din ac
tivitatea Oficiului pentru con
struirea de locuințe proprietate 
personală de pe lîngă Sfatul 
popular al orașului București. 
Observațiile critice făcute de ei 
se refereau la (cităm, textual, 
titlurile capitolelor sesizări) ; 1)’ 
Informarea solicitantelor ; 2) Re
zolvarea cererilor ; 3) Consulta
rea organizată a conțraetanților; 
4) Termenul de predare; 5)i 
Preț; 6) Contractare. Deci în 
total șase critici Ia adresa ofi
ciului menționat. Am trimis se
sizarea spre rezolvare Comite
tului executiv al Sfatului popu
lar al orașului București. A fost 
expediată (la propriu și la figu
rat) oficiului criticat care — la 
rîndul său — ne-a trimis un răs
puns. scurt și foarte... ne
cuprinzător. în cîteva rînduri se 
dă un răspuns doar la problema 
nr. 5. Dar cu celelalte cinci 
cum rămîne ? Se pare că 
ele n-au reținut atenția șefului 
oficiului, Gh. Melinte, semnata
rul răspunsului. De Unde se 
vede că, nu întotdeauna, cei cri
ticați iau aminte la criticii© ce
le sînt adresate, preferind Să
lașe, practic, sesizările nerezol-.' 
vate. De ce obișnuiește Comitetub 
executiv al Sfatului popular all 
orașului București să „rezolve" 
sesizările prin cei criticați ?

• O „performanță" poștală ne 
este relatată de Panait Simio- 
neScu, din str. Viitor nr. 59, ra
ionul 1 Mai, București, care ne 
trimite anexat la sesizarea sa 
un plic purtînd pe.o parte ștam
pila oficiului P.T.T.R. Nămoloa- 

. sa, regiunea Galați, iar pe cea
laltă parte ștampila poștei din 
București. Plicul respectiv a 
plecat din Nămoloasa la 6 mar
tie a.c. A ajuns în București la 
8 mai a.c., adică:după două luni. 
Unde s-o fi „înnămolit" atîta 
timp ?

Al. PLAIEȘU

• La blocurile C 1 și C 2 din 
Iași, Șoseaua Națională nr. 
186—190, ,s-au montat în 1965 
rame exterioare pentru storuri. 
După ce operația a fost efectua
tă, I.G.L.L. a elaborat niște in
strucțiuni care interzic locatari
lor să monteze storuri improvi
zate. Cu alte cuvinte, ramele 
pentru storuri să stea fără sto
ruri. Nu s-ar putea ca și ramele 
pentru ferestre să rămînă fără 
ferestre, iar ramele pentru uși 
fără uși ? Că sînt tot rame 1

Eugen URSU
lași, Șoseaua Nafională nrt .18^
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Ctnâtarea tovarășul

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)Preocupîndu-ne continuu de dezvoltarea patriei noastre, sîntem conștienți că ne îndeplinim atît o îndatorire națională cît și una internațională, deoarece cu cît este mai puternică fiecare țară socialistă în parte, cu cît condițiile de viață ale poporului sînt mai bune, cu atît este mai puternic sistemul mondial socialist, cu atît forța de atracție, .influența socialismului în lume e mai puternică.Totodată avem în vedere că întărirea forței economice a țării creează condiții și pentru înzestrarea armatei cu mijloacele de luptă necesare, sporește capacitatea de apărare a patriei noastre.Aș dori, tovarăși, să mă refer la cîteva probleme ale situației internaționale. După cum vă este cunoscut, în centrul politicii externe a României stă dezvoltarea și întărirea continuă a relațiilor de colaborare și prietenie cu toate țările socialiste. în același timp, acordăm o atenție deosebită dezvoltării relațiilor cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială. Principiile de bază ale politicii externe a partidului și statului nostru sînt respectarea independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne, egalitatea în drepturi și avantajul reciproc. Aceste principii găsesc o adeziune din ce în ce mai largă în rîndul popoarelor, al cercurilor largi ale opiniei publice mondiale, ceea ce dovedește că ele corespund în mod obiectiv dezvoltării sociale, relațiilor de viitor dintre țări și popoare.In ultima vreme situația internațională a fost tulburată’ de o serie de acțiuni agresive ale imperialismului și îndeosebi ale imperialismului american care, prin actele sale, pune în pericol securitatea și pacea lumii. Intensificarea acțiunilor agresive ale Statelor Unite ale Âmericii în Vietnam, bombardarea marilor centre și orașe ale Republicii Democrate Vietnam de către aviația americană creează o situație gravă pentru pacea din a- ceastă regiune și din întreaga lume. România a acordat și acordă sprijinul său deplin atît material, cît și politio și diplomatic Republicii Democrate Vietnam. Noi considerăm necesară intensificarea acțiunilor politice-diplomatice ale forțelor antiimperialiste în sprijinul Republicii Democrate Vietnam, pentru a determina pe agresori să oprească bombardamentele, să înceteze agresiunea, să lase poporul vietnamez să-și hotărască singur soarta, fără amesteo din afară. 

(Aplauze).Ne provoacă o deosebită îngrijorare lovitura militară organizată cu sprijinul Statelor Unite ale Âmericii în Grecia, evenimentele care au loc în această țară și care creează o stare de neliniște în Balcani. Poporul român își exprimă deplina solidaritate cu forțele progresiste din Grecia, care luptă pentru restabilirea libertăților democratice în patria lor.

O situație deosebit de . gravă, ce neliniștește profund toate popoarele, s-a creat în ultimul timp în O- rientul Mijlociu. Poporul român sprijină lupta dreaptă a popoarelor arabe pentru apărarea independenței și cuceririlor lor democratice și soGiale, pentru realizarea aspirațiilor lor de unitate națională. Ne pronunțăm împotriva tuturor uneltirilor reacțiunii, ale cercurilor imperialiste, în frunte cu cele ale imperialismului american, la adresa țărilor din Orientul Mijlociu. După părerea noastră, un război sau un conflict armat între statele arabe și Izrael nu ar servi nici unora nici, altora,, ci numai cercurilor reacționare, Imperialismului internațional. De aceea, poporul nostru își exprimă speranța că se va face totul pentru evitarea unui conflict armat, că problemele litigioase se vor rezolva pe calea înțelegerii între părți, că se va a- junge la acorduri raționale și echitabile, care să țină seama de drepturile legitime ale popoarelor interesate.Interesele popoarelor din Orientul Mijlociu, interesele generale ale păcii cer ca între țările din această zonă să existe relații de colaborare, cer excluderea amestecului reacțiunii imperialiste în treburile lor interne, asigurarea progresului economic, național și social al acestor țări.România își manifestă solidaritatea deplină cu toate popoarele care luptă împotriva robiei coloniale, pentru cucerirea independenței naționale, pentru apărarea și consolidarea ei.O problemă de o deosebită importanță pentru dezvoltarea vieții internaționale contemporane este înfăptuirea securității europene, în conformitate cu Declarația adoptată în iulie anul trecut la București de către țările socialiste participante la Tratatul de la Varșovia, România, desfășoară o activitate intensa pentru îmbunătățirea și dezvoltarea legăturilor de colaborare cu toate popoarele europene, fără deosebire de sistem social. Considerăm că așezarea relațiilor dintre țările europene pe baze noi, care să asigure progresul economic-social al fiecăreia și să excludă amestecul în treburile interne ale vreuneia, care să împiedice recurgerea la forță pentru rezolvarea problemelor litigioase, este în interesul tuturor, popoarelor europene și corespunde totodată cauzei generale a progresului și păcii în întreaga lume.O analiză generală a raportului de forțe pe plan internațional ne arată că forțele antiimperialiste sînt tot mai puternice. Acționînd unit și cu fermitate, ele pot dejuca manevrele și acțiunile agresive ale imperialismului, pot asigura pacea în lume. Nu putem însă să nu remarcăm că atîta timp cît există imperialism, există și pericolul a- gresiunilor militare — și evenimentele din ultimii ani demonstrează acest lucru — inclusiv pericolul unui război mondial. A- ceasta relevă cu acuitate necesi

tatea de a se depune eforturi pentru întărirea unității tuturor forțelor antiimperialiste și în mod deosebit a unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, cărora le revine rolul hotărîtor în lupta împotriva politicii agresive a imperialismului, pentru apărarea păcii în lume. (Aplauze).Ținînd seama de cele arătate mai sus, partidul și guvernul nostru consideră că, ducînd o politică activă de coexistență pașnică, de întărire a securității europene, a unității tuturor forțelor antiimperialiste, este necesar să . acorde totodată toată atenția întăririi continue a capacității de luptă și de apărare a patriei noastre.După cum știți România, ca și toate țările socialiste, se pronunță pentru lichidarea blocului agresiv N.A.T.O., și, concomitent, a Pactului de la Varșovia, considerînd că desființarea blocurilor militare este în folosul securității europene, va contribui la stabilirea unor relații de încredere între popoare. Desigur însă că atîta timp cît există blocul agresiv N.A.T.O. trebuie să existe și Pactul de la Varșovia, și ca membră a acestui pact România se preocupă permanent de întărirea capacității sale de luptă, de dezvoltarea colaborării și cooperării cu armatele celorlalte țări frățești, membre ale Pactului de la Varșovia. Noi considerăm că cooperarea între armatele țărilor socialiste participante la Pactul de la Varșovia, ca, în general, între țările socialiste, trebuie să se bazeze pe relații de egalitate, de suveranitate deplină, dar, în același timp, pe o strînsă colaborare, pe pregătirea comună pentru a putea, în caz de necesitate, să acționeze în comun. Este clar, tovarăși, fie că va exista sau nu Pactul de la Varșovia, dacă imperialismul va dezlănțui un război, România, țară socialistă, va lupta alături de celelalte țări socialiste pentru în- frîngerea agresorilor imperialiști. 
(Aplauze prelungite).Desigur, întreaga politică a partidului și guvernului nostru este îndreptată spre evitarea unui nou război și avem convingerea că dacă țările socialiste, mișcarea comunistă, forțele antiimperialiste vor acționa eu toată fermitatea, strîns unite, se va putea împiedica războiul mondial. Noi acționăm astfel convinși fiind că numai în condiții de pace popoarele lumii vor putea să-și asigure progresul economic și social la care aspiră. Lupta pentru pace este preocuparea permanentă a partidului și guvernului nostru.Vorbind despre politica externă a partidului și guvernului nostru, subliniind faptul că armata reprezintă garanția realizării cu succes a politicii noastre externe, doresc să evidențiez că partidul dă o înaltă apreciere activității armatei, sprijinului deplin pe care ea îl acordă politicii de pace și securitate a României. (Aplauze).Desigur, tovarăși, lupta pentru pace nu este ușoară. De aceea considerăm că armatei noastre îi re

vin și în viitor sarcini mari. Pentru a susține cu fermitate politica internă și externă a statului, armata trebuie să fie tot mai puternică. Asta înseamnă că trebuie să acordați și mai multă atenție ridicării continue a nivelului de pregătire de luptă și politică a trupelor, perfecționării măiestriei militare a cadrelor de ofițeri și subofițeri, sporirii cunoștințelor militarilor, întăririi disciplinei și ordinii militare, trăsături de bază ale unei armate moderne, puternice. Totodată este necesar să- se acorde toată atenția educării armatei noastre în spiritul glorioaselor tradiții de luptă ale poporului român pentru libertate națională șl socială, al dragostei pentru marile realizări pe care le înfăptuiește poporul pe calea construirii vieții noi, socialiste. Fiecare ostaș, însuflețit de sentimentul nobil al patriotismului socialist, să fie oricînd gata să-și servească patria și poporul. (Aplauze).Partidul și guvernul sînt conștiente că pentru a întări capacitatea de apărare a patriei noastre este nevoie să facem eforturi și mai mari pentru înzestrarea armatei cu mijloacele de luptă necesare, cu toate că aceasta impune sarcini mari economiei noastre naționale. îmbunătățind dotarea u- nităților și marilor unități cu tehnică de luptă, trebuie să acordăm totodată atenție îngrijirii și folosirii cît mai judicioase a acesteia. Este necesar să acordăm mai multă atenție îmbunătățirii și perfecționării armamentului fabricat în țară, precum și producerii de noi tipuri de armament.Consider că este necesar să se studieze necesitatea de introducere a mașinilor de calcul electronic în conducerea și comanda trupelor. Trebuie să se stabilească în acest scop un plan de măsuri care să prevadă dotarea trupelor noastre, începînd cu eșaloanele superioare, cu mașini de calcul electronic de comandă, care vor îmbunătăți rapiditatea luării hotărîrilor și măsurilor și transmiterii ordinelor. în acest sens se gîndeso partidul și guvernul să acționeze pentru perfecționarea înzestrării tehnice și ridicarea capacității de luptă a armatei noastre, astfel încît ea să-și poată îndeplini în cele mai bune condiții îndatoririle ce-i revin.Comitetul Central al partidului, guvernul țării își exprimă convingerea că ofițerii, subofițerii, toți militarii forțelor noastre armate vor munci și în viitor fără preget pentru a-și perfecționa continuu măiestria militară, pentru a ridica capacitatea de luptă a fiecărei u- nități și subunități, pentru a fi gata în orice moment să-și îndeplinească datoria sfîntă de a apăra patria, cuceririle revoluționare ale poporului român. (Aplauze). Urez din toată inima tuturor militarilor Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România succese tot mai mari în activitatea lor închinată patriei socialiste. (Aplauze, 
urale prelungite).

La banda de control a subansamble- 
lor pentru televizoare de ta uzinele 

„Electronica11 din Capitală
Foto : A. Cartojan

Noul tune
Pitești—Galați 
a fost dat 

în exploatare
începute cu aproape 3 ani în 

urmă, lucrările pentru construc
ția noului tunel Filești-Galați I 
au fost terminate. Ele fac parte I 
dintr-un ansamblu de lucrări I 
speciale, impuse de dezvoltarea 5 
orașului Galați și îndeosebi de i 
construcția combinatului side- 8 
rurgic. Pentru a învinge difi- H 
cultățile străpungerii dealului I 
Filești — >. pămîntul avînd o | 
structură macroporică pronun- I 
țață — specialiștii au ales o me- I 
todă de construcție deosebită, 
folosită Ia noi în tară pentru 
prima dată. Excavarea și mon
tarea boitei din prefabricate din 
beton, partea cea mai impor
tantă a lucrării, s-au făcut sub 
protecția unui semiscut metalic 
care rula pe o cale. Restul sec- I 
țiunii tunelului s-a executat din 8 
beton monolit. Datorită aplicării 
acestei metode de lucru, Ia fie
care m.l. de înaintare s-au eco
nomisit circa 8 mc material 
lemnos.

Tunelul Filești-Galați are lun
gimea de 770 m, înălțimea de 
7 m și deschiderea de 5,8 m. 
înălțimea și deschiderea tune
lului permit trecerea pe această 
linie a unor trenuri cu gabarit 
sporit. O dată cu construcția 
s-au efectuat și primele lucrări 
în vederea electrificării acestei 
linii ferate.

Noul tunel, dat acum în ex
ploatare, alături de cel vechi, 
permite dublarea și chiar tripla
rea traficului de mărfuri și că
lători pe distanta Bărboși—Ga
lati—Combinatul siderurgic, în 
condițiile unei regularități și si
guranțe maxime a circulației.

RAKDÂMEITUL
INSTALAȚIILOR
DIN RAFINĂRII
TRIBUNA

EXPERIENȚEI
3

ÎNAINTATE

De ani de zile, colectivul Rafină
riei Brazi desfășoară o activitate vie. 
de perfecționare a proceselor tehno
logice. folosind metode si soluții noi. 
care să asigure functionarea instala
țiilor moderne cu randament înalt. 
Rezultatele pe primele cinci luni 
ale anului sînt în acest sens edifi
catoare si indică o dinamică continuu 
ascendentă. Deci, nu întîmplător. 
Rafinăria Brazi a fost aleasă de Mi
nisterul Petrolului drept unitate eta
lon în acțiunea de organizare științi
fică a producției și a muncii. Con
vorbirea cu tov. ing. BUJOR OL- 
TEANU, director general al Rafină
riei Brazi, a fost axată tocmai pe 
această temă.
g — Ce rezultate mai importante
S s-au obținut pînă acum 1

— Pe baza unor analize și con
fruntări de variante, s-au creat posi
bilități optime de prelucrare a frac
ției de butan în instalația de fracțio
nare gaze a complexului de refor
mare catalitică, obtinîndu-se un plus 
de producție de 300 tone pe an de 
normal butan, necesar industriei pe
trochimice. S-au recuperat, de ase
menea. 3 000 tone anual „abur mort", 
de la instalația D.A.V., care se folo
sește acum la alimentarea serpenti
nelor de încălzire în rezervoare. Con
sider o importantă rezervă pusă în 
valoare și recuperarea a 650 mc oră 
ape reziduale. Nu lipsite de eficientă 
sînt și măsurile luate pentru raționa
lizarea distribuirii echipamentului 
de vehiculare a produselor în depo
zit, prin concentrarea sarcinii de 
pompare, pentru folosirea mai rațio
nală a forței de muncă în laborator, 
în sectorul depozit-rampă. la unele 
instalații. Aceste măsuri permit îm
bunătățirea calității muncii, întărirea 
disciplinei si obținerea de economii 
la costul tonei de țiței prelucrat. Ele 
vor fi urmate de altele, aflate acum 
în studiu și analizate complex, cu 
spirit de răspundere, de către colec
tivul rafinăriei.
■ — La recenta plenară a Comi-
I tetului regional Ploiești al P.C.R.
S ați pledat pentru ideea unei 
B preocupări de mai mare an- 
| vergură în legătură cu organiza
ți rea producției și a muncii în ra- 
S finăriile moderne...

— Nu numai eu. ci și alti specia
liști ai rafinăriei — pornind de la in
dicațiile ultimelor documente de 
partid și de stat — considerăm că tre
buie atacate sincer, deschis, o serie de 
probleme dificile, de conținut. Nu 
este permisă comoditatea, soluționa
rea facilă a'-'chestiunilor, care să nu 
asigure o maximă eficientă. în urma 
unei analize, am ajuns la concluzia 
că în rafinărie există încă numeroase 
posibilități cațe, mai bine fructificate, 
pot asigura o folosire mai judicioasă 
a forței de muncă. Au fost stabilite o 
serie de măsuri și sîntem siguri că. 
prin aplicarea' lor, productivitatea 
muncii va;../firește substantial la 
instalațiile rafinăriei. Dar efortu
rile noastre șînt stînjenite. Acum 
ne irosim forțele pe activități 
marginale, de care ar trebui să 
fim scutiti. Nu este oare mai normal 
ca Ministerul Căilor Ferate, specia
lizat în această direcție, să exploate
ze stafiile tehnice ale rafinăriei ? A- 
celași lucru si în ceea ce privește 
exploatarea surselor de apă de ali
mentare din afara rafinăriei. Ele 
ar trebui să aparțină unei unități 
a Comitetului de Stat al Apelor, Lu

crările amintite, departe de specifi
cul producției rafinăriei, sînt auxi
liare și influențează negativ asupra 
indicatorilor tehnico-economici. Mai 
departe, mult s-ar cîștiga dacă ar 
lua ființă și o întreprindere profilată 
și specializată pentru reparații cu
rente și capitale, care să execute 
aceste lucrări la toate unitățile direc
ției noastre generale de prelucrare a 
țițeiului, pe baza unor grafice realis
te. eșalonate precis în timp. în ase
menea condiții, s-ar putea ajunge la 
mecanizarea în mare parte a lucră
rilor de revizii și. implicit, la iefti
nirea operațiilor.

I
— Ce alte sugestii ați putea 
formula, pentru ca în sectorul 
rafinării să se obțină o înaltă 
productivitate a muncii ?

— Am să mă refer, mai întîi, la 
rafinăria noastră. Aici, construcția 
mijloacelor de producție de mare ca
pacitate si de prelucrare adîncită, cu 
tehnologie modernă și automatizare 
înaintată, trebuia să ducă în mod fi
resc la o înaltă productivitate a 
muncii, la nivelul celei realizate în 
tarile dezvoltate. Acest imperativ, 
după părerea mea. nu s-a îndeplinit 
decît în mică măsură. Lucrările de 
investiții s-au desfășurat pe etape. 
Unele instalații auxiliare aferente a- 
cestor obiective au fost însă proiec
tate și construite Ia un profil care nu 
a avut în vedere capacitățile de 
bază finale. Ca urmare, s-a ajuns 
la fărîmitarea sistemelor auxiliare, 
cum ar fi gospodăria de apă recircu- 
lată, pentru care s-au executat două 
grupuri de echipament de răcire, iar 
al treilea este în curs de proiectare 
și construcție. Defecțiuni se întîlnesc 
și la casele de pompe afectate pe 
lîngă fiecare grup de instalații.
|0 — Care sînt efectele și cum
W veți îndrepta, totuși, aceste erori 
I de proiectare ?

— în situația fărîmifării instalații
lor auxiliare personalul de exploatare 
crește. Tot '’prin proiectare, nu 
s-a dat posibilitatea ca auxilia
rii energetici (chiar centrali
zați) să nu oprească rafinăria cînd 
execută revizia periodică. Vom în
cerca prin studiile ce le întreprindem 
să rezolvăm o parte din aceste gre
șeli costisitoare. Mai întîi. reviziile 
utilajelor energetice se vor face eșa
lonat, încît să nu mai fie nevoie de 
oprirea simultană a instalațiilor teh
nologice.

Un spor considerabil de producție 
fizică se va obține prin mărirea ci
clurilor de funcționare a instalațiilor. 
Dar pentru aceasta trebuie scurtați 
timpii afectat! reviziilor generale. 
Sînt cazuri cînd unele instalații 
și-au îndeplinit ciclul de funcționare. 
Datorită însă unei exploatări îngri
jite, ele prezintă parametrii siguri 
pentru prelungirea ciclului. în acest 
caz, trebuie însă oprite pentru anu
mite controale. Legislația actuală li
mitează în timp functionarea (6 luni) 
pentru efectuarea verificării. Instala
țiile din țări dezvoltate au cicluri de 
un an și jumătate și, în unele cazuri, 
nelimitate, verificarea făcîndu-se, 
cum se spune. cînd instalația o 
cere. Socotim că și la noi trebuie 
revizuit acest mod de control și fo
losite mijloace moderne, de pildă, 
ultrasunetele, care dau rezultate 
chiar mai concludente decît probele 
clasice, fără a fi necesară oprirea in
stalațiilor.

Aceste deficiente, semnalate pe 
scurt, nu ar trebui să se mai repet.' 
la construirea celor două rafinării 
de Ia Oradea și Pitești. Nu mai pu
tem admite să lucrăm, în unele do
menii, sub nivelul productiv al rafi
năriilor din țările avansate. Avem 
îndatorirea să realizăm condițiile de 
lucru asemănătoare acestora, precum 
și cele mai bune rezultate tehnice 
si economice.

Convorbire realizată de 
Constantin CĂPRARI) 
corespondentul „Scînteii"

Prâșitul porumbului la cooperativa agricolă de producție Brănești
Foto : M. Andreescu

„SCIENTIFIC MANAGEMENT'
(Urmare din pag. I)

baze științifice trebuie să se extindă 
din domeniul organizării producției 
materiale în toate compartimentele 
proceselor sociale, considerînd că 
atributele esențiale ale acestei „ad
ministrări generale” sînt: previziu
nea. organizarea, elaborarea directi
velor. coordonarea, controlul.

Scriind în 1917 un articol pentru 
ziarul „Pravda” despre problema 
perfecționării producției în socialism, 
Lenin arăta că este necesară stu
dierea tuturor metodelor moder
ne de organizare a muncii, inclusiv 
a taylorismului; el sublinia că este 
important de avut în vedere laturile 
pozitive ale acestor metode, deoarece 
ele pot să contribuie la atingerea 
unor niveluri superioare de producti
vitate a muncii — problema hotărî- 
toare pentru victoria socialismului.

Conducerea marilor concerne oc
cidentale este exercitată în toa
te cazurile de colective de con
ducere (cea mai mare firmă pe
trolieră capitalistă din lume — 
„Standard Oil of New Jersey", de 
exemplu, este condusă de un comi
tet format din 14 membri, în frunte 
cu directorul general) ; în multe în
treprinderi au apărut chiar servicii 
generale, denumite în mod curent 
„state majore", care elaborează în 
colectiv hotărîrile privind activita
tea întreprinderii.

Pentru socialism știința conducerii 
economice este o problemă cu atît 
mai importantă cu cît în condițiile 
planificării există posibilitatea și ne
cesitatea adoptării de hotărîri atît 
pe plan microeconomic (la nivelul în
treprinderii), cît și pe plan macro
economic (la nivelul economiei na
ționale). De aceea, știința conducerii 
are o complexitate și capătă dimen
siuni considerabil sporite.

Știința conducerii constă în lua
rea de decizii, hotărîri. menite 
să determine activitatea imediată și 
de perspectivă (fie în domeniul mi
croeconomic, fie în cel macroecono

mic) pe baza asimilării șl aplicării 
unor metode analitice de cercetare 
științifică, bazate pe conceperea pro
cesului economic ca un sistem coe
rent, în care fiecare parte influen
țează asupra ansamblului și invers.

Evident, o hotărîre eficientă tre
buie precedată de studierea detaliată 
a fenomenelor ; de aceea, în cadrul 
metodelor științifice de conducere 
economică un loc extrem de impor
tant îl ocupă informația. Aceasta tre
buie să fie cît mai concretă și com
pletă. prelucrată corespunzător pen
tru desprinderea de concluzii con
forme realității. Un exemplu : intro
ducerea lucrului în două sau trei 
schimburi, cerută de necesitatea spo
ririi producției unei întreprinderi, 
reclamă analiza unor informații ca : 
gradul de uzură a utilajului; volumul 
materiilor prime, semifabricatelor, 
combustibililor cerut de numărul 
sporit al schimburilor ; volumul de 
muncă tehnico-inginerească și admi
nistrativă solicitat; stocurile de ma
terii prime necesare ; posibilitățile de 
înmagazinare a producției sporite ; 
mijloacele de transport ale muncito
rilor ; condițiile de deservire ; struc
tura de calificare ca și structura de 
sexe și vîrsta muncitorilor, situația 
familiară ș.a. Pornind de la o ase
menea informație multilaterală se 
poate determina decizia, apreciin- 
du-se rezultatele asupra producției, 
productivității muncii, rentabilității, 
prețului de cost etc.

Elementul esențial al științei con
ducerii economice este așa-numita 
„teorie a deciziilor”, care pornește 
de la faptul că în rezolvarea oricărei 
probleme economice, în adoptarea 
oricărei măsuri se ivește o multitu
dine de soluții — în unele cazuri o 
gamă extrem de vastă — din care 
trebuie aleasă soluția optimă, solu
ția cea mai convenabilă, cea mai 
eficientă.

întrucît diferiți! factori de pro
ducție intră, între ei, în relații canti
tative, devine o necesitate aplicarea 
modelelor și a metodelor matemati
ce, pentru determinarea raporturilor 
dintre ei, știut fiind că diverșii fac-. 

tori nu influențează cu aceeași forță 
rezultatele finale ale procesului de 
producție. De pildă, elementele pre
țului de cost (materii prime, com
bustibili, uzura mijloacelor fixe, sa
larii) avînd o pondere diferită după 
specificul produsului, reducerea unui 
element se repercutează în mod ne
uniform asupra ansamblului prețului 
de cost: dacă salariile reprezintă, de 
exemplu, o pondere de 30 la sută, 
iar materia primă 2 la sută, aceeași 
reducere procentuală — să zicem de 
5 procente — determină o scădere 
inegală a prețului de cost : 1,5 la 
sută în primul caz, 0,1 la sută în al 
doilea. Astfel de analize matematice 
(în realitate factorii acționează mai 
complex, fiind necesară o analiză 
matematică mult mai complicată) 
permit estimarea științifică a acelor 
direcții în care acțiunea va da rezul
tate optime.

Deoarece soluția optimă trebuie 
să îmbine operativitatea. rapi
ditatea, cu luarea în considerare 
a unui număr enorm ■ de fac
tori și ipoteze, dezvoltarea științei 
conducerii este strîns legată de fo
losirea pe scară mereu mai largă 
a mijloacelor moderne de calcul — 
respectiv a calculatoarelor electroni
ce. Utilizarea calculatoarelor electro
nice, care realizează milioane de ope
rații pe secundă, permite obținerea 
unor rezultate superioare în produc
ție, creînd baza informațională a de
ciziilor, accelerînd imens analiza re
lațiilor cantitative dintre fenomenele 
economice complexe, permițînd com
pararea instantanee a eventualități
lor și furnizînd premisele necesare 
soluției optime.

Cu ajutorul calculatoarelor s-a 
realizat, de exemplu, în Franța ale
gerea soluției optime pentru deter
minarea configurației rețelei electri
ce de 220 kW. cercetîndu-se în acest 
scop, sub toate aspectele lor multiple 
si complexe. 820 de variante posi
bile. O statistică efectuată în S.U.A. 
arată că sînt folosite calculatoare 
electronice pentru! operațiile de con
ducere a producției în 66 la sută 
'din companiile producătoare de au

tomobile, avioane, produse chimice, 
mașini electrice etc. ; în R. F. a Ger
maniei, 45 la sută din totalul calcula
toarelor existente în această țară sînt 
folosite la elaborarea deciziilor ope
rative și de perspectivă ale conduce
rilor întreprinderilor economice.

Evident, există însă în activitatea 
întreprinderii și probleme ce nu pot 
fi formulate cantitativ, sub formă 
matematică. Pentru acest domeniu 
este necesară o analiză calitativă a 
fenomenelor, ceea ce presupune o și 
mai fină determinare a tuturor ur
mărilor posibile ale unor decizii 
date. De pildă. într-o uzină de 
montat aparate de precizie, sim
pla introducere a unui sistem 
de iluminat superior a redus 
erorile de montaj de la 24 Ia .mai 
puțin de 3 la sută din totalul produc
ției. Deosebit de interesante sînt 
concluziile cu privire la zgomot; s-a 
constatat că zgomotele puternice scad 
considerabil productivitatea muncii 
— cu circa 40 la sută, mărind totoda
tă de 8—9 ori erorile. Efecte simila
re produc și temperaturile prea ri
dicate sau prea scăzute, insuficienta 
ventilației etc.

Eficienta economică a folosirii 
științei conducerii este reliefată de 
calculele care arată că la fiecare 
unitate bănească investită în pro
ducție pentru organizarea științifică 
a producției, pentru elaborarea de
ciziilor optime, rezultă beneficii de 
patru ori mai mari.

Contrar expresiei curente, că „te 
naști” cu simțul organizatoric, știin
ța conducerii economice, eliminînd 
empirismul și diletantismul, presupu
ne un minuțios proces de pregătire și 
formare a specialiștilor în conducerea 
științifică a producției. Menționăm că 
în prezent numai în Europa occi
dentală activează 180 de institute 
specializate de formare și perfecțio
nare a cadrelor de conducere eco
nomică.

In unele țări s-au format centre 
de organizare științifică a muncii, 
atît în uzine cît și pe lîngă insti
tutele de cercetări .și de învățămînt 

superior. Organizate după tipul „fir
melor de consultații”, centrele con
tribuie la generalizarea experienței 
dobîndite cît și Ia formarea de ca
dre specializate în conducerea eco
nomiei. S-au creat, de asemenea, 
institute economice de organizare a 
producției și muncii.

în pregătirea cadrelor se ur
mărește însușirea de către aces
tea a bazelor calculului economic, 
principiilor de folosire a modelelor 
matematice, bazelor ciberneticii, me
todelor de culegere, prelucrare și in
terpretare a informației statistice și 
calitative etc. Remarcăm că. alături 
de metode clasice didactice, se fo
losesc uzual diverse procedee de 
instrucțiune, ca așa-numita „metodă 
a jocurilor de conducere" care pune 
pe viitorul specialist în situația de a 
lua decizii și a alege soluția optimă, 
ca și cum ar fi în fața unor reali
tăți, fără să existe însă riscurile 
efective ale unei decizii eronate. Mai 
complexă, metoda „exercițiului de 
conducere a întreprinderii" pleacă de 
la împărțirea viitorilor specialiști în 
grupe distincte, care iau hotărîri in
dependente pentru una și aceeași si
tuație, comparîndu-se apoi nu numai 
deciziile preconizate, dar și efectele 
lor determinate prin calcul mate
matic.

în țara noastră cercetările în do
meniul științei conducerii sînt la în
ceput. Ele pun probleme complexe în 
ce privește pregătirea de specialiști 
în știința conducerii, care, la rîndul 
lor, să formeze detașamente de spe
cialiști în domeniul practicii econo
mice. Colectivul care elaborează pro
gramul de pregătire a cadrelor de 
conducere în țara noastră are în fața 
sa probleme de o majoră importanță, 
dintre care unele nu au mai fost 
abordate pînă în prezent. Toate a- 
cestea solicită eforturi și timp, dar 
reprezintă o etapă necesară în pro
cesul perfecționării proceselor eco
nomice — în toate ramurile econo
miei — pe drumul ridicării neconte
nite a nivelului de dezvoltare econo
mică a României socialiste.
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Profesori universitari își spun părerea despre:

de oractică
S-a spus despre practica în producție a studenților că este cheia de boltă a pregătirii viitorilor specialiști. Și e firesc. Stagiile petrecute în producție constituie pentru inginerul sau economistul de mîine momente hotărîtoare pentru dobîndirea unei pregătiri profesionale competente, temeinice. S-a observat însă, și pe bună dreptate, că această activitate n-a fost corelată întotdeauna cu cerințele de ansamblu ale procesului de învățămînt. Cum se explică ?— Există, după părerea mea, — spunea conf. univ. 

Alexandru Diacon, de la Institutul politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej“ — o gre- șală fundamentală în conceperea stagiilor de practică a studenților, concretizată în faptul că nici instituțiile de învățămînt superior și nici întreprinderile unde se efectuează practica nu-și pun cu suficientă exigență întrebarea: ce dăm de lucru practican- ților, ce temă sau problemă tehnică le încredințăm spre rezolvare ? Experiența arată că studenții, începînd chiar din primele zile de practică, pot fi mult mai bine orientați asupra sarcinilor ce le revin, dacă participă direct la îndeplinirea unor munci o precise și sînt stimulați către a- ceasta. Cel puțin pentru domeniul ingineriei — deși am convingerea că această observație își găsește puncte de susținere și în alte direcții — cred că atragerea în responsabilitatea unei munci personale, directe îi familiarizează mai bine pe studenți cu aspectele multilaterale (tehnico- științifice, economice, organizatorice etc.) ale procesului de producție, le dezvoltă dragostea față de profesiunea aleasă, îi educă. Să nu uităm că a- cești tineri sînt specialiștii noștri de peste 2—3 ani și de modul în care vom ști Să le dezvoltăm simțul responsabilității depline în activitatea de practică depinde hotărîtor 
competența lor viitoare. Sînt destul de multe locuri unde ei pot face practică lucrînd ca muncitori, șefi de echipe, ajutori de maiștri, sprijinindu-i pe ingineri etc., participînd di
rect, cu alte cuvinte, la 
desfășurarea fiecărei verigi 
din procesul de producție 
pe care-1 vor conduce și 
dirija peste cîțiva ani. U- neori se afirmă că practica organizată exclusiv sub forma unei excursii de documentare oferă posibilitatea cunoașterii unor probleme foarte noi într-un spațiu diferențiat. Fără îndoială că o excursie de studii cu tinerii poate însemna mult pentru pregătirea lor de specialitate. Ear a- ceastă reușită cere îmbinarea activității directe a studenților în producție cu forme specifice de cunoaștere ; și, îndeosebi, presupune accentuarea caracterului de documentare și mai puțin a celui turistic, așa cum, din păcate, se mai întîmplă în prezent.— De fapt, o nepotrivire între practica studenților și pregătirea lor teoretică poate fi sesizată de la prima vedere — remarca în aceeași ordine de idei conf. 
univ. Radu Prișcu, prorector al Institutului de con

strucții. Se știe, de pildă, că fiecare tînăr, în procesul de instruire și educare la care participă, trebuie să facă dovada unei maxime receptivități, să-și însușească activ, printr-o participare directă, cunoștințele de care are nevoie. Or, sistemul actual de practică, deși considerat drept latură de bază a procesului de învățămînt, uneori nu depășește nivelul unei ex
cursii de studii. Tinerii merg la locurile de practică, privesc un aspect sau altul al procesului de producție, trec dintr-o secție în alta și, la sfîrșit, e suficient să răsfoiești cîteva carnete de însemnări pentru a constata absența unor observații și concluzii personale. Cauzele unei asemenea situații diferă, fără îndoială, de la un institut la altul. Cred însă că pentru învățămîntul superior de construcții și, într-un sens ceva mai larg, pentru învățămîntul superior tehnic în ansamblul său, faptul se explică în cea mai mare parte prin aceea că studenții merg la practică în grupe foarte mari. în felul acesta prezența lor produce aglomerări care, pe lîngă că stingheresc procesul de producție, diminuează mult cunoașterea amplă, nemijlocită a realității concrete. într-un mod cu totul eronat se apreciază că doar unitățile economice mari sînt interesante pentru viitorii specialiști. Cînd, de fapt, fiecare șantier sau uzină oricît de mică poate oferi studentului o gamă largă de activități.„Creșterea eficacității practicii implică organizarea acesteia în strînsă legătură cu ansamblul pregătirii studenților, diferențierea ei în mai mare măsură nu numai din punct de vedere al specificului facultății, oi și al anului de studiu, consideră acad. Mil- 

tiade Filipescu. Ca să ne referim doar la un singur exemplu amintim că activitatea geologului este de neconceput fără capacitatea orientării pe teren. Aceasta, la rîndul ei, presupune însușirea unor temeinice noțiuni de topografie și geodezie. Din păcate, sistemul actual de practică asigură aprofundarea acestor cunoștințe într-un mod du totul sporadic și, drept con- - secință, practica de tabără, ■ efectuată timp de 4 săptă- mîni la sfîrșitul anului II, nu întrunește întotdeauna rezultatele scontate. Pentru o mai bună valorificare sînt de părere că activitatea de tabără are nevoie de o practică topografică pe care studenții s-o desfășoare la sfîrșitul primului an de învățămînt".Se apreciază, pe bună dreptate, că de regulă, cunoașterea teoretică de către studenți a problemelor specifice profesiunii alese nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune un sprijin substanțial, o susținută îndrumare și pe perioada practicii în producție. Pe această bază, regulamentul de practică prevede obligații precise pentru cadrele didactice care însoțesc pe studenți, iar convențiile încheiate cu întreprinderile — pentru conducerea acestora. In pofida acestor măsuri, controlul și îndrumarea studenților nu se ridică pretutindeni la nivelul cerut.

Se întîmplă adesea ca institutele de învățămînt superior și conducerile de întreprinderi să lase unele a- supra celorlalte această responsabilitate, să lucreze cu jumătăți de măsură. Este pe deplin valabilă remarca potrivit căreia fiecare ajutor oferit de întreprinderi, aportul lor la pregătirea practică a studenților anticipează un cîștig înzecit. Studenții de azi sînt specialiștii de mîine ai întreprinderilor economice, așa încît îndatoririle acestora sînt firești și ele trebuie onorate. în același timp însă, nu poate fi ignorat faptul că practica studenților este un aspeot al procesului de învățămînt, care presupune rigoarea comunicării științifice, un sprijin didactic acordat tinerilor în străduința lor de a învăța. „în organizarea practicii studenților nu poate, firește, să se aplice o formulă unică — este de părere conf. univ. Radu 
Țunescu, de la Institutul de petrol, gaze și geologie. Multe din deficiențele actuale ale confruntării pregătirii studenților cu producția și mai ales ale acțiunii de îndrumare și control derivă tocmai din tendința de a delimita și aplica o formulă general valabilă. Cu toate acestea, îndrăznesc să afirm că aportul cadrelor didactice este hotărîtor pentru reușita practicii. îndrumătorul de practică din partea facultății are îndatorirea să explice amănunțit studenților problemele de bază ale procesului de producție la care participă, să-i îndrume pe tineri spre cercetarea personală a faptelor. De aceea, el trebuie să cunoască mult 
înainte locul de practică, să se deplaseze, și pe baza unei cercetări minuțioase, să pregătească unele teme individuale pe care să le ofere spre rezolvare studenților, în special din anii III și IV. Există, după cum se știe, o perioadă de perfecționare în producție a cadrelor didactice din învățămîntul superior tehnic. De ce n-am folosi acest prilej și pentru delimitarea unor teme individuale pe care studenții să le cerceteze cînd vin la practică ? în felul acesta am putea determina și o nouă modalitate de activitate personală a studenților ; simpla completare cu observații a carnetelor de practică ar putea fi înlocuită cu efectuarea unor studii personale, caracterizate prin observații proprii, printr-o analiză mai adîncă a fenomenelor tehnico-economice".Ideea că reușita practicii depinde în mare măsură de student se desprinde ca o concluzie generală din mai toate discuțiile purtate pe această temă. Dar, o dată cu conturarea acestui adevăr, ajungem implicit să conturăm direcția esențială a perfecționării practicii în învățămîntul superior : crearea tuturor premiselor pentru ca personalitatea științifică a viitorului specialist să se cultive deopotrivă în amfiteatre și uzine, în laboratoare și fabrici. E nevoie de reglementări clare și de o grijă plină de răspundere ca prevederile stabilite să prindă viață.

Anchetă realizată de
Mihai IORDĂNESCU

teatre
a Teatrul de operă și balet : GISELLE — 19,30.
e Teatrul de stat de operetă : SÎNGE VIENEZ — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : DIN 
JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 19. (Sala Studio) : 
TARTUFFE — 20.
8 Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 
19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL MITICĂ 
BLAJINU — 19,30.
■8 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : PETRU RAREȘ
— 19,30, (sala Studio) : ABSENȚA UNUI VIOLONCEL
— 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy) : PA
RADA REVISTEI — 19,30, (sala Victoria) : COLIBRI MU
SIC-HALL — 19,30.
O Circul de stat : VARIAȚIUNI DE CIRC — 20.

18,00 — La ordinea zilei: Organizarea științifică a producției și a 
muncii. Normele de muncă, elemente sintetice ale organizării științifice. 18,20 — Mult e dulce și frumoasă... Emisiune de limbă română contemporană. Prezintă prof. univ. Boris Cazaeu. 18,30 — Pentru 
copii: „Prima vacanță mare". Emisiune muzical-distractivă. 19,30 — 
Telejurnalul de seară. 19,50 — Buletinul meteorologic. 20,00 — In
terpret de muzică populară. Cîntă o formație instrumentală condusă de Florian Economu. Soliști: Maria Pietraru, Vlad Dionisie. 
20,25 — Teleglob. Emisiune de călătorii geografice : Mozambic. 20,50 
— Studioul mic. „Năpasta" de I. L. Caragiale. Interpretează studenții anului IV al Institutului de artă teatrală și cinematografică. Olasa lector Sanda Mânu. 21,35 — întrebări la care s-a răspuns, 
întrebări Ia care nu s-a răspuns încă. Emisiune de știință. Cercetări actuale de endocrinologie. 22,00 — Parada vedetelor. 22,15 — K)e la 
Giotto la Brâncuși. (Emisiunea a VII-a). Prezintă : Dan Hăulică. 
22,35 — Seară de balet. 23,00 — Telejurnalul de noapte.

în Muzeul de artă al regiunii Cluj Foto : A. Cartojan

Sînt pregătiți

tinerii actori pentru 
marele repertoriu clasic ?

Marile spectacole cu opere din 
dramaturgia clasică românească și 
universală trebuie să constituie 
temelia repertoriului de un înalt 
nivel artistic al teatrului nostru în 
genere și îndeosebi al Teatrului 
Național.

încercările, experiențele și even
tual chiar excentricitățile sînt, după 
părerea noastră, permise într-un 
teatru „studio", laborator, dacă 
vreți, dar nu pe prima scenă a ță
rii unde trebuie să se consacre 
prezenta și viitoarea literatură 
dramatică valoroasă. Se cere 
o mare grijă în selecționarea 
repertoriului și, de asemenea, 
în executarea lui. Interpretarea 
unui repertoriu de mare va
loare reclamă interpreți cu posibi
lități majore, nu numai în ceea ce 
privește talentul, dar în aceeași 
măsură a mijloacelor de expresie 
verbală și corporală. E știut că un 
actor se formează pe texte care cer 
o măiestrie desăvîrșită. Există, din 
păcate, în unele cercuri actoricești 
o mentalitate, credem noi, greșită, 
de a considera literatura dramati
că clasică o dramaturgie depășită, 
neinteresantă. Dar ea poate apă
rea astfel numai celui care cu
noaște superficial această litera
tură sau celor care sînt comozi 
și nu investighează în adîncime.

Pentru a face față marii sale res
ponsabilități, actorul profesionist 
este permanent preocupat de de- 
săvîrșirea măiestriei sale — iar a- 
ceasta se dobîndește pas cu pas, 
printr-un exercițiu permanent. Și nu 
întîmplător se recomandă la teme
lia învățămîntului de teatru texte 
clasice. De altfel, tot așa se pro
cedează și în învățămîntul artei in
terpretative muzicale.

Teatrul clasic prăfuit ?
Poate, pentru cei neputincioși, 

inapți să valorifice diamantele as
cunse, printr-o pricepută șlefuire, 
în briliante de circulație universa
lă. Sticla colorată le e mai la în

de Eugenia POPOVICI
artistă emerită

demînă, pentru că nu cere în ob
ținerea ei un meșteșug deosebit. Se 
poate fabrica ușor, în serie.

Dimensiunea psihologică a per
sonajelor clasice este vastă, stu
diul său necesită o îndelungată 
observare și o cercetare bazată pe 
lecturi în domeniul istoriei, științei 
și literaturii. Temele majore, gene- 
ral-umane ale teatrului clasic con
țin adevăruri profunde ale sufletu
lui omenesc și frumusețile vieții în

punct® 
de vedere
desfășurarea ei dialectică, suferin
ță — fericire — frămîntare — în- 
frîngere și victorie. Toate aceste 
valori nu le putem reprezenta fără 
respectul ce li se cuvine, nu le pu
tem îniățișa cu mijloace oarecare, 
ci doar obținînd exprimarea depli
nei lor măreții. Se cere o întruchi
pare simplă, sugestivă și convingă
toare. Simplu și profund înseamnă 
gesturi măsurate, bine gîndite. Un 
gest de prisos, ca să luăm numai 
acest aspect, denaturează, alterea
ză adesea personajul, apartenența 
sa socială, caracterul său. în mun
ca cu studenții observăm cît e de 
greu ca tinerii să capete în teatrul 
clasic o mare precizie în ton și miș
care, absolut necesară pentru ar
monia spectacolului. Și tocmai pre
cizia expresiei verbale și a plasti
cii scenice stabilește acel echili-

Viața muzicală

Un debut

o SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : PA
TRIA — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
8 VIAȚA LA CASTEL : REPUBLICA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ;
17 ; 19,15 ; 21,30, FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21 ; Ia grădină — 20.
8 FRENCH-CANCAN : MODERN (completare Orizont 
științific nr. 3/1967) — 9,30,; 12; 15; 17,15; 19,30; 21,30, 
EXCELSIOR — 9,30 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, GRĂDI
NA EXPOZIȚIA — 20,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 
20,30.
• ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : LUCEAFĂ
RUL (completare Mama Iul Adrian) — 9,15 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,30. AURORA — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18 ;
20.45 ; Ia grădină — 20,15, FLAMURA — 9 ; 11,30 ; 15,30 ;
18 ; 20,30 (la ambele completarea 1 Mai 1967), BUCUREȘTI
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 20,45.
8 DANSATOAREA DIN TEXAS : CINEMATECA — 10 ; 
12 ; 14.
» DENUNȚĂTORUL : CAPITOL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, la grădină — 20,30, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18,15 : 20,45 ; la grădină — 20 (la ambele completa
rea Tensiune înaltă la Bechet), FEROVIAR (completare 
în tainițele muzeului) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
STADIONUL DINAMO — 20, GRĂDINA DOINA — 20, 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13 ; 16 ; 18,30 ; 21.
e JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ și JANDARMUL 
LA NEW YORK — cinemascop : VICTORIA — 10,30 ; 
14,15 ; 18,15 ; 22, ARTA — 9 ; 12,45 ; 17 ; 20,45 ; la grădină — 
20,15.
« MONTPARNASSE 19 : CENTRAL (completare Fabrica 
de împachetat fum) — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 21.
e RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : UNION (completare Să 
trăiești, să îmbătrînești) — 15,30 ; 18 ; 20,30, BUZEȘTI
(completare Orizont științific nr. 3/1967) — 10 ; la grădină 
— 20.30.
e PROGRAM PENTRU COPII: DOINA — 9 ; 10.

• O SCRISOARE PIERDUTA : DOINA — 11,30 ; 14,30 ; 
17,30 ; 20,30.
® SPIONUL — cinemascop : LUMINA (completare în 
tainițele muzeului) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45. 
© GALAPAGOS — COCOȘELUL DE HÎRTIE : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
•8 ÎN NORD, SPRE ALASCĂ ! — cinemascop : DACIA 
— 8,45—16 în continuare ; 18,30 ; 21.
8 LUMEA MINUNATĂ A FRAȚILOR GRIMM — cine
mascop : FLOREASCA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 18 ; 20,30.
8 SUCCES CHARLIE I — cinemascop : G1ULEȘTI (com-

cinema
pletare Oaspeți de iarnă) — 15,30 ; 18 ; 20,30, DRUMUL 
SĂRII (completare De ziua mamei) — 15,30 ; 17,45 ; 20.
8 DOAMNA DE PE ȘINE — cinemascop : BUCEGI (com
pletare Istoria unui manuscris) — 9,30 ; 12 ; 16 ; 18,15 ; 
20,45, la grădină — 20.
8 NU SÎNT DEMN DE TINE : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• A DISPĂRUT UN FRAGONARD : VITAN (completare 
Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 15,30 ; 18.
8 OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : 
MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
8 MINUNATA ANGELICA — cinemascop : POPULAR — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
o REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT : FLACĂRA (comple
tare Orizont științific nr. 2/1967) — 18,30 ; 20,30.
8 ROBII : MIORIȚA (completare Mama lui Adrian) — 9 ;

11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, UNIREA (completare Portrete) iRQrt • crrnriină _  90
8 COPIII LUI DON QUIJOTTE : RAHOVA (completare 
Atențiune, atențiune, se apropie !) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O RIO CONCHOS — cinemascop : VOLGA — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
8 JUANA GALLO : COLENTINA — 15 ; 17,30 ; la grădi
nă — 20.
• MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : FLACĂRA 
— 14 ; 16,15 ; GRĂDINA VITAN — 20.
8 LUMEA COMICA A LUI HAROLD LOYD : LIRA (com
pletare Mărturii de glorie nepieritoare din istoria patriei) 
—15,15 ; la grădină — 20,30.
8 BUMERANGUL — cinemascop : LIRA (completare Măr
turii de glorie nepieritoare din istoria patriei) — 17,30 ; 20.
8 BUCĂTĂREASA : UNIREA (completare Portrete) — 18. 
8 CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : MUNCA — 15 ; 17,
COTROCENI — 14 ; 16,15 ; 20,45.
8 BĂTĂLIE PENTRU ȘANIIAI : MUNCA — 18,45 ; 2i.
O ÎNDRĂGOSTIȚII DIN MARONA: BUZEȘTI (completare 
Orizont științific nr. 3/1967) — 16 ; 18,30, COTROCENI 
(completare Istoria unui manuscris) — 18,30.
o NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : PROGRE
SUL — 14,45 ; 17, GRĂDINA PROGRESUL-PARC — 20.
8 ÎNAINTE DE RĂZBOI : PROGRESUL (completare 
Atentatul) — 19,15 ; 21.
© DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : GRĂDINA RA
HOVA — 20.
® DIMINEAȚA, DEVREME — cinemascop : PACEA 
(completare Povestea leului) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
8 DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE i FERENTARI 
(completare Mărturii de glorie nepieritoare din istoria 
patriei) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și MINUNA
TA ANGELICA — cinemascop : VIITORUL — 15,30 ; 19,30.
8 OMUL DIN RIO : COSMOS — 15,30; 18; 20,30.

bru între conținut și formă caracte
ristic teatrului clasic.

Pentru actorul modern este o 
mare dificultate să pună în echili
bru tumultul sentimentelor cu miș
carea măsurată, precisă, elegantă 
și totodată adecvată costumului. 
Diferitele epoci au o varietate de 
costume care cer o ținută adecva
tă. Tînărul actor în formare are 
nevoie să exerseze în asemenea 
costume, ca să capete eleganța fi
rească, degajată a mișcărilor. E- 
chilibrul între fond și formă — des
pre care vorbeam mai sus — se 
obține prin studiu perseverent. Nu 
so poate ajunge spontan la acest 
echilibru, făcînd apel numai la 
intuiție. în clasa cu care lu
cram la un moment dat o piesă 
clasică, un student care avea de 
interpretat trei replici, nu a luat în 
seamă personajul, deși a fost in
sistent îndrumat. S-a prezentat la 
premieră bazat doar pe intuiția sa. 
Din lipsă de antrenament, a pășit 
pe scenă cu un aer modern, coti
dian și a spus replicile pe un ton 
oarecare. Era un personaj despiins 
de spectacol. La apariția sa pu
blicul a început să rîdă, deși sen
sul scenei era tragic. Poate că 
acel student a învățat mai mult 
din această întîmplare decît dacă 
s-ar fi supus fără convingere re
comandărilor catedrei. Speriat de 
consecințe, el a căutat după pre
mieră drumul cel drept, neștiind că 
o dată ajuns în spectacol este foar
te greu să te redresezi fundamen
tal.

De altfel, însușirile deosebite ce
rute de interpretarea unui text cla
sic nu se pot improviza și nu se 
dobîndesc de azi pe mîine. Sînt 
actori iubiți de public și cu o mare 
popularitate, creată pe un reperto
riu ce le-a fost la îndemînă, ba- 
zîndu-se pe farmecul personal în 
mare măsură. Aceșli actori, în mo
mentul cînd au vrut să atace ro
luri din marele repertoriu clasic, 
s-au dovedit limitați, incapabili să 
ajungă la platforma la care rîv- 
neau. Nu aveau antrenamentul ex
presiei verbale și corporale, nu a- 
Veau forța de a duce lupta cu per
sonajul de-a lungul celor patru- 
cinci acte. Un actor care joacă 
teatru clasic bine va juca cu pro
funzime și în mod armonios un per
sonaj din teatrul modern. Nu se a- 
plică însă reciproca.

Este o mare plăcere să vezi zi 
cu zi cum crește puterea de înțe
legere, de adîncire a studentului 
care lucrează un text clasic. Forța 
sa de exprimare devine mai clară, 
mai directă, pînă la strălucire. în 
procesul de însușire a cunoștințe
lor pentru interpretarea personaje
lor clasice, studentul începe să pri
vească de pe o poziție mult mai 
exigentă fenomenul artistic. Aceas
tă muncă îi asigură un criteriu de 
selecție nu numai a valorilor cla
sice, dar și a celor contemporane. 
Am constatat la studenții din clasa 
în care am lucrat teatru clasic o 
dezvoltare a simțului critic, o orien
tare științifică, o maturizare a gus
tului artistic. Textul clasic stilează 
actorul și-l împiedică să coboare 
la simplificare și platitudine pe 
scenă.

Depinde de interpreți ca valorile 
clasice să fie înțelese și iubite de 
publicul actual. A juca teatru cla
sic cu măiestrie înseamnă a căuta 
și a găsi mijloacele de expresie 
prin care să reînviem aceste valori 
și să le integrăm în realitatea 
timpului nostru,

care obligă:

ORCHESTRA 

DE CAMERĂ 

FĂRĂ DIRIJOR ’ 

A RADIO- 

TELEVBZIUNII

Deși stagiunea se apropie. de 
sfîrșit, viața muzicală nu dă- încă, 
semne de oboseală ; dimp/otrivă, 
concerte interesante vin să 'solicite 
atenția melomanului avid cfe muzi
că bună și bine cîntată. Rcrdiodifu- 
ziunea a contribuit, în vrejmea din 
urmă, substanțial la dive:csiflcarea 
manifestărilor : „Tribuna tinerilor 
soliști", „Tribuna tinerilor compozi
tori" sînt două cicluri bfinevenite, 
cu un efect stimulator. O inouă for
mație a Radioteleviziunii so adau
gă acum multelor ansambluri de 
muzică de cameră (multe,/ca număr 
dar puține cu stabilitate, și cu ac- 
vitate periodică) pe care, le avem : 
Orchestra de cameră fă.ră dirijor. 
Este o mică orchestră /’de coarde, 
de tip concerto grosser, alcătuită 
din unii dintre cei mai inimoși și ta- 
lentați instrumentiști 'din orchestra 
simfonică Radio, animați de violo
nistul Radu Zvorișt&anu. Literatura 
care s-a produs perțtru acest fel de 
ansamblu este considerabilă și in
dispensabilă unei adevărate, supe
rioare culturi muzicale/; ea delec
tează prin ingenuitate, și înălță 
prin noblețe și este una dintre ex
presiile desăvîrșite aX.e preclasicu
lui muzical. Prezentarea ei în con
cert este practic inepuizabilă din 
cauza infinitei sale, varietăți. Să 
adăugăm și diferitele transcripții și 
avem imaginea unui repertoriu 
substanțial și atuactiv.

Primul concert al Orchestrei de 
cameră fără dirijor a Radiotelevizi
unii a cuprins hicrări de o netăgă
duită frumusețe. Prima parte, con
sacrată creației lui Bach, a înce
put cu Fuga în la minor ; i-au ur
mat o transcripție de Max Reger de 
pe Aria din Suita a IU-a și Concer
tul în la minor pentru vioară și or
chestră. Bach are o simplitate și 
măreție pentru a căror redare este 
necesară înțelegerea adîncă și 
tehnica fluidă ; de amîndouă a dat 
dovadă colectivul orchestral și vio
lonistul Mihai Constantinescu. în 
cea de a doua parte a concertu
lui, Suita I din „Crăiasa zînelor", 
muzică de o rară eleganță și gin
gășie a englezului Purcell, a avut 
transparența înaripată cerută de 
partitură. Motetul mozartian Exul
tate, jubilate s-a bucurat de parti
ciparea solistică a sopranei Emilia 
Petrescu, al cărei cînt expresiv și 
suplu îi conferă un loc fruntaș 
printre interpreții genului. La sfîr
șitul concertului, ca o vrednică în
coronare, Marea fugă de Beetho
ven, de o măreție covîrșitoare, 
chintesență a complexității gîndirii 
Șl a măiestriei inegalabile a „Tita
nului".

Noua formație a Radioteleviziunii 
se prezintă cu un nivel interpreta
tiv de bun augur. Calitățile de su
net și capacitatea de integrare a 
fiecărui instrumentist în ansamblu, 
practica de orchestră condusă cu 
exigență și Îndemînare, entuzias
mul și dăruirea care se simt de la 
primele sunete stau chezășie unor 
realizări meritorii. O lucrare atît de 
dificilă ca Marea fugă de Beetho
ven a fost redată cu o coordonare 
exemplară, datorită unei discipli
ne artistice, individuale și de an
samblu, demnă de toată lauda. 
Respectul partiturii și plasarea la 
aceeași temperatură emoțională au 
permis integrarea ritmică, dina
mică, agogică, acel suflu unic pe 
care îl dau gîndirea și simțirea u- 
nui singur artist. Nu a fost deloc 
ușor și explicația se află, desigur, 
în elanul care unește pe cei 19 mu
zicieni. A fost un debut care obli
gă și dorim ca manifestările Or
chestrei de cameră fără dirijor a 
Radioteleviziunii să devină una 
dintre constantele vieții noastre 
muzicale.

Petre CODREANU



ani de închisoare 
acuzație de „de- 

întrerupt activita-

Irîlnire cu Siqueiros
DIN SPANIA

sau

★★(Agerpres)
Primirea la C. C. al P. C. R. a delegațieiI

tineretului din R. D. Vietnam

Poate că cei mai mulți 
străini, dacă ar ii între
bați care e cuvîntul care
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VIZITELE SECRETARULUI

Tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, împreună cu tovarășul Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a vizitat miercuri după-amiază Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din Ro- • mânia.La sosire, oaspetele a fost întîmpinat de tovarășii Nicolae Cioroiu, directorul muzeului, și Ion Lupes- cu, director adjunct,Tovarășul Santiago Carrillo a parcurs sălile în care sînt înfățișate momente din lupta poporului român pentru libertate, progres social și economic, oprindu-se în fața a numeroase documente care marchează drumul glorios al poporului român din trecutul îndepărtat pînă în zilele noastre.

Miercuri la amiază tovarășul Virgil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația tineretului din R. D. Vietnam, condusă de Hoang Dinh Song, membru al Biroului Permanent al C.C. al U- niunii Tineretului celor ce muncesc din Vietnam care, la invitația
în Editura politică

au apăruți

OPERE VOL. 28

Volumul cuprinde corespon
dența dintre Marx și Engels și 
scrisorile adresate de ei dife
ritelor persoane în perioada 
1852—1855, perioada reacțiunii 
politice instaurate în Europa 
după înfrîngerea revoluției din 
,1848—1849.

manual

istoric
Materialismul

întocmit pe baza programelor în vigoare în învăță- mîntul superior, manualul este destinat în primul rînd studenților, cursanților din învăță- mîntul ideologic, propagandiștilor, precum și tuturor celor ce doresc să cunoască principiile de bază ale materialismului istoric.După un capitol introductiv care prezintă o schiță istorică a concepțiilor sociale pre- marxiste și caracterizează e- sența revoluției săvîrșite de marxism în gîndirea socială, manualul cuprinde următoarele capitole: Natura și so
cietatea ; Formațiunea socială ; 
Producția materială — teme
lia dezvoltării sociale; Dialec
tica bazei și suprastructurii; 
Rolul maselor și al persona
lității în istorie; Clasele so
ciale și lupta de clasă; Revo
luția socială; Statul și drep
tul ; Formele istorice de co
munitate umană; Familia; 
Conștiința socială și formele 
ei; Cultura ; Progresul social; 
Omul în societatea contempo
rană ; Valoarea teoretică și 
metodologică a materialismu
lui istoric; Curente și orien
tări în gîndirea sociologică 
contemporană. 392 p., 11 lei
vreme®

Timpul probabil pentru 2, 3 șl 
4 iunie. în țară : vreme răco
roasă. Cerul va fi temporar no- 
ros. Vor cădea ploi temporare 
și sub formă de averse. Vînt po
trivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 5 și 15 grade, 
iar maximele între 15 și 25 de 
grade. In București : vreme ră
coroasă, cu cer temporar noros. 
Va ploua mai ales sub formă de 
averse. Vînt potrivit. Tempera
tura ușor variabilă.

în încheierea vizitei, secretarul general al P.C. din Spania a semnat în Cartea de aur a muzeului.în aceeași zi, tovarășul Santiago Carrillo a făcut o vizită la Academia de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al P.C.R. Aici a fost întîmpinat de tovarășii Ion Iliescu, șef de secție la C.C. al P.C.R., Grigore Comar- tin, rectorul Academiei, de cadre din conducerea Academiei. Oaspetele s-a întreținut, cu conducerea Academiei, interesîndu-se de organizarea și funcționarea acestei instituții de învățămînt superior.în fața cadrelor didactice, doctoranzilor și studenților, tovarășul Santiago Carrillo a făcut o expunere cu privire la unele aspecte ale situației actuale din Spania. Expunerea a fost urmărită cu un deosebit interes.

U.T.C., face o vizită în țara noastră. Au participat tovarășii Gheor- ghe Petrescu, șef de secție la C.C. al P.C.R., și Petru Enache, prim secretar al C.C. al U.T.C. întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

TELEGRAMĂMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Cor- neliu Mănescu, a trimis o telegramă de felicitare secretarului de stat al afacerilor externe al Republicii Tunisiene, Habib Bourgui- ba jr., cu ocazia celei de-a XII-a aniversări a Zilei naționale a Tunisiei.
SOSIREA UNEI DELEGAȚII 

DE SPECIALIȘTI
ÎN ECONOMIA FORESTIERA 

DIN R. P. UNGARĂMiercuri dimineața a sosit în Capitală o delegație de specialiști în economia forestieră din R. P. Ungară, condusă de Laszlo Foldes, locțiitor al ministrului agriculturii și industriei alimentare, șeful Departamentului silviculturii. La sosirea în Gara de Nord oaspeții au fost salutați de Mihai Suder, ministrul economiei forestiere, de funcționari superiori din acest minister. Au fost prezenți Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei. în timpul șederii în țara noastră delegația va face o vizită de studii în exploatări forestiere, combinate de industrializare a lemnului, institute de cercetări și proiectări din acest sector, școli profesionale și tehnice de învățămînt superior.Seara, ministrul economiei forestiere a oferit în cinstea delegației o masă la restaurantul „Pescăruș".
VIZITELE MINISTRULUI 

AFACERILOR ECONOMICE 
AL OLANDEIMinistrul afacerilor economice al Olandei, Leo de Block, a făcut miercuri o vizită la Ministerul Comerțului Exterior, unde a avut o convorbire cu Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior.La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, au participat Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, funcționari superiori din acest minister, precum și funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Economice al Olandei, directori și reprezentanți ai unor întreprinderi olandeze, membri ai misiunii economice care ne vizitează țara.A fost prezent ambasadorul Olandei la București, Joost korn van Rijsewijk.La amiază, ministrul exterior al României adejun în cinstea ministrului afacerilor economice al Olandei, în saloanele hotelului „Athenee Palace".în aceeași zi, ministrul olandez, Leo de Block, împreună cu membrii misiunii economice olandeze au avut o întrevedere cu Victor lones- cu, președintele Camerei de Comerț, și cu alți membri ai conducerii acestei instituții. Au fost prezenți membri ai ambasadei Olandei la București.

B. Haver-comerțului oferit un

Pentru a ușura valorificarea de 
către populație a sticlelor și bor
canelor existente prin gospodării, 
pe lingă centrele de achiziții 
I.R.V.A., magazinele alimentare 
și achizitorii ambulanți care ri
dică de la domiciliul cetățeanu
lui ambalajele de sticlă, în Ca
pitală s-a înființat un nou sis
tem : se anunță telefonic unul 
din depozitele I.R.V.A., bineînțe-

Miercuri la amiază, Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a primit delegația iraniană, condusă de Ismail Riahi, ministrul agriculturii.La primire au participat Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Mihai Suder, ministrul economiei forestiere, precum și Cyrus Zoka, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Iranului la București.în cursul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme de interes reciproc.
★Miercuri dimineața membrii delegației iraniene, condusă de Ismail Riahi, ministrul agriculturii, au a- vut o întrevedere cu Gheorghe

Cioară, ministrul comerțului exterior.Cu acest prilej a avut loc o convorbire în legătură cu perspectivele de dezvoltare a relațiilor comerciale în domeniul agriculturii între cele două țări.în aceeași zi membrii delegației s-au întîlnit cu președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Nicolae Giosan, și membri ai conducerii Consiliului. Ministrul iranian și membri ai delegației au făcut un schimb de păreri cu privire la dezvoltarea în continuare a cooperării tehnico-științifice în domenii ale agriculturii care interesează ambele țări.La convorbiri a participat Cyrus Zoka, însărcinatul cu afaceri ad- interim al Iranului la București.
Miercuri după-amiază, delegația agricolă iraniană, condusă de Ismail Riahi, ministrul agriculturii, care la invitația Consiliului Superior al Agriculturii a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit Capitala.La plecare, oaspeții au fost salutați de Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, și alte persoane oficiale române, precum și de Cyrus Zoka, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Iranului la București.înainte de plecare, oaspetele iranian a acordat o scurtă declarație redactorului Agerpres, Emil Marinescu. Scurta vizită pe care am fă- cut-o în România — a spus ministrul iranian — ne-a dovedit ce

SOSIREA 
MINISTRULUI FINANȚELOR 

AL ITALIEILa invitația ministrului finanțelor, Aurel Vijoli, miercuri după-amiază a sosit în Capitală ministrul finanțelor al Italiei, Luigi Preti, care face o vizită în țara noastră.Pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost salutat de Aurel Vijoli, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Pas, președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.Au fost de față Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, și membri ai ambasadei.Luigi Preti este în același timp un cunoscut scriitor italian, autorul romanului „Tinerețe, tinerețe...", apărut recent în traducere românească.Seara, ministrul finanțelor a oferit la dineu

poate înfăptui pe drumul prosperității un popor animat de o puternică voință și printr-o colaborare armonioasă între toate ramurile economiei. Peste tot, în institute de cercetări și unități agricole, în uzine și întreprinderi economice, am văzut roadele unei activități neobosite și ale unei conduceri competente. Deosebit de interesante au fost pentru noi rezultatele cercetărilor științifice, de mare valoare, efectuate în toate ramurile agriculturii.Referi nd u-se la programul de dezvoltare ce se desfășoară în țara sa, pentru asigurarea unor condiții mai bune de trai poporului iranian, oaspetele a spus : Guvernul și poporul iranian privesc cu interes cooperarea tehnică și economică cu alte țări și sînt dornice să beneficieze de experiența altora. Sînt convins că în viitor relațiile economice și tehnico-științifice dintre Iran și România vor continua să se dezvolte ascendent, în spiritul avantajului reciproc.Consider că este de datoria mea să subliniez rezultatele foarte utile și rodnice ale acestei vizite și să exprim profunda recunoștință guvernului român pentru invitația de a vizita țara dumneavoastră, pentru primirea cordială și ospitalitatea acordată. (Agerpres)

sculpturo-pictură. Asta o 
realizăm în atelierul meu 
de la Cuernavaca. A doua 

le vine în minte cînd aud este „Patrioți șl patricizi*,  
de Mexic, ar răspunde 
sombrero, ghitară sau 
ceva similar. Mi se pare 
că numele acestei țări se 
asociază în modul cel mal 
firesc cu noțiunea de „mu- 
ralism*.  Căci, nici o altă 
țară nu se poate mîndri 
cu muraliști atît de mulți 
și atît de reprezentativi, 
în toate muzeele din mari
le orașe și în numeroase 
edificii publice există o 
abundență de fresce mu
rale. Mai ales prin ele 
Mexicul își aduce contri
buția specifică la tezau
rul artei mondiale. Din ga
leria vastă a muraliștilor, 
trei sînt în primul rînd a- 
ceia care au adus patriei 
lor o glorie artistică ne
pieritoare : Jos6 Orozco, 
Diego Rivera și David Al
faro Siqueiros. Primii doi 
au murit, al treilea își 
continuă munca cu un e- 
lan juvenil, în ciuda’ce
lor 70 de ani pe care i-a 
împlinit recent. L-am vi
zitat la locuința sa, situa
tă în apropierea castelu
lui Chapultepec (unde se 
află o bună parte din o- 
perele maestrului), pe o 
străduță liniștită, străju
ită de cedri seculari. Gaz
da mă primește cu multă 
amabilitate, dar mă pre
vine din prag că în ace
eași după-amiază trebuie 
să plece la Cuernavaca, 
unde își are instalat ate
lierul. în sala de primire 
întîlnesc trei colegi de 
breaslă (doi francezi și 
un italian), sosiți cu pu
țin înainte. Grație unei 
prețioase recomandări, 
maestrul îmi acordă prio
ritate. Evident, subiectul 
interviului nu putea fi al
tul decît muralismul.

— La ce lucrați în mo
mentul de față ?

— împreună cu o echi
pă de artiști colaboratori 
lucrez simultan la trei 
fresce murale de mari di
mensiuni. Prima se chea
mă „Marșul omenirii". Mă
soară 4 600 metri pătrați 
(cea mai mare din toate 
cîte s-au pictat vreodată 

I — n.a.) de pictură și

de 500 metri pătrați, în e- 
dificiul Ministerului Edu
cației, și ultima „De la 
porfirism la revoluție" 
(„porfirism' este numită 
perioada dictaturii gene
ralului Poriirio Diaz), rea
lizată în Incinta Muzeului 
Național de Istorie din 
Castelul Chapultepec.

Apoi, Siqueiros trece la 
considerații asupra esen
ței muralismului mexican.

— In ultimul secol, ar
tiștii au început să con
sidere mai important pic
tarea unei sticle, unui 
scaun sau unei mașini de 
măcinat cafea. Reprezen- 
tare.a omului a rămaB în 
mîinile academiștilor, care 
au făcut-o ou toate ma-

creator al pictorului „de 
șevalet*  nu poate depăși, 
chiar dacă vrea,, fenome
nele accidentale, de tex
tură, culoare și de un re
dus joc structural. Pen
tru a înfățișa omul tim
purilor noastre și proble
mele sale, am avut ne
voie de pictura murală, cu 
toate laturile ei complexe, 
estetice și tehnice.

— Asta înseamnă, în 
perspectivă, apusul pic
turii „de șevalet' î

— Mai devreme
mai tîrziu. Căci ea este 
o muncă solitară, fasci
nată de sensualitățile ma
teriei, de aspectele de 
pastel și destinată con
templării. Burghezia a 
micșorat dimensiunile pic
turii și sculpturii pentru a 
putea să se desfete cu 
ele între pereții locuinței.

CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO 
DE LA VASILE OROS

nierismele proprii ten
dinței lor. Pictorii moder
niști s-au separat astfel 
treptat de problema e- 
sențială a artei, care este 
reprezentarea omului. Or, 
înaltele culturi ale trecu
tului — egipteană, greacă, 
chineză, europeană prere- 
nascentistă și renascen
tistă — au exprimat, prin 
intermediul înfățișării o- 
mului, problemele cele 
mai caracteristice ale e- 
pocii. Omul a fost întot
deauna tema fundamen
tală a artei autentice. Noi, 
muraliștii mexicani, ne-am 
propus să recuperăm a- 
ceastă linie fundamentală 
și am contribuit cu soluții 
noi pentru artele plastice, 
în general, și pentru mu- 
ralism, în special. A tre
buit să dezvoltăm „teh
nica artei", studiind avan
sul științelor chimice și fi
zice, investigînd geome
tria pentru a ne forma o 
nouă concepție a spațiului 
plastic. Dacă, în loc de 
a aborda frescele murale, 
am fi rămas la pictura de 
șevalet, aportul nostru ar 
fi fost, fără îndoială, mult 
mai mic, fiindcă impulsul

Nu importă atît dimensiu
nea în sens strict. E vor
ba că arta din bun public 
s-a transformat treptat în 
proprietate particulară a 
colecționarilor bănoși. 
Mai mult, a devenit azi 
un mijloc de afaceri la 
bursă. Și, din nenorocire, 
așa este. Sîntem pentru 
o artă publică, activă și 
destinată unui spectator 
activ, Frescele noastre 
murale nu vor putea să 
devină niciodată proprie
tate particulară.

Siqueiros pledează cu 
pasiune timp îndelungat 
în favoarea artei publice. 
Viziunea artistului se îm
pletește în mod firesc cu 
cea a militantului social, 
preocupat cu „reabilita
rea artei deteriorate de 
interesele egoiste 
burgheziei".

— în lumea viitorului, 
încheie el, nu mă îndoiesc 
că toate ființele umane 
vor putea să se bucure 
de rezultatele muncii cre
atorilor de artă. Noi lu
crăm în această direcție.

La 70 de ani, Siqueiros 
are planuri multe. în afa
ră de cele trei fresce gi

ale

gantice menționate mai 
sus, alte noi proiecte își 
așteaptă rîndul. Mai bine 
de trei
— sub 
Hat de agitație socială
— l-au 
tea și acum recuperează 
intens timpul pierdut în
dărătul gratiilor. Elibera
rea lui Siqueiros s-a 
produs ca urmare a unei 
ample mișcări internațio
nale de protest, pe care 
președintele Mexicului, 
Diaz Ordaz, nu a putut 
să o ignoreze. Cum nu a 
putut nimeni să ignoreze 
marile merite artistice ale 
sale. Președintele Ordaz 
i-a înmînat personal lui 
Siqueiros premiul național 
de artă pe 1966, distinc
ție supremă, acordată mai 
înainte și celorlalți doi 
iluștri înaintași ai lui 
queiros : Josd Orozco 
Diego Rivera.

La Cuernavaca, în 
propierea atelierului 
Siqueiros, mi s-a părut 
că văd o secvență vie 
dintr-o lucrare a sa. în
tr-o margine a pieței un 
grup de oameni stăteau 
așezați la măsuțe pe care 
se aflau mașini de scris, 
străvechi, de te mirai cum 
mai funcționează. Cei de 
la măsuțe își cîștigă exis
tența scriind plîngeri și, 
în genere, corespondență 
pentru o mulțime de anal- 
fabeți ce așteaptă la rînd. 
Iată o indiană cu fața 
brăzdată de riduri adînci 
dictîndu-și jalba. Reușesc 
să prind numai frînturi de 
frază : „...și ne-au luat 
vaca și porcul... și băr
batul mi-e mort 
berculoză...".

La o aruncătură 
vile luxoase unde 
trec vremea stele 
nema, industriași 
mercianți cu buzunarele 
garnisite. între un wisky 
și o baie la piscina pro
prie, aceștia pot să aducă 
vorba și despre 
întrebîndu-se 
care e artistul 
scump pe piață.

de tu-

de băț, 
își pe
ri e ci- 
și co

pictură, 
reciproc 
cel mai

Simpozionul internațional de geomorfologie LISTA

restaurantul „Pescăruș" un în cinstea oaspetelui italian.
★rectoratul Universității din

Lucrările simpozionului internațional de geomorfologie aplicată (25 mai—4 iunie) au continuat miercuri dimineața la Cluj. Au fost ținute comunicările „Contribuții privind metodele de eroziune a solului" (Cehoslovacia), „Studii de sistematizări teritoriale în regiunea Cluj", „Utilizarea economică a teraselor Someșului între Dej și Jibou", „Amenajări rutiere pe Valea Cernei și problema stabilității

versanților", „Contribuții privitoare la morfodinamica litorală a regiunii complexului lagunar Razelm-Sinoe" și „Influența reliefului în sistematizarea și dezvoltarea urbană a Clujului". Oamenii de știință români și străini au vizitat apoi cartierele orașului Cluj.Simpozionul continuă printr-o serie de excursii științifice prin țară.

DE CÎȘTIGURI
Viata

5

(Agerpres)
LA DEPUNERILE

PE OBLIGAȚIUNILE C.E.C 
CU CÎȘTIGURI

TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 31 mai 1967

internațională
9

Convorbiri intre dele
LaBucurești, în cadrul unei festivități care a avut loc miercuri dimineața, ambasadorul Marii Britanii la București, Sir John Chadwick, a oferit acestui înalt for de învățămînt din țara noastră o colecție de cărți din partea lui British Council. Colecția cuprinde peste 400 volume de limbă și literatură engleză pentru uzul catedrei de engleză a Universității din București.Acad. Gheorghe Mihoc, rectorul Universității bucureștene, a mulțumit călduros tanie pentru

La pavilionul C din complexul 
Expoziției economiei naționale

Expoziție cu vînzare de articole

ambasadoruluiaceastă donație.
★sosit în Capitală

bri-
Da-Miercuri a vid Talbot Rice, profesor de istoria artelor la Universitatea din Edinburgh. în timpul șederii în țara noastră, oaspetele va prezenta două conferințe la Academia Republicii Socialiste România despre unele cercetări recente în domeniul bizantinologiei, va vizita monumente istorice și va avea întrevederi și discuții de specialitate gu colegii săi români.

★în Capitală s-au desfășurat lucrările celei de-a IX-a reuniuni a Biroului internațional de documentare și informare din cadrul Consiliului internațional de educație fizică și sport de pe lîngă UNESCO. La lucrări au participat membrii acestui organism și specialiști din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, Franța, R. D. Germană, Italia, Olanda, Polonia, Spania, Ungaria și România.Ordinea de zi a cuprins printre altele definitivarea statutului și a- legerea de noi membri. Președinte al Biroului a fost ales prof. J. Fa- lize (Belgia).A urmat un simpozion pe tema : „Documentarea și informarea științifică în slujba teoriei și practicii educației fizice și sportului". Au prezentat referate specialiști de peste hotare și din România.(Agerpres)

Ies în cazul unor cantități ne
transportabile într-o sacoșă. Iată 
și numerele de telefon la care se 
poate solicita acest lucru, în zi
lele de marți și vineri între orele 
12—14: 1813 27 — depozitul
I.R.V.A. Străulești; 3175 41 —
depozitul I.R.V.A. Ghencea și 
21 64 09 — depozitul I.R.V.A. Vi- 
tan.

pentru turismMinisterul Comerțului Interior organizează în pavilionul C din complexul Expoziției economiei naționale o expoziție cu vînzare pentru sezonul turistic de vară. Expoziția, care va fi deschisă la 2 iunie,
va prezenta publicului o gamă variată de articole noi pentru turism — camping, articole de plajă, aparate foto, precum și piese și accesorii pentru întreținerea autoturismelor.

S F O R T
C. Ciucă și N. Gîju in finalele 
„europenelor" de boxROMA 31 (de la trimisul Agerpres, P. Ochialbi). — Boxerii români Constantin Ciucă și Nicolae Gîju au trecut cu brio etapa semifinalelor din cadrul campionatelor europene de box de la Roma. în meciul cu turcul Yadigara, un pugilist combativ și curajos, reprezentantul nostru la categoria muscă, Constantin Ciucă, s-a dovedit abil și tenace, etalînd o gamă variată de lovituri care i-au asigurat un avantaj net și victoria la puncte, în finala categoriei muscă, Ciucă se va întîlni gu polonezul Skrzyp-
în cîteva rînduri

cak, învingător în meciul cu Gorbatov (U.R.S.S.). La categoria cocoș, Nicolae Gîju, cu un excelent joc de picioare, l-a ținut la distanță pe italianul Pieracci, iar în finalul meciului a plasat un-doi-uri și directe de stînga puternice. Nicolae Gîju a confirmat din nou că este un pugilist tehnia și rezistent, obținînd victoria la puncte. Adversarul său în finală va fi boxerul vest-german Horst Raschere, l-a învins la punGte pe Savov.
IN CEA DE-A 10-A ZI A CAM

PIONATELOR INTERNAȚIONALE 
DE TENIS DE LA PARIS, cuplul 
român Ilie Năstase—Ion Tiriac a 
realizat o performanță valoroasă, 
reușind să se califice în semifinalele 
probei de dublu bărbați, după ce a 
învins în sferturile de finală cu 
2—6, 6—3, 8—6, 3—6, 6—3 perechea 
Hewitt (Australia) — MacMillan (Re
publica Sud Africană).

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
MASCULIN DE ȘAH DE LA MOS
COVA. a continuat cu disputarea 
partidelor din runda a 8-a. Sportivul 
român Florin Gheorghiu a întrerupt 
partida sa cu maestrul bulgar Bo- 
boțov. Campionul mondial Tigran 
Petrosian a fost învins de marele 
maestru iugoslav Gligorici. Campio-

șarebulgarul
a cîștigat 
Uhlmann

nul U.R.S.S., Leonid Stein 
la maghiarul Portisch, iar 
l-a învins pe Filip.

Partidele Bronstein — 
Gheller — Keres ; Bilek 
dorf ; Tal — Pachman și Gipslis — 
Spasski s-au încheiat remiză.

în clasament conduce Spasski cu 
5 puncte. Florin Gheorghiu are 3,5 
puncte și două partide întrerupte.

REZULTATELE DIN PRELIMINA
RIILE CAMPIONATULUI MONDIAL 
MASCULIN DE BASCHET, ce se des
fășoară în Uruguay : Polonia—Para
guay 101—60 (57—26) ; S.U.A.—Iugos
lavia 76—71 (34—38) ; Peru—Japonia 
81—58 (37—18) ; U.R.S.S.—Argentina 
105—66 (53—37) ; Brazilia—Porto Rico 
92—56 (48—18).

Smîslov ; 
— Naj-
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1 28 661 03 50 000 50 000
1 08 447 27 25 000 25 0001 14 251 39 10 000 10 0001 02 273 41 5 000
1 14 591 34 5 000
1 28 726 38 5 000
1 40 420 46 5 000
1 40 889 12 5 000
1 50 290 41 5 000
1 54 402
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46 5 000 35 000

60 458 44 2 000
60 586 08 2 000
60 670 26 2 000 360 000
60 391 35 1 000
60 626 13 1 000 120 000

600 07 50 800
600 15 47 800 I
600 87 01 800 | 1440 000

TOTAL2112

Cîștigurile revin, întregi, obligațiu
nilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 
lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 
respectiv 1/8 din cîștigurile de mai 
sus. în valoarea cîștigurilor este cu
prinsă și valoarea nominală a obli
gațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin ca
sele raionale (orășenești) de economii.

De la A. D. A. S
ADMINISTRAȚIA ASIGURĂ

RILOR DE STAT anunță că la 
tragerea de amortizare a asigu
rărilor mixte de persoane, din 
31 mai 1967, au ieșit cîștigătoare 
următoarele opt combinații de 
litere :

1) U.V.M. j 2) L.N.U. ; 3) R.I.R. ; 
4) S.O.Z. ; 5) M.E.I. ; 6) N.J.H. ; 
7) U.O.U. ; 8) P.L.P.

Toți asigurați! care au achitat 
primele la zi și au înscrise în 
polițe, în ordinea ieșirii Ia tra
gere, una sau mai multe din a- 
ceste combinații, se vor pre
zenta la inspectoratele A.D.A.S., 
pentru a-șl primi sumele cuve
nite.

gațiile P.C. din Chile
și P.C. din UruguaySANTIAGO DE CHILE 31 (Agerpres).— Ziarul chilian „El Siglo" a publicat o declarație comună în urma convorbirilor care au avut loc la 25 mai la Santiago de Chile între delegația condusă de secretarul general al C.C. al P.C. din Chile. Luis Corvalan, și delegația condusă de primul secretar al C.C. al P.C. din Uruguay, Rodney Arismendi. Declarația subliniază necesitatea unei opoziții față de încercările de a se crea pe continentul latino-american așa-zisele „Forțe interamericane", menite a fi folosite pentru înăbușirea mișcării de eliberare națională. Conducătorii partidelor comuniste din cele două țări au adresat un apel forțelor progresiste și democrate din lume pentru a acționa în comun în apărarea revoluției cu- bane, împotriva politicii interven- ționiste a imperialismului american. Cele două partide și-au exprimat solidaritatea cu lupta eroică a poporului vietnamez.
In vederea creării unui front

KINSHASA 31 (Agerpres).— Uniunea națională a muncitorilor din Angola a adresat o petiție Comitetului special al O.N.U. pentru decolonizare în care propune organizarea unui congres al patrio- ților angolezi „în scopul mobilizării forțelor populare la organizarea unui front larg de luptă al mișcării de eliberare națională împotriva asupririi coloniale a Portugaliei". Congresul ar urma să unească toate forțele care luptă în Angola într-un front unic, să elaboreze programul revoluției angoleze pe baza anticolonialistă și antiimperialistă, să creeze cadre politice în vederea desfășurării unei activități de educare în rîn- durile maselor populare. în petiție se arată că unitatea de acțiune, mobilizarea forțelor anti- imperialiste și anticolonialiste constituie unica garanție în lupta pentru, independența țării. Uniunea națională a muncitorilor din Angola condamnă linia politică a grupării lui Roberto Holden, cere eliberarea. imediată a luptătorilor angolezi deținuți în închisoarea subterană de la baza militară Khirkouza.
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Vedere din Tunis

președintelui de Gaulle un mesaj verbal al șefului statului Sirian privind situația din Orientul Apropiat.
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TOKIO 31. — Trimisul special Agerpres, Florea Țuiu, transmite: Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Cor- neliu Mănescu, a sosit miercuri seara la Tokio, pentru a face o vizită oficială de șapte zile în Japonia la invitația guvernului japonez.Pe aeroportul internațional „Ha- neda", unde erau arborate drapelele de stat ale României și Japoniei, Corneliu Mănescu a fost întâmpinat de Takeo Miki, 'ministrul afacerilor externe al Japoniei, de Akira Shigemitsu, ambasadorul Japoniei la București, deputați, funcționari din Ministerul Afacerilor Externe japonez, precum și membri ai corpului diplomatic a- creditați la Tokio.Au fost prezenți Ion Datcu, ambasadorul României la Tokio, Petre Sin, șeful agenției economice, membri ai ambasadei și ai agenției economice.Pe aeroport, la cererea ziariștilor japonezi, ministrul afacerilor externe al țării noastre, Corneliu Mănescu, a făcut presei următoarea declarație:„Vreau să mulțumesc în primul rînd guvernului japonez și ministrului afacerilor externe al Japoniei, Excelenței Sale d-lui Takeo Miki, pentru amabila invitație de a face o vizită oficială de prietenie în frumoasa dv. țară. Folosesc acest prilej pentru a' transmite urările mele orașului Tokio și locuitorilor săi.Guvernul Republicii Socialiste România duce o politică constantă de îmbunătățire a relațiilor cu toate țările, indiferent de orînduirea lor social-politică, fiind convins că dezvoltarea relațiilor bilaterale duce în mod necesar la stabilirea

unui climat propice cauzei păcii și cooperării internaționale.Sîntem convinși că relațiile dintre România și Japonia, care au înregistrat un progres constant, au perspective importante de a se dezvolta în continuare în interesul ambelor popoare, în interesul păcii și destinderii internaționale.Interesul reciproc pentru intensificarea relațiilor dintre țările noastre este dovedit de către recenta deschidere a unei expoziții industriale rești, care japoneze la Bucu- a fost vizitată de personalități importante din conducerea statului și guvernului român, în frunte cu secretarul general al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, și președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer. Am venit în țara dv. în primul rînd cu dorința de a explora împreună cu înaltele oficialități japoneze, într-un spirit constructiv, noi posibilități și căi care să asigure colaborarea sporită dintre cele două țări. Vom efectua, de asemenea, un schimb de păreri asupra problemelor de interes reciproc și asupra situației internaționale actuale.Doresc să transmit un cald mesaj de prietenie poporului japonez din partea poporului român, care își consacră eforturile construcției pașnice, prosperității patriei. Avem convingerea că această vizită va contribui la o mai bună cunoaștere și' apropiere între popoarele țărilor noastre, la dezvoltarea colaborării prietenești româ- no-japoneze și, prin aceasta, la cauza păcii, înțelegerii și prieteniei între popoare"

IA CRIZEI

NEW YORK. — în cadrul dezbate
rilor din Consiliul de Securitate, 
un grup de zece țări, membre ale 
Consiliului au pus la punct un pro
iect de rezoluție, care cere părților 
în conflict să nu întreprindă acți
uni menite să înrăutățească situa
ția.

CAIRO. — în urma unei scurte vizite făcută de regele Husein al Iordaniei în capitala R.A.U., președintele Nașser și regele Iordaniei au semnat marți un pact de apărare mutuală, în baza căruia a fost creat un comandament militar unificat al celor două țări.

BAGDAD 31 (Agerpres). — Agen
ția M.E.N. anunță că un nou contin
gent al trupelor irakiene a plecat 
miercuri dimineață spre Cairo. Zia
rul „Al-Thawra Al-Arabiya“ din Bag
dad menționează, pe de altă parte, 
că, potrivit unor surse autorizate, „gu
vernul irakian se așteaptă să primeas
că în următoarele 48 de ore autori
zația oficială a autorităților iordanie- 
ne pentru intrarea trupelor irakiene 
în Iordania".

® Dezbaterile dm Consiliul de Securitate © R.A.U. 
și Iordania au încheiat un pact de apărare mutuală 
® Consultări în Izrael pentru formarea unui guvern 

de uniune națională

miercuri in Camera Comunelor poziția țării sale față de criza din Orientul Mijlociu. El a declarat că Marea Britanie va aprecia drept un „act de beligerantă" blocarea navigației prin strîmtoarea Tiran și Golful Akaba și „orice agresiune comisă de o parte sau de alta a frontierei izraelo-arabe“. Ministrul a spus că guvernul britanic depune eforturi pentru a se obține o perioadă de acalmie care să permită găsirea unei reglementări a conflictului pe căi diplomatice.
BONN. Luînd cuvîntul în drul unei conferințe de presă, ministrul de externe vest-german, Willy Brandt, a exprimat speranța că criza din Orientul Mijlociu putea fi soluționată fără a se curge la forța armată.

AMMAN. — Parlamentul Iordaniei, întrunit într-o sesiune extraordinară, a aprobat miercuri acordul comun de apărare semnat între Iordania și R.A.U. la 30 mai la Cairo. Acordul va intra în vigoare după schimbarea scrisorilor de ratificare la Cairo.
RABAT. — Agenția M.A.P. relatează 

că regele Marocului, Hassan al II-lea, 
a trimis o scrisoare tuturor șefilor de 
state, membre ale Ligii Arabe, propu- 
nîndu-le organizarea unei reuniuni la 
nivel înalt în cadrul căreia să fie luată 
în dezbatere situația din Orientul 
Apropiat.

PARIS 31 (Agerpres). •— Miercuri după-amiază a sosit la Paris I- brahim Makhos, ministrul de externe al Siriei, care va prezenta
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• TRUPELE FEDERALE 
STARE DE ALERTA o REZER
VIȘTII CHEMAȚI SUB ARMELAGOS 31 (Agerpres). — După 
ce Nigeria orientală s-a retras din 
federația nigeriană, proclamîndu-se 
stat independent, în întreaga țară 
continuă să domnească o atmosfe
ră de nesiguranță și neliniște. Din 
ordinul guvernului central care a
instituit starea de asediu, trupele 
federale sînt în alertă, iar rezer
viștii au fost chemați sub arme, în legătură cu aceasta, șeful statului, locotenent-colonelul Gowon, a subliniat că nu va ezita „la ne
voie să folosească forța pentru a 
apăra integritatea teritoriului ni
gerian".Totodată, agențiile de presă in
formează că autoritățile militare 
federale nigeriene au început pu
nerea în aplicare a blocadei insti
tuite împotriva Nigeriei orientale.Ca răspuns la măsurile guvernului central vizînd menținerea integrității țării, Odumegwu Ojuk- wu, guvernatorul provinciei răsăritene, a declarat marți seara nici o hotărîre luată la Lagos va fi aplicată la Enugu.

Colonelul Yakubu Gowon, șeful 
vernului militar federal al Nigeriei, a 
adresat secretarului general al O.N.U., 
U Thant, o telegramă în care, potrivit 
agenfiei U.P.I.j cere tuturor statelor 
membre ale O.N.U. să nu recunoască 
Republica Biafra proclamată în provin
cia orientală a Nigeriei. Recunoașterea 
Republicii Biafra va fi considerată ca o 
intervenție în treburile interne ale Ni
geriei și „un act neprietenesc", se spu
ne în telegramă.

că nu
gu-

La Addis Abeba, sediul Orga
nizației Unității Africane, 
A.F.P., crearea noului stat 
unanim apreciată drept „o 
gedie care afectează într-o 
sură considerabilă unitatea 
tinentului negru" 
ră că războiul civil, care ar putea 
duce la dezmembrarea federației 
după numai șapte ani de la pro
clamarea ei ca stat independent, 
a devenit o primejdie reală. „Re
tragerea din federație a Nigeriei 
orientale lasă deschisă poarta ți
nui război civil intre secesioniști 
ji federaliști", comenta proclama
rea statului Biafra postul de radio 
din capitala Guineei — Conakry.

Multi diplomat! africani, preci
zează corespondentul agenției 
A.F.P, și-au exprimat părerea că, 
dacă Republica Biafra va reuși să 
supraviețuiască ca stat indepen
dent, ea va avea mult de luptat 
pentru a fi recunoscută de statele 
Africii sau de organizațiile pan- 
africane, fondate pe principiul 
luptei pentru unitatea continen
tului.

scrie 
este 
tra- 
mă- 
con- 

Se conside-

în Statele Unite se intensifică acțiunile de protest împotriva agresiunii 
americane din Vietnam. Cu prilejul „Zilei memoriale", închinată soldaților 
căzuți în război, Ia Washington au avut loc puternice manifestații 
cu prilejul cărora participants au cerut retragerea trupelor americane din 
Vietnam. 129 de studenți și profesori de la facultatea Harward din Cambridge 
au adresat președintelui 
americane în Vietnam, 
reprimată de poliție.

Johnson o scrisoare de protest împotriva politicii 
în fotografie : O demonstrație din New York

Telefoto : U.P.I.—Agerpres
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TEL AVIV. — Formarea unui guvern de uniune națională în Iz- rael a constituit obiectul discuțiilor de marți din Knesseth (parlament) între conducătorii diferitelor partide politice, relatează agenția France Presse. Vestea semnării pactului de apărare egipteano-ior- danian a fost unul din principalele argumente în favoarea formării unui guvern de coaliție. Acest argument, scrie agenția citată, a găsit un ecou favorabil în rîndul partidelor coaliției ca și în rîndul opoziției. Se așteaptă ca o hotărîre în această problemă să fie adoptată în curînd.Ministrul afacerilor externe al Izraelului, Abba Eban, califică în- tr-un comunicat, drept „nerealistă“ sugestia secretarului general al O.N.U., U Thant, privind reluarea de către Izrael a colaborării sale în cadrul comisiei mixte izraeliano- egiptene.
LONDRA. — Primul ministru al An

gliei, Harold Wilson, va avea convor
biri astăzi 1 iunie la Ottawa cu pri
mul ministru canadian Lester Pear
son, iar mîine 2 iunie la Washington 
cu președintele S.U.A., Lyndon John
son. Agenția France Presse conside
ră că subiectul dominant al convor
birilor îl va constitui criza din Ori
entul Mijlociu.

LONDRA. — Ministrul de externe britanic, George Brown, a expus

VIENA. — Luînd cuvîntul ședința fracțiunii parlamentare a Partidului populist, cancelarul federal Klaus și-a exprimat regretul în legătură cu agravarea situației din Orientul Apropiat. Guvernul austriac, a arătat el, va respecta cu strictețe principiul neutralității și va susține orice eforturi menite să contribuie la menținerea păcii.

Poporul tunisian marchează a 12-a aniversare a Zilei Victoriei — sărbătoarea națională a Tunisiei, în timpul celor 12 ani, poporul tunisian a depus eforturi pentru cucerirea deplinei suveranități asupra teritoriului țării, pentru consolidarea independenței republicii, pentru lichidarea grelei moșteniri coloniale. Au fost întreprinse lucrări pentru prospectarea de noi bogății ale subsolului, lărgirea bazei de materii prime în vederea creării unei industrii naționale. Pe harta Tunisiei au apărut

SANTIAGO DE CHILE 31 (A- gerpres). — „Este de datoria noastră să ne exprimăm îngrijorarea față de evoluția situației politice din Grecia și cerem restabilirea libertăților cetățenești și a drepturilor omului, respectarea securității personale a deținuților politici", se spune în telegrama adresată de către 36 de senatori chilieni regelui Constantin al Greciei. Parlamentarii chilieni s ___damnă dictatura militară din' Grecia, urmărirea și arestarea activiștilor progresiști, cum sînt eroul național al Greciei, Manolis Giezos, poetul Iannis Ritsos și compozitorul Mikis Teodorakis.Telegrama este semnată de pre-
con-

ședințele vador Congresului, Luis Fernando Lue- go. de către toți membrii Comisiei senatoriale pentril probleme externe, de senatori ai Partidului Creștin-Democrat, Partidului dical, Partidului socialist și Partidului Comunist din Chile.
•Jr

ATENA 31 (Agerpres). — 
genția France I’resse relatează 
un număr de opt persoane au fost 
condamnate la diferite termene de 
închisoare de Tribunalul militar 
din orașul Larissa, fiind acuzate 
că au proferat „insulte și amenin
țări la adresa autorităților mili
tare".

■ Congresului chilian, Sal- Allende, vicepreședintele
ra- ai
A- 
că

numeroase întreprinderi industriale. La Bizerta s-a construit o rafinărie de petrol care folosește țițeiul descoperit la El-Borma. Tot în acest oraș s-a ridicat un important complex siderurgic. Alte fabrici s-au înălțat la Kasserine, Beja, Monastir și în alte localități. Prefaceri importante au avut loc și în agricultură. S-au întreprins lucrări cțp modernizare, irigare și fertilizare a solului pentru creșterea producției agricole. Preocupîndu-se de formarea de cadre naționale, care să conducă noile unități industriale și agricole, guvernul tunisian a alocat importante fonduri pentru dezvoltarea învățămîntului. Un sfert din bugetul statului se folosește pentru construirea de școli, 'spre a se putea oferi posibilitatea tuturor tinerilor de vîrstă școlară să poată urma școala primară.Pe plan'extern, Tunisia promovează o politică de pace și colaborare cu toate statele. între Republica Socialistă România și Republica Tunisiană s-au stabilit relații de prietenie și colaborare în interesul ambelor țări și popoare. Recenta vizită făcută de președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Chivu Stoica, în Tunisia a deschis noi perspective dezvoltării relațiilor dintre cele două țări. Cu acest prilej a ieșit în evidență hotărîrea celor două state de a extinde și perfecțibna continuu colaborarea bilaterală în domenii importante ale vieții economice și social-culturale.De ziua națională a Tunisiei, poporul român urează poporului tunisian noi succese pe calea solidării independenței țării, a voltării economiei și culturii, tru progres și pace.
con- dez- oen-

agențiile de presă
Portul Aden a fost închis de autorități, ca urmare a grevei perlate declarate de muncitorii portuari în semn de protest față de respingerea revendicărilor lor.
Convorbiri între regele 

Afganistanului, Mohammed 
Zahir Shah, și Nikolai Pod- 
gornîi, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. într-o serie de probleme internaționale de interes reciproc au avut loc la Kabul. Cele două părți și-au exprimat îngrijorarea profundă în legătură cu creșterea încordării în unele regiuni ale lumii și, în primul rînd, în Vietnam și piat. în Orientul Apro-

semnării planului de colaborare între Uniunea Scriitorilor din U.R.S.S. și Uniunea Scriitorilor din România pe anul 1967, Teodor .Marinescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în U.R.S.S., a oferit miercuri o masă în saloanele ambasadei. Au participat K. Fedin, prim-secretar al Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S., Gh. Markov, K. Voronkov, A. Lupan — secretari ai Uniunii, scriitorii Galina Sere- breakova, Ilia Konstantinovski și alții.

foliile informațiilor și justiției au fost încredințate lui Abdelmajid Abuhassabu. Noul guvern a abrogat hotărîrea cabinetului anterior privind interzicerea apariției ziarului „Ahbar Al-Usbu“. Guvernul anterior a interzis acest ziar sub acuzația că în paginile sale ar fi fost publicate articole cu caracter comunist.

©Din cauza grevei 
portul Aden a fost 
închis ® Incidente în

orașul indian Hyderabad
© încheierea convorbi-
rilor bulgaro-turce

con-HANOI 31 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc la Hanoi, Nguyen Van Thien, reprezentantul permanent al Frontului Național de Eliberare în capitala nord-vietname- ză, a dat citire comunicatului Comitetului Central al F.N.E. în legătură cu rezultatele militare înregistrate în perioada de iar- nă-primăvară aprilie 1967). șapte luni, precizează 
catul, patrioții sud-vietnamezi 
scos din luptă 175 000 de inamici, 
dintre care 70 000 americani, 90 000 
de militari aparținînd guvernului 
marionetă de la Saigon și 15 000 a- 
parținînd trupelor din țările sate
lite ale S.U.A. Forțele patriotice 
sud-vietnameze au doborît și ava
riat 1 800 de avioane și au distrus 
3 985 de vehicule militare de tipuri 
diferite.Totodată, trupele americano-sai- goneze au suferit serioase înfrîn- geri în acțiunea lor de așa-zisă pacificare meze.HANOI nul Zilei lui, Comitetul pentru protecția copiilor din Vietnam a dat publicității un apel, în care cheamă organizațiile democratice și progresiste din lumea întreagă să-și. intensifice acțiunile menite să ducă la încetarea agresiunii americane

(octombrie 1966— în timpul celor comuni- 
au

a regiunilor sucl-vietna-31 (Agerpres).— în aju- internaționale a copilu-

din această țară. în apel se arată că numărul copiilor care au căzut victime viației zonelor precum re desfășurate de trupele americane în Vietnamul de sud, este foarte mare. „Ca părinți — subliniază autorii apelului — dorim ca ziua de 1 iunie să devină pentru totdeauna o zi fericită pentru copiii de pe toate cele cinci continente".HANOI 31 (Agerpres).— Agenția V.N.A. anunță că la 31 mai forțele armate și populația din orașul Haifong, insula Bach Long Vi și provincia Ha Bac au doborît trei avioane americane. Potrivit unui raport suplimentar, la 30 mai pe teritoriul R.D. Vietnam a mai fost doborît un avion inamic. De asemenea, au fost capturați o serie de piloți.Numărul total al avioanelor a- mericane doborîte pînă în prezent pe teritoriul R. D. Vietnam se ridică la 1984.ROMA 31. — Corespondentul A- gerpres, Giorgio Pastore, transmite :. La Livorno a avut loc marți o grevă generală de protest împotriva agresiunii americane în Vietnam. Greva a fost urmată de o puternică manifestație, la care au luat parte peste 20 000 de persoane — muncitori din industrie și transporturi, precum și lucrători agricoli din satele învecinate.

ale bombardamentelor a- S.U.A., îndreptate asupra populate ale R.D. Vietnam, și ale operațiunilor milita-
violente între 
muncitorii din rutiere, aflați înCiocniri 

poliție și transporturile grevă pentru sporirea salariilor, au avut loc în localitatea indiană Hyderabad. Peste 1 000 de persoane, dintre care 19 polițiști au fost rănite. în semn de solidaritate cu muncitorii din transporturile rutiere, lucrătorii de Ia toate întreprinderile industriale din localitate au declarat grevă.
Cu prilejul vizitei la Mos

cova 3 academicianului Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor din România, și a prozatorului Titus Popovici, membru în Biroul Uniunii, care au luat parte la lucrările Congresului scriitorilor sovietici, precum și cu prilejul

La Sofia s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre 
miniștrii de externe bulgar 
Si turc. Abordînd relațiile bilaterale, ministrul de externe bulgar Ivan Bașev, și colegul său turc, Ih- san Sabri Caglayangil auvenit, printre altele, asupra necesității ca specialiști din două țări să conlucreze în vederea elaborării unei convenții privind utilizarea în comun a resurselor hidroenergetice ale rîu- rilor, care străbat teritoriul Bulgariei și Turciei, precum și construirea în comun a unor sisteme de irigație și a altor instalații de hidroameliorație. într-o declarație .făcută la plecare Caglayangil și-a exprimat satisfacția în legătură cu convorbirile avute, subliniind că „acestea au fost-foarte utile".

cele

Trupele franceze au eva
cuat baza militară de la 
Reggane, situată în Sahara Algeriană, informează ziarul „El Mudjahid“. Potrivit acordurilor de la Evian, care au pus capăt acțiunilor militare din Algeria, Franța avea dreptul să folosească baza de la Reggane pînă la 1 iulie 1967.

dintre Honduras

Gală de lilme °ferită de amba- 
sadorul Republicii Socialiste România 
la Berlin, dr. irig. Nicolae Ghgnea. 
Gala a fost urmată de un cocteil, La 
întîlnire, care s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească, au parti
cipat Gustav Hertzfeld, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al R.D.G., 

■ și alte persoane oficiale. Au fost pre
zenți șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditate în R. D. Germană.

în noul guvern sudanez condus de Ahmed Mahgoub, care deține și postul de ministru de externe, ca vicepremier și ministrul afacerilor interne a fost desemnat Hassan Avadalla, ministru de finanțe și al economiei a fost numit Hussein el Hindi, iar porto-

La granița ____  _______
și Salvador s-au produs în ul
timele zile incidente. Forțe ar
mate ale celor două țări au fost 
masate în regiunea de graniță, 
în capitala Hondurasului s-a 
anunțat oficial că la 25 mai, mi
litari din Salvador au pătruns 
pe. teritoriul Hondurasului des- 
chizînd foo asupra unei așezări 
de graniță, omorînd două per
soane și rănind o a treia. Din 
capitala Salvadorului se anunță 
că trupe din Honduras au pă
truns pe teritoriul Salvadorului 
luînd prizonieri doi grăniceri.

------- -J.—........ ................

„Peste G6 la sută dintre cetățenii americani califică asasinarea pre
ședintelui Kennedy o consecință a unui vast complot" — aceasta este con
cluzia unui sondaj efectuat de Institutul Louis Harris. Șapte din zece 
americani sînt convinși că raportul Comisiei Warren „a lăsat fără răspuns 
multe probleme importante", se arată în comunicatul dat publicității de 
institut. Ziarul „Washington Post" scrie că „principalul factor care a dus 
la extinderea considerabilă a suspiciunilor îl constituie ancheta întreprinsă 
de procurorul districtual din New Orleans. Jim Garrison, privind împreju
rările în care a fost ucis președintele Kennedy. Intr-un interviu televizat, 
Garrison a menționat din nou că asasinatul de la Dallas a fost comis de 
foști agenți ai C.I.A. „Tocmai de aceea, a subliniat el, C.I.A. face tot ce-i 
stă în putință pentru a împiedica desfășurarea anchetei de la New 
Orleans".

■ ' ? ••• • . , . ■ ■■

Principiile reformei învă- 
țămîntului din Franța au fost expuse de Alain Peyrefitte, ministrul educației naționale, în Adunarea Națională. El a subliniat că alegerea școlii în care urmează să fie trimis copilul trebuie să se facă în funcție de aptitudinile acestuia. Deputatul comunist Pierre Juquin a ridicat problema democratizării învățământului. El a'arătat că, potrivit statisticilor oficiale, în învăță- mîntul superior numărul copiilor de ^muncitori este doar de 8,3 la sută, iar al copiilor de salariați a- gricoli — de 0,7 la sută.

Cetățenii orașului Osna 
briik au zădărnicit o adu
nare organizată de partidul 
neofascist P'N-D-> la care urma să ia cuvîntul unul din liderii a- cestuia, von Tadden. Antifasciștii vest-germani au ocupat din timp locurile în sală și nu l-au lăsat pe acesta să vorbească. Au avut loc ciocniri cu neonaziștii.

Bilanțul incendiului marelui magazin „Innovation" din Bruxelles este, potrivit unui comunicat publicat ieri de procurorul regal al Belgiei, de 325 morți și dispăruți. 63 de persoane, dintre care 18 în stare gravă, au fost rănite. Comunicatul precizează că ancheta desfășurată pînă în prezent nu a putut stabili cu exactitate cauzele acestei catastrofe.
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