
N AL COM ITETU LUI CENT R.

Anul XXXVI Nr. 7359 Vineri 2 iunie 1967 6 PAGINI - 30 BANI

1N ZIARUL DE AZI

• Lingurile ...în 

rol de cenușă- 

rese ? • Printre 

constructorii de 

nave din Pola

AGRICULTURA COOPERATISTĂ încheierea convorbirilor intre
DIN REGIUNEA IAȘI i tovarășul Nicolae Ceaușescu
în fața unor importante 
probleme economice 
care condiționează 
sporirea belșugului 
de produse, 
bunăstarea țărănimii

I

•-

și tovarășul Santiago Carrillo Tîrgu-Ldpuș (Maramureș) Foto : Sandu Mendrea
Joi s-au încheiat convorbirile între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., și tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania.Au participat tovarășii Alexandru Draghici; membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție la C.C. ah P.C.R.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

în legătură cu vizita tovarășului Santiago Carrillo în țara noastră, s-a hotărît să se dea publicității un comunicat.

secretar
★Seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu a oferit o masă în cinstea tovarășului Santiago Carrillo.Au participat tovarășii Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, Leonte Răutu, Manea Mănescu, Mihai Dalea, Ghi- zela Vass, Mihai Burcă și Valter Roman, membri ai C.C. al P.C.R.(Agerpres)
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PE PORTATIV
DE SÎRMĂ

|N PAGINA A IV-A ■ Ce este omul
de teatru? H Sugestii pentru per
fecționarea unui concurs de muzică 
ușoară Note de lector

Cine străbate satele ieșene nu poate să nu 
sesizeze prefacerile profunde petrecute în înfă
țișarea acestora, în viața locuitorilor lor. Ele sînt 
organic legate de pătrunderea socialismului în 
viața țărănimii, de succesele obținute de coope
rativele agricole. Unii din urmă au fost ani rodnici, 
care au ridicat pe o treaptă superioară nivelul 
activității desfășurate în aceste unități și, ca 
urmare, eficiența ei. într-un singur an - 1966 - 
producția globală a crescut cu 15 la sută, veni
turile bănești cu peste 66 milioane de lei, iar 
veniturile repartizate membrilor cooperatori cu 
6,7 la sută.

Totuși, în multe unități nivelul realizărilor nu 
este pe măsura condițiilor create prin dezvol
tarea bazei tehnico-materiale și încadrarea coope
rativelor cu specialiști, a condițiilor naturale și po
sibilităților economice concrete existente. ÎN PA
GINA A III-A a ziarului, ne propunem să scoatem 
în evidență cîțiva dintre factorii care frînează 
încă valorificarea acestor posibilități, să etalăm 
largile perspective de progres care stau în fața 
agriculturii cooperatiste ieșene
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DIN EXPERIENȚA ORGANIZAȚIILOR DE ■ PARTID
Funcția educativă 
și eficacitatea 
adunării generale

îr
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— Vă spun sincer, 
pentru mine sîrma nu 
însemnase niciodată 
nimic, pînă să viu aici. 
Mă împiedicam de ea 
și o dădeam la o par
te. Pe urmă mi-am în
vățat lecția.

— Și care este lec
ția ?

— în lumea contem
porană, sîrma are o 
largă întrebuințare în 
toate domeniile activi
tății economice. Pare 
exagerat ? Scîndurile, 
ca să 16 unești, le bați 
în cuie — iar cuiele, 
știți prea bine, sînt din 
sîrmă.

— La metale însă, 
n-ai cum să bați cuie.

— Tocmai. Sudura 
tot cu sîrmă se face. 
Vapoarele noastre cele 
mai mari — luați și 
cargoul de zece mii de 
tone dacă vreți — au 
tăbliile unite cu aju
torul sudurii. Legătura 
noastră cu lumea, ăsta 
de aici (și îmi arată- 
telefonul) și ăsta (și 
îmi arată un mic și co
chet interfon R.F.T.) e 
cablu, sîrmă învelită.

— Și ce vă faceți cu 
telegrafia fără fir ? E 
totuși fără...

— Firul care nu e- 
xistă a rămas răsucit

sub formă de bobină 
în interiorul radiore
ceptoarelor, în apara
tele de televiziune, în 
antene. Vă place să 
dormiți pe moale ? Să 
știți că arcurile se fac 
din sîrmă.

In timp ce interlocu
torul nostru vede pre
tutindeni sîrmă — în 
agrafele ce țin laolaltă 
foile de hîrtie aflate 
pe biroul său, în po
doabele purtate acum 
cinci mii de ani și mai 
bine de către preoții 
egipteni, în canapelele 
camioanelor „Carpați", 
în instalațiile electri
ce, în unirea între
gii recolte a țării sub 
formă de snopi, la gura 
fiecărui sac de ciment, 
în țesătura de la fe
reastră menită să te 
apere de muște și mai 
ales în împletitura mai 
fiecărui zid de bloc 
— pentru că acum în 
construcții „se poartă" 
plase de sîrmă peritru 
prefabricatele de be
ton : economisesc UN 
SFERT din cantitatea 
de metal cerută de co- 
fraje ! — ascultîndu-1, 
încep să am și eu im
presia că sînt înconju
rat numai de sîrmă : 
îi privesc părul abun

dent și dur, cu fire 
albe ca de oțel strălu
citor, zăresc pe fereas
tră liniile subțiri care 
unesc doi stîlpi și pe 
care zăbovesc două 
vrăbii cenușii, pentru 
moment parcă din me
tal și ele. i

La Buzău, impresia 
aceasta — că dai pre- , 
tutindeni de sîrmă — 
nu e prea departe de 
realitate. Un muncitor 
al noii uzine de sîrmă 
și produse de sîrmă 
produce în opt ore mai . 
mult decît e necesar 1 
ca să întinzi un fir de ( 
la Buzău la București 5 
și îndărăt, iar pînă j 
la sfirșitul anului sîr
ma buzoiană ar putea 
agăța Luna de Pămînt, 
dus-întors, și ar mai 
rămine destulă pentru 
bucle și noduri. E pu
țin — față de stadiul 
final, după 1970 — cînd 
drumul Lună-Pămînt 
ar putea- fi străbătut 
de 15 sîrme, produse 
ale unui singur an al 
uzinei din Buzău.

Sergiu FĂRCAȘAN

(Continuare 
in pag. aV-a)

în ansamblul vieții de partid, adunările generale ale organizațiilor de bază ocupă un loc deosebit de important. Așa cum bine se spune — ele constituie o școală de educație comunistă, un teren de manifestare a conducerii și activității colective. Comitetul regional de partid Maramureș se preocupă de perfecționarea mecanismului

losif UGLAR prim-secretar al Comitetului regional Maramureș al P.C.R.
pregătirii și desfășurării adunărilor organizațiilor de bază pentru a realiza o maximă eficacitate cu mini-

Prevenitor
de erupție
de mare Campingul „Cozia" de pe Valea OltuluiSezon turistic : Foto : R. Costin

putere

LANJUL SLĂBICIUNILOR...

In producția de serie

LA UZINA ..1 MAI

Uzina „1 Mai" din Ploiești 
completat gama agregatelor afe
rente forajului sondelor pînă la 
7 000 m. adîncime, printr-un nou 
prevenitor de erupție de mare 
putere. După trecerea cu suc
ces a probelor de omologare la 
una din sondele de mare adîncime 
săpate recent — permițînd să se 
atingă presiunea stabilită în pro
iect de 700 atmosfere — agrega
tul a fost introdus în producția de 
serie a uzinei. El se deosebește 
de celelalte prevenitoare construi
te pînă acum, atît prin rezistența 
la presiune, cît și prin sistemul de 
acționare hidraulică, care dă son
dorilor o mai mare siguranță în 
foraj. Pentru învingerea eventua
lelor erupții dc țiței sau gaze, 
prevenitorul este prevăzut cu dis
pozitive de închidere-descbidere, 
manevrate de la distanță.

Performanțele tehnice ale a- 
cestui utilaj au devenit cunoscute 
și în străinătate. S-au și primit 
comenzi pentru achiziționarea Iui 
în U.R.S.S., S.U.A., India și alte 
țări.

lntr-un ziar de acum un 
sfert de veac, un bătrîn și 
cunoscut profesor de drept 
roman, scirbit de moravurile 
vremii, tradusese în cuvinte 
latinești crezul în viafă al 
unei orînduiri strîmbe : „Ni- 
hi! sine pecunia, pila omnia 
vinci*". Ceea ce în graiul ro
mânesc ar suna cam așa : 
„Nimic fără plată (ori mai 
bine zis, ciubuc), pila învinge 
întotdeauna".

Ridicată la rangul de prin
cipiu, această maximă jalona 
gîndirea și comportamentul 
mărimilor ca și ale trepădu
șilor, ale tuturor Cajavencilor 
și Brînzoveneștilor pentru 
care suișul pe brînci pe scara 
valorilor era susfinut de 
proptele și bani. Scrisoarea 
de recomanda|ie semnată de 
cine știe ce excelentă căză
toare ori purtînd pe paginile 
roz izurile parfumului de al
cov, deschidea ca un mira-

dpînîî de Ion MĂRGINEANU

culos Sesam uși ferecate mu
ritorilor obișnuiji. Cîte nuli- 
tăji n-au ocupat astfel cate
dre universitare și fotolii par
lamentare, cîji parvenifi nu 
s-au instalat în funcții în 
care, vorba românului, „Că
ciula era mai mare decît 
capul”.

Concepjia ciubucului și a 
pilei îi molipsise pe slujbașii 
mai modești ai statului, de la 
perceptori la comisari, de la 
arhivarii cu trei gradajii ai 
tribunalelor la dascălii venali 
ce vindeau ca la.tarabă exa
menele de bacalaureat.

Socialismul a dezlegat 
banda de pe ochii zeifei 
dreptăfii, lăsînd ca aerul 
proaspăt al judecăfii valorice

să pătrundă pretutindeni. As
tăzi cîntăreșfe greu pe ba- 
lanja aprecierilor Munca. Nu 
există barometru mai sensi
bil în stare să determine ca
pacitatea individului, utilita
tea sa socială.

Viafa nu mai îngăduie, nu 
poate îngădui, ascensiunea 
superficialității și mediocri
tății, munca nu poate fi sub
stituită cu fariseism și dema
gogie. Vremea datului din 
coate, a promovării pe baza 
epistolelor de recomandare 
s-a dus pe apa Sîmbetei.

în făurirea unei orînduiri 
de dreptate și echitate so
cială cum este cea a noastră, 
nu este desigur nici simplu 
și nici ușor să schimbi psiho
logia oamenilor de la o zi la

alta. Este greșit ca, întîlnin- 
du-te nas în nas cu fenomene 
negative ce amintesc de ve
chiul dicton al 
vinge", să te 
constatarea : 
să-i meargă, 
sau mai tîrziu 
rama pe fa|ă, 
incompetenta".

La o întreprindere de in
dustrie locală fusese promo
vat în funcfia de șef al ser
viciului Control tehnic de ca
litate un chiulangiu, un 
pierde-vară. Un inginer tînăr, 
abia ieșit de pe băncile fa
cultății, cînd a aflat că direc
torul și-a cumpărat mașină, 
s-a oferit să-l înveje să con
ducă, să facă rodajul. Iar în 
ședinfe, nu uita niciodată să-l 
tămîieze pe șef, afirmînd cu 
glasul gîtuit de emofie cît de 
mult a fost ajutat încă din

„pilei care în- 
mulfumeșfi cu 
„lasă, că n-o 
Mai devreme 
o să-și dea a- 

își va' arăta

(Continuare în pag. a II-a)

(Agerpres)

mă cheltuire de timp și de proceduri organizatorice.în această ordine de idei trebuie să facem o primă remarcă în legătură cu tematica generală care alimentează ordinea de zi a adunărilor. O temă bine aleasă este o temă izvorîtă din înseși realitățile și cerințele esențiale ale colectivității în cadrul căreia activează organizația de partid respectivă. Este deci foarte important ce se discută și cum se discută. Am putea cita în acest sens ca un bun exemplu o recentă adunare care a avut loc la exploatarea minieră Cavnic. Comuniștii de aici au luat în dezbatere problema folosirii complete și productive a fondului de timp. Ei nu s-au declarat mulțumiți cu rezultatele obținute, deși acestea erau superioare tuturor unităților similare din regiune. A- dunarea a analizat rezervele existente, a indicat căile,și mijloacele de valorificare superioară a acestora. Buna orientare a biroului organizației de partid în alegerea temei, importanța deosebită acordată acestei probleme de către comuniști în adunare și apoi în abataje, și-a dovedit eficiența. începînd cu luna aprilie a.c., fondul de timp util pe unitate a sporit cu 72 de minute/om, determinînd creșterea producției de minereu extras cu 16 550 de tone anual.Oportunitatea dezbaterii unei probleme sau alteia trebuie să constituie criteriul principal pentru convocarea adunării. Punerea unor probleme depășite în fața, adunării duce nemijlocit la scăderea interesului participanților. Un exemplu tipic am întîlnit în organizația de bază din brigada a II-a de la cooperativa agricolă Stremț, raionul Cehul Silvaniei. Pe ordinea de zi a adunării din decembrie anul trecut a figurat campania de toamnă. Nimeni n-a putut să explice pen-
(Continuare în pag. a II-a)

Interesele majore 
ale popoarelor cer 
micșorarea încordării 
și consolidarea păcii 
în Orientul Mijlociupublică din țara noastră,Opinia ca și oamenii iubitori de pace de pretutindeni urmăresc cu profundă îngrijorare situația încordată din Orientul Mijlociu și Apropiat. După cum au arătat relatările presei, în această regiune s-a ivit pericolul unui război între Izrael și țările arabe; a fost decretată mobilizarea, forțele armate au fost puse în stare de alarmă și se află față-n față, de o parte și de alta a frontierelor, în poziție, de luptă. Se înțelege că în aceste condiții price incident poate avea urmări imprevizibile. S-a creat astfel o situație deosebit de serioasă, care comportă riscuri grave pentru' pacea în această regiune și pentru securitatea internațională. în mod legitim opinia publică din țara noastră, ca și din alte țări ale lumii, își pune întrebarea : unde se va ajunge dacă mersul evenimentelor va ieși de sub control, dacă vocea rațiunii va fi înăbușită de bubuitul armelor ?Timp de secole, popoarele Orientului Mijlociu s-au aflat sub dominație imperialistă. Scuturînd jugul colonial, popoarele unui șir de țări arabe — R.A.U., Siria, Algeria și altele — au pășit pe calea dezvol-

T e I e g r a m ă
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN AUSTRALIACu prilejul celui de-al XXI-lea Congres al Partidului Comunist din Australia, Comitetul Central al Partidului Comunist Român transmite de- legaților la Congres, tuturor comuniștilor și clasei muncitoare australiene un cald salut frățesc.Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor Congresului și în activitatea partidului dv. închinată întăririi unității forțelor muncitorești și progresiste, luptei pentru independență națională, pace, democrație și socialism.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

tării independente, realizează prefaceri social-economice progresiste. Poporul român, care și-a manifestat în mod statornic simpatia și solidaritatea față de eforturile popoarelor arabe pentru a lichida greaua moștenire a trecutului și a înainta pe calea prosperității și progresului social, sprijină pe deplin lupta lor dreaptă pentru dezvoltare de sine stătătoare, pentru respingerea uneltirilor cercurilor reacționare și, în primul rînd, a uneltirilor imperialismului american, pentru apărarea și consolidarea independenței lor naționale. Orientul Apropiat și Mijlociu este leagănul u- nor străvechi civilizații și este în interesul tuturor popoarelor ce-și duc viața în această parte a lumii ca ea să nu fie cuprinsă și pustiită de flăcările unui război — să se asigure înrădăcinarea și consolidarea în această regiune atît de încercată în decursul istoriei a principiilor suveranității și independenței naționale a statelor, integrității lor teritoriale, a dreptului fiecărui popor de a se dezvolta potrivit cu aspirațiile lui naționale, fără nici un amestec din afară. în menținerea și întărirea păcii sînt totodată interesate toate popoarele, întrucît un conflict militar, odată izbucnit, ar putea avea consecințe imprevizibile asupra situației internaționale, repercusiuni profunde asupra păcii mondiale, și așa greu încercate.De pe urma încordării au de cîș- tigat cercurile imperialiste, care nu au văzut și nu văd cu ochi buni procesele înnoitoare din această regiune. întreaga desfășurare a vieții internaționale arată că cercurile imperialiste, în frunte cu imperialismul american, încercînd să-și redobândească privilegiile pierdute, să-și restabilească și consolideze dominația, pun la cale comploturi, ur-
V. ILIESCU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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LINGURILE
hhh

Odiseea

Foto : S. Cristian

Cu mîna-n
sac

o

Circuit

Eficacitatea
adunării generale

iasă

IMAGINI BUCUREȘTENE. Drumul Taberei (stingă); Piața Chibrit (dreapta) Foto : A. Cartojan

rale ale comuniștilor de la secția ■a-III-a -mină Valea-Roșie care nu țin de regulă măi mult de o oră, ia °’ W ol

Tatăl nomad
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în așa fel încît să 
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FAPTUL
DIVERS ROL DE CENUȘARESE
unei cereri

Cetățenii de pe străzile Izvor 
și Biruinței din Constanța au 
cerut în scris sfatului popular 
utilaje pentru repararea pavaje
lor (manopera asigurînd-o ei). Ce
rerea a început să circule. Un 
vicepreședinte a notat: „Secția 
de gospodărie; măsuri pentru 

Șefulîmbunătățirea situației".
secției, ing. Eugeniu Secară o 
trimite adjunctului său cu men
țiunea : „Analizați și propuneți". 
Acesta, la rîndu-i, notează: „Con
vorbire" și o dă tehnicianului 
Stelian Popescu. Ultimul o citește 
și adaugă : „în evidență". Apoi, 
cererea, maltratată de atîtea re
zoluții, a fost îndosariată. Cazul 
era clasat. Vedeți cît de repede ? 
Pentru că cererea a mers pe un 
drum bătătorit. Pavat de altele 
anterioare.

Maria Bondrescu, maistru agri
col de 10 ani la G.A.S. Ciocă- 
nești-Caracal, a fost chemată de 
directorul gospodăriei, Florea Fi
lip. I s-a comunicat că postul ei 
la brigada port-altoi s-a desfiin
țat. Femeia a cerut să rămînă 
muncitoare permanentă în aceeași 
brigadă. I s-a acceptat. Dar (cul
mea I) pe postul ei „desființat" 
a fost angajată după numai clouă 
zile Elena Pîrvu, cu aceeași pre
gătire, cu 640 lei mai mult la 
salariu, plus transportul gratuit 
de la Ciocănești la Caracal. Un 
„mic serviciu". Noua angajată, 
este sora președintelui Sfatului 
popular orășenesc Caracal. Multă 
sănătate 1 Dar schimbarea ilegală 
nu prinde. Mai curînd... se prin
de. Și se sancționează, adăugîn- 
du-se totodată cîteva cuvinte (vezi 
titlul).

(Urmare din pag, I)

Lacul Srînta Ana
LA 6 IUNIE

TRAGEREA AUTOTURISMELOR LOTO
La loc 
comanda !

La 6 iunie 1967, Loto-Pronosport organizează tragerea auto
turismelor Loto. Această tragere atribuie in număr nelimitat 
autoturisme : Fiat 1 800, Renault 16, Fiat 850 și Trabant 601. 
Se mai atribuie 40 de excursii prin tragere la sorți în R.S.F. 
Iugoslavia cu vizitarea Coastei Dalmației, premii în numerar 
de valoare variabilă și premii de valoare fixă în bani.

Se vor efectua 20 de extrageri, în total 80 de numere. La 5 
iunie este ultima zi de vînzare a biletelor.

Construcții și reparații 
cu plata în rate

întreprinderea de gospodărie orășenească din Focșani 
execută pentru populație și pentru instituții diferite lucrări 
de construcții și reparații, cu plata în rate. Un personal ca
lificat efectuează instalații sanitare (interioare și exterioare), 
reparații electrice, prestațiuni în arta decorativă, deratizări 
și dezinfecții, cur3e cu taximetre în oraș și în alte localități, 

Cei interesați se pot adresa întreprinderii, în str. Eroilor 
nr. 2 sau la telefon 1477 sau 1611. .

La brutărie se face pîine. Iată 
însă că loan Bendea, gestionar 
la brutăria din orașul Cîmpeni 
(Cluj) făcea afaceri. își crea cu 
grijă plusuri de făină pe care 
apoi le vindea. Și-a însușit ast
fel 16110 lei. Prins cu mîna 
sac, I. Bendea a fost trimis 
judecată pentru delapidare, 
mănînce și el o pîine cinstită.

De 6 luni, 37 749 lei fac naveta 
C.A.S. Dumitra (Năsăud) — 
I.O.R.V.L.F.-București. Și încă 
n-au intrat în nici un buzunar. 
Banii reprezintă contravaloarea 
unui vagon cu mere expediat (pe 
bază de contract) de G.A.S. Du
mitra către magazinul Gostat 
București și însușite ilegal 
(halal sistem de aprovizionare 1) 
de I.O.R.V.L.F. De ce expedi
torul merelor nu primește banii ? 
Pentru că a încasat odată con
travaloarea merelor de la bene
ficiarul său, magazinul Gostat 
București (care de fapt n-a in
trat în posesia merelor !!). Cu 
această paranteză lucrurile se 
complică. Dar cu cei 37 749 lei 
cum rămîne ? E drept, banii tre
buie să circule. Dar nici așa. 
Tot plătind din ei speze poștale 
curînd nu veți mai avea ce tri
mite.

„Dragă Haralambie, tu care 
călătorești ca un comis voiajor, 
pbate-1 întîlnești pe amicul. îl 
cheamă Alexandru M. Constan
tin, inginer piscicol, originar din 
Mărunțișu-Titu. In 1963, după 
divorț; ă dispărut din Galați, unde 
locuia. Și tot de atunci se sus
trage de la pensia alimentară ce 
o datorează fetiței sale în vîrstă 
de aproape 5 ani. Dl. inginer pis
cicol tace ca peștele în mîlul 
bălții. Aruncă tu năvodul cu 
ochiuri mici. Pentru că el alu
necă mereu, ca țiparul printre 
degete, schimbîndu-și locul de 
muncă. Și ănunță-ne în ce „ape" 
se scaldă. Vrem să-l tragem la 
mal".

Untul 
călător

I.C.I.L.-Dobrogea 
fabricii de produse 
București 30 000 kg 
topit. După trei luni, 
trimis înapoi netopit și uu,^. 
După un lung dialog telefonic 
între cele două fabrici, untul a 
fost din nou trimis la București 
pentru a fi recondiționat. Fabrica 
din Capitală a comunicat zilele 
trecute expeditorului că untul nu 
mai poate fi folosit. Dintr-odată 
cîteva sute de mii de lei arun
cate în vînț. Totuși, cine plă
tește pagubele ? Vinovății 
buie aspru pedepsiți. Să 

Untul!Rubrică redactată 
Ștefan ZIDARIȚA 
Ștefan DINICĂ

tru ce a trebuit să aibă loc analiza unei acțiuni de mult încheiate. Nici . nu e de mirare că adunarea generală s-a rezumat astfel la o trecere în revistă a ceea ce s-a făcut și ce nu cu luni în urmă, fără să aibă posibilitatea de a acționa efectiv. în același timp, în cooperativă se pregăteau lucrările pentru întocmirea dării de seamă anuale, a planului de producție și financiar. Organizația de bază ar fi fost, desigur, chemată să-și spună din vreme cuvîntul, dar această problemă nu a făcut obiectul unei discuții în adunarea generală.Repetarea acelorași teme în adunările generale pe lîngă că denotă necunoașterea realităților, deficiențe în exercitarea controlului de partid, generează o boală a ședințelor, ca și cînd activitatea s-ar măsura nu prin rezultatele practice, ci prin numărul de ședințe. Există în multe locuri un paralelism inadmisibil în privință ședințelor. Pe ordinea de zi a adunării din aprilie a.c. a organizației de bază de la secția lemn a întreprinderii raionale de industrie locală din Cărei a fost înscrisă analiza calității produselor. Deși aici există un număr mic de salariați, în aceeași lună, aceeași problemă și în aceeași formă a fost analizată în adunarea generală a U.T.C., în adunarea sindicală. De reținut că la cele trei a- duna.fi s-au înscris la cuvînt mereu aceiași oameni. Ce puteau să spună, în plus, la a treia ședință față de ce au avut de discutat în prima ? Evident, au repetat lucruri cunoscute, ședințele au abundat în generalități, s-au ținut de dragul proceselor verbale.Organizația de bază de la Fabrica de mobilă curbată din cadrul C.I.L. Sighetul Marmației a analizat în adunări generale de partid probleme cum ar fi prezența la serviciu, protecția muncii, întrecerea socialistă, asumîndu-și, de fapt, atribuții ale comitetului de sindicat și neglijîndu-le pe cele ce-i reveneau de drept ei. Paralelismul acesta macină timpul oamenilor, înlocuiește munca vie cu discuții sterile, duce la formalism în activitatea obștească. Desigur, nimic nu-i poate fi străin organizației de partid din ceea ce intră în sfera vieții și muncii colectivului. Dar preluarea muncii altora, eforturile paralele au ca efect, așa cum se arată în recentul articol al tovarășului Nicolae Ceaușescu, scăderea răspunderii unor cadre pentru domeniile de care se ocupă, adoptarea unei poziții de espectati- 

va, așteptmdu-se rezolvarea problemelor - de către orgairele de partid.După cum se știe, discutarea în adunarea'-generală a unei iS^b!e--e aflate pe ordinea de zi începe prin prezentarea unui raport, informări sau referat. Evident, materialul trebuie să fie o oglindă fidelă a situației din unitatea respectivă. în același timp, el trebuie să adopte o poziție partinică față de tema tratată, să indice cauzele care au determinat o anumită .stare de lucruri, să propună căi și mijloace pentru 

continua perfecționare a muncii. Neajunsurile în folosirea utila
jelor și a unor piese de schimb au determinat înscrierea acestei probleme pe ordinea de zi a unei adunări generale' â organizației de bază nr. 16 de la E.M. Baia Sprie. în materialul prezentat inițial biroului organizației de bază de către conducerea sectorului erau invocate greutăți „Obiective" — lipsă de țeavă, cabluri, furtunuri etc — care depășeau competența sectorului. Biroul nu s-a mulțumit cu argumentele prezentate. Cunos7 cînd situația sectorului, a cerul: refacerea materialului, axarea lui îndeosebi pe lipsurile subiective. Ca urmare, referatul expus în adunarea din luna februarie a.c. s-a caracterizat prin luarea de membri de partid sub ochii cărora unii încalcă disciplina în muncă ; s-a criticat atitudinea celor ce-și string „rezerve" din piese deficitare, în timp ce alți mineri resimt lipsa lor. A fost subliniată ideea că un membru de partid nu se poate mulțumi cu îndeplinirea strictă a sarcinilor de producție. El trebuie să 
influențeze comportarea tuturor lu
crătorilor în mijlocul cărora acti
vează, să simtă răspundere pentru 
tot ce se întîmplă în jurul său.

combativitate, prin poziție față de acei

a-
Magazinele cu articole de uz cas

nic cunosc o mare și continuă 
fluență. Pe lîngă veselă, tacîmuri, 
ori felurite articole de sticlărie și 
vase emailate, cumpărătorii caută în 
rafturile acestor unități și o altfel 
de marfă : micile și variatele arti
cole de uz casnic și gospodăresc fă
cute din lemn. Nomenclatoarele in
dustriei și cataloagele Ministerului 
Comerțului Interior indică peste 
1 000 de asemenea produse. Ce ofe
ră, din toate acestea, comerțul ? în 
ce măsură satisface industria cerin
țele și exigențele cumpărătorilor în- 
tr-un domeniu atît de solicitat ?

„Pentru 1967 — ne-a spus tov. 
Tacorian, director general adjunct 
în M.C.I. — comerțul n-a putut în
cheia contracte cu industria decit 
la 40 de articole mărunte de uz cas
nic din lemn și la 5 ustensile de uz 
gospodăresc. Deși cererea e mereu 
în creștere și la alte articole din 
lemn — care aparțin sectoarelor ar
ticole pentru copii, produse chimi
ce, materiale de construcții, de pil
dă — oferta rămîne mereu sub ni
velul acestei cereri".

Am vizitat unele magazine din 
mai multe orașe — Bacău, Constan
ța, Craiova, București ș. a. Cifrele, 
sărăcăcioase, aflate la M.C.I., se re
flectă în imagini identice în rafturi 
și vitrine : o serie de articole din 
cele mai căutate — diverse planșe
te (de tăieței, de tocat), cîrlige de 
rufe, ciuperci pentru țesut ciorapi, 
grătare pliabile pentru băi ș. a. — 
în general articole contractate de 
comerț, lipsesc luni de zile din ma
gazine ; altele, tot atît de solicitate 
— furci și greble din lemn, albii 
de rufe, cozi pentru diferite unelte 
ș. a. — aproape că au dispărut de 
pe piață ; de asemenea, -lăzi pentru 
lemne și cărbuni, scări de lemn, u- 
merașe, scăunele pentru copii, cu
tii pentru colete poștale ș. a. sînt 
aproape imposibil de găsit undeva.

Cum se explică o asemenea situa
ție, ținînd seama de faptul că pro
ducerea acestor articole nu reclamă 
nici materie primă specială (în ge
neral se utilizează deșeuri de fabri
cație) și nici un proces tehnologic 
complicat ?

Trei mari sectoare s-au angajat să 
producă articole de uz casnic și gos
podăresc din lemn : întreprinderile 
Ministerului Economiei Forestiere, 
cooperația meșteșugărească și indus
tria locală. Ce preocupări există în 
această privință la M.E.F. ? „Pentru

Am amintit acest exemplu și pentru faptul că deseori întîlnim-nta'- teriale care abundă în generalități, scot palid în evidență neajunsurile^ — „ca să nu supere pe nîmem$ -4șțș| sau excelează în invocarea unor1 „greutăți obiective".Adunarea generală se apreciază după eficacitatea ei, cu alte cuvinte după urmările pe care le determină ea în activitatea profesională și în conștiința oamenilor. De multe ori însă acest lucru este anihilat de lungimea inutilă a ședințelor, lipsa de operativitate și de concretizare 

adunărilor generale

transformă uneori adunările în cercuri de discuții fără sfîrșit, care fac o proastă educație oamenilor, • deprinzîndu-i măi mult cu vorba și mai puțin cu fapta. Aflăm adesea despre adunări generale care au început la prînz și se încheia — consumînd din timpul oamenilor — seara tîrziu. De regulă, a- cestea sînt ședințe pregătite în pripă care se soldează cu hotărîri sărăcăcioase.Lungimea adunărilor și numărul vorbitorilor nu pot constitui un criteriu de apreciere a calității, eficienței adunărilor generale de partid. Experiența ne-a dovedit de atîtea ori că o adunare bine pregătită, cu ordinea de zi anunțată din vreme, durează mai puțin, l’arti- cipanții la discuții, fiind edificați asupra subiectului pus în dezbatere, au avut timp de gîndire, exprimă mai concis, prezintă propuneri chibzuite. La adunarea generală din mai a.c. a organizației de bază C.T.C. laborator de iă Exploatarea minieră Săsar, în care s-a discutat activitatea serviciului controlului tehnic, deși au luat cuvîntul 13 participant și adunarea s-a prelungit mult, problemele e- sențiale au fost ocolite.Nu poate fi decit pozitivă aprecierea ce o dăm adunărilor gene- 

se

valorificarea superioara și totala a 
lemnului — se arăta într-un ordin 
al ministerului adresat eu 3 ani în 
urmă tuturor întreprinderilor din 
subordine — veți studia în amă
nunt problema executării de pro
duse nenominalizate, în special ar
ticole de Uz casnic și gospodăresc 
și articole de artizanat". Cu mos
trele trimise de majoritatea între
prinderilor, care s-au conformat 
imediat ordinului, ministerul a or
ganizat,, la începutul anului 1965, o 
deosebit de interesantă expoziție, 
care număra peste 800 de articole. 
Ce s-a oferit din toate acestea 
comerțului ? „Nici la contractările 
pentru 1967, M.E.F. nu s-a prezen
tat cu vreun articol de uz casnic" 
— ni s-a spus la M.C.I. Pare ciu
dat I Nu dispune M.E.F. de mate
ria primă necesară producerii aces
tor articole ? De la Direcția plan- 
economic a ministerului am aflat că, 
anual, se obțin circa 1,2 milioane 
tone rămășițe de lemn, din care a- 
proape 150 000 tone sînt industria
lizate în fabricile specializate, iar 
35 000 tone sînt deșeuri nevalorifica- 
bile. Și restul de peste 1 milion ? 
700 000 tone sînt livrate drept com
bustibil, iar 300 000 tone reprezintă 
consum propriu — adică se ard pur 
și simplu în centralele termice ale 
fabricilor... Deci, ce cauze intervin ? 
IPROFIL Satu Mare a preluat nu 
de mult o mică unitate a industriei 
locale. Avînd și oameni pricepuți, 
unitatea valorifica o mare cantitate 
de straifuri de furnire : executa din 
ele coșulețe de fructe și alte o- 
biecte deosebit de solicitate și ■ la 
export. De cum a intrat sub tutela 
IPROFIL-ului, profilul unității 
fost „corectat" î 
nu mai producă în veci astfel 
„articole inferioare".

Dar, în timp ce cumpărătorii cau
tă din ce în ce mai multe articole 
de uz casnic și gospodăresc, nu este 
permisă abandonarea producerii lor; 
cu atit mai mult cu. cît mii de tone 
de materiale sînt mistuite de focul 
centralelor termice din întreprin
deri, iar ministerul recomandă co
merțului „să continue să insiste pe 
lîngă unitățile forestiere".

Un procent însemnat de articole 
din lemn se realizează, sau mai bine 
zis ar trebui să se realizeze. în cadrul 
cooperației, meșteșugărești. Ne refe
rim, mai ales, la acele produse care 
cer o specializare sau o îndemînare 
mai mare, o tehnologie aparte — ja-

și jumătate,-- Aici se discută" ^,j^ecWăfa fW$le; în luările,, de 'cuviriw conîuntștii se pre-, zintă bine pregătiți. In adunarea generală din februarie, ei au dezbătut o problemă deosebit de importantă : structura timpului de lucru. Au luat cuvîntul concis, „la obiect", 9 tovarăși. Fiecare dintre ei a formulat. aprecieri, observații și propuneri clare și precise, din care au rezultat măsuri practice, de mare eficacitate economică pentru acest loc de muncă : a fost redus efectivul secției cu 12 la sută — 39 de mineri fiind repartizați în alte sectoare productive —, a crescut fondul de timp efectiv de lucru, sarcinile de plăn au fost depășite la toți indicatorii.Referitor la lungimea ședințelor aș spune că am asistat la situații cînd adunarea, ghicind cele ce va spune „oratorul", nu-1 mai onora cu atenția cuvenită. Fără să simtă acest lucru sau ignorîndu-1, „vorbitorul" își rostea nestingherit cu- vînțul.„Desfășurarea unei intense vieți interne de partid nu are însă nimic comun cu concepțiile anarhice, potrivit cărora partidul trebuie să se transforme într-un club de discuții nesfîrșite" — se arată în articolul tovarășului Nicolae Ceaușescu.Ar mai fi de subliniat aici încă un lucru asupra căruia s-a insistat, în ultima vreme, la instruirile pe care le facem periodic secretarilor organizațiilor de bază. Pe alocuri s-a statornicit părerea că ziua programată pentru adunarea generală este o dată care nu poate să mai fie modificată în nici un fel. Foarte adesea, însă, se întîmplă ca de la data cînd a fost stabilită adunarea generală și pînă la ținerea ei să intervină lucruri imprevizibile, de mare actualitate pentru organizația de partid, care așteaptă o soluționare operativă, neîntîrziată. Firește, este cazul să convocăm adunarea generală atunci cînd este mai oportun, să acționăm energic, cu măsuri operative, fără a mai aștepta scurgerea timpului pînă la data fixată adunării generale prin planul de muncă.Prin însăși menirea ei, adunarea generală îndeplinește un înalt rol educativ, indiferent de, temele a- flate pe ordinea de zi. Tocmai de aceea ea este chemată să dăltu- iască profilul moral al comunistului cu nobilele trăsături de caracter, proprii omului înaintat al societății noastre socialiste. 

luzele, seturi complete de articole de 
menaj, mobilier pentru grădină și 
balcoane combinat cu împletituri din 
răchită sau mase plastice etc. Oricit 
de curios ar părea, doar 6 cooperative 
din tară au încheiat contracte cu co
merțul pentru articole mărunte din 
lemn.

Pentru faptul că nu se prezintă la 
contractări, cooperația meșteșugă
rească a fost criticată în repetate 
rînduri. Cooperativele au găsit insă 
o „formulă" salvatoare : se prezintă 
la contractări, acceptă comenzile co
merțului, dar „uită" să mai încheie 
contracte. Cooperativa „Arta lemnu
lui" din București, de exemplu, a 
venit printre primele la contractările 
pentru 1967, prezentînd 6 produse, 
față de care comerțul și-a manifestat 
un deosebit interes. Contracte însă 
n-a mai încheiat.

Se pare că nici UCECOM-ul nu se 
mulțumește cu cit se produce în uni
tățile sale. După părerea noastră, nu 
numai că ele ar trebui să realizeze 
ceea ce se găsește în nomenclatoare 
și cataloage, dar să și creeze, să des
copere și să asimileze noi produse, 
mai interesante prin funcționalitatea 
lor, de calitate mai bună, care să fa
ciliteze munca în gospodărie.

Unul din producătorii principali ai 
obiectelor mărunte este industria lo
cală. Prin însuși profilul întreprinde
rilor sale — care trebuie să dea do- . 
vadă de mobilitate, să se adapteze 
operativ la cererile mereu noi ale 
pieței — e firesc ca tocmai ele să a- 
copere nevoile amintite. Apare însă 
un fenomen curios : sfaturile popu
lare sînt înclinate să acorde tot spri
jinul lor pentru dezvoltarea „produc
ției mari" — de mobilă, construcții 
agrozootehnice, binale etc. — în timp 
ce sfera producției „mărunte" este ex
trem de restrînsă. întreprinderile de 
industrie locală din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară, de pildă, produc 
anual mobilă în valoare de aproape 
90 milioane lei. Dar articole mărun
te ? „Nici unul ! Toate produsele mă
runte din lemn aflate în magazine 
sînt aduse din alte regiuni". O excep
ție, s-ar putea spune. Trecînd însă în 
revistă lista partenerilor de contracte 
ai comerțului, a apărut o situație de-a 
dreptul surprinzătoare: și alte regiuni 
— Maramureș. Crișana, Hunedoara, 
Galati, Oltenia — parte dintre ele re
giuni forestiere, cu o cunoscută tra
diție în prelucrarea lemnului, se pre
zintă cu același „minus" la rubrica 
„mărfuri contractate", iar în dreptul 
altor regiuni — Ploiești, Dobrogea, 
Bacău, Suceava, Banat, Iași — apar 
valori infime.

Se pare că atît sfaturile populare, 
cît și alte foruri acceptă, cu prea 
multă ușurință „justificările” formu
late în legătură cu nerentabilitatea 
acestor produse. Considerăm că 
este timpul să se treacă de la discu
tarea nesfîrșită a problemei neren- 
tabilității la măsuri cdricretet'Artico-' J: 
Iele mărunte sînt rentabile dacă 
munca este organizată așa cum tre- • 
buie, dacă producția respectivă nu 
este copleșită de mari cheltuieli ge
nerale, de un personal administrativ 
numeros și de consumuri nerațio- 
nale. Nu se pot invoca mereu și me
reu aceleași greutăți „obiective" care 
par să cadă asupra producției ea o 
fatalitate. De ce o planșetă, un fund 
de tocat sau un umeraș de haine tre
buie să fie nerentabile ? Sînt pro
duse care se execută cu materie pri
mă ieftină, cu un proces tehnologic 
simplu, Trebuie înțeles bine că 
realizarea produselor mărunte nu 
este deloc o sarcină facultativă, mai 
ales pentru cooperația meșteșugă
rească și industria locală. Necondi
ționat trebuie să se pornească de la 
ideea obligativității acestei producții, 
considerîndu-se ca o 
la disciplina de stat 
la asemenea 
UCECOM. la

abatere de 
renunțarea 

articole. Atît la 
______ . Comitetul de Stat 
centru îndrumarea și controlul or
ganelor locale ale administrației de 
stat, ca și la Ministerul Comerțului 
Interior trebuie găsite neîntîrziat 
căile pentru rezolvarea acestei pro
bleme.

Nicolae BRUJAN

TRICOTAJE
PENTRU CEI MICI

(Urmare din pag, I)

Fabrica de tricotaje „Somfeșul 
din Cluj este cunoscută de cumpă
rători pentru bunul gust și atenfia 
cu care execută articolele pentru 
copii. In prezent, magazinele și 
raioanele de specialitate oieră o 
gamă bogată de tricotaje pentru 
copii de diferite vîrste produse ale 
fabricii clujene : ursuleje și jachete 
cu bonete din fire de bumbac, 
pentru copii între 6 luni și 2 ani, 
în culorile adecvate acestor vîrste, 
veste, jachete, pulovere, scampo- 
louri, rochife, salopete de joc și 
altele, pentru copiii de toate 
virstele. Coloritul viu, combinațiile 
de nuanțe și garniturile bine alese 
dau produselor fabricii „Someșul" 
acea notă specifică imbrăcăminții 
pentru copii.

Pe lîngă articolele destinate ce
lor mici, fabrica „Someșul" mai 
produce și diferite modele de ja
chete și pulovere pentru femei, in 
diferite culori și în gama cores
punzătoare de mărimi.

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

prima zi de muncă în uzină. 
Încetul cu încetul, impostorul 
a urcat pe scara de hîrfie a 
schemei, pînă în ziua cînd 
protectorul său a fost desti
tuit. L-a urmat la scurtă vre
me și impostorul. Bine, bine, 
ve|i spune, dar cum a fost 
posibil ? Oamenii din jur au 
sesizat la timp că lucrurile 
mergeau anapoda, dar un 
vicepreședinte de la sfatul 
popular era cumătru cu di
rectorul și rufele murdare se 
spălau în familie.

Se mai. întîmplă și altfel. 
Cite un ins, aflat într-un oa
recare post de conducere la 
o instifufie de utilitate publi
că, apelează pentru mici ser
vicii la, să zicem, directorul 
unei fabrici de mobilă. Vrea 
omul o sufragerie mai nu 
știu cum și găsește rapid toa
tă. solicitudinea. Numai că, 1 
concesia generează la rîndu-i 
concesii. Directorul are ne
voie pentru o rudă de un a- 
partament. Nimic mai simplu. 
Un telefon la instituția de uti
litate publică și iotul se aran
jează. Întrebat de ce a sem
nat ordinul de repartiție pen
tru o locuinfa la care solici
tantul nu avea drept, funcțio
narul a explicat : „Păi, așa a 
zis șeful". O cercetare mai 
în amănunt a cazului a dove
dit că funcționarul respectiv 
nu avea nici el conștiința 
imaculată, fusese prins de 
citeva ori luînd mită, dar 
iertat de către șeful său.

Caruselul relațiilor prinsese 
astfel să se învîrtă ca într-un 
perpetuum mobile. Abia, cînd 
forurile superioare . s-au sesi
zat, lucrurile s-au lămurit, 
cei vinovafi trebuind să plă
tească pentru abuzurile co
mise.

Desigur, nu întotdeauna, 
elementele puse pe căpătu
ială și parvenire. 'atfionează'1 

'in rhod yirect. tify . sm)/rare 
cazurile .cînd oameni de bu
nă credință se lasă atrași in 
plasa de păianjen a acesto
ra, jesută cu meșteșug și vi
clenie în jurul lor. Condu
cătorul unui trust de alimen
tație publică, de altfel om 
cinstit, nu băga de seamă că 
unul dintre subordonații ce-l 
stropeau în fiecare ședință cu 
apa de trandafiri a laudelor 
fura. Cunoscîndu-I numai din 
hîrtiile dosarului, fără să se 
intereseze îndeaproape de 
rezultatele sale în muncă, de 
trăsăturile sale de caracter, 
l-a promovat în altă funcfie. 
$i lupul odată ajuns cioban, 
a dat iama în turmă.

Mi se pare grăitor urmă
torul caz, tocmai pentru fap
tul că el ilustrează cîf se 
poate de elocvent unde poa
te duce neprincipialitafea. La 
o întreprindere producătoa
re de instrumente muzicale, 
unul dintre comuniști a se
sizat lipsurile ce își găsiseră 
aici culcuș cald. Aflind „la 
timp' despre sesizare, cei 
în cauză au făcut să se de
ruleze lanțul slăbiciunilor. S-a 
organizat o discuție, oamenii 
de încredere, ai conducerii i 
au luat cuvîntul „spontan — 
organizat" și cel ce dezvălui
se cu curaj neajunsurile a 
fost pus la punct. Presa a ’ 
scris în repetate rînduri des
pre fapte mai mult sau mai 
puțin asemănătoare, iar pe 
scenele teatrelor se prezin
tă spectacole în care mulți 
se pot recunoaște în eroii 
pieselor. Dar cînd nu vrei să 
vezi decit paiul din ochii ve
cinului și nu și propria-ți bîr- 
nă, este nevoie să-ți dea o 
mînă de ajutor colectivita
tea.

Partidul educă masele, a- 
jutînd pe fiecare nu numai 
de a deprinde’ arta de a 
dezvolta tot ce este nou, de 
a perfecționa relațiile de 
producție, de a îmbunătăți 
organizarea vieții economice 
și sociale ci și arta de a fi 
OM. lată de ce, în societa
tea noastră socialistă lanțul 
slăbiciunilor ruginește din ce 
în ce măi mult, iar verigile 
sale se rup.

duna.fi
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Cooperativizarea 
a creat condiții noi. 
Unii le valorifică
bine, alții nu!

In ansamblul economiei 
cooperativelor agricole ie
șene producția vegetală are 
o pondere deosebită. Aici 
se cultivă pe mari supra
fețe grîu, porumb și alte 
cereale, plante tehnice, vița 
de vie și pomii fructiferi. 
Cultivarea acestor plante 
reprezintă o îndeletnicire 
tradițională care, în condi
țiile nou create ca urmare 
a cooperativizării, poate a- 
sigura țărănimii mari veni
turi bănești.

In multe unități, aceste 
condiții sînt valorificate cu 
pricepere, obținîndu-se re
colte tot mai mari. In ra
ionul Pașcani, de exem
plu, în 1966, cooperato
rii au recoltat. în medie, 
la hectar. 1 775 kg grîu, 
2 078 kg porumb boabe, 
14 369 kg cartofi, 15 739

din regiunea Iași sint in
ferioare celor obținute pe 
ansamblul sectorului coope
ratist al țării : la porumb 
cu 400 kg la hectar, la floa- 
rea-soarelui cu 250 kg, la 
sfecla de zahăr cu 7 000 kg 
ș.a.m.d. Că ele puteau fi mai 
mari o dovedesc rezultatele 
extrem de variate înregis
trate de la raion la raion, 
de la o unitate la alta.

In general, din situația de 
anul trecut s-au tras învă
țăminte. Atît în toamnă, cît 
și în primăvară pămîntul 
a fost mai bine lucrat. To
tuși, în unele unități pro
gresele făcute sînt încă 
mici, ceea ce nu va duce 
nici în acest an la sporuri 
de recoltă mari față de anul, 
trecut.

Cauzele sînt numeroase : 
în multe unităti extin-

trem de dăunătoare a ară
turilor din deal în vale.

La consiliul agricol re
gional se afirmă că această 
stare de lucruri este deter
minată în mare măsură de 
lipsa unor tractoare și ma
șini agricole care să poată 
lucra în condiții optime, pe 
curbele de nivel, și în ca
zul. coastelor cu înclinație 
mai mare. Pe bună drep
tate, oamenii se întreabă : 
cît timp o să măi tărăgă
neze Departamentul meca
nizării din cadrul Consiliu
lui Superior al Agriculturii 
rezolvarea problemei omo
logării sistemei de mașini 
.pentru terenurile în pantă 1 
Desigur, soluționarea grab
nică a acestei probleme este 
de o însemnătate deosebită 
pentru creșterea randamen
tului agriculturii în zona de 
deal. Totuși, dacă consiliile 
de conducere ale tuturor 
cooperativelor și organele 
locale ar fi manifestat o 
preocupare mai mare și 
mai din vreme pentru spo
rirea numărului de atelaje, 
s-ar fi putut efectua ară
turi pe curbe de nivel pe 
suprafețe incomparabil mai 
mari, cu toată lipsa de trac
toare speciale.

O situație si mai nesatis
făcătoare se înregistrează 
în cazul aplicării sistemu
lui de cultură a plantelor 
în fîșii și al plantărilor an- 
tierozionale. Posibilități 
pentru folosirea acestor 
metode există. O dove
desc chiar cifrele în
scrise de cooperatori în 
planurile anuale. Numai 
că aceste cifre rămîn de 
multe ori... simple preve-

eficiente, pentru lichida
rea lor. Dar unele dintre 
aceste măsuri nu să finali
zează.

In această direcție tre
buie acționat cu mai multă 
perseverentă pe viitor. Ceea 
ce se cere consiliilor agri
cole și uniunilor coopera
tiste este o activitate prac
tică, concretă, mai asiduă

. pentru transpunerea. . în 
viață a măsurilor preco
nizate. o preocupare mai 
mare pentru mobilizarea 
maselor largi dc coopera
tori la efectuarea acestor 
lucrări de importanță vi
tală pentru economia re
giunii în ansamblu și a 
fiecărei unităti agricole în 
parte.

ducția unor coope

scăzută ponderea

rative ?
Gradul de intensificare a 

producției agricole este 
redat. între altele, si de 
raportul dintre veniturile 
totale si Cele provenite din 
zootehnie. In unele unităti 
din regiune acest raport 
este tot mai bun. ceea ce

există un mare număr de 
juninci în vîrstă de 3—5 ani 
nemontate, ceea ce, prac
tic, înseamnă că animalele 
respective consumă, fără să 
producă.

Nu sînt cazuri izolate. 
Faptul că în ultimii trei

acest scop efectiv, la fața 
locului conducerile coope
rativelor agricole, să con
troleze mai atent cum se 
achită de sarcinile ce le 
revin, medicii veterinari și 
inginerii din cooperativele 
unde se petrec asemenea 
lucruri, unele cadre . ale 
consiliilor agricole își pierd 
mult timp . Cu solicitarea 
și centralizarea unor si
tuații voluminoase, inutile, 
privind diferite aspecte ale 
creșterii animalelor.

Dezvoltarea fermelor de 
animale constituie una din
tre premisele'sporirii veni
turilor bănești ale membri
lor cooperatori. .Cu o condi
ție însă : ca producția 
de lapte, de Iînă sau de 
carne să crească în mod co
respunzător. în această pri
vință s-au făcuț unele pro
grese. Astfel. în 1966 s-au 
obținut în medie de la fie
care vacă furajată cu 238 
de litri lapte mai mult decît 
cu un an în urmă. Totuși, 
sînt încă numeroase unități 
în care producția continuă 
să fie mică, sub posibilități. 
Situația din' raionul Ne
grești este concludentă- în 
această pfivitiță.

Anul trecut, cooperativele 
agricole de aici au obținut 
în medie de la o vacă fura
jată doai- 1 206 litri de lapte. 
4 unități au realizat mai 
puțin de 800 dc litri, două 
între 801—1 000 litri, 9 între 
1 001—1 200 litri, 6 
1 201—1 400 de litri și 3 peste 
1 400 de litri. Producții sla
be sînt și în sectorul por
cin. în ultimii trei ani în 
raion s-au obținut în medic 
de la o scroafă doar 8 pur
cei, din care s-au înțărcat

între

sămînțate cu plante fura
jere, această suprafață va fi 
și mai nesatisfăcătoare .în 
anii următori. Prin ,urmare, 
problema care se pune este 
desfășurarea unei vaste ac
țiuni pentru creșterea pro
ducției la hectar la toate 
culturile furajere. Este un 
lucru care trebuie bine în
țeles, începînd cu organele 
regionale și terminînd cu 
conducerile cooperativelor 
agricole.

Un alt factor care in
fluențează negativ nivelul i 
producției animale este fo
losirea negospodărească a - 
furajelor obținute. La 
Ivești, Viișoara și în multe 
alte unități, însemnate can
tități de coceni au rămas 
pe cîmp, degradîndu-se. La 
Bălțați, Cristești, Mironea- 
sa, Dagîța, Scheia și altele, 
deși există utilaje suficien
te, nutrețurile sînt admi
nistrate animalelor nepre
parate, ceea ce duce la ri
sipă. La cooperativa din 

' Golăiești. îngrășarea tauri-' 
nelor se' face aproape în 

: exclusivitate cu furaje 
concentrate, consumîndu-se 
zilnic în rație 4—6 kg, 
ceea ce este cu totul 
neeconomic ; la Costești, 
bovinele la îngrășat au 
consumat mai multe fînuri 
decît vacile, în timp ce 
cantitățile de grosiere — 
care trebuie să constituie 
baza furajării animalelor 
din îngrășătorii — au fost 
de patru ori mai mici decît 
cele date la vaci. Prin a- 
ceste unităti au trecut multi 
tovarăși de la consiliile a- 
gricole și uniunile coopera
tiste. Despre 
deplasării 
punderea

îndrumarea unități

concret, operativ, la
lor trebuie făcută

■ • • • !

eficacitatea 
lor, despre răs- 

cu care îndrumă

AGRICULTURA
kg sfeclă de zahăr. Dacă în 
urmă cu trei ani, 30 dintre 
cele 31 de cooperative exis
tente în raion obțineau mai 
puțin de 1 500 kg grîu la 
hectar, în 1965 numărul lor 
a scăzut la 9, iar în 1966, 
la 5.

Situații similare se în- 
tîlnesc în toate cele
lalte raioane. Anul trecut, 
32 de cooperative agricole 
din regiune au obținut pes
te 2 500 kg de porumb boabe 
la hectar. 11 — mai mult de 
2 000 kg grîu, 16 — peste 
20 000 kg sfeclă de zahăr, 
23 — circa 1 500 kg floarea- 
soarelui etc — adică pro
ducții incomparabil mai 
mari față de cele realizate 
la încheierea cooperativi
zării.

In aprecierea activității 
desfășurate de organele si 
organizațiile de partid, de 
organe.l,efi..,^gricol§| și mem
brii cooperatori pentru spo
rirea 9 jârodii'ctieî, trăbuie'" 
avut în vedere, între al
tele, și compararea recol
telor obținute cu posi- - 
bilitățile existente în agri
cultura regiunii, cu cifrele 
înregistrate în ansamblu pe 
țară. Pornind de la aseme
nea criterii, trebuie spus că 
producțiile nu sînt încă pe 
măsura posibilităților. Re
coltele realizate în 1966 de 
către cooperativele agricole

derea soiurilor valoroase, 
îndeosebi de grîu și car
tofi. se face foarte greoi; 
în unele cooperative agri
cole, de exemplu cea 
din Cristești, continuă să 
se introducă în sol să- 
mînță de secară, ovăz, or- 
zoaică și sparcetă de proas
tă calitate, necondiționată, 
respinsă la laborator ca ne
corespunzătoare ; în unele 
unităti din toate raioanele 
cantitățile de gunoi de grajd 
administrate sînt foarte 
mici, deși în jurul fer
melor, la marginea satelor 
și în curțile cooperatorilor 
se găsesc cantităti a- 
preciabile, iar terenul re
giunii impune folosirea 
acestui îngrășămînt. Desi
gur, pe viitor • este" bihe 
să se acționeze asupra fie
căruia din acești factori, 
fiindcă ei pot aduce sporuri 
însemnate de recoltă. Subli- 

8 niindi acest . luc^u .tr.ebuie 
spus totuși că principala 
direcție în care este nece
sar să-și îndrepte eforturile 
■țăranii cooperatori din re
giune, consiliile agricole și 
uniunile cooperatiste, e fo
losirea mai rațională a pă- 
mîntului. In condițiile con
crete ale regiunii aceasta 
constituie problema nr. 1 
care condiționează în cel 
mai înalt grad nivelul pro
ducției. Iată de ce.

Problema specifică, 
esențială a multor 
cooperative ieșene 
este: ameliorarea, 
conservarea și uti
lizarea științifică a 
pămîntului
Cooperativele agricole din 

regiune au foarte multe te
renuri frămintate. situate 
pe pante, care pentru a 
rodi bine necesită măsuri 
speciale de stăvilire a 
eroziunii solului. Acest fe
nomen, care constă în spă
larea stratului fertil de că
tre apele ce se scurg pe 
coaste, constituie o adevă
rată calamitate. Faptul că 
afectează sute de mii de 
hectare demonstrează am
ploarea lui, necesitatea or
ganizării unor acțiuni ope
rative, de masă, care să-i 
pună stavilă.

In numeroase cooperative 
s-au obținut realizări im
portante în această pri
vință. Arăturile pe curba 
de nivel s-au extins pe 
zeci de mii de hectare. 
Cooperative agricole, cum 
sînt cele din Tîrzii, Băcani, 
Perieni, Stroești, Gugești, 
Crețești și multe altele, a- 
plică pe suprafețe impor
tante sistemul de cultură a 
plantelor în fîșii. în ultimii 
trei tmi pe terenuri puter
nic ețbdate. improprii cul
turii cerealelor, s-a trecut 
la terasarea pantelor și 
plantarea cu vită de vie. și 
pomi fructiferi a mii de 
hectare. Efectele unor ase
menea măsuri sînt evidente.

La Tîrzii, bunăoară, îna
inte de a fi amenajate, a- 
ceste terenuri de coastă nu 
permiteau obținerea unei 
producții mai mari de 700- 
800 kg de grîu sau 800—900 
kg de porumb boabe la hec
tar. Generalizarea _ arături
lor pe curba de nivel, cul
tivarea plantelor în fîșii, 
pe mai bihe de 600 ha, fer

tilizarea terenurilor res
pective și aplicarea în con
diții superioare a comple
xului de măsuri agroteh
nice a schimbat radical si
tuația. Astăzi, pe asemenea 
suprafețe se obțin recolte 
de două-trei ori mai mari.

Rezultatele obținute în 
ansamblu pe regiune în 
combaterea eroziunii repre
zintă totuși puțin față de 
posibilități și mai ales față 
de necesitatea imperioasă 
de a stăvili acest fenomen. 
Este adevărat că, în parte, 
această situație se datorește 
complexității unora dintre 
lucrările pe care le presu- 
?une combaterea eroziunii, 
n cele ce urmează, nu ne 

vom ocupa de asemenea 
lucrări, cu toate că ele ar 
putea fi efectuate într-un 
procent mai ridicat dacă 
uniunile cooperatiste s-ar 
ocupa cu mai multă răs
pundere de unirea eforturi
lor cooperativelor interesa
te, de mobilizarea maselor 
largi de țărani cooperatori 
la asemenea acțiuni. Ne 
vom opri, în schimb, asupra 
unor lucrări mai simple, 
care deși nu necesită cine 
știe ce investiții, deși pot fi 
efectuate cu forțele locale, 
existente în fiecare unitate, 
se aplică cu mare greutate.

Dacă treci prin comune 
ca Ivănești, Cursești, Codă- 
ești, Poenești, Șcînteia, 

. Bălțați, constați că apele 
continuă să spele stratul 
fertil, să adîncească eroziu
nea. Una dintre cauze este 
că în aceste unități, ca de 
altfel în multe altele, se fo
losește și astăzi metoda ex-

deri. în raionul Negrești, 
de exemplu, s-a stabilit că 
în 1966 să se realizeze cul
turi in fîșii pe 9 709 ha și 
să se planteze cu ar
buști 60 de hectare în 
vederea stăvilirii eroziunii 
pe ravene. Care a fost bi
lanțul la 31 decembrie ? 
Primul obiectiv s-a reali
zat doar pe 2 114 ha, iar al 
doilea — pe 23 ha. In a- 
cest an situația este și mai 
proastă. Pînă la sfîrșitul 
lunii aprilie nu s-au reali
zat culturi în fîșii decît pe 
415 ha, iar puieții nece
sari pentru plantarea ce
lor 104 hectare terenuri 
puternic erodate prevăzute, 
nici măcar nu fuseseră a- 
duși în unităti.

In ultimii ani. în regiu
nea Iași au fost plantate 
în terasă, cu pomi și viță 
de vie, importante supra
fețe. Aceasta este o me
todă eficientă de stăvilire a 
eroziunii solului, de valo
rificare superioară a ' tere
nurilor din zona colinară. 
Anul trecut; pe coaste de 
deal, odinioară sterpe, co
operatorii din Rînzești și 
Cîrja au obținut. în medie 
la hectar. 6 027 și; respec
tiv, 8 500 kg de struguri, 
cei din Stroiești — 6 118 
kg fructe etc. Veniturile 
sînt incomparabil mai mari 
decît cele realizate cu ani 
în urmă de pe asemenea 
terenuri. La cooperativa a- 
gricolă din Tîrzii. din 1960 
încoace, cooperatorii au 
plantat cu pomi și viță de 
vie circa 200 de hectare de 
terenuri în pantă, puternic 
erodate. Obținînd în medie 
la hectar 10 500 kg de stru
guri, cooperativa a realizat 
anul trecut, numai din viti
cultură, un venit bănesc de 
1 100 000 lei. Dacă treci 
însă prin comunele Draxeni. 
Ștefan cel Mate, Codăești, 
Tăcuta și altele, constați 
că o parte din plantațiile 
făcute pe astfel de terenuri 
care. în general au fost 
realizate cu mari eforturi 
materiale, sînt în pericol 
de a se degrada. La Ne
grești și Șcînteia, apele 
provenite din precipitații 
au rupt terasele, au smuls 
vitele și au spălat terenul; 
la Ștefan cel Mare și Co
dăești circa 4 ha de viță 
sînt în pericol de a se de
grada datorită alunecării 
solului.

Asemenea neajunsuri, de
terminate de lipsa de gri
jă manifestată de condu
cerile unor unităti la în
ființarea plantațiilor, 
apoi, pe parcurs, 
cutarea lucrărilor 
tinere aduc mari 
cooperatorilor. La 
de exemplu, datorită unor 
asemenea 
realizată în 
promisă în 
Lipsa de răspundere 
care a lucrat conducerea 
acestei unităti își a- 
rată „roadele" și în plan
tația de vie : o parte se 
degradează fiindcă nu s-au 
înierbat taluzele ; în via 
pusă anul trecut a fost ne
cesar să se planteze 6 300 
goluri. Se înțelege că în 
asemenea cazuri eficienta 
investițiilor este extrem de 
redusă.

Discutînd cu președinții 
și specialiștii unităților res
pective despre cauzele a- 
cestei situații au ieșit la 
iveală o serie de anomalii : 
după realizarea plantații
lor. n-au mai fost.execu
tate și celelalte lucrări de 
prevenire a eroziunii pre
văzute în proiect: (consoli
darea taluzelor teraselor și 
potecilor, colectarea apei 
și micșorarea vitezei lei de 
scurgere pe versanti etc) ; 
unele cooperative — Ro- 
siești și Văleni, bunăoară 
— deși au primit credite 
de la stat pentru comba
terea eroziunii în, plantații 
le-au dat o altă' destinație : 
procurarea materialelor de 
construcție ; uneori s-au 
făcut plantații.- W& pro
iecte. iar alteori ■‘• 'organele.. 
tehnice de specialitate n-au 
acordat cooperatorilor ,. a- 
sistenta tețmică necesară la 
executarea plantațiilor;.

Cunoscînd deficiențele 
care se manifestă în acest 
sens, organele locale . au 
stabilit de-a lungul anilor 
o serie de măsuri bune.

în

spo
rirea belșugului de 
produse,

iar 
la exe- 
de între- 

pagube 
Draxeni,

motive livada 
1962 este com- 
mare măsură.

cu

denotă creșterea numerică 
a efectivelor, sporirea pro
ducției de lapte, carne. Iînă 
etc. Din aceasta cooperato
rii au numai de cîștigat : 
veniturile bănești sînt tot 
mai mari. Anul trecut, 
bunăoară, Ia cooperativa a- 
gricolă din Codăești s-a 
realizat din valorificarea 
produselor animale un ve
nit de peste 2 500 000 lei, la 
cea din Bivolari — de peste 
2 000 000 lei' etc. Dacă 
comparăm însă procen
tul de participare a zoo
tehniei în ansamblul e- 
conomiei diferitelor coope
rative. rezultă că ponderea 
acestui sector este încă re
dusă. In raionul Negrești, 
bunăoară, în medie pe ul
timii trei ani acest procent 
este de numai 28,3 la 
Care sînt cauzele ?

Una dintre ele este 
voltarea într-un ritm 
sub posibilități a fermelor 
de animale. Datorită propu
nerilor modeste înscrise în 
plan de către cooperatori, 
neîndeplinirii prevederilor 
acestora, creșterea efective
lor a bătut pasul pe loc. 
La unele specii, cum ar fi 
de exemplu, vacile și scroa
fele. se constată chiar re
grese față de anul .1964, iar 
la păsări se înregistrează 
un minus de aproape 400 
de mii în întreaga regiune.

în principal, această si
tuație este determinată de 
natalitatea scăzută din Li
nele unități. La Negrești, 
Șcînteia, Scheia și Ipa- 
tele, de exemplu, un vi
țel se obține în medie 
la 16—19 luni, iar 
tervalul dintre ultima 
tare și montă este 
200—280 de zile față 
80 cît este normal. în 
nele cooperative agricole

sută.

in- 
fă- 
de 
de 
u-

ani, în ansamblu pe regiu
ne, procentul de natalitate 
la vaci a oscilat între 63— 
78 la sută, indicele de utili
zare a scroafelor a fost de 
numai 1,1—1,5, iar mai bine 
de 15 la sută din oi au ră
mas sterpe, demonstrează 
convingător acest lucru. Or, 
astfel de anomalii provoacă 
pierderea a zeci și zeci de 
mii de animale. Toate aces
tea se întîmplă fiindcă spe
cialiștii de la consiliile a- 
gricole, din unități, circum
scripții zooveterinare și din 
rețeaua de însămînțări ar
tificiale nu acordă atenția 
cuvenită organizării acțiu
nii de reproducție și fura
jare rațională a animalelor.

O a doua cauză care îm
piedică creșterea numerică 
a efectivelor o constituie, 
în unele unități, nivelul 
ridicat al mortalității. De 
la începutul anului la 
cooperativa agricolă Cos- 
tești s-au pierdut 17 la sută 
din efectivul de bovine ti
nere obținut în această pe
rioadă și 35 la sută din pur
ceii întăreați, iar la Graj
duri de 2,5 ori mai multe 
ovine decît în tot cursul 
anului trecut, cînd pierde
rile au fost foarte mari.

Din discuțiile purtate cu 
cooperatorii din aceste uni
tăți și din altele unde este 

’o situație asemănătoare a 
rezultat că aumărul mare 
de mortalități este cauzat 
de existența unor boli pa
razitare pentru a căror 
prevenire nu s-au luat ‘mă
suri din timp, de lipsa con
dițiilor corespunzătoare de 
adăpostim 
în loc să
manent de rezolvarea a- 
cestor probleme, să ajute în

6. Situația nu s-a îndreptat 
prea mult nici în acest an, 
ceea ce arată că organele 
agricole n-au luat măsurile 
ce se impuneau.

Se spune, adeseori, că su
prafața de teren destinată 
bazei furajere de către 
cooperativele agricole din 
regiune este nesatisfăcătoa
re, că ea nu asigură obți
nerea cantităților de furaje 
necesare hrănirii corespun
zătoare a animalelor. Desi
gur, dacă se are în vedere 
că de pe terenurile respec
tive destul de multe unități 
obțin o producție mică, su
prafața ocupată cu plante de 
nutreț nu este satisfăcă
toare. Dar, dacă nu se iau 
măsuri pentru îngrijirea și 
ameliorarea pășunilor și fî- 
nețelor, pentru cultivarea 
rațională a terenurilor în-

se
a-

a-

controlează activitatea 
cooperatorilor vorbesc însă 
clar faptele relatate.

Rezultatele nesatisfăcă
toare obținute în sporirea 
producției zootehnice sînt 
determinate și de ritmul 
nesatisfăcător în care 
desfășoară acțiunea de 
meliorare a animalelor.

Dacă la acești factori
dăugăm fluctuația extrem 
de mare a cadrelor care 
lucrează la fermele de a- 
nimale, cointeresarea insu
ficientă a cooperatorilor în 
sporirea producției zooteh
nice, avem imaginea cau
zelor care fac ca în regiu
nea Iași zootehnia să nu 
participe încă în suficientă 
măsură la sporirea produc
ției globale a cooperative
lor agricole, la creșterea 
veniturilor lor bănești.

Progresele făcute de 
meroase cooperative agri
cole din regiune în ce pri
vește creșterea producției 
vegetale și animale au de
terminat sporirea substan
țială a veniturilor bănești. 
Aceasta a avut drept ur
mare consolidarea econo
mică a unităților respective, 
retribuirea mai bună a 
muncii depuse de coopera
tori. Anul trecut la Mo- 
vileni, dc exemplu, venitu
rile au fost de 6 500 000 lei. 
la Codăești de 9 350 000 lei. 
la Bivolari de 9 000 000 
lei. La prima cooperativă 
valoarea zilei-mimcă a a- 
juns la 36,50 lei, la a doua 
— la peste 25 de lei. In plus 
cooperatorii au primit im
portante sume de bani și 
cantităti mari de produse 
drept retribuție suplimen
tară.

Dar lipsurile existente în 
folosirea fondului funciar și 
dezvoltarea sectorului zo
otehnic. nivelul scăzut al 
producției vegetale și ani
male au dus. în mod firesc, 
în unele unităti. la înre
gistrarea unor rezultate e- 
conomice nesatisfăcătoare.

Multe dintre aceste nea
junsuri sînt determinate de 
superficialitatea cu care 
unele consilii de conducere 
asigură chiar prin plan or
ganizarea producției și 
gospodărirea mijloacelor fi
nanciare. în multe locuri 
se manifestă tendința, ex
trem de dăunătoare, de a 
stabili producții mici, care 
să fie ușor depășite, să per
mită încasarea unei retri
buții suplimentare ridicate, 
retribuția de bază rămînînd 
însă la un nivel scăzut, 
ceea ce desigur nu e în 
interesul cooperatorilor. La 
Moțca, de 
în ultimii 
obținut, în medie la hec
tar. 2 090—2 190 kg 
grîu, 2 780—3 200 kg porumb 
și 22 880—27 950 kg sfeclă 
de zahăr, cooperatorii au 
prevăzut să obțină, în a- 
cest an. dpar 2 000 kg de 
grîu. 2 500 kg de porumb 
și 22 000 kg de sfeclă. Ca
zuri similare am întîlnit și 
la Bălțați, Ruginoasa, Mir- 
cești, Stroești, Cozmești, 
Totodată. în acest unități, 
ca de altfel și în altele, 
s-au prevăzut cheltuieli e- 
xagerate, care nu cores
pund necesităților reale, nu 
sînt în concordantă cu ve
niturile ce se vor obține.

Aceste anomalii sur
prind cu atît mai mult, cu 
cît în perioada întocmirii 
planurilor de producție, în 
cooperativele agricole s-au 
deplasat colective de spe
cialiști de la consiliile a- 
gricole si uniunile coope
ratiste. Se vede însă trea
ba că unele dintre acestea 
au desfășurat o muncă 
mală, s-au mărginit 
frunzărească planurile 
operatorilor. în loc 
sprijine să înscrie în 
cifre oglindind situația și 
posibilitățile reale, să co
releze judicios prevederile 
planului de producție cu 
cel financiar, veniturile cu 
cheltuielile, acumulările cu 
fondurile de consum. Că 
așa stau lucrurile o dove
dește și următorul exemplu.

Cooperativa agricolă din 
Mironeasa are de rambur
sat statului, pentru credi
tele de investiții primite 
de-a lungul anilor, impor
tante sume de bani. în loc 
să-i sfătuiască pe coopera
tori să cheltuie cu zgîrce- 
nie fiecare leu, organele ra
ionale le-au avizat favora
bil un proiect neeconomic 
de alimentare cu apă a fer
melor de animale, care va
lorează 235 000 de lei.

Insuficient au fost ajutate 
consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole, atît 
cu ocazia întocmirii planu
lui de producție, cît și a 
celui de perspectivă, în ve
derea orientării producției. 
Un exemplu. Studiul fă
cut la Sirețel de către spe
cialiști și cooperatori a ară
tat clar că în condițiile exis
tente aici, creșterea porcilor 
și a vacilor nu se face cu 
bune rezultate, în vreme ce 
dezvoltarea sectorului ovin 
poate aduce mari venituri 
bănești. Ca urmare, în 1966, 
s-au luat măsuri pentru li
chidarea sectorului porcin, 
iar în acest an pentru redu-

pildă, 
doi ani

nu-

deși 
s-au

de

for- 
să 

co- 
să-i 
ele

cerea numărului de vaci, 
fără însă ca în paralel să 
se asigure creșterea cores
punzătoare a efectivului de 
oi.

Deficiențe se semna
lează și în orientarea pro
ducției marfă. In unele ra
ioane s-a urmărit în mică 
măsură concentrarea aces
teia în unitățile care de-a 
lungul anilor 
producții mai 
în altele s-au făcut exage
rări care pot influența ne
gativ realizarea fondului de 
stat.

S-au preconizat și alte 
măsuri care nu corespund 
organizării raționale a pro
ducției : s-a trecut la miș
cări de efective intre unităti 
fără a se asigura toate con
dițiile necesare, ceea ce 
poate avea consecințe nega
tive asupra gradului de fo
losire a capacităților con
struite pînă acum și reali
zării numărului de animale 
prevăzute pe ansamblul re
giunii ; în unele unități, 
cum este cea din Bivolari, 
s-a prevăzut organizarea de 
îngrășătorii de porci, fără 
a se asigura matca de 
scroafe necesară, urmînd ca 
materialul să fie procurat 
de la alte cooperative pro
filate să crească numai 
scroafe pentru purcei ; coo
perativele agricole Miro- 
neasa, Dagîța și altele, unde 
nu se vor mai crește vaci 
de lapte au contractat cu 
I.R.I.C.-ul animale în vîrstă 
de 5—8 ani, bune de pro
ducție ș.a.m.d.

în principal, aceste nea- . 
junsuri se. datoresc faptului 
că uneori uniunile coopera
tiste și consiliile agricole în 
loc să desfășoare o muncă 
concretă. în unități, în mij
locul cooperatorilor, „re
zolvă" problemele prin in
termediul notelor telefonice 
și circularelor trimise coo
perativelor, al situațiilor pe 
care le cer, prin convocarea . 
oamenilor la raion etc. A- 
ceste organe, începînd cu 
cele regionale, își irosesc 
mult timp în ședințe, pen
tru întocmirea de referate 
și situații statistice de tot 
felul. Volumul datelor ce
rute și centralizate, care nu 
numai că imobilizează în 
birouri bună parte din a- 
paratul acestor organe, dar 
sustrage pe specialiștii din 
unități de la activitatea pro
ductivă, este foarte mare. 
In martie a.c., de pil
dă, uniunea cooperatis
tă raională Iași, la cere
rea uniunii regionale, a so
licitat cooperativelor agri
cole să trimită în copie fișa 
de calculație la planul fi
nanciar, care cuprinde circa 
50 de pagini, și un număr 
mare de indicatori, copii 
după planul de investiții, 
după repartizările în natură 
pentru fondul de acumulare, 
după planul de valorificare 
a produselor, după planu
rile de muncă ale consiliilor 
de conducere, tabele nomi
nale cu o serie de date bio
grafice pentru toți membrii 
consiliilor de conducere, ai 
comisiilor de revizie și de 
judecată, tabele nominale 
ale împuterniciților pe bri
găzi etc., situații care prac
tic nu folosesc nimănui.

E adevărat, multe aseme
nea date se cer din „iniția
tiva" proprie a organelor 
locale. Din cele relatate de 
unii lucrători ai uniunilor 
cooperatiste și consiliilor a- 
gricole rezultă însă că „al
tele sînt solicitate pentru a 
putea răspunde adreselor 
primite de la centru".

Din discuțiile purtate la 
consiliile agricole, cît și la 
uniunile cooperatiste a re
zultat și un alt neajuns. 
Cînd se deplasează în coo
perative, unii lucrători ai a- 
cestor organe obișnuiesc să 
ia legătură mai ales cu pre
ședinții și specialiștii, să se 
oprească la centrul coope
rativelor agricole, în satul 
de reședință al comunei, ne- 
ținînd seama de faptul că 
cele mai multe din unități 
cuprind 3—5 sau chiar mai 
multe sate, unde își desfă
șoară activitatea sute și sute 
de cooperatori, precum și 
numeroși brigadieri și șefi 
de echipe care au nevoie 
de mult mai mult ajutor 
pentru a rezolva la timp și 
în mod corespunzător sar
cinile care le revin.

au obținut 
ridicate, iar

și furajare, 
se ocupe per-

" ' ' [ făcut obiectul unei re
cente analize la comitetul regional de partid. Cu acest prilej s-au cristalizat direcțiile 
principale spre care trebuie îndreptate eforturile în vederea ridicării nivelului ei. Cu
noașterea amănunțită a situației permite să se adopte măsuri eficiente pentru lichi
darea neajunsurilor semnalate și îmbunătățirea calitativă a conducerii cooperative
lor. Foarte mult contează acum modul cum organele și organizațiile de partid, uniu
nile cooperatiste si consiliile agricole își vor concentra eforturile spre rezolvarea 
problemelor fundamentale, felul în care cadrele de conducere, adunările generale vor 
acționa pentru a depăși stadiul atins de unitățile respective, și vor mobiliza forțele 
țărănimii cooperatiste la o activitate organizată, care să asigure transformarea fie
cărei cooperative într-o unitate rentabilă, capabilă să valorifice superioritatea agri
culturii socialiste, condițiile materiale oferite de orînduirea noastră, posibilitățile 
naturale și economice existente, ficeasta condiționează în cel mai înalt grad obține
rea unor producții și venituri mari.

Situația actuală a agriculturii cooperatiste ieșene a

Ing. Ion MICLESCU
Ing, Radu ATANASESCU
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teatre
• Teatrul de operă și balet : TRUBADURUL — 
19,30.

La efouă luni după numirea sa ca di
rector al Teatrului Național din Bucu
rești, post care coincidea cu acela de 
director general al teatrelor, I. L, Cara
giale a publicat o scrisoare 
„Domniilor 
ziarelor din București", care căuta să 
răspundă tuturor atacurilor, mai directe 
sau mai ocolite, declanșate de numirea 
sa în acest post. în stilul său incisiv, ma
rele nostru dramaturg justifica legitimi
tatea prezenței sale la conducerea des
tinelor teatrului românesc, exprimîndu-și 
totodată și intențiile de viitor și pro
gramul de lucru zilnic :

„Intru dimineața la opt ceasuri în 
teatru, lucrez în birou pînă la 11 ; la 11 
precis trec în sala probelor, unde dirijez 
cu regizorul, d. Gusty, repetiția pînă la 
3 d.a. De la 3 pînă la 6 Teatrul e în
chis, avem o pauză. La 6 precis, nici un 
minut mai tîrziu, sînt în sala probelor, 
unde lucrez cu cea mai amănunțită 
luare-aminte la pregătirea spectacolelor. 
Vin cel dinții în teatru și ies cel din 
urmă, cînd s-a sfîrșit repetiția de seară 
la 10 ceasuri".

Adevărat om de teatru, în accepția pe 
care Jean Louis Barrault o dă astăzi a- 
cestui cuvînt („acela care, din dragoste 
pentru toată omenia și toată viața care 
poate fi recreată acolo, acceptă, cu 
aceeași dragoste, să slujească toate 
profesiunile, să facă toate meseriile și 
chiar toate corvezile ce decurg de aici, 
acela poate fi numit Om de Teatru"), 
Caragiale înțelegea să ia parte la toată 
viața teatrului, muncind alături de toți 
și conducîndu-i spre ținta finală : un tea
tru care să dogorească pînă în fundul 
galeriei și din care nici un spectator să 
nu iasă cu ochii uscați, nepăsător.

Se știe că nici nu se împlinise anul 
și marele dramaturg a fost nevoit să-și 
dea demisia din pricina jocului partide
lor politice.

Au trecut de atunci aproape optzeci 
de ani. Pe întreg teritoriul fării pulsează 
o viață teatrală bogată, la care participă 
peste o mie de artiști și cîteva milioane 
de spectatori anual. Postul de director 
de teatru nu mai este vînat de protejații 
nechemați ai diverselor partide și gru
pări politice. Personalități ale vieții cul
turale, artiști de frunte ai teatrelor au 
fost chemați la conducerea celor peste 
patruzeci de teatre dramatice din Capi
tala și din regiuni, iar succesele artei 
noastre scenice au depășit hotarele țării.

Condițiile noi în care se desfășoară 
astăzi activitatea teatrelor în țara noastră 
creează premisele unei înțelegeri noi a 
răspunderilor directorului de teatru. Iar 
aceste răspunderi își află cheia în între
barea fundamentală : pentru cine și pen
tru ce se face teatru ? Dacă răspundem 
la această întrebare : „pentru popor, 
pentru a-i lumina mintea și inima” nu 
ne depărtăm prea mult de ceea ce spu
nea Alecsandri, acum o sută și ceva de 
ani. Dar spectatorul de azi se deosebește 
substanțial nu numai de cel din secolul 
trecut, ci și de cel de acum zece sau 
cincisprezece ani, oamenii care acum 
cincisprezece ani au pășit pentru prima 
oară într-o sală de teatru au acum în 
casă televizor și poartă în buzunar apa
ratul de radio cu tranzistori. Și dacă mai 
există oameni în țara noastră care nu 
merg încă la teatrul profesionist (acest 
încă are un sens optimist, care justifică 
de fapt rîndurile de față), ei au văzul 
echipa de amatori a întreprinderii sau a 
casei de cultură sau a teatrului popular 
jucînd piese de Caragiale, de Goldoni, 
de Gorki sau de Tennessee Williams. Dar 
teatrul se adresează deopotrivă și unor 
spectatori care merg la spectacol cel pu-

de Margareta BĂRBUȚĂ
adresată 

lor Domnilor redactori ai
fin o dată pe lună, care au văzut și 
spectacolele unor trupe străine în tur
neu la noi în fără, ba chiar și la ele 
acasă.

lată dar că la întrebarea „cui se adre
sează teatrul 7"
punde atît de simplu și de general. Pu
blicul nu constituie deloc o masă omo
genă, iar directorul de teatru care vrea 
ca institufia lui să nu fie o moară de 
măcinat în gol, ci un adevărat instrument 
de influenfare a conștiințelor, trebuie 
să-și cunoască bine, adînc spectatorii. 
Cîfi dintre directorii teatrelor noastre se 
preocupă de efectul spectacolelor asu
pra publicului, organizînd sondaje, dis
cuții, anchete în rîndurile acestora ? Cîfi

nu se mai poate răs-

puncte
de vedere

rire. A schimba repertoriul în funcție de 
dorința unui regizor nu e totdeauna re
comandabil, repertoriul are o structură 
de idei, de teme și genuri, care presu
pun angajarea unui dialog cu publicul. 
Schimbîndu-I intempestiv, dialogul se 
tulbură, devine confuz.

S-a discutat mult în ultima vreme dar 
pe alocuri unilateral, după părerea 
mea, despre componența trupelor tea
trale și despre folosirea sau nefolosirea 
întregii capacități a colectivelor artistice. 
Actualele colective teatrale s-au format 
în ultimii 15—20 de 
întîmplător cum s-ar 
superficială. De felul 
colectiv răspunde în 
torul de teatru. Cine-i angajează pe noii 
membri ai colectivului ? De cîte ori au 
fost organizate concursuri formale, pen
tru legalizarea unei angajări dinainte 
plănuite ? De cîte ori a cedat cîte un 
director unor presiuni sentimentale sau 
insistențelor unui regizor care nu-l ve
dea decît pe cutare actor în rolul x ? Și 
„cutare actor", după ce juca timp de o 
stagiune rolul x, rămînea uitat într-un 
colț al schemei. Pe vremuri, cîte 
un mare bogătaș izbutea să im
pună angajarea preferatei sale într-un 
ieatru. Atunci plătea el. Acum cine plă
tește 1 Un artist respectat insistă să-i fie 
angajată soția sau nepoata,, mai puțin 
înzestrată de natură. Pe banii cui, maes
tre ? Alexandru Davila spunea că „tea
trul, mai ales teatrul de stat, trebuie să 
fie adăpostul talentului actoricesc" și că 
el nu trebuie confundat „nici cu un spi
tal (spitalul incurabililor), nici cu o ospă- 
fărie (ospăfăria nepricopsiți lor), nici cu 
un azil (azilul bătrîneții)."

Instituție de creație artistică, teatrul

ani, și nu cu iotul 
părea la o privire 
cum a evoluat un 
primul rînd direc-

esfe în același timp o întreprindere eco
nomică. Ea „produce” pe măsură ce 
creează, dacă ceea ce a creat se bucură 
de adeziunea publicului.

lată-ne din nou întorși la public al 
cărui suflet colectiv ar trebui permanent 
studiat de directorul de teatru. Or, în 
prezent, de cele mai multe ori, contactul 
între teatru și public, în afara sălii de 
spectacol, se rezumă, cu puține excepții, 
la simpli difuzori de bilete, prea puțin 
pregătiți pentru a fi difuzori de artă.

Să mai spunem că directorul de teatru 
trebuie să fie în același timp un bun or
ganizator și un creator ? Un animator și 
un bun gospodar ? Că el trebuie să știe 
să organizeze științific procesul de crea
ție artistică ? (Și cîtă anarhie și dezor
dine este acum în unele teatre, în care 
repetițiile merg alandala, prelungindu-se 
cu lunile nu din nevoia de finisare ar
tistică, ci din neglijență sau nepricepere 
sau dezinteres I). Să mai spunem că di
rectorul de teatru trebuie să fie un om 
de cultură, „competent și talentat", cum 
spunea Caragiale, la curent cu tot ce 
apare în domeniul teatrului pe plan 
mondial, gata oricînd să aleagă ceea ce 
e mai bun pentru teatrul pe care-l con
duce î

A
tovarășul 
a 
unui bun conducător astfel : 
ce
primul rînd 
conducere esfe o concepție înaintată a- 
supra activității din domeniul unde lu
crează, o maximă receptivitate față de 
fot ceea ce este nou în domeniul res
pectiv, atît în țară cîf și pe plan mon
dial. Nu se poate concepe o bună mun
că de conducere fără studierea atentă, 
aprofundată a realității, a cerințelor ei, 
fără cunoașterea legilor care guvernea
ză activitatea socială".

spus-o în mod cuprinzător 
Nicolae Ceaușescu cînd 

caracterizat însușirile necesare 
„Ceea 

trebuie să caracterizeze în 
un om cu funcție de

componenja iru- 
tehnice-materiale, 
ale regizorilor și

a cărui exisfenfă

Bacalaureatul e în plina desfășurare... Foto : M. Cioc

se preocupă de atragerea spre feafru a 
oamenilor care n-au devenii încă spec
tatori ?

In cifra globală de aproximativ cinci 
milioane de spectatori care frecventează 
anual teatrele dramatice sînt cuprinși și 
acei pasionafi care se duc la teatru de 
5—6 ori pe an, sau mai mult (îndeosebi 
în București, unde sînt mai multe tea
tre). Raportată la numărul de locuitori 
ai fării noastre, cifra devine astfel mai 
redusă, lată un prilej de meditație 
pentru directori.

Problema publicului, așadar a desti
nației activității teatrale, este esențială, 
în funcție de „pentru cine jucăm ?" se 
rezolvă a doua întrebare : „ce jucăm ?" 
— așadar, mult discutata și niciodată 
încheiata problemă a repertoriului. A- 
ceasta însă, ca și celelalte, nu poate 
avea un răspuns simplu. Rezolvarea ei 
trebuie să fină seama de factorii in
terni ai teatrului, de 
pei, de posibilitățile 
de afinitățile artistice 
scenografilor etc.

Organsim complex,
se consumă în permanentă comunicare 
și condiționare cu realitatea exterioară, 
putînd fi apreciată numai în funcție de 
valoarea acestei comunicări, teatrul duce 
în același timp o exisienfă interioară, mai 
puțin spectaculoasă, dar fremătîndă și 
trepidantă, necunoscută publicului. Di
rectorul este acela care stabilește con
tactul între viața internă și cea externă 
a teatrului său, căutînd echilibrul sănă
tos, creator. Un repertoriu prea dificil 
face să se remarce fisurile ansamblului, 
un repertoriu prea facil duce la stagna
rea acestuia. Poți propune în repertoriu 
„Hamlef" dacă n-ai în trupă interpretul 
principal ? Sau dacă ai în trupă un bun 
Figaro, de ce înscrii în repertoriu „Re
gele Lear" ? E adevărat că se pot face 
împrumuturi de actori intre teatre, iar 
regizorii pot colabora la realizarea unor 
spectacole în toată țara. Dar îngrijește-te 
din timp să-ți angajezi colaboratorii I 
Discută-ți viitorul repertoriu cu viitorii 
colaboratori, regizori și scenografi, pen
tru a nu te pomeni în mijlocul stagiunii 
cu o listă de titluri de piese fără acope-

0 SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : PA
TRIA — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
0 VIAȚA LA CASTEI, : REPUBLICA — 9,15 ; 11,30 ; 
14 ; 17 ; 19,15 ; 21,30. FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21 ; la grădină — 20.
0 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, GRĂ
DINA EXPOZIȚIA — 20,15, ARENELE LIBERTĂȚII 
— 20,30.
e ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : LUCEA
FĂRUL (completare Mama lui Adrian) — 9,15 ; 11,30 ;

14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, AURORA — 9 ; 11 ; 13,15 ;
18 ; 20,45 ; la grădină — 20,15, FLAMURA — 9 ;
15.30 ; 18 ; 20,30 (la ambele completarea 1 Mai 
BUCUREȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 21, 
VIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 DENUNȚĂTORUL : CAPITOL — 8.45 ; 11 ; 
16 ; 18,30 ; 21, la grădină — 20,30, TOMIS — 9 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 : 20,45 ; la grădină " ’

15.30 ;
11.30 ;
1967),
GRI-

13,30 ; 
11.15 ;

20 (la ambele 
completarea 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. 
A JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ și JANDAR
MUL LA NEW YORK — cinemascop : VICTORIA — 
10,30 ; 14,15 ; 18,15 ; 22, ARTA — 9 ; 12.45 ; 17 ; 20,45 ; 
la grădină — 20,15.
e MONTPARNASSE 19 : CENTRAL (completare Fa
brica de împachetat fum) — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 21.
0 PROGRAM PENTRU COPII : DOINA —

• Teatrul de stat de operetă : SECRETUL LUI 
MARCO POLO — 19,30.
• Teatrul National ,,I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : VEDERE DE PE POD — 20, (sala Studio) : 
DOMNII GLEMBAY — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" '(sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : CLIPE DE VIAȚĂ — 
19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL 
MITICĂ BLAJINU — 19,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : AU 
FOST ODATĂ... DOUĂ ORFELINE — 19,30, (sala 
Studio) : SCAUNELE — 20.
< Teatrul ,,Barbu Delavrancea“ : MORIȘCA — 20.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
PARADA REVISTEI — 19,30, (sala Victoria) : CO
LIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
0 Circul de stat : VARIAȚIUNI DE CIRC — 20.

18,00 — Drumuri și popasuri. Emisiune turistică. 
Buletinul circulației rutiere.

18.30 — Pentru cei mici : „A.B.C." — De ce ?
— Filmul : „Imblînzitorul".

19,00 — Pentru tineretul școlar. Antologie școlară : 
Ion Creangă.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Imagini italiene.
20,00 — Săptămîna.
20.30 — Reflector.
20,45 — Avanpremieră.
21,00 — Finalele Campionatului european de box — 

Transmisie de la Roma.
24,00 — Telejurnalul de noapte.

concerte
în sala mică a Palatului au loc astă seară la ora 

20, recitalul pianistului Constantin Ionescu-Vovu 
care va interpreta lucrări de Haydn, Webern, L. 
Glodeanu și Ravel, și recitalul de violă susținut de 
Nicolae Rădulescu. La pian : Suzana Szorcny. în 
program lucrări de Milhaud, Honegger și Enescu.

Sugestii pentru

PERFECTIONAREA UNUI
CONCURS
După trei ediții (experiențe impor

tante), Festivalul ,de muzică ușoară 
de la Mamaia va fi organizat 
dată la doi ani — nu în fiecare vară, 
ca pînă acum 
bilitatea unei mai bune selecții ; in 
pregătirea acestei manifestări, Ra- 
dioteleviziunea a luat inițiativa de 
a face concerte trimestriale cu pre
mii, la care publicul să devină ju
riu.

Ideea merită, fără îndoială, salu
tată, ca o încercare bine venită de a' 
anima activitatea de creație în dome
niul muzicii ușoare. Primit cu justi
ficat interes de marele public, cel 
dinții concurs din această serie, des
fășurat recent, constituie o experien
ță, un pas într-o direcție care se 
poate dovedi rodnică.

Desigur, patru concursuri în loc 
de unul' singur pot asigura o mai 
mare obiectivitate în alegerea pie
selor, pot da posibilități mat.larg; 
celor talentați să se afirme ; sîn.tem 
pe deplin convinși că avem nenu
mărate (țâlerttc (nu o dată Dialogu
rile de la distanță sau emisiunile 
pentru tineret au fost edificatoare*) 
care>trabuie( încurajate. Cum s-a preș 
zentat recentul ■ concurs ? In primul,' 
rînd, nu s-a evitat pericolul rezo
nanțelor celor două-trei șlagăre de 
circulație mondială ; arii recunoscut 
ecouri din „Mergi Cherie" în 
companiamentul slow-rockului „Mai 
minunat decît sufletul tău" și al cîn- 
tecului „Cred" și mai cu seamă în 
intervalele melodice din „Nu știi 
cîtă "* 
„Dio 
El a găsit o perfectă imitație 
ffDc M ccvie*1 Anni
torii 
lalt sau din propriile lor creații. 
Sinaia" 
drăgostit la Mamaia' 
bănescu. „Hop șa și la la la", ale 
cărui versuri nu omiteau nici „duru- 
dudu“, și nici „hai lai, la“ — pen
tru a fi mai convingător — era doar

o'
pentru a da posi-

a-

iubire". Nu a fost uitat nici 
come ti amo" a lui'Modugno. „ ... ■ .. .... .. ..; Jn 

ce mi-ai scris". Apoi compozi- 
s-au inspirat, unul de la celă- 

„La 
ne amintea de „Ne-am în- 

a Iui Dinu Șer-

0 O SCRISOARE PIERDUTĂ : DOINA
14,30 ; 17,30 ; 20,30.
0 SPIONUL — cinemascop : LUMINA (completare In 
tainițele muzeului) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20.45.
0 GALAPAGOS — COCOȘELUL DE HÎRTIE : TIM
PURI NOI — 9 — 21 în continuare.
e ÎN NORD, SPRE ALASKA ! — cinemascop : DACIA 
— 8.45 — 16 în continuare ; 18,30 ; 21.
® LUMEA MINUNATĂ A FRAȚILOR GRIMM — cine
mascop : FLOREASCA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 18 ; 20,30.
a SUCCES, CHARLIE ! — cinemascop : GIULEȘTI
(completare Oaspeți de iarnă) — 15,30 ; 18 ; 20,30, DRU
MUL SĂRII (completare De ziua mamei) — 15,30 :
17.45 ; 20.
0 DOAMNA DE PE ȘINE — cinemascop : BUCEGI 
(completare Istoria unui manuscris) — â,30 ; 12 ; 16 ; 
18,15 ; 20,45, la grădină — 20.
0 NU SÎNT DEMN DE TINE : GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,30.

11,30 ;

MUZICĂ UȘOARA
exis-o variantă g „Lilianei". Au 

tat și cîntece șterse, peste care
■ • publicul a trecut politicos, 

fel, 
lînga faptul că nu justifica pre
zența a șapte copii pentru un 
refren de două vorbe era și greoi, 

.neatractiv ;. sau „Șterg tot ce am 
’■scris" — melodie puțin convingătoa
re, sau „Nani, bucuria vieții" —- 
monotonă, fără culoare. Cîteva me
lodii corecte ca : „Cele mai frumoa
se flo.rț", „Cînd* răsare luna'1, „Hei 
micrițițpr" âu avut dogr fragmente 
inspirate nedepășind limita „medio
cru". Au rămas așadar cîteva, des
pre care putem discuta cu adevă
rat. „Marea cîntă" (deși cu multe 
exemple similare în față) s-a des
prins ca melodioasă, cu o orchestra
ție mai deosebită ;. „Cum. țnă, vezi și 
clini te văd" — cu un ritm intere
sant, vioi, o adevărată melodie sprin
țară, un șlagăr reușit ; „Cințecul 
nostru" — de asemenea melodie sim
plă, frumoasă, care va capta publi
cul ; și în special „Spune-mi ce 
crezi" — cu o linie melodică sen
sibilă. cu intonații firești, line, sin
cere. Doar acosjtg. ujtime melodii ay, 
spus un cuvînt.

Pentru concurs s-au primit 217 me
lodii (numele compozitorilor s-a păs
trat în anonimat). 90 
pentru emisiunile de 
ceste 90 au fost alese __ __
tru concurs. Aparent totul este nor
mal. Am aflat însă că • înșiși compozi
torii participanți și-au triat lucrările 
și le-au propus, și le-au selecționat... 
Rămînea să și le premieze I Păstrăm 
secretul identității melodie-comnozi- 
tor dar nu putem trece cu vederea 
că din 17 melodii doar 6 aparțin unor 
tineri compozitori, dintre care 4 sînt 
membri ai orchestrei Radioteleviziu
nii și colaboratori permanenți ai ra
dioului... Compozitorii cunoscuti au 
participat fiecare cu 4—5 melodii si 
fiecare și-a ales-o pe cea preferată 
pentru a ușura munca șefului servi-

Ast-
„Cîntecul ele april", care pe

au fost oprite 
radio. Din a- 

și cele 17 pen-

0 A DISPĂRUT UN FRAGONARD : VITAN (comple
tare Tinerețe, A 45-a aniversare a U.T.C.) — 15,30 ; 13. 
0 OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : 
MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
0 REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT : FLACĂRA (com
pletare Orizont științific nr. 2/1967) — 19 ; 21.
o COPIII LUI DON QUIJOTTE : RAHOVA (comple
tare Atențiune, atențiune, se apropie !) — 15,30 ; 18 ; 
20.30.
0 NOTRE-DAME DE PARIS — cinemascop : PRO
GRESUL — 14,45 ; 17 ; GRĂDINA PROGRESUL-
PARC — ,20.
0 ÎNAINTE DE RĂZBOI : PROGRESUL (completare 
Atentatul) — 19,15 ; 21.
0 DIMINEAȚA, DEVREME — cinemascop : PACEA 
(completare Povestea leului) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : FEREN
TARI (completare Mărturii de glorie nepieritoare din 
istoria patriei) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

NOTE DE LECTOR
in- 
cu 

în- 
in-i în chip sugestiv 

său moral și psi- 
Autorul izbuteș- 

ne înfățișeze ast- 
autenticitatea ei

Ibrâileaw
(VIAȚA Șl OKRA)

Vădind o concepție dife
rită de aceea a autorilor 
de monografii de tip mixt, 
care îmbină „relațiunea 
biografică despre scriitor 
cu analiza operei sale", Al. 
Piru își secționează lucra
rea consacrată lui G. Ibrăi
leanu în două mari părți : 
prima destinată studierii 
vieții scriitorului „în la
tura caracterologică, uma
nă", cealaltă cercetării o- 
perei sale, descifrării per
sonalității, „în latura ei ar
tistică".

Consultînd și selectînd 
critic un vast material do
cumentar, punînd un ac
cent deosebit în primul 
rînd pe atestările proveni
te direct de la scriitor, fă
ră intenția de a romanța 
„chiar și în sensul de fan- 
tazare pe marginea docu
mentelor", autorul încear
că să reconstituie — în in
tenția de a realiza un „e-

seu biografic" — principa
lele etape ale vieții scrii
torului : copilăria, anii de 
școală și cei ai formației 
sale intelectuale, cei ai 
maturității cînd se afirmă 
ca un mare animator al 
vieții noastre literare. în 
scopul de ă evita tonul 
tificios al romanțării, 
Piru acordă o atenție deo
sebită semnificației docu
mentelor, decupînd cu is
cusință citatele edificatoa
re, îmbinîndu-le organic, 
într-o țesătură compactă, 
unitară, cu propriile sale 
comentarii, de obicei con
centrate, lapidare, uneori 
însă cam prea sumare, nu 
întrutotul scutite de o oa
recare uscăciune. în felul 
acesta, aspectele și datele 
de ordin documentar — 
fie că e vorba de mărtu
rii
sau, îndeosebi, de aminti
rile și confesiunile scriito-

al
ar- 
Al.

ale contemporanilor

rului — capătă sensul u- 
nor tulburătoare fapte de 
viață, iluminînd personali
tatea lui Ibrăileanu, dezvă- 
luindu-i 
profilul 
hologic.
te să i 
fel în 
o viață de om, cu "iodu
rile, frămîntările și aspi
rațiile ei, cu trăirile și ar
derile sale interioare a că
ror flacără s-a răsfrînt 
nu o dată ca o secretă vi
brație în substanța operei 
sale celei mai trainice, și 
în chip plenar în acea ca
podoperă a artei sale : A- 
dela. „Cunoaște-te pe tine 
însuți" sună cugetarea pe 
care filozoful grec Dio
genes Laertios (din •.are 
Ibrăileanu 
i-o atribuia lui 
tocmai ceea ce 
și scriitorul de-a 
tregii sale vieți, 
nile sale 
finețe de autorul monogra
fiei — sînt tocmai expre
sia tulburătoare a acestei 
înfrigurate căutări.

Trecînd la studierea ope
rei propriu-zise, Al. Piru 
își concentrează atenția a- 
supra multiplelor direcții 
către care s-a îndreptat — 
cu consecințe atît de fe
cunde pentru cultura noas
tră — fie vocația criticului 
si istoricului literar, fie a- 
ceea a scriitorului și mora
listului Ibrăileanu. Urmă
rind astfel activitatea sa 
publicistică, aflată la în
ceput sub influenta directă 
a ideilor socialiste, autorul 
stabilește anumite demar
cații ideologice, detectând 
izvoarele filozofice care

citea frecvent) 
Thales. E 
a urmărit 
lungul în- 
Confesiu- 

analizate cu

i-au influențat unele idei, 
sesizînd anumite limite pe 
care le vădește mai apoi 
ca teoretician literar al po
poranismului.

Examinarea poziției este
tice a lui Ibrăileanu așa 
cum reiese din ideile ex
primate asupra unor pro
bleme ale literaturii și ar
tei oferă prilej autorului 
de a raporta și confrunta 
concepțiile criticului cu u- 
nele teorii estetice și filo
zofice cu rezonantă în epo
că. Activitatea de istoric și 
critic literar formează, de 
asemenea, obiectul unei 
cercetări minuțioase ce 
scoate în evidență, paralel 
cu anumite exagerări (deli
mitările forțate făcute în 
determinarea specificului 
literaturii noastre), contri
buția importantă a lui 
Ibrăileanu în ce privește 
valorificarea literaturii ro
mâne. analiza operei unor 
scriitori precum 
cu. Caragiale etc., 
valorii artistice a 
unor prozatori ce 
mau pe atunci ca Sadovea- 
nu. Hogaș, Brătescu-Voi- 
nești. Panait Istrati etc. 
Opera critică privind crea
ția unor scriitori străini a- 
supra căreia se oprește au
torul monografiei vădeș
te interesul lui Ibrăilea
nu pentru o anumită pro
blematică a literaturii uni
versale contemporane lui, 
strîns legată de propriile 
sale aspirații și preocupări 
creatoare ce aveau să-și 
afle expresia originală în 
celebrul său roman „Ade-

la" a cărui valoare artisti
că e relevată în pagini de 
analiză densă.

îri studierea operei criti
ce sau literare, a stilului 
lui Ibrăileanu autorul nu 
face abstracție ci se spriji
nă în bună parte pe rezul
tatul unor importante cer
cetări anterioare asupra 
scriitorului (lucrarea e pre
văzută de altfel cu un am- 

• piu aparat bibliografic).

Multiple și prețioase idei 
și sugestii îi oferă în acest 
sens G. Călinescu. Meritul 
autorului constă tocmai în 
a reuși ca pe baza infor
mației existente să extindă 
și să adîncească interpreta
rea, oferindu-ne pînă acum 
cea mai temeinică și do
cumentată monografie asu
pra lui G. Ibrăileanu.

Adrian ANGHELESCU

RADU TUDORAN

Emines- 
intuirea 
creației 
se afir-

„4/ optzeci
si doilea"
3

Printre cei mai îndrăgiți 
eroi ai cărților lui Radu 
Tudoran se numără cei 
captivați de atracția spa
țiului fără de sfîrșit 
mărilor și oceanelor, 
ne gîndim. de pildă, la 
tuziastul Anton Lupan 
la tînărul dar cutezătorul 
Mihu, eroi pe care tinerii, 
dar și maturii cititori i-au 
putut cunoaște, din pagi-

al
Să

en-
sau

nile romanului „Toate pîn- 
zele sus". în noul volum 
al scriitorului. Al optzeci 
și doilea, cel ce înfruntă 
„necunoscutul și primejdii
le presupuse" este chiar 
autorul, aflat aproape șase 
luni la bordul traulerului 
„Constanța" în timpul u- 
neia dintre primele campa
nii de pescuit ale vasului. 
Călătoria aceasta în apele

Mediteranei și ale Atlanti
cului, deși nu implică aven
turi spectaculoase. îi oferă 
scriitorului nu numai pri
lejul împlinirii unei mai 
vechi aspirații, aceea de a 
cunoaște și cerceta noi o- 
rizonturi geografice, ci și 
al unor confruntări pline 
de semnificații. Nu este 
vorba doar de compararea 
unor impresii formate din 
lecturi anterioare, referi
toare îndeosebi la călători 
și călătorii celebre, cu 
realitățile întîlnite de na
vigatorul zilelor noastre, ci 
mai mult, de surprinderea 
înfruntării dintre om și na
tură, dintre omul temerar 
pornit în căutarea și valo
rificarea bogățiilor oceanu
lui și natura care-1 întîmpi- 
nă cu furtuni și pericole 
de tot felul.

însemnările zilnice ale 
scriitorului se constituie 
într-un original jurnal de 
bord. într-un memorial de 
călătorie ce-și păstrează 
autenticitatea și farmecul 
consemnării directe a gîn- 
durilor și impresiilor. Pa
ginile substanțiale de re
portaj literar, cele consa
crate escalelor din nord, din 
Insulele _ __ . .. .
Islanda — unde impresio
nează atît viața destul de 
aspră a locuitorilor, cît și 
peisajul de o stranie și săl
batică măreție, mai cu sea
mă neașteptata . întîlnire 
dintre elemente antagonice 
„apa, focul și gheața" — 
sau cele în care sînt rela
tate fapte obișnuite, ce țin 
de munca și viata de fie
care zi a echipajului, trans- 
mițînd în același timp sa-

Faeroe sau din

tisfacția zilelor rodnice, ca 
și temerile pentru cele 
fructuoase, alternează 
cele în care autorul își 
dreaptă atenția către 
vestigarea propriului uni
vers lăuntric, cu rememo
rările și asocierile de idei 
impuse de succesiunea ima
ginilor. Cartea reconstituie 
astfel momentele unui 
drum la capătul căruia sînt 
conturate totodată profilu
rile unor oameni ce ne-au 
devenit treptat și nouă fa
miliari, cu calitățile și cu 
defectele lor, cu orizontul 
spiritual, ca si cu idealu
rile lor.

Deși impresiile acumula
te sînt trecute în mod fi
resc prin filtrul sensibili
tății autorului, acesta reu
șește să se ferească în ge
neral de pericolul subiecti
vismului, aducînd, dincolo 
de ceea ce ține de expri
marea ecoului lor în con
știința sa. o mărturie im
parțială și convingătoare a- 
supra zilelor la capătul că
rora cei optzeci și uhu de 
participanți la această ine
dită și adeseori emoționan
tă „aventură" pot porni pe 
drumul întoarcerii către 
casă cu sentimentul dato
riei împlinite.

Reînviind atmosfera ace
lor zile, 
și cu 
căutînd 
noianul

cu împlinirile dar 
insatisfacțiile lor, 
să descifreze din 
faptelor și reacții

lor cotidiene 
Radu Tudoran 
rețină atenția 
care parcurge 
teres recentul

„esențialul", 
izbutește să 

cititorului 
cu real in- 
său volum.

Sorin MOVILEANU

ciului de creație. Au urmat luni de 
intervenții, de nemulțumiri, lăsîn- 
du-se doar cîteva zile interpreților 
pentru acomodarea cu melodiile... 

Dacă aceste manifestări au caracte
rul unui adevărat concurs riguros, 
fără îndoială misiunea selecționării 
trebuie atribuită unor persoane de
tașate de treburi organizatorice in
terne ațe instituției respective. Să 
se elimine melodiile mediocre, chiar 
dacă sînt semnate de compozitori 
Consacrați. să existe șansa relevării 
certelor talente. Atunci cînd vorbim 
de selecționare nu ne gîndim în nici 
un caz numai la etapa finală, 
cum s-a procedat pînă 
eronat. Juriul trebuie 
de la audiția primelor 
nate și imprimate și 
oferi locul publicului,
Această selecție trebuie să exprime 
deplina certitudine asupra calității 
lucrărilor și nu o convențională trie
re. în ajcest sens. C.S.C.A. poate în
credința sarcina unor- personalități 
ale viețți noastre șnuzicale (compozi
tori, critici, dirijori), iubitori ai mu
zicii ușoare care, prin pregătirea 
lor superioară, să poată discerne asu
pra lucrărilor.
; Dacă sarcina trierii a fost făcută 
automat de compozitori, concurs 
fiind doar în final, nu și înainte, 
dacă șeful serviciului creație" ■ și-ă 
declinat răspunderea pentru calitatea 
melodiilor, măcar interpretarea (cu 
excepția lui Ilinca Cerbacev și a ti
nerei Denise Constantinescu) putea 
fi onorabilă. Puținele zile rămase nu 
au dat însă răgaz soliștilor să se 
familiarizeze cu textele (de data a- 
ceasta mai bune ca melodiile), cu 
ritmurile. Nu vorbim despre orches
trație, care, făcută și ea în pripă, a 
fost izbitor asemănătoare, după cum 
am spus, cu șlagărele cunoscute. Or
chestra Radioteleviziunii condusă de 
Sile Dinicu a lăsat senzația de dile
tantism. Pe bandă de magnetofon, re- 
ascultînd concertul, am remarcat 
nenumărate distonări, intrări greșite, 
nefinisări. Poate după acest concert 
nereușit 
gîndi și 
formații, 
litativ și 
mutul la 
alte formații).

Un ultim cuvînt, și acesta adresat 
tot organizatorilor, îl vom spune în 
privința comperajului. S-a dorit un 
text ușor, care să nu împovăreze 
concursul. S-a dorit o ținută de con
curs. nu de varietăți I Fără îndoială 
am fi apreciat în acest sens reali
zarea. Dar textul, aparținînd lui P. 
Bărbulescu, a fost slab, a deservit 
melodiile și interpreții, a pus doi ac
tori talentați de comedie în situații 
penibile.

Muzica ușoară are un imens număr 
de admiratori, de cele mai diferite 
profesii și vîrste, care se interesează 
cu o mare atenție de succesele ei, 
de perspectivele ei. Pagini de muzică 
ușor pastișată, neconcludente, nu pot 
fi primite și sincer aplaudate !

Concursurile Radioteleviziunii tre
buie să aibă ca unul din obiectivele 
centrale stimularea originalității în 
creația de muzică ușoară, ieșirea din 
clișee și manierisme. Relieful perso
nal al lucrărilor prezentate să con
stituie un criteriu de bază al apre
cierilor juriului, bucățile în care seîn- 
teiază o inspirație cu adevărat ine
dită să fie cu deosebire premiate.

Aceste concursuri trebuie, de ase
menea, să încurajeze și să contribuie 
la cultivarea unei largi varietăți de 
stiluri. Prin însăși natura sa, muzica 
ușoară pretinde diversitate, iar nu 
torturarea auzului cu cîte un șablon, 
cu cîte o formulă sau un ritm ste
reotip, aflat „la modă". Oamenii simt 
nevoia, deopotrivă, să asculte cîntece 
lirice, emoționante, ori melodii vesele, 
de petrecere, iubesc romanțele noas
tre tradiționale, le place să fredo
neze up cîntec de drumeție cînd se 
află în excursie... Muzica sincopată, 
de dans, își are locul și rolul ei, ca 
și cîntecul cu temă, iar concursurile 
sînt menite să ofere un evantai al 
formelor și genurilor, fără de care 
creația ar deveni săracă și unilate
rală.

După părerea noastră, concursul 
ar trebui să includă și pe interpreți, 
al căror talent și a căror amprentă 
individuală determină adeseori succe
sul unei lucrări de muzică ușoară. 
Ținînd seama de această legătură in
disolubilă între partitură și cîntăreț, 
concursurile pot crea o mai mare 
emulație în direcția formării stiluri
lor interpretative individuale, Vin di
recția alcătuirii unor repertorii a- 
decvate posibilităților și înclinațiilor 
fiecărui interpret în parte. Cîntăre- 
țul de muzică ușoară va fi astfel în
demnat să devină un artist creator, 
iar nu un simplu executant imper
sonal, sau un imitator.

Participarea spectatorilor la apre
cierea lucrărilor prezentate în con
curs va crea o legătură mai strînsă 
între autori și cei cărora li se adre
sează, subliniind că în ultima instan
ță judecata și selecția de valoare 
sînt în funcție de gustul și cerințele 
publicului.

876 
acuțn. în 'nod 
să fie prezent 
partituri adti- 
pină cînd va 
devpnit juriu.

organizatorii s-ar putea 
la reîmprospătarea acestei 
la ridicarea nivelului ei ca- 
nu cantitativ (prin împru- 
ocazii de instrumentiști din

Smaranda OJEANU j



PAGINA 5SCÎNTEtA — vineri 2 iunie 1967

9 9

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Petre Blajovici,

a plecat la CairoJoi la amiază a plecat la Cairo vicepreședintele Consiliului de Miniștri ai Republicii Socialiste România, Petre Blajovici, care la invitația vicepremierului R.A.U., Abul Nur Abdel Mohsen, va face o vizită de prietenie în Republica A- rabă Unită.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, erau prezenți Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, membri ai guvernului și alte persoane oficiale. Au fost de față Mohamed Fahmy Hamad, amba-

sadorul R.A.U. la București, și membri ai ambasadei.
★în drum spre Cairo, tovarășul Petre Blajovici a făcut un scurt popas la aeroportul din Sofia, unde a fost întîmpinat de Pencio Kuba- dinski, vicepreședinte al lui de Miniștri al R. P. Ivan Popov, adjunct al . lui afacerilor externe, și soane oficiale.A fost prezent loan Beldean, ambasadorul Republicii Socialiste România la Sofia.

a primit pe ministrul finanțelor al Italiei
PRIMIREA DELEGAȚIEI 

TINERETULUI 
DIN R. D. VIETNAM 

DE CĂTRE TOVARĂȘUL 
PETRU ENACHE

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a primit joi la amiază pe ministrul finanțelor al Italiei, Luigi Preti, care face o vizită în țara noastră.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au luat parte Aurel Vijoli, ministrul

finanțelor, deputății prof. Tudor Ionescu și Constantin Paraschives- cu-Bălăceanu.Au fost prezenți Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, și persoane oficiale care îl însoțesc pe oaspete.

I

SOSIREA MINISTRULUI
AGRICULTURII,
PISCICULTURII

SI ALIMENTAȚIEI1 77

AL MARII BRITANIIJoi la amiază a sosit în Capitală Frederick Peart, ministrul agriculturii, pisciculturii și alimentației al Marii Britanii, care la invitația Consiliului Superior al Agriculturii, face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, oaspetele a fost întîmpinat de Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Va- sile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale.A fost de față John Chadwick, ambasadorul Marii Britanii la București.Frederick Peart a avut în cursul după-amiezii întrevederi cu președintele Consiliului Superior al A- griculturii și cu ministrul industriei alimentare, Bucur Schiopu. Au fost abordate probleme actuale ale dezvoltării agriculturii și industrializării producției agricole din cele două țări.Seara, președintele Consiliului Superior al Agriculturii a oferit un dineu în cinstea oaspetelui.(Agerpres)
Vizitele
misiunii
economice
olandeze al de

Consiliu- Bulgaria, ministru- alte per-
(Agerpres)

(Agerpres)

Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă

Printre constructorii
de nave din Pola

Prin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Constantin Oancea a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Federală a Germaniei.(Agerpres)

Joi dimineață, ministrul finanțelor al Italiei, Luigi Preti, însoțit de Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, de consilierul comercial al ambasadei, de reprezentanți ai grupului industrial de stat E.N.I. și ai Societății Snia- Viscoza a făcut o vizită ministrului industriei chimice, Constantin Scar- lat. Cu acest prilej, au fost discutate probleme ale dezvoltării în continuare a colaborării dintre industria chimică românească și cea italiană.în continuare, ministrul italian a făcut o vizită președintelui Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Pompiliu Macovei.
★în aceeași zi, Luigi Preti s-a în- tîlnit cu oameni de litere din Ca-

pitală, cărora le-a vorbit despre recentul său roman, tradus în limba română, „Tinerețe, tinerețe...".La prînz, vicepreședintele Uniunii Scriitorilor, Ion Pas, a oferit o masă în cinstea oaspetelui.La amiază, ambasadorul Italiei a oferit o recepție la care, împreună cu oaspetele, au luat parte personalități ale vieții de stat și culturale române.După-amiază, ministrul vizitat Muzeul de Artă al cii Socialiste România, iar seara a asistat la un spectacol la Teatru! de Operă și Balet.Președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Pompiliu Macovei, a oferit un dineu în cinstea oaspetelui.

Delegația tineretului din R. D. Vietnam, condusă de Hoang Dinh Song, membru al Biroului Permanent al C.C. al Uniunii Tineretului celor ce Muncesc din Vietnam, care a făcut o vizită în țara noastră la invitația C.C. al U.T.C., a fost primită joi de tovarășul Petru Enache, prim-secretar al C.C. al U.T.C.După primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă șească, Secretariatul a oferit o masă în gației.în seara aceleiași a părăsit țara. La plecare, în Gara de Nord, erau prezenți Vasiie Ni- colcioiu și Iosif Walter, secretari ai C.C. al U.T.C., membri ai Biroului și activiști ai C.C. al U.T.C.. precum și Hoang Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la București.

caldă, tovără- C.C. al U.T.C. cinstea dele-zile, delegația

italian a Repubii-
DEPUNEREA UNEI COROANE 

DE FLORINoul ambasador al Republicii India în Republica Socialistă România, Amrik Singh Mehta, a depus joi la amiază o coroană de flori la Monumentul Eroilor Luptei pentru Libertatea Poporului și a Patriei, pentru Socialism.
(Agerpres)

SPOR T
FOTBALAstăzi la Roma: FINALELE
Juventus Torino

EUROPENELOR DE BOX
Campionatele europene de box se încheie astăzi la Palatul sporturilor din Roma, unde va avea loc reuniunea finală. Cei 20 de pugiliști rămași în lupta pentru medaliile de aur (din cîți au începui întrecerea), încrucișa mînușile, nea categoriilor, urmează : MUSCA : 

Ciucă (România)—Hubert Skrzyp- 
czak (Polonia); COCOȘ : Nicolae 
Gîju (România)—Horst Rascher

ȘAH

campioana Italiei!

INAUGURAREA LINIEI 
INTERNAȚIONALE 

DE AUTOBUZE 
ÎNTRE ROMÂNIA 
ȘI IUGOSLAVIAJoi a fost inaugurată prima linie ! internațională pentru transportul | călătorilor cu autobuze, între Re- I publica Socialistă România și Re- I publica Socialistă Federativă I Iugoslavia. La inaugurare au parti- I cipat reprezentanți ai Ministerului I Transporturilor Auto, Navale și Aeriene, precum și o delegație a I întreprinderii de transporturi in- I ternaționale „Voivodina" din Novi- sad.Deschisă în baza Acordului rutier încheiat între cele două țări, linia internațională este deservită în ambele sensuri de autobuze ro-..mânești și iugoslave. Distanța de '236 km, dintre Timișoara și Novi- sad, este parcursă în 6 ore.

★A sosit în Capitală o delegație de oameni de afaceri iranieni condusă de dl. H Alagheband, care va face o vizită in țara noastră. ’
★La cel de-al XII-lea Congres al Institutului Tnțernâționp.l de. teatru — I.T.I., care'afe'loc la New York, intre 4 și 12 iunie, ia parte și o delegație țiirfeiț^ra noastră formată: I din Virgil Brădățeanu. critic și 1 istoric .de artă, și artistul poporului Radu Beligări, vicepreședinte al I.T.I.

117, vor ordi-
CUU)

în după
Constantin

Ministrul afacerilor economice Olandei, Leo de Block, însoțit membri ai misiunii economice olandeze, a vizitat, în zilele de miercuri și joi, Uzina de tractoare și monumente istorice din Brașov. Președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional, Ion Mărcuș, a oferit în cinstea oaspeților o masă. în drum spre București a fost vizitat Muzeul Peleș din Sinaia.
*Cu prilejul prezenței în țara noastră a misiunii economice olandeze, președintele Camerei de Comerț, Victor Ionescu, a oferit joi seara un cocteil în saloanele hotelului Athenee Palace. Gheorghe Cioară, ministrul țului exterior, conducători întreprinderi românești de exterior. Au luat parte Block, ministrul afacerilor mice al Olandei, Sidney van Bergh, președintele Camerei trale de Comerț din Haga, B. Haverkorn van Rijsewijk, ambasadorul Olandei la București, și membri ai ambasadei.

Turneul internațional feminin de 
șah de la Kiev a fost reluat cu 
runda a 7-a, in care reprezentanta 
țării noastre, Alexandra Nicolau, a 
întrerupt cu avantaj la Kira Zvo- 
rîkina. Partida dintre campioana 
mondială Nona Gaprindașvili și 
campioana unională Nana Aleksan- 
dria s-a încheiat la egalitate. Alte 
rezultate : Bilek—Jivkovici 1—0 ; 
Kozlovskaia—Navarra 1—0 ; Ereto- 
va—Andreeva remiză. In clasament 
conduce maestru română Alexan
dra Nicolau cu 5(1) puncte, urmată 
de Nona Gaprindașvili cu 4,5 
puncte (O partidă restanță).

(R.F.G.); PANA: Seygi Tatar (Turcia)—Ryszard Petek (Polonia); 
SEMIUȘOARĂ : Zvonko Vujin (Iugoslavia)— Jozef nia) ; UȘOARA :
(U.R.S.S.)—Jerzy Kulej (Polonia) ; 
SEMlMlJLOCIE: Bohumil Neme- 
cek (Cehoslovacia)—Manfred Wal- 
ke (R.D.G.) ; MIJLOCIE-MICĂ: 
Viktor Ăgheev (U.R.S.S.)—Witold 
Stachurski (Polonia); MIJLOCIE: 
Mario Casatti (Italia)—Alexei Ki
selev (U.R.S.S.); SEMIGREA : Dan 
Pozniak (U.R.S.S.)—Peter Gerber (R.F.G.) : GREA : Mario Baruzzi (Italia)—Peter Boddington (Anglia).

Gala finalelor are loc începînd 
de la ora 21,00 (ora Bucureștiului) 
și va fi transmisă în întregime pe 
micul ecran.

Din cauza orei foarte tîrzii la care 
s-a încheiat reuniunea de miercuri 
seara, ieri au fost publicate doar cî
teva din rezultatele celor șase bo
xeri români care au evoluat în se
mifinale. Iată listă lor completă : C. 
Ciucă și N. Gîju au cîștigat la Ya- 
digara (Turcia) și respectiv, Pieracci 
(Italia), iar I. Hodoșan, I. Covaci, 
Gh. Chivăr și I. Monea au pierdut, 
în această ordine, lă Nemecek (Ce
hoslovacia), Agheev (U.R.S.S.), Ca
satti (Italia), Pozniak (U.R.S.S.).

Grudzien (Polo- 
Valeri Frolov

Echipa Juventus Torino este noua 
campioană de fotbal a Italiei. în 
ultima etapă desfășurată ieri, Ju
ventus a învins cu 2—1 pe Lazio, 
tbtalîzî'nd 49 de puncte, Interna- 
zionale Milano, care a condus tot 
timpul în clasament, a cedat cu 
0—1 la Mantova și s-a clasat pe 
Jocul doi cu 48 puncte. în decurs 
de o saptămîna formația antre
nată de Helenio Herrera a suferit 
două eșecuri, pierzîsă- Gupa cam
pionilor europeni și campionatul 
italian. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 și 5 iunie. în tară : vre

mea în curs de ameliorare. Cerul va fi schimbător. Vor cădea 
ploi locale, mai ales sub formă de averse. Vînt potrivit. Tempe
ratura în creștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 4 și 14 
grade, iar maximele între 15 și 25 de grade. în București : vreme 
în curs de ameliorare, cu cerul schimbător. Vor cădea ploi, mai ■ 
ales sub formă de averse, cu deosebire în prima parte a interva
lului. Vînt potrivit. Temperatura in creștere ușoară.

Se consideră că Pola ar avea cel pu
țin două vestigii arhitectonice proprii. 
Primul, foarte cunoscut, se găsește în 
vecinătatea gării. Este vorba de vestitul 
Colisseum sau Amfiteatru roman, care 
prin dimensiunile lui — adăpostea cir
ca 23 000 spectatori — și, mai ales, 
prin modul în care e conservat impre
sionează orice vizitator. Al doilea re
prezintă 3 coloane arhitectonice, mai 
bine zis 3 fragmente de coloane, în 
vecinătatea cărora s-a plantat un 
măslin. Tocmai acesta constituie și 
emblema șantierului naval „Uljanik”- 
Pola — singurul loc în Iugoslavia unde 
vapoarele se construiesc... pe uscat, in 
ecluze și cînd se anunță că „vaporul X 
a fost lansat la apă”, într-adevăr, va
porul respectiv este terminat și în scurt 
timp poate înfrunta mările și oceanele, 
în cursă, chiar dacă ea este numai de 
probă.

Ne-am oprit, deci, la șantierul naval. 
Nu se știe precis cînd a fost construit, 
în orice caz, înainte de 1880. Dar, în 
ce privește reali
zările, el a parcurs 
un drum uriaș, 
îndeosebi în anii 
construcției socia
liste. Acum de pe 
acest șantier sînt 
lansate pe mări și 
oceane nave cu 
un deplasament a- 
preciabil. Tovarășii 
care ne-au însoțit 
la vizitarea ecluzelor, a digurilor, a 
halelor în care se făuresc puternicele 
motoare pentru nave ne-au înfățișat 
cîteva aspecte din activitatea șantie
rului navai.

— La noi, ne-a spus tovarășul 
losip Iskra, coleg de breaslă, ziarist la 
„Brodogradilisfe Uljanik Pola", in ulti
mii 12 ani au fost reparate sau „toale- 
tate" multe nave și s-au produs mo
toare cu o capacitate totală de circa 
560 000 C.P Cel mai mare a avut 
12 500 C.P. Așa că vă puteți da seama. .

într-adevăr, ne-am putut da seama, 
în scurta vizită întreprinsă pe șantier, 
de amploarea activității în această „ma
ternitate" a vapoarelor, care este Pola. 
Pe șantier lucrează circa 5 000 munci
tori. Din 1951 pînă anul trecut s-au 
predat, după cum ni s-a spus, circa 100 
nave. Este, în acest sens, interesantă 
evoluția tonajului vaselor construite. 
După datele statistice, pînă în 1956 to
najul unei nave construite nu era prea 
mare. în următorii doi ani, însă, s-au 
predat două nave de cîte 10 200 tdw, 
denumite „Uljanik" și „Al Mokalfam". 
Progresiv, tonajul a crescut, recordul 
pînă în 1964 deținîndu-l „Antonios De- 
mades" — o navă de 23 990 tdw.

— Evoluția aceasta, relata însoțitorul 
nostru, reflectă, înfr-o mare măsură, isto
ria nouă a șantierului din 1951 și pînă 
azi. Scopul este clar : obținerea unei 
rentabilități sporite în activitatea miilor 
de muncitori și în folosirea fon
durilor materiale și bănești, precum și 

I satisfacerea în cele mai bune condiții a 
contractelor încheiate cu beneficiarii in
terni și externi.

Demn de relevat ni 
ritmul de predare a 
mare tonaj. De pildă, din 
1964 s-au „livrat” mărilor 
în fiecare an mai multe ___ ___ __
tonaj cuprins între 18 340 tdw și 23 990 

; tdw. Cît privește producția de motoare, 
se disting cele de 12 500 C.P., adevă- 
rați giganți înalți cît o casă și avînd o 
tehnicitate ridicată.

Dirijarea unei activități complexe, ca 
cea a șantierului naval Pola, ne relatau 
interlocutorii, presupune o bună infor
mare tehnică și economică. Nu se re
fereau la documentarea in construcția 

I navelor, ci la cunoașterea „pulsului"

wa

însemnări din

R. S. F. Iugoslavia

s-a părut și 
navelor de 
1960 pînă în 
și oceanelor 
nave cu un

(Urmare din pag. I)

Au participat comer- ai unor comerț Leo de econo- Den Cen- Joost.
TENIS Rezultate scontate și 
surprize la „Roland-Garros"

★Cu aceeași ocazie, ambasadorul Olandei a oferit un dejun în saloanele ambasadei. (Agerpres)

A 67-a ediție a campionatelor in
ternaționale de tenis ale Franței a 
continuat ieri pe terenurile „Ro- 
land-Garros" în prezența unui nu
meros public. In turul 3 al probei 
de dublu mixt, perechea Ion Tiriac (România), Ann Haydon-Jones (Anglia) a învins cu 6—1, 6—4 cu
plul Alvarez (Columbia), Manda- 
rino (Spania). Semijinalele la sim
plu bărbați s-au încheiat cu rezul
tate scontate : Roche (Australia)— 
Pilici (Iugoslavia) 3—6, 6—3, 6—4, 
2—6, 6—4 ; Emerson (Australia)— 
Gulyas (Ungaria) 6—3, 6—i, 6—2. Surpriză în proba de simplu femei: 
jucătoarea franceză Franțoise Durr 
a întrecut-o cu 5—7, 6—1, 6—4 pe 
braziliana Maria Bueno, una din 
principalele favorite.

în cîteva rînduriîn Capitală, au început joi lu- 1 crările celei de-a V-a sesiuni de I comunicări științifice a Institutului | de cercetări chimico-farmaceutice. . aparținînd Ministerului Industriei I Chimice. ITimp de trei zile, reprezentanți ■ ai unor ministere și instituții cen- I trale, academicieni, profesori, cercetători, cadre din învățămîntul su- I perior, lucrători din clinici și in- | dustria de medicamente vor dez- . bate peste 200 de comunicări re- I feritoare la tehnologia de fabrica- I re, condiționarea și controlul me- i dicamentelor, obținerea biostimu- I latorilor indicați în creșterea animalelor. Specialiști din clinici și | din sectorul de producție vor ex- | pune, de asemenea, rezultatele ex
perimentărilor de laborator și din I 'clinici cu noile medicamente rea- | lizate. I(Agerpres) |

LA BILBAO, IN CADRUL CAM
PIONATULUI EUROPEAN DE 
FOTBAL, echipa Spaniei a învins cu 
scorul de 2—0 (0—0) selecționata 
Turciei. în clasamentul grupei con
duce Spania cu 6 puncte (patru me
ciuri), urmată de Turcia 3 puncte 
(patru meciuri), Irlanda de Nord 
— 3 puncte (cinci meciuri) și Ceho
slovacia — 2 puncte (un meci).

FINALA „CUPEI CUPELOR" LA 
FOTBAL, desfășurată la Nurnberg 
în prezența a peste 70 000 de specta
tori, a revenit echipei vest-germane 
Bayern Miinchen. care a învins 
(după prelungiri) cu 1—0 pe Glasgow 
Rangers. Golul a fost marcat în 
minutul 115 de Roth.

A 12-A ETAPĂ a TURULUI CI
CLIST AL ITALIEI, Caserta-Chieti 
(220 km), a revenit belgianului Eddy 
Merckx. cronometrat în 7h25’09” 
(medie orară 29,645 km). în clasament 
conduce spaniolul Perez Frances, ur
mat de Moser (Italia) — la 18’’, 
Merckx (Belgia) — la 50", Schiavon 
(Italia) — la 53” Zilioli (Italia) — la 
1’03", Motta (Italia) — la 1T3” etc.

Ca să ne întoarcem la 
realitățile pămîntești, Bu- 
zăul tihnit cunoaște o mică 
revoluție. E drept, pensio
narii, tot atît de numeroși 
ca și înainte, se adună tot 
atît de liniștiți în același 
parc, lingă biserica „Sfin
ții îngeri" — nume suges
tiv pentru pacea puțin cam 
dulce și monotonă, ca o pi
coteală de după-amiază, 
care învăluia viata vechiu
lui tîrg. Acum, dinspre sud, 
încep să răzbată tot mai 
stăruitor pînă la ureche 
ritmuri care te cheamă la 
veghe și trepidație, ca niște 
tam-tam-uri îndepărtate, 
zgomotele combinate ale zo
nei industriale în construc
ție — uzinele de sîrmă și 
de zahăr, după care va ur
ma cea de geamuri — iar 
parcul patriarhal al Crîn- 
gului e privit de sus de 
blocuri înalte din beton, 
care îți dau impresia că 
te-ai rătăcit îr. alt oraș. 
Populația buzoiană, cuprin- 
zînd la naționalizare ciu
data cifră de numai 248 
muncitori (15 062 după ulti
ma socoteală a zilei de azi), 
a primit o infuzie masivă 
de creieri și mină de lu
cru din cea mai calificată.

Unul din acești oaspeți de 
ultimă oră este interlocu
torul nostru, veteranul me
talurgist Leonida Cazacu, în 
prezent director al uzinei de 
sîrmă. „Și-a instalat cortul" 
lingă leagănul laminoarelor 
de Ia Roman, al celoi' gălă- 
tene sau bucureștene, iar 
„Operațiunea Sîrmă'' a 
pornit-o ca un om străin de 
meseria sîrmarilor. lipsit de 
inginer-șef. 11 are în pre
zent, „prin import cu scuti
re de vamă". îmi dau sea
ma care e substratul 
glumei abia cînd îl văd pe 
proaspătul inginer șef : cu 
ani în urmă, cînd am fost 
pentru un reportaj la fabri
ca de sîrmă din Cîmpia 
Turzii. l-am cunoscut pe 
Aurel Vlaicu ca pe un in
giner foarte necesar între
prinderii, de care era greu 
să-ti închipui că turdenii 
se vor despărți cîndva. Cei 
cîțiva specialiști veniti din 
Cîmpia Turzii au fost obți
nuți de Buzău cu eforturi și 
sînt considerați în mod cu
rent ca „marfă de import, 
plătită greu".— In ultimele secole,

după părerea dumneavoas
tră, s-a schimbat ceva esen
țial în metodele de fabri
care a sîrmei.? Am citit în 
manualul lui I. Bogdan că, 
încă din secolul IV al erei 
noastre. metalul era tras 
prin orificii conice ; încă 
din secolul VII existau plăci 
cu găuri prin care se trăgea 
sîrma, ca să se subtieze. 
Afară de forțele care acțio
nează pentru tragerea sîr
mei — aburul și motoarele 
care au înlocuit mina omu
lui — s-a schimbat ceva în 
tehnica trefilării ?

— Nu prea — afară de 
faptul că vitezele și perfor
manțele s-au înmiit, că sîr
ma e de zeci de ori mai rîv- 
nită decît înainte, ocupînd 
în producția mondială a- 
proape o zecime din canti
tatea totală de metal ce se 
fabrică în lume ! Drumul

dă simțul perspectivei. Mă
reția de catedrală a unei 
hale de 25 000 metri patrați, 
care te strivește prin vasti
tatea și luminozitatea ei, 
calități mari pentru ochii: 1 
necunoscătorului („aspect 
impresionant" !) pot apărea 
drept cusururi pentru o- 
chiul omului competent, 
care nu iubește risipa de 
spațiu.

— Construcția, spune 
inginerul Aurel Vlaicu, e 
prevăzută pe etape și multe 
din spatiile pe care le ve
deți urmează a fi comple
tate. Vizita recentă a con
ducătorilor de .partid și de 
stat ne-a atras atenția asu
pra acestui aspect.

Să urmărim acum — în
soțiți de Eugen Sandu, unul 
din cei mai vechi salariați 
ai uzinei, în vîrstă de 29 de 
ani, șeful serviciului plan —

dărui să crape. După aceas
tă primă curățire mecanică, 
la fel de repede (400 metri 
pe minut) sîrma e îmbăiată 
într-o soluție cu vitriol, a- 
cesta, la rîndul său. e înlă
turat cu lapte de var. sîrma 
e împroșcată cu apă și e 
gata pentru marea ei trans
formare.

— De ce stă mașina ?
— Specialiștii englezi au 

oprit-o. Vor să găsească 
cauza unor imperfecțiuni 
semnalate de noi.

Ne apropiem de un meș
ter roșcovan cu pantaloni 
cadrilati — Bernard Par
kinson pe numele lui — și 
îl întrebăm cum e mulțumit 
de colaborarea cu munci
torii români.

— No problem, răspunde 
el telegrafic, cu convingere 
în glas, hard workers —

șantierului, a viefii lui de fiecare zi. Pen
tru aceasta funejionează un sistem de 
informare bilateral.

— Pe de o parte, ne spunea tovară
șul losip Iskra, se fine o strictă evidență 
a sesizărilor oamenilor muncii in toate 
problemele care fac obiectul activității 
noastre,' a rezultatelor tehnice și eco
nomice. Pe de altă parte, noi informăm 
conducerea fehnico-admimstrafivă, orga
nizația de partid și. sindicatul asupra ce
lor mai importante fapte care se petrec 
în viața șantierului.

La „Uljanik"-Pola se editează publi
cația „Informator” și revista „Uljanik”, 
pe care acum, cînd scriu aceste însem
nări, le am în față. Revista se editează 
lunar. Cînd este nevoie apare și „Infor- 
maeije”, o simplă foaie informativă, care 
conține cele mai stringente chestiuni la 
ordinea zilei, și care are menirea de a 
consulta colectivul șantierului asupra 
unor probleme de însemnătate deose
bită. L-am întrebat pe colegul de 
breaslă : cum asigurați colectarea păre

rilor muncitorilor, 
I ale cadrelor tehni

ce și inginerești ? 
— Prir. cutiile de 

corespondență bi
ne amplasate în in
cinta șantierului 
nostru. De aseme
nea, prin sesizările 
pe care le primim 
la redacție, dintre 
care unele sînt „i- 
pelicula fotografi- 

ordine, fotoviirinele. 
nu atît aspectelor

mortalizale" pe 
că. Intervin, în 
Ele sînt dedicate 
pozitive, cît mai ales celor nefavorabi
le. în acest mod se creează o puternică 
opinie de masă împotriva indisciplinei. 
și chiulului.

Multe sesizări și întrebări se referă 
la probleme de producție, ca de pildă : 
„cum să terminăm mai repede vasul 
X" ?, sau „de ce brigada maistrului cu
tare a rămas în urmă ?" Exemplele ar 
putea continua. Și este evident că, la 
Pola, sistemul sondării maselor funcțio
nează bine și asigură o informare veri
dică asupra vieții șantierului.

— Prin acest sistem complex se a- 
jută efectiv conducerea șantierului să 
cunoască mai bine mersul producției, 
evoluția brigăzilor, rezultatele concrete 
pe oameni și formații de lucru, ceea ce 
servește la luarea unor măsuri hotăriîe, 
în scopul îndeplinirii obligațiilor con
tractuale, a sarcinilor de producție. Așa 
se explică la no' eficacitatea conducerii 
activității economice : ea are la bază 
împletirea intereselor majore ale econo
miei cu cele ale colectivului de munci
tori, ingineri și tehnicieni.

Poate 
trebui 
este 
fribdie 
funcționare 
a activității 
amintite el 
vul șantierului și factorii de conducere. 
Și ca să facă față acestui ritm de muncă 
susținut, el se străduiește să-și perfecțio
neze continuu pregătirea, studiind diver
se lucrări de sociologie, de psihologie 
a muncii, stăpînind în amănunt „secre
tele” muncii de informare tehnico-eco- 
nomică, pe cît de complexă, pe atît de 
utilă și eficientă. Toate acestea îl ajută 
să sesizeze corelațiile dintre diverse 
procese economice și sociologice, le
gate de adoptarea unor noi hotărîri 
ale statului și conducerii șantierului, în
dreptate spre progresul continuu al ac
tivității de producție și creșterea veni
turilor muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor.

un singur lucru ar 
adăugat. Ziaristul losip 

unul
în

mai 
Iskra 
con- 
buna

din aceia care 
mare măsură la 

a acestui sistem de dirijare 
economice. Prin publicațiile 
face legătura . între colecii-
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îmbărbătare prin încălzire 
la 721 de grade, o nouă de- 
capare și spălare, popas 
după care firele încep din 
nou să fie trase, prin găuri 
de diamant sau carburi du
re. prin praf de săpun me
reu carbonizat, cu cite 
zece și douăzeci de metri 
pe secundă, spre destinul 
lor de sîrmă subțire.

— Spectacolul pe care îl 
văd — îi spun însoțitoru
lui meu — pare prea sim
plu.
care

Niște mosoare, pe. 
dumneavoastră le nu- 
coșuri, puse pe un 

constituite în vîrtelni- 
tă, încep să șe învîrtă — 
iar de cealaltă parte a 
găurilor filierei diamanti
ne, sîrma începe să fie 
rulată în sens invers pînă 
intră la o nouă strîm- 
toare. Omul — pare-se — 
are destul de puțin de fă-

Notații pe portativ de sîrmă
metalului poate fi compa
rat cu inversul drumului 
străbătut de o apă. Izvorul 
sîrmei e gros la început și, 
cu cît se apropie de sfîrșit, 
cu atît se subțiază. Meta
lul fierbinte sau rece e si
lit să treacă prin laminoa
re care ne dau bare din ce 
în ce mai subțiri : trefila- 
rea este o continuare la 
rece a laminării prin tra
gere. Am putea urmări 
procesul mai bine în hală, 
pe viu.

★
Un vestit estetician se 

întreba în secolul trecut de 
ce frumosul ni se pare fru
mos. Concluzia : frumosul 
evocă viața și tot ce ne 
este prielnic ; judecata 
medicului, care străbate 
cu raze X organismul, co
incide cu impresia culeasă 
de la suprafață de ochiul 
necunoscătorului. Hala u- 
riașă a trefilării din Bu
zău e unul din cazurile 
cînd îți dai seama că spe
cializarea a sporit nevoia 
omului de a avea doi 
ochi, că tocmai unghiul 
diferit din care vede un 
ochi fată de celălalt îți

drumul chinuit și scrîșnit al 
metalului ; e un drum oare
cum international deoarece 
mașinile vin din Anglia, din 
R.D.G. și R.F.G., ca și din 
tara noastră. Ansamblul, în
treg proiectul, e rodul solu
țiilor originale preconizate 
de un colectiv I.P.L. (Insti
tutul de proiectări pentru 
laminoare) care, în frunte 
cu inginerul Ion Bogdan, a 
muncit vreme de trei ani.

Materia primă din care se 
face aici sîrma este... sîr- 
ma : la noua linie ferată a 
uzinei din Buzău sosesc co
laci uriași de sîrmă livrată 
de laminoarele din Hune
doara. Ca un actor care se 
grimează în vederea rolului 
pe care îl va juca, sîrma nu 
poate intra în drama ce 1 
se pregătește, fără a trece 
mai întîi printr-o toaletă a- 
mănuntită — decaparea. Pe 
scurt, ea constă în „degri- 
mare“, în înlăturarea orică
rei urme de rugină, de oxid 
de fier sau. cum se spune, 
țundăr: o mare instalație din 
Anglia pune sîrma hunedo- 
reană pe un desfășurător și 
o silește să se îndoaie în 
toate direcțiile, făoînd țun-

n-am probleme cu ei, sînt 
muncitori dîrji. -

Am ajuns în inima proce
sului de trefilare. El constă 
în tragerea unei sîrme 
printr-un orificiu îngust, 
care o silește să se subti
eze : silirea, deci, se face și 
prin întindere și prin com
primare. Odată cu îngusta
rea, sîrma cîștigă calități 
noi, devine mai rezistentă și
— deși ai putea crede că 
metalul, înghesuit pe o sec
țiune mai mică, e mai dens
— devine mai ușoară. Dru
mul spre perfecționare e un 
supliciu ; dacă sîrma ar 
avea suflet ne-ar povesti 
toate astea — și cea mai 
bună dovadă este calitatea 
aproape umană a metalului 
de a cere odihnă : pauzele

. intercalate între o tragere 
și alta fac ca metalul să 
se lase lucrat mai bine. Din 
cînd în 
odihna 
metalul 
mai poate reface, nu se mai 
lasă tras, se rupe, devine 
„ecruisant" și — ca să-și 
poată continua drumul — 
are nevoie de un număr de 
tratamente suplimentare ; o

cînd 
nu-1 
țipă

însă, nici 
mai ajută, 
că nu se

cut. In ce constă talentul 
trefilatorului ? Se poate 
vorbi de un talent ?

Am pus această întrebare 
de mai multe ori, fără un 
răspuns satisfăcător.

— Stai de vorbă cu Ba- 
'ciu, mi-a spus pînă Ia ur
mă directorul uzinei. Fie
care meserie are cîtiva 
oameni rari, cîtiva poeți și 
filozofi ai ei — iar trefi- 
lajul îl are pe Baciu.

Iată-1, cu trăsături adine 
săpate în obraz, cu o mus
tăcioară scurtă, cu păr sur. 
trecut de 50. dar părînd. 
nu se știe de ce, mai tî- 
năr, — un bărbat a cărui 
fată trădează voință infle
xibilă. fără poezia de care 
ne vorbise directorul.

Marilor îndrăgostiți nu 
le place să-i vorbească 
primului venit despre senti
mentele lor cele mai adînci. 
Stîrnirea lui Baciu la vorbă 
se dovedește o operațiune 
dificilă, terminată abia în 
a treia zi. la el acasă, în 
fata unor cafele pregătite 
cu consumată artă brăileană 
de către soția lui. Sorbind 
din cînd în cînd, Ioan Ba
ciu se menține sobru pe te-

renul cifrelor : uzina și-a 
realizat planul pe primele 
patru luni cu 108 la sută și 
și-a respectat toate 
contracte.

In sfîrșit. Baciu
cide să vorbească :

— Rivalul nostru 
rul de păr, spune

cele 72
se de-
este fi- 

... .... ........... - el. Are
0,08 milimetri, pe cînd noi, 
trefilatorii, nu mergem de- 
cit pînă la 0,2 milimetri. 
S-ar părea deci, la prima 
vedere, că munca noastră se 
reduce la o răbdare de tă
iere a firului în patru : să 
apuci firul cu cleștele, să-1 
introduci în filieră, să-i ur
mărești goana. . Am fost 
foarte supărat să văd cum. 
pe baza acestei teorii, o 
seamă de tineri care mi-au 
fost dâți pe mină fuseseră 
recrutați cam la întîmpla- 
re ; am cerut să se ia o 
serie de măsuri care să ga
ranteze că vor veni la noi 
numai oameni cu aptitudini.

— în ce constă aptitudi
nile ?

— Se cere, înainte de toa
te, un miros, un „fler" de 
diagnostician. Iei sîrma în 
mină, o îndoi, faci un nod : 
prin felul în care reacțio
nează. metalul îți povesteș
te toate prin cîte a trecut, 
îți descrie starea lui actua
lă, dacă nu cumva e îm- 
bătrînit înainte de vreme 
sau, dimpotrivă, necopt. 
Dar trebuie să-i știi limba : 
într-un fel se rupe cînd a 
fost decapat prea puternic. 
aJtfel_ la o decapare insufi
cientă. Te uiți în miezul sîr
mei — există acolo o inimă, 
ca la cercurile de copaci — 
și vezi dacă sînt incluziuni.

Și după un mic tratat pe 
această temă, concluzia :

— Pe scurt, după 40 de 
ani de meserie, vă spun cu 
toată hotărîrea că trefilato- 
rul trebuie să fie deștept: 
nu zic artist, ca să nu mă 
bănuiti de exagerare, dar 
măcar meseriaș excelent — 
și munca asta îți satisface 
și ochiul, pentru că are fru
musețe : îți place așa, la 
ochi, să vezi sîrma intrînd 
groasă și aspră și mată și 
sa o vezi ieșind subțire fit 
firul de păr și strălucitoare 
ca oțelul și în plină viteză 
și simți că ești parte din 
tehnica înaintată. Pentru 
că asta aș vrea să vă spun 
și să subliniez : aici, la 
Buzău, putem fabrica pro
duse care rivalizează cu 
sîrmele cele mai bune din 
lume.



Primirea ministrului în timp ce Frontul Patriotic

de externe al României de către 
primul ministru al JaponieiTOKIO 1.— Trimisul special A- gerpres Florea Țuiu transmite: Ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, care face o vizită oficială în Japonia la invitația guvernului japonez, a fost primit joi dimineața de Eisa- ku Sato, primul ministru al Japoniei. La primire au luat parte, din partea română, Ion Datcu, ambasadorul României la Tokio, Gheorghe Iason și Aurel Cristescu, directori adjuncti în Ministerul Afacerilor Externe, iar din partea

japoneză, Toshio Kimura, membru al Dietei, A. -Shigemitsu, ambasadorul Japoniei la București, H. Ki- tahara, directorul Biroului pentru problemele europene din Ministerul de Externe japonez.în cursul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme ale dezvoltării relațiilor dintre România și Japonia, precum și anumite aspecte ale situației internaționale.
începerea convorbirilor oficialeJoi dimineața ministrul de externe al României, Corneliu Mănescu, a început la Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei convorbiri oficiale cu Takeo Miki, ministrul de externe al Japoniei. Cu acest prilej, într-o atmosferă cordială s-a făcut un schimb de păreri privind relațiile dintre România și Japonia, precum și asupra

unor probleme ale situației internaționale.
★La prînz, ministrul de externe român, Corneliu Mănescu, a avut o întrevedere cu Wataro Kanno, ministrul industriei și comerțului internațional, cu care a discutat aspecte ale dezvoltării relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări.

Situația din Orientul Mijlociu
• DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE

NEW YORK 1 (Agerpres).— In 
ședința de miercuri a Consiliului de 
Securitate, delegația R.A.U. a pre
zentat un proiect de rezoluție. 
Acesta recomandă 
termen de 
siei mixte 
izraeliană. 
cretarului 
contact cu .

' mistițiu pentru traducerea în viață 
a propunerii. Delegația S.U.A. a pre
zentat un alt proiect de rezoluție, 
care cheamă toate părțile în conflict 
să se conformeze apelului secreta
rului general al O.N.U. de a nu 
recurge la forță. Rezoluția cere Con
siliului „să încurajeze continuarea 
imediată a diplomației internațio
nale în interesul pacificării situației 
și a căutării de soluții rezonabile, 
pașnice și juste".

Poziția țărilor arabe a fost susți
nută de delegații Irakului și Ior
daniei, în timp ce reprezentantul 
Izraelului a reafirmat poziția țării 
sale. Delegatul Japoniei a sprijinit 
rezoluția americană. El a afirmat că 
a sosit momentul ca O.N.U. să gă
sească „măsurile pozitive, practice 
și imparțiale” de natură să ducă la 
aplanarea conflictului. Delegatul 
Etiopiei a apreciat că secretarul ge
neral al O.N.U. continuă să aibă un 
rol important de jucat în tratati
vele menite să ducă la rezolvarea 
crizei. Reprezentantul Indiei a spri
jinit proiectul de rezoluție al R.A.U. 
și a cerut Consiliului de Securitate 
să cheme toate țările implicate în 
conflict să manifeste reținere. La 
propunerea reprezentantului Franței, 
ședința a fost amînată pînă; vineri.

un proiect de 
reînființarea, în 

două săptămîni, a comi- 
de armistițiu egipteano- 
Proiectul recomandă se- 
general al O.N.U. să ia 
părțile în acordul de ar-

frontiera cu Izrael. In R.A.U. au mai 
sosit și primele unități kuweitiene.

— Șeful statului major iordanian, 
care a sosit la Bagdad cu un mesaj 
al regelui Hussein către președintele 
Aref, a declarat că misiunea sa este 
de „a pune la punct planurile pri
vind intrarea trupelor irakiene în Ior
dania".

— Ziarul „Al Ahram“ (Cairo), ci
tind declarația ministrului de exter
ne iordanian, anunță că „Iordania a 
hotărîț să restabilească relațiile nor
male cu Siria”.

— Un comunicat care expune po
litica Iranului arată că criza ce a 
intervenit în Orientul Mijlociu poate 
fi rezolvată prin mijloace pașnice, 
conform principiilor Cartei O.N.U.

TEL AVIV. — După cum au 
transmis agențiile de presă, forma
rea unui guvern de uniune națională 
în Izrael a fost din nou amînată 
pentru o perioadă nedefinită. Pro
blema cheie a dezbaterilor, la care 
participă liderii principalelor par
tide politice, o constituie așteptata 
numire a generalului Moshe Dayan 
în postul de ministru al apărării^

LONDRA. — In cadrul dezbate
rilor extraordinare de miercuri din 
Camera Comunelor, majoritatea de- 
putatilor au aprobat politica guver
nului în actuala criză din Orientul 
Mijlociu. Guvernul britanic a sub
liniat necesitatea garantării liber
tății navigației prin golful Akaba și 
ș-a pronunțat pentru o „reglemen
tare onorabilă", pe cale diplomatică, 
a situației și, în primul rînd, prin 
intermediul O.N.U.

Ca urmare a desprinderii pro
vinciei orientale din federația Ni
geriei și autoproclâmării sale ca 
stat independent, sub numele Bia- 
fra, „pericolul unui război civil 
continuă să rămînă iminent” — a 
transmis agenția Reuter. Potrivit 
știrilor agențiilor de presă, guver
nul central al Nigeriei a luat noi 
măsuri în cadrul blocadei instituite 
împotriva provinciei secesioniste. 
Postul de radio Lagos, din capi
tala Nigeriei, a anunțat sistarea 
relațiilor economice și financiare 
cu această provincie, măsură ur
mată de întreruperea transporturi
lor și comunicațiilor. Locotenent- 
colonelul Gowon, șeful guvernului 
central, a decretat mobilizarea ge
nerală. Sute de rezerviști sînt che
mați sub arme.

într-o declarație radiodifuzată, 
Gowon a precizat că situația „este 
critică, iar următoarele zile ar pu
tea fi decisive”. El a subliniat că 
retragerea provinciei estice din 
federație afectează „unitatea poli
tică și economică a țării, pe care o 
împinge la dezintegrare”.

Din Enugu, capitala fostei pro
vincii orientale, s-a anunțat că 
guvernul statului Biafra a averti
zat guvernul federal al Nigeriei 
împotriva oricărei tentative de a 
bloca porturile situate în estul ță
rii. Orice încălcare a apelor terito
riale ale statului Biafra, a trans
mis postul de radio „Vocea Bia
fra", vor fi considerate ca un act 
de agresiune. Printre ultimele știri 
sosite din Lagos se remarcă aceea 
care face cunoscut că și la Benin, 
capitala provinciei vestice mijlocii, 
situația a început să devină ne
clară. Potrivit agenției France 
Presse, comandamentul celei de a 
patra regiuni militare din Benin a 
declarat că este în măsură să răs
pundă la orice atac care ar putea 
surveni din partea unor forțe mi
litare din afara provinciei.

își sporește rezistența Sărbătoarea națională

Un nou val de arestări
și epurări

In relatările asupra situației din 
Grecia, agențiile de presă au trans
mis joi:

• Valul de arestări operate în ul
timele zile printre personalitățile po
litice — în special în rîndurile foști
lor deputați — vizează, după cum se 
crede, să mențină o atmosferă de 
teamă. Potrivit declarațiilor genera
lului Patakos, ministrul de interne, 
au fost arestați 27 de membri ai fos
tului parlament, care în prezent sînt 
deținuți la Siguranța generală.

• Potrivit informațiilor oficiale 
publicate în ultima săptămînă în 
presa ateniană, în diferite localități 
ale Greciei au fost condamnate la 
închisoare pe diferite termene circa 
100 de persoane învinuite că au re
fuzat să respecte ordinele organelor 
de securitate, au criticat guvernul și 
armata sau au adăpostit în casele 
lor pe „comuniști".

în baza Decretului lege numărul 
19, publicat în Buletinul oficial, au 
fost destituiți din funcții numeroși 
conducători ai băncilor, organismului 
național de turism, Radioteleviziunii, 
spitalelor de stat, organismelor de a- 
sigurări de stat și altor instituții. 
Concedierile s-au făcut în cadrul 
programului de epurare a aparatului 
de stat de toate elementele conside
rate că se opun regimului de dicta
tură militară.
• Cu privire la măsurile guverna

mentale în domeniul legislației mun
citorești, ziarul „Elefteros Kosmos" 
scrie că scopul lor este epurarea 
mișcării sindicale de toate persoa
nele considerate „comuniste" sau 
avînd vederi care contravin actua
lului regim.

Aflăm din sursă sigură — relatează 
ziarul 
că doi 
E.D.A., 
Unul 
■fost membru al mișcării de rezisten
ță, întemnițat .timp de 18 ani după 
războiul civil, a fost doborît de către 
polițiști cu focuri de revolver, la 5 
mai, la Atena, în apropiere de Piața 
Victoriei. Autoritățile pretind că el 
căuta să fugă, dar mai mulți martori 
au văzut pe polițiști trăgînd direct în 
victimă. Celălalt, Panayotis Ellis, a 
fost omorît la, 27 aprilie. Toți demo
crații arestați Ia Atena, care sînt duși 
în localurile Siguranței, sînt torturați.

„1’Humanite" din'31 mai — 
democrați greci, activiști ai 
au- fost asasinați la Atena, 

dintre ei, Ghiorghios Ladas,

în Grecia
Printre ei figurează numeroși tineri 
între 16—18 ani, aparținînd mișcării 
de tineret „Lambrakis*1; Acești tineri 
sînt apoi eliberați, pentru ca popu
lația să afle tratamentul la care au 
fost supuși.

In pofida represiunii — conti
nuă „l'Humanitâ" — propaganda 
clandestină a Frontului Patriotic 
împotriva dictaturii se dezvoltă 
neîncetat. Pe pereți sînt scrise lo
zinci chiar în cartierul aristocratic 
„Kolonaki". In afară de aceasta, 
democrații se adresează populației 
în anumite cartiere cu ajutorul u- 
nor difuzoare portative. Aceste 
metode de luptă erau folosite și în 
timpul ocupației naziste.

VIETNAMUL DE SUD

PESTE WOOD 
MILITARI
AMERICANI
UCIȘI

SAIGON 1 (Agerpres). — In 
cursul ultimei săptămîni, 2 941 
de militari americani au tost 
uciși, răniți sau dați dispăruți 
în luptele din Vietnamul de sud 
— a anunțat joi un purtător de 
cuvint al comandamentului mili
tar american. EI a spus, de ase
menea, că numărul morților din 
tindul trupelor americane a tre
cut de 10 000.

*
în cursul nopții spre joi, o imi

tate a forțelor patriotice a ata
cat un post al trupelor saigo- 
neze, la 6 km de Tam Ky, pro- 
voclnd, potrivit unui purtător 
de cuvint militar ameriedn, 
pierderi grele militarilor saigo- 
nezi.

a Italiei
Astăzi poporul italian sărbătorește 

ziua sa națională. La 2 iunie 1946 
Italia a fost proclamată republică. 
Eveniment remarcabil în istoria țării, 
proclamarea republicii a fost unul din 
cele mai de seamă rezultate ale miș
cării de rezistenfă antihitleristă și 
antifascistă. Avîntul patriotic și pro
gresist, caracterul larg democratic al 
Rezistentei și-au imprimat pecetea 1 
asupra evoluției Republicii italiene, a- 
supra eforturilor depuse de popor pen
tru dezvoltarea economiei și culturii, 
pentru o prezenfă cit mai activă și 
mai constructivă a Italiei în Europa 
postbelică.

România și Italia întrefin legături 
de prietenie și colaborare care cu
nosc o dezvoltare favorabilă. Intre 
popoarele celor două fări există vechi 
afinități istorice, sentimente prietenești 
și de stimă reciprocă. Răspunzînd inte
reselor păcii, destinderii și securității în 
Europa și în lume, ale normalizării și 
dezvoltării relațiilor dintre toate țările, 
indiferent de orînduirea lor politică și 
socială, guvernele român și italian au 
promovat o politică de lărgire a legătu
rilor reciproce pe baza respectării prin
cipiilor independenței, suveranității, 
egalității și avantajului ambelor părți. 
Relațiile economice dintre cele două 
fări se dezvoltă cu succes, în cadrul 
creat de acordul comercial de lungă 
durată, încheiat pentru perioada 
1966—1969, precum și de alte acor-

duri și convenții. în anul 1966, schim
burile comerciale dintre România și 
Italia au crescut de peste 2,3 ori In 
comparajie cu volumul realizat în 
1961. In prezent, Italia ocupă locul al 
doilea în comerful nostru exterior cu 
tarile Europei occidentale. De aseme
nea, se dezvoltă favorabil schimburile 
în domeniul culturii, șfiinfei și arfei.

Pe drumul ascendent al relațiilor 
dintre cele două fări, evenimente im
portante, deschizătoare de noi per
spective au fost vizitele făcute în 
Italia în septembrie 1966 de minis
trul de externe al României, Corne
liu Mănescu, și în martie 1967 de pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Maxim Berghianu. Membri ai 
guvernului italian, ministrul comerțu
lui exterior, Bernardo Mattorello, sub
secretarul de stat Mario Zagari au 
vizitat România. Au fost tot atîtea 
prilejuri pentru a se constata că de 
ambele părți există dorinfa de a se 
merge înainte pe drumul dezvoltării 
colaborării, corespunzător intereselor 
celor două popoare. 1n acest context 
se înscrie și apropiata vizită în fara 
noastră a ministrului de externe al Ita
liei, Amintore Fântâni.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Italiei, poporul român felicită căldu
ros poporul italian și îi transmite cele 
mai bune urări pentru prosperitatea, 
pacea

• TRUPE IRAKIENE Șl KU- 
WEITIENE ÎN R. A. U. • 
AMÎNAREA FORMĂRII UNUI 
GUVERN IZRAELIAN DE UNI
UNE NAȚIONALĂ • DECLA
RAȚII ÎN CAPITALELE OC

CIDENTALE
CAIRO. — Postul de radio din ca

pitala R.A.U. a anunțat că unități 
irakiene au sosit pe calea aerului în 
R.A.U., urmînd să ocupe poziții la

ROMA. — In Comisia de afaceri 
externe a Camerei deputaților minis
trul de externe Fanfani a declarat în 
legătură cu situația din 
Mijlociu că Italia „a dus o 
vitate sistematică pentru 
cursul periculos al acțiunilor și con- 
traacțiunilor, a cerut examinarea 
principalelor probleme existente și 
a oferit soluții juste, acceptabile ce
lor două părți în conflict". Guvernul 
italian, a adăugat el, are în vedere 
politica sa în Mediterană și Orien
tul Mijlociu, care constă în „respec
tarea modului de viață, autonomiilor 
și libertății statelor existente, inclu
siv Izraelul, în prietenie fată de toți 
și în dorința de a contribui la dez
voltarea Orientului Mijlociu".

Orientul 
acti- 

a opri

(Urmare din pag. I)zesc aventuri agresive, organizează acțiuni provocatoare. Forțele imperialismului internațional, colonialiștii care masacrează patrioții în Aden duc un război împotriva poporului din Oman, sprijină forțele cele mai reacționare împotriva poporului din Yemen, nu așteaptă de- cît să profite de pe urma situațiilor tulburi, spre a-și deschide noi posibilități de amestec în această zonă geografică. Atrage atenția faptul că în aceste împrejurări nave ale flotei a Vl-a americane au îmbarcat la Neapole o divizie de pușcași marini și întreprind manevre în Medi- terana orientală. Nu este, de altfel, pentru prima dată cînd acestei flote i se atribuie un rol de jandarm, cu misiunea de a intimida popoarele din Orientul Mijlociu și Apropiat, regiune în care monopolurile imperialiste au mari interese Este în interesul tuturor popoarelor să se creeze în această parte a lumii relații care să bareze calea imixtiunilor externe, să nu permită imperialismului amestecțil în treburile , interne ale statelor.Desigur, situația existentă, la crearea căreia au contribuit în mare măsură tăciunii lăsați să mocnească sub cenușă de puterile imperialiste, este extrem de complexă. Dar însăsi experiența istorică a dovedit că în zilele noastre la soluții trainice și echitabile se poate ajunge nu pe calea confruntării de forțe, .care nu face decît să accentueze învrăjbirile, să sădească germeni de noi conflicte ; în Orientul Mijlociu

agențiile de presă transmit
aggagțMB

Algeria a rupt negocierile 
cu S.U.A. în problema achiziționării a 200 000 tone de grîu, întrucît guvernul american a încercat să impună o serie de condiții politice în timpul desfășurării negocierilor. S.U.A., se arată în declarația difuzată de agenția algeriană de presă, au amînat negocierile în această problemă de la o săptămînă la alta, în timp ce Algeria avea nevoie de grîu ca urmare a secetei .

La ceremonia de la Naglu, prilejuită de darea în funcțiune a celei mai puternice hidrocentrale din Afganistan, a participat N. V. Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. în aceeași zi au avut loc convorbiri oficiale între Nikolai Podgornîi și primul ministru al Afganistanului, Mohammed Hashim Maiwandwal.
nu există problemă internațională, oricît de spinoasă ar fi ea, care să- nu poată fi rezolvată prin înțelegere, dacă se iau în considerare în mod reciproc interesele naționale fundamentale ale popoarelor. Cel mai important comandament este de aceea să se dea dovadă de spirit de răspundere, de calm și rațiune politică, să se evite orice ar putea să

ță pe arena internațională o politică de pace, bazată pe principiile independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile altor țări, România socialistă ia poziție fermă împotriva oricăror comploturi imperialiste și se pronunță împotriva oricăror acțiuni agresive, a oricăror măsuri de natură să înăsprească relațiile dintre popoare,
INTERESELE POPOARELOR CER
MICȘORAREA ÎNCORDĂRII
IN ORIENTUL MIJLOCIU

înăsprească mai mult atmosfera, să se caute cu perseverență căi de a- planare a crizei, căutîndu-se soluții corespunzătoare drepturilor legitime ale popoarelor.în România, desfășurarea evenimentelor din Orientul Apropiat și Mijlociu, regiune aflată într-o zonă geografică apropiată de țara noastră, este urmărită cu atenție și îngrijorare. Promovînd cu consecven-

pentru reglementarea problemelor litigioase pe căi pașnice.Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la adunarea activului de bază al Forțelor Armate, „O situa
ție deosebit de gravă, ce nelinișteș
te profund toate popoarele, s-a 
creat în ultimul timp în Orientul 
Mijlociu. Poporul român sprijină 
lupta dreaptă a popoarelor arabe

Delegația economica ro
mâna con(Jusă de Dumitru Bejan, 

prim-adjunct al ministrului comerjului 
exterior, care se află în Austria la invita
ția președintelui Camerei federale aus
triece de comerf, Rudolf Sallinger, a 
vizitat în ultimele zile cîteva importante 
uzine și s-a întîlnit cu reprezentanți' ai 
unor firme care fac comerf cu fara 
noastră.

Spectacol de gală cu 
filmul „DaCii". Miercuri 
seara la cinematograful Gaumont 
Palace din Paris a avut loc repre
zentația de gală cu filmul „Dacii", 
coproducție româno-franceză, re
alizată de regizorul Sergiu Ni- 
colaescu. Au asistat numeroase 
personalități ale vieții artistice și 
culturale.

Lucrările celei de-a 25-a 
sesiuni a Comisiei Dunării, la care participă reprezentanții țărilor membre ale Comisiei, au început joi la Budapesta. Participă, de asemenea, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor din R. F. a Germaniei în calitate de observatori, precum și ai Administrației fluviale „Porțile de Fier”. Delegația română este condusă de Dumitru Turcuș, ambasadorul României la Budapesta.

Noi acțiuni de guerilăs au 
semnalat miercuri în regiunile din estul 
Boliviei. Un comunicat al trupelor gu
vernamentale anunță că un grup de 
partizani a ținut sub control timp de 
mai multe ore un sat după care a 
plecat într-o direcție necunoscută.

și progresul patriei sale.

Imagine a uneia din modernele autostrăzi care brăzdează Italia

Comunicatul bulgaro-turc la încheierea convorbirilor de la Sofia dintre miniștrii de externe ai celor două țări exprimă satisfacția ambelor părți în legătură cu dezvoltarea relațiilor bilaterale în spiritul bunei vecinătăți și al colaborării și constată existența posibilităților' de extindere a colaborării economice. Miniștrii și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu evoluția evenimentelor din Vietnam și au salutat extinderea relațiilor și contactelor între țările europene, subliniind că Turcia și Bulgaria doresc să contribuie la această evoluție. Ei au amintit rezultatele pozitive obținute de țările balcanice în dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate și colaborare, în asigurarea păcii și crearea unui climat de încredere reciprocă.
„Cosmos-162". La 1 iunie în 

Uniunea Sovietică a fost lansat sateli
tul artificial al Pămîntului — „Cos
mos-162". (TASS).

ECRAN
ARMATĂ LA

LICITAȚIE

Cu un an în 
urmă, un pro
iect guvernamen
tal prevedea re
ducerea efective
lor micii armate 
(6 000 de oa
meni) a Marelui 
ducat luxembur- 
a vrut altfel: 

simplu a forțelor

pentru apărarea independenței și 
cuceririlor lor democratice și so
ciale, pentru realizarea aspirațiilor 
lor de unitate națională. Ne pro
nunțăm împotriva tuturor unelti
rilor reacțiunii, ale cercurilor im
perialiste, în frunte cu cele ale im
perialismului 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 inter
național. 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 ajunge Ia a- 
corduri raționale și echitabile, care 
să țină seama de drepturile legiti
me ale popoarelor interesate.

Interesele popoarelor din Orien
tul Mijlociu, interesele generale ale 
păcii cer ca între țările din această 
zonă să existe relații de colaborare, 
cer excluderea amestecului reac
țiunii imperialiste în treburile lor 
interne, asigurarea progresului e- 
conomic, național și social al aces
tor țări".Glasul poporului român se face auzit eu hotărîre în sprijinul ideilor de pace și bună vecinătate, de respect față de libertatea și independența națiunilor, față de drepturile fundamentale ale tuturor țărilor și popoarelor. Cetățenii Republicii Socialiste România își exprimă speranța că aceste idei se vor impune și vor triumfa în Orientul MijlOGiu și Apropiat.

încheierea convorbirilor dintre John Lyng si Marko 
Nikezici. în cursul întrevederilor de la Oslo dintre miniștrii de externe ai Norvegiei și Iugoslaviei s-a confirmat apropierea dintre punctele de vedere ale celor două părți privind o serie de probleme internaționale. Oprindu-se asupra situației actuale din Europa, cei doi miniștri de externe au constatat cu satisfacție existența unor tendințe pozitive spre slăbirea încordării pe continentul european. Ei au reafirmat dorința guvernelor lor de a promova o politică care să încurajeze aceste tendințe. Partea iugoslavă și-a exprimat, în timpul discuției referitoare la problemele europene, îngrijorarea în legătură cu ultimele evenimente din Grecia. Cele două părți au subliniat că tratatul de nerăspîndire a armelor nucleare trebuie să aibă asemenea prevederi incit să nu pună în nici un fel într-o poziție de inegalitate țările care nu produc arme nucleare. Cele două părți s-au pronunțat pentru încetarea bombardamentelor aviației S.U.A. asupra R. D. Vietnam, ca prim pas pe calea reglementării conflictului. (Taniug).

Toate activitățile din Aden au fost suspendate joi datorită grevei generale declarate la apelul Frontului de eliberare a sudului ocupat al Yemenului (FLOSY). Portul din Aden a fost și.el închis, a patra zi consecutiv, din cauza grevei muncitorilor portuari, în cursul zilei, în diferite cartiere ale orașului au avut loc ciocniri între populație și trupele britanice, soldate cu răniți. Greva a fost „totală și eficientă”, în ciuda apelului autorităților care au cerut locuitorilor să nu participe la ea. (Reuter).
I In cadrul ședinței Comi- 
I siei militare de armistițiu de 
I la Panmunjon reprezentantul
I părții coreene a protestat împotriva pătrunderii în apele teritoriale coreene la 27 mai a unui grup de peste
110 nave militare americane, care au deschis focul asupra regiunilor de coastă, violînd în mod grosolap
! prevederile acordului de armistițiu.El a avertizat partea americană că poartă întreaga răspundere pentru
I aceste provocări militare. (A.C.T.C.).

0 delegație a C.C. al P.C. 
• din Germania,în frunte cu Max 
I: Reimann, prim-secretar al Comțțe- *: tului Central, a sosit la 1 iunie 
I la Sofia.

Ședința Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare 
a fost prezidată joi dimineața de șeful 
delegației române, Nicolae Ecobescu, 
reprezentantul permanent al Republicii 
Socialiste România pe lîngă Oficiul 
european al Națiunilor Unite de la 
Geneva. Șeful delegației indiene, Tri- 
vedi, a propus ca, în lipsa unui text 
de tratat de neproliferare, comitetul 
să ia în discuție celelalte probleme ale 
dezarmării pentru care i-a dat mandat 
Adunarea Generală a O.N.U. — măsu
rile colaterale etc. Șeful delegației ca
nadiene, Burns, a cerut ca cei doi 
copreședinți ai comitetului, W. Foster 
și A. Roscin, să studieze această pro
punere.

ghez. Parlamentul 
desființarea pur și 
armate. Degeaba au protestat șefii 
militari. Noul guvern, instalat în fe
bruarie anul acesta, a depus în Ca
meră un nou proiect, în a cărui ex
punere de motive se arată că „mij
loacele financiare restrînse" ale"duca
tului nu permit întreținerea unei ar
mate. în momentul de față votul par
lamentului este adus la îndeplinire. 
Acum cîteva zile, pe fostul teren al 
armatei, de la Carpellen, lîngă Lu
xemburg, trecătorii puteau vedea un 
fapt fără precedent: scoaterea la me
zat a materialelor armatei. Preocu
pat de slăbirea „solidarității atlan
tice", un ziar occidental scrie că a- 
cum în N.A.T.O. „s-a produs o nouă 
breșă". Pentru a o 
ducatului a hotărît 
tăți de... voluntari, 
o ironie la adresa 
tăți"...

umple, guvernul 
crearea unei uni- 
Ceea ce sună ca 
acestei „solidari-

„SALUBRI
TATE"
TURISTICĂ

Un proces de 
răsunet a zguduit 
recent opinia pu
blică din Brazi
lia. în boxa acu
zaților — patru 
polițiști din De
partamentul pen
tru combaterea 

cerșetoriei. Ei îivagabondajului
„recuperau într-o manieră proprie 
pe cei prinși la razii: îi urcau în 
dube, îi „anesteziat" cu măciucile și 
apoi îi azvîrleau de pe pod în apele 
repezi ale rîurilor Guarda și Gtiandu. 
Acuzarea a avansat cifra de 65 pen
tru numărul celor astfel uciși. La tim
pul său, unele ziare au ridicat puțin 
vălul asupra acestei „soluții finale", 
dar un sistem de complicități ierar
hice, care funcționa fără greș pînă la 
venirea actualului guvern, rettșea să 
distrugă sistematic orice probe ma
teriale. Cerînd „clemență" pentru 
clienții lor, avocații au adus straniul 
argument că aceștia au interpretat 
„prea riguros" dispozițiile Departa
mentului turistic privind „curățirea" 
orașului Bio de Janeiro de oameni 
fără căpătîi. în lipsa pedepsei cu 
moartea, tribunalul l-a condamnat pe 
acuzatul principal, un sergent, la 316 
ani închisoare. Avocatul lui a jubi
lat : „clientul meu se poate socoti 
norocos, căci se temea de 500 ani, 
cît ceruse procurorul"...

fi
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