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se regenerează numai 
Sînt indivizi care au 
la apatia asistentei în 
exprimă gîndurile (fie 
reduce la cîteva per-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a primit sîmbătă 3 iunie pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten-

dominant — 
reprezintă si 

interesele ge-

Traian SILEA
economist specialist
în Comitetul de Stat al Planificării

care să orga- 
demonstrațiile 
pace. Arătînd 
Statele Unite
35 la sută,

nu este întîmplă- 
Senatorul Van- 
Hartke, meni
al Comisiei fi- 

Senatu-
referindu-se la 

operațiunilor

țiar al Marii Britanii în Republica 
Socialistă România, Sir John Chad
wick, în audiență de prezentare.

Cu această ocazie a avut loc o 
convorbire cordială.

Șantierul naval Oltenița. Un nou vas va pleca pe drumul apelor
Foto : R. Costin

cru 
tor. 
ce 
bru
nanciare a 
lui, 
costul 
din Vietnam, aprecia 
că, în cazul în care
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SUPRASTOCAREA

@ De ce nu se vorbește de cauzele primare ale aprovizionărilor 
disproporționate? • Grămezile scad într-o parte și cresc în alta! 
@ Motivele obiective se dovedesc a fi calcule subiective, sim-
plsste S Practici care îi împing pe directori să supraliciteze

Deși în ultimul timp stocurile su- 
pranormative prezintă o tendință de 
scădere, ele se mai mențin încă la un 
nivel destul de ridicat și se întîmplă, 
adeseori, în cadrul unor fabrici și uzi
ne, ca, pe măsura îndepărtării unora, 
să se formeze altele, chiar mai mari.

La uzinele „Tractorul“-Brașov, de pil
dă, în primul trimestru al acestui an 
au fost lichidate unele stocuri, în va
loare de circa 9 milioane lei, dar s-au 
produs altele, însumînd aproximativ 10 
milioane de lei. S-au mai înregistrat 
atari rezultate contradictorii la Uzina

mecanică Tr. Severin, întreprinderea 
de prefabricate Craiova, uzinele 
„Grivița Roșie“-București, Fabrica „13 
Septembrie“-Sibiu.

Lichidarea și formarea la loc a 
stocurilor supranormative este deter
minată, după părerea mea, de faptul 
că nu se acționează decît arareori a- 
supra cauzelor primare ale lipsurilor, 
acestea nu sînt legate dc răspunderile 
directe, materiale și morale. Or, numai 
extirparea cauzelor primare care ge
nerează formarea stocurilor supranor- 
malive. face posibilă prevenirea lor în 
viitor. în acest sens, sînt dc părere că 
depistarea acestor cauze trebuie să 
pornească de la stocurile supranorma
tive care se produc din vina bene
ficiarului, a celor care se înregistrea
ză datorită furnizorului și a celor ge
nerate de unele încurcături provocate 
de organul tutelar.

Beneficiarii unor materii prime, ma
teriale, piese, subansamble și produse 
finite, manifestă uneori tendința dc 
a se aproviziona nerațional, fapt care 
aduce prejudicii, amplificate mai ales 
în cazul mărfurilor importate. Cîteva 
exemple. întreprinderea minieră „Os
tia" a importat clorură de zinc care 
a devenit încă de la început stoc su- 
pranormativ. (10,9 tone s-au depre
ciat chiar). La IPROFIL-Rădăuți s-a 
creat un astfel de stoc de circa 46,0 
tone lacuri carbamidice mate impor
tate din Suedia. Față de asemenea 
acte, se dau justificări „de suprafață". 
Astfel, conducerea întreprinderii mi
niere „Ostra" prezintă, drept argu
ment, alegerea unui procedeu de flo- 
tație necorespunzător, care pe parcurs 
a trebuit să fie înlocuit. Iar cea a 
IPROFIL-Rădăuți arată că garnitura 
de mobilă „Stejarul", la fabricația că
reia urma să se folosească lacurile, nu 
corespunde calitativ și deci nu poate 
fi exportată, așa cum s-a prevăzut. 
Cine se face răspunzător de alegerea
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® Valorificăm 
eficace timpul de 
muncă numai prin 
organizarea știin
țifică a producției

• Un spirit de 
muncă nou se con 
turează în ferme

COMUNICAT
cu privire la vizita

Santiago Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist din Spania,

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, în
tre 28 mai — 2 iunie a.c. tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist din Spania, 
a făcut o vizită de prietenie în Re
publica Socialistă România.

Cu acest prilej, tovarășul San
tiago Carrillo a avut convorbiri cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. La 
convorbiri au participat tovarășii 
Alexandru Drăghici, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirilor, părțile 
au reafirmat întru totul pozițiile 
exprimate în Comunicatul comun 
adoptat la București în aprilie 1966, 
s-au informat reciproc asupra ac-

CU PRILEJUL „ZILEI PIONIERILOR"

de lucrări ajunse în etapa pe țară 
a concursului. Fiecare tablou este 
o fereastră deschisă spre universul 
copilăriei, a unei copilării fericite 
pe care o trăiește astăzi tînăra ge
nerație din patria noastră. O măr
turisesc aceasta atît scenele din 
viața patriei, așa cum le-au văzut 
elevii-artiștî, cît și tonurile vii, cu
lorile în care sînt redate chipurile,

obiectele, colțurile de natură, uni
versul familiar autorilor.

Conducătorii de partid și de stat' 
au parcurs pe rînd toate sălile ex
poziției, s-au oprit în fața multora 
dintre lucrări, dînd o caldă 
ciere organizării concursului 
poziției, creațiilor celei mai 
generații de artiști plastici.

SPECTACOL FESTIV

apre- 
și ex- 
tinere-£

Concepția filozofică a clasei mun
citoare este copilul de maturitate al 
rațiunii zămislit la capătul unui 
drum lung și cețos. Teoria lui Marx 
a proiectat asupra vieții sociale un 
necruțător fascicol de lumină rece, 
un fulger de luciditate și de adevăr, 
întruchipare a logicii, dedusă în linii 
generale încă cu un secol în urmă, 
din logica mecanismului societății — 
socialismul este prima operă istorică 
grandioasă, conștientă a popoarelor. 
Idealul comunismului, de o cute- * 
zanță fără egal, considerat mult 
timp o utopie, învinge datorită a- 
cestui teribil aliat pe care și l-a ales 
chiar din fașe — rațiunea.

Forțele adverse sînt în esență ira
ționale, dar, pentru a supraviețui, ele 
își confecționează o înșelătoare apa
rență de logică și rațional. Dacă a- 
cest văl mincinos nu este sfîșiat de 
sabia ascuțită a judecății, vechiul 
poate tine multă vreme mințile oa
menilor în captivitate. Minciuna și 
impostura se biziiie pe credulitate, pe 
timorarea ce o exercită o fațadă ar
hitectonică fastuoasă. Experiența 
luptei pentru socialism ne-a învățat 
însă că nimic nu poate fi acceptat 
fără a fi gîndit, pătruns cu mintea 
proprie. Tot ce se adresează minții 
trebuie supus examenului ei radio- 
scopic. A privi cu ochi critici un text, 
chiar celebru, clasic, nu este un gest 
de impertinență, ci manifestarea fi
rească a funcțiilor vitale ale oricărei 
minți neaservite. De altfel, numai 
o asemenea abordare permite inter
ceptarea integrală a unui mesaj de 
idei, și, în același timp, sporirea lu
minii sale cu seînteia propriei noa
stre judecăți. A avea revelația exis
tenței unei fisuri, chiar într-o logică 
faimoasă, și a închide ochii, înseam
nă a ultragia rațiunea. Pentru că 
— trebuie să ne pătrundem de acest 
principiu profund progresist și sti
mulator al partidului nostru — nici 
un adevăr nu e veșnic. Nimeni nu 
s-a dovedit pînă astăzi depozitarul 
adevărului absolut. Absolutul e fata 
morgana ce cheamă veșnic însetata 
noastră minte-

Gîndirea independentă presupune 
însă temeritatea de a descoperi ade
vărul. Căci, răscolind după adevăr, 
scoți adesea la iveală straturi de 
minciună și de eroare. Sau mormane 
de steril, considerat minereu. Ase
menea surprize tulbură, pentru că 
obligă la atitudine. Posesiunea ade
vărului implică curajul de a-1 afirma, 
îndrăzneala afirmării este virtutea 
cunoașterii. Ea este rară însă, căci 

'■ trebuie să riște infirmarea. Deci, 
i incomoditatea înfruntării altor păreri«

dificultatea discuției. De aceea se 
găsesc oameni ce-și spun : „este mai 
convenabil adevărul cunoscut, adevă
rul cu care s-a obișnuit urechea tu
turor". Și subscriu, automat, certifi
catul acestuia, cruțîndu-și mintea, fă- 
cînd economie de materie cenușie. 
Uitînd însă că această miraculoasă 
și sublimă substanță, acest tainic ză- 
cămînt uman, 
prin consum, 
devenit imuni 
fața căreia își 
că aceasta se 
soane sau capătă dimensiunea unei 
săli). Asemenea preoți ai platitudinii, 
privesc cu o totală indiferentă indife
rența auditoriului. Ei pierd contactul 
cu mințile altora pentru că, din lene 
sau din conformism, încetează de a 
mai pune în.priză propria lor minte.

Una din probele supreme ale unei 
rațiuni nealterate este convingerea că 
și alte minți pot emite păreri. îi este 
greu unui om să îmbrățișeze, singur, 
totalitatea laturilor unui fenomen. 
Fiecare individ vede lucrurile din- 
tr-un unghi propriu; a cărui ampli
tudine este determinată de experien
ță. de cultură, de inteligentă. Mai 
multe unghiuri de vedere alăturate 
dau o deschidere largă spre adevăr. 
Mai multe păreri contopite, prin în
fruntare, sporesc lumina în care se 
arată realitatea. Părerea altuia 
— dacă este liberă de servituti — te 
ajută să întrezărești o consecință la 
care nu te-ai gîndit, să iei în consi
derare o latură care ți-a scăpat, să-ți 
corectezi o convingere, să ameliorezi 
o hotărîre. Unul și același lucru poate 
da reacții subiective diferite, în func
ție de interesele pe care le afectează. 
Cunoașterea tuturor reacțiilor indi
viduale sau de grup, a tuturor inte
reselor, te ajută să discerni, și să dai 
prioritate interesului 
prin masa pe care o 
prin raportul său cu 
nerale ale societății.

De ce ne irită uneori părerile al
tora ? Și, mai ales, cele care le con
trazic pe ale noastre ? Pentru că unii 
dintre noi tind instinctiv spre formu
la cea mai comodă de soluționare a 
lucrurilor. Ceea ce, desigur, conduce 
aproape fatal la imperfecțiune. Sau 
se tem că lipsa adeziunii unanime 
față de părerea proprie le știrbește 
prestigiul și autoritatea. Dar autori
tatea cuiva nu se poate afirma în

Dumitru POPESCU

Ziua pionierilor — sărbătorită 
anul acesta pentru prima dată în 
țara noastră de purtătorii cravate
lor roșii — este marcată pe întreg 
cuprinsul patriei de entuziaste ma
nifestări ale tinereții, la care par
ticipă deopotrivă cei ce îndrumă zi 
de zi tinerele vlăstare ale țării.

Sîmbătă după-amiază, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Emil Bodnaraș, Alexan
dru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, 
Uie-Verdeț, Maxim Berghianu, 
Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Dumitru Coliu, 
Florian Dănălache, Janos Fazekaș, 
Mihai Gere, Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Vasile Patilineț, 'Vir
gil Trofin au vizitat Expoziția de 
desene și pictură a .pionierjlpr și

, școlărilbr, 'găzduită în sălile Mtii' .. 
zeului Simu.

Conducătorii de partid și de stat 
au fost îritîmpinați de tovarășii 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîn- 
tului, Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ion Teoreanu și 
Ion Stoian, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Miron Constantinescu, ad
junct al ministrului învățămîntului, 
Traian Pop, președintele Consiliu
lui Național al Organizației Pio
nierilor.

La intrarea în muzeu, un grup de 
pionieri au salutat pe conducătorii 
de partid și de stat cu însuflețite 
urale și le-au oferit buchete de 
flori.

Președintele Consiliului Național 
al Organizației 
mează 
500 de 
ție au 
mii de 
tate în 
inițiat 
la care au participat 
școlari din clasele I—VIII ale șco
lilor din întreaga țară. Selecția 
pentru expoziție s-a făcut din 1 600

Pionierilor infor- 
pe oaspeți că cele aproape 
lucrări plastice din expozi- 
fost selecționate din mii și 
lucrări care au fost prezen- 
diferite faze ale concursului 
în cinstea Zilei pionierilor 

pionieri și

După vizitarea expoziției, con
ducătorii partidului și statului au 
asistat la spectacolul festiv prezen
tat în sala Palatului Republicii. 

’ Pionierii fac oaspeților o primire 
entuziasta-.-'

Sunetul cristalin al trompetelor 
vestește începerea spectacolului. O 
formație corală pionierească, îm
preună cu două orchestre, into
nează cîntecele „Sîntem zorii noi" 
de Emil Lerescu și „Drag pămînt 
românesc" de Temistocle Popa, 
premiate la concursul pentru „Mar
șul pionierilor". Urmează apoi o 
suită de cîntece, piese instrumen
tale și vocale din repertoriul cla
sic universal și din cel contempo
ran românesc, recitări, dansuri. La 
reușita întregului spectacol și-au 
dat contribuția corul de copii al 
Radioteleviziunii, corul Palatului 
pionierilor și corul pionierilor li
ceelor de muzică, orchestra sim
fonică și ansamblul de violoncele 
ale liceului de muzică nr. 2, or
chestra de cameră a Liceului de 
muzică nr. 1, formațiile de dansuri 
ale Palatului pionierilor, ale șco-

Iilor generale nr. 40, 36, 92 ale
or-

Și 
școlii de coregrafie, o formație 
chestrală a Ansamblului Ciocîrlia, 
numeroși pionieri — recitatori și 
prezentatori.

Prezenți întotdeauna la marile 
sărbători ale poporului nostru, pio
nierii sînt de data aceasta ei înșiși 
sărbătoriți. Cîntecele și versurile 
închinate partidului, patriei, zilelor 
fericite ale copilăriei luminate de 
socialism au exprimat în chip e- 
moționant cele mai alese senti
mente ale tinerei generații.

La sfîrșitul spectacolului, corurile 
reunite au intonat cîntecul „Partid, 
pavăza mea" de țon Chirescu. Re
luat de toți pionierii din sală, cîn
tecul a devenit un puternic și e- 
moționant imn de slavă închinat 
partidului.

Sute și 
deasupra 
momentul 
un imens
micilor artiști din partea conducerii 
de partid și de stat.

1 (Agerpres)

sute de mîini se ridică 
capetelor, aplaudînd în 
cînd pe scenă este adus 
coș cu garoafe, dăruit

Mașini pentru transportul, 
pe șantiere

La Uzina mecanică de mașini și utilaj minier din Baia Mare a fost 
realizat primul dumper pitic de fabricație românească. Executat pe 
baza unui proiect elaborat de institutul de specialitate al Ministerului 
Construcțiilor de Mașini, noul produs, care va servi la mecanizarea 
transporturilor interioare pe șantierele de construcții, are caracteristici 
tehnice asemănătoare cu cele ale mașinilor similare fabricate în străi
nătate. El poate transporta intr-o cursă pe drumurile carosabile cu îm
brăcăminte de beton sau piatră circa 2 000 kg materiale de construcții 
(nisip, pietriș, pastă de var, cărămizi, beton etc), iar pe cele de pămînt, 
o încărcătură însumînd circa 1 500 kg de materiale. (Agerpres)

Apropiata vară din 
S.U.A. se anunță mai 
fierbinte din punct 
de vedere politic de
cît cele precedente. 
Escaladării agresiu
nii în Vietnam, unii 
lideri ai mișcării pen
tru drepturile civile 
intenționează să-i 
opună o conira-esca- 
ladare a protestului 
față de această a- 
gresiune. Inițiatorul 
acțiunii, Dr. Martin 
Luther King, a denu
mit-o „Vara vietna
meză", și, în cursul 
ei, ar urma să fie fo
losite metodele prin
cipale ale mișcării 
pentru drepturile ci
vile : adunări și mar
șuri de protest. Pas
torul negru a făcut 
apel la strîngerea 
unui fond de 700 de 
mii de dolari (suma 
este destul de mo
destă, dacă ne gîn- 
dim că pentru un loc 
în Senat campania 
electorală costă un

milion de dolari) și 
la recrutarea a zece 
mii de activiști vo
luntari 
nizeze 
pentru 
că în 
„poate
poate majoritatea oa-

I

scară națională a u- 
nui protest de masă 
împotriva războiului 
din Vietnam și re
unirea efectivă cel 
puțin a unei părți a 
mișcării pentru drep
turile civile cu cei 
care sînt în dezacord

tivității și preocupărilor actuale ale 
celor două partide. Au fost discu
tate, de asemenea, probleme pri
vind situația internațională, miș
carea comunistă și muncitorească, 
dezvoltarea în continuare a relații
lor frățești dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
din Spania.

Partea română a exprimat spriji
nul deplin și solidaritatea interna- 
ționalistă a P.C.R., a tuturor oame
nilor muncii din România cu lupta 
clasei muncitoare, țărănimii, stu
denților și intelectualilor spanioli 
împotriva regimului franchist, cu 
activitatea Partidului Comunist din 
Spania pentru realizarea unității de 
acțiune a comuniștilor, socialiștilor, 
catolicilor, a tuturor forțelor demo
cratice, progresiste și patriotice, a 
maselor largi populare în lupta 
pentru apărarea intereselor lor vi
tale, pentru instaurarea drepturilor 
și libertăților democratice, pentru 
pace și progres social.

Partea spaniolă și-a manifestat 
satisfacția pentru succesele obținu
te de poporul român, sub condu- 
cerea partidului său comunist, în 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
cel de-al iX-lea Congres și înfăp
tuirea planului cincinal, atît în in
dustrie cît și în agricultură. Ea dă 
p înaltă apreciere progreselor ob
ținute de Republica Socialistă 
România în domeniul culturii și al 
educației.

De asemenea, partea spaniolă 
și-a exprimat satisfacția pentru so
lidaritatea internaționalistă pe care 
Partidul Comunist Român o ma
nifestă față de lupta poporului spa
niol.

Constatînd intensificarea acțiu
nilor agresive ale cercurilor impe
rialiste și îndeosebi ale imperialis
mului american, care încalcă inde
pendența și suveranitatea altor țări 
și încurajează forțele reacționare 
de pretutindeni, cele două partide 
au subliniat că pentru zădărnici
rea acestor acțiuni, pentru crearea 
unui climat de securitate și pace 
în Europa și în lumea întreagă se 
impune întărirea unității întregului 
front anti imperial ist, a tuturor for
țelor iubitoare de pace.

(Continuare în pag. a V-a)
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CRA VA TELE ROȘII
Deși perioada de timp care a 

trecut de la reorganizarea activi
tății pionierești este relativ scurtă, 
asistăm la o puternică declanșare 
de inițiative ce împrospătează și 
îmbogățește viața pionierească, 
dîndu-i un caracter tot mai viu și 
mai atractiv. Cei peste 80 000 de 
comandanți de unități și detașa
mente, recrutați din rîndul învăță
torilor și profesorilor cu o bogată 
experiență în munca educativă, se 
străduiesc să iie la înălțimea no
bilei sarcini încredințate lor de 
partid. Pe fondul pozitiv al acu
mulărilor de experiență anterioară, 
consiliile pionierești s-au angajat 
într-o muncă însuflețită de ridicare

Conf. univ. Traian POP
Președintele Consiliului Național 

al Organizației Pionierilor

calitativă a activității pionierești, 
întregind opera de educare pe 
care o desfășoară școala și fa
milia. Este vorba de un cîmp larg 
de acțiuni menite să trezească in
teresul elevilor pentru învățătură, 
să îmbogățească orizontul lor cul
tural, să le dezvolte dragostea 
pentru știință și tehnică, pentru 
muncă și creație, să contribuie

este nici pe departe 
însoțit de o stare de 
spirit a opiniei publi
ce asemănătoare ce- 
leia din timpul celui 
de-al doilea război 
mondial. Creșterea 
pierderilor umane 
face să se lărgească

„Vara vietnameză"
a

la

menilor sînt adînc în
grijorați în legătură 
cu războiul", Dr. King 
a relevat : „Sperăm 
că organizînd efor
turile vom transforma 
această îngrijorare 
într-o forță politică 
împotriva războiului 
și a intervenției Sta
telor Unite oriunde".

Este pentru prima 
oară cînd se încear
că organizarea pe

cu politica adminis
trației în Asia de 
sud-est.

Continuarea și in
tensificarea agresiu
nii în Vietnam con
stituie un catalizator 
pentru multiple feno
mene politice, econo
mice, culturale, so
ciale, financiare sau 
ideologice ale vieții 
americane. Acest lu-

cadența actuală se 
va menține, peste un 
an amploarea mijloa
celor angajate va fi 
mai mare decît în 
orice război la care 
au participat Statele 
Unite. Dar acest efort 
militar — după cum 
se lamentează unii 
politicieni americani 
— nu numai că nu 
dă rezultatele sconta
te pe front, dar nu

mereu cercul fami
liilor îndoliate. O an
chetă publicată în 
„New York Times 
Magazine" reda at
mosfera care încon
joară pe soldații 
demobilizați din 
corpul expediționar 
pentru care princi
pala problemă de 
readaptare o ridică 
indiferența mediului

în care revin. Sin
gurele persoane care 
le acordă atenție sînt 
adversarii agresiunii 
care îi . condamnă și 
blamează.

Fenomenul intern 
cel mai pregnant al 
ultimelor luni îl re
prezintă în Statele 
Unite adîncirea di
sensiunilor în legătu
ră cu politica oficia
lă a Washingtonului 
în Vietnam. Tema 
principală pe care 
au loc toate varia- 
țiunile, fie că sînt 
făcute de vîrfurild 
administrației, de co
mandantul trupelor 
din Vietnamul de sud 
— generalul West
moreland — de „uliii* 
democrați sau repu
blicani, de presă, 
este că efortul mi-

Eugen PREDA

(Continuare 
în pag. a V-a)

formarea profilului lor moral și ce
tățenesc.

între acțiunile extradidactice 
care au darul să stimuleze pre
ocuparea pionierilor și școlarilor 
pentru învățătură, cercurile știin
țifice și tehnice ocupă un loc în
semnat. Fiecare oraș și raion, fie
care localitate are anumite parti
cularități economice, geografice, 
istorice și folclorice. Pentru valo
rificarea acestui ansamblu de bu
nuri materiale și spirituale, se 
vădește tot mai mult interes pentru 
înființarea unor cercuri tehnico- 
științifice legate de economia lo
cală, care au totodată menirea 
să contribuie la orientarea pro
fesională a elevilor. Pot fi evi
dențiate în această privință, cer
cul micilor sondori de la Țicleni, 
ale micilor mineri de la Petroșani 
și Motru. în mai multe școli din 
regiunea Oltenia, funcționează 
cercuri ale apicultorilor, iar la 
Școala generală din . Ovidiu — 
Constanța, un cerc de radio unde 
se construiește un robot tele
comandat.

O desfășurare tot mai vie cu
noaște activitatea cultural-artistică 
a pionierilor și școlarilor. în majo
ritatea regiunilor s-au organizat 
ansambluri pionierești folclorice 
care contribuie la promovarea tra
dițiilor și cultivarea aptitudinilor 
artistice ale copiile.’' în orașul Ro
man, există un ansamblu a’j'Jșfic 
care înmănunchează peste 500 de 
pionieri și școlari. Unele consilii 
pionierești întocmesc albume fol
clorice care conțin cîntece, versuri, 
zicători, motive naționale. S-au or
ganizat numeroase expoziții cu lu
crări ale copiilor : desene, gravuri, 
sculpturi etc. Unor asemenea mani
festări vine să li se adauge, cu 
prilejul Zilei pionierilor, o intere
santă expoziție de artă plastică 
deschisă la București, rod al unui 
concurs pe țară inițiat de Consi
liul Național al Organizației Pionie-

(Continuare în pag. a IV-a)
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DIVERS
Nu vă 
grăbiți!

Tovarășa Floarea Ionescu din 
București, Calea Dorobanților nr. 
27, primește pensie de boală. în 
luna decembrie, anul trecut, fi
ind internată în spital, nu a pri
mit pensia. Atunci, s-a adresat 
în scris Oficiului de prevederi 
sociale al raionului 30 Decem
brie. Deși a depus trei cereri 
scrise (numerele 7 413 din 8.IV, 
10171—15.V. și 11 163—25.V) 
pentru a primi dreptul său, to
varășii de la Oficiul de preve
deri sociale nu s-au ostenit nici 
măcaT cu un răspuns.

încet, tovarăși 1 Să nu vă to
ciți mînecuțele.

Vindea 
cioara drept 
scatiu

Depunea mărturii mincinoase, 
își făcuse din aceasta o profe
sie. Contra unor sume frumușe
le, Tudor Zălog din Bobu (Gi- 
lort) era în stare să jure că l-a 
văzut cu ochii lui, pe cutare, in- 
trînd pe gaura cheii sau călăto
rind clandestin pe o cometă. în 
ultimii trei ani a depus ca „mar
tor" în 15 procese. Cetățenii din 
comună erau indignați. Acum 
însă, au motive temeinice să ră
sufle ușurați. La al 16-lea proces 
i s-a înfundat. Trimis în jude
cată pentru mărturie mincinoa
să, s-a ales cu 3 ani de închi
soare. Adică Zălog va sta... ză
log timp de 3 ani, pînă va în
văța alfabetul adevărului. Ches
tiunea este strict autentică (nu 
umblăm, ca el, cu cioara vop
sită 1)

S-au regăsit
Trei frați Chirilovici: Sergiu, 

din Cîmpulung Muscel ; loan, 
din București și Petre, din Su
senii Bîrgăului-Bistrița Năsăud. 
Rămînînd orfani de mici, au fost 
împrăștiați care încotro. Și n-au 
mai știut unul de altul. Fiecare 
credea că celălalt nu mai trăieș
te. De curînd, solicitînd ajutorul 
organelor de miliție, s-au regă
sit. După 35 de ani. Și ădunîn- 
du-se în Casa fratelui mai mare 
din Cîmpulung Muscel, transmit 
pe această cale mulțumirile lor 
inimoșilor lucrători de miliție 
pentru sprijinul dat.

În balanță
La Baza de recepție Pădureni 

(Panciu) se află un cîntar basculă 
pentru autocamioane. Pe el se 
cîntăresc mașinile cu cereale ca
re pleacă din bază. De la un 
timp, cîntarul arăta o greutate 
mai mare decît în realitate (di
ferență de cîteva sute de kilo
grame). Să fie cîntarul defect ? 
Misterul a fost descoperit. Se 
afla sub cîntar. Se numește Toa- 
der Lazăr, paznic la această 
bază, (ținea loc de tara). Intra 
acolo din ordinul șefului de de
pozit Constantin Palade. Plusul 
de cereale, astfel realizat, era în
sușit de șeful depozitului. Acum 
faptele necinstite ale lui C. Pa
lade vor fi cîntărite de justiție. 
Fără ajutorai paznicului.

Corida n-a 
mai avut loc

Un taur de la stațiunea de 
montă din Coșna (Vatra Dornei), 
propus pentru reformare, a ple
cat la abator. După 3 zile de 
așteptare (timp în care i s-au fă
cut formele legale de sacrifica
re) a fost hăcuit. Abia după a- 
ceea s-a constatat „substituirea". 
In loc să dea pierzaniei taurul 
reformat, oameni distrați au tri
mis la abator unul din floarea 
cavalerilor de arenă, care valora 
6 500 lei. Tehnicianului loan 
Hrincă (vinovat de încurcătură) 
i s-a desfăcut contractul de mun
că, imputîndu-i-se și contrava
loarea mîndrului patruped. A 
scăpat totuși ieftin. Dacă supra
viețuia răposatul, care a ajuns 
antricoate, și ar fi ieșit, pentru 
o clipă, din curtea abatorului, în- 
tîlnirea pe viață și pe moarte era 
inevitabilă.

Sah mat!»
Cînd conduce tramvaiul. Ion 

Nistor (București, Bd. Magheru 
18), manipulant la I.T.B., gîndeș- 
te despre pietoni: „Ce oameni 1 
Umblă brambura pe străzi, fără 
să respecte regulile de circula
ție". Are dreptate. (Probabil că 
pietoni nedisciplinați i-au creat 
destule emoții Iui, ca manipu
lant). Cum se comportă I. Nis
tor ca pieton ? Iată-1, în stare de 
ebrietate, traversînd Bd. Maghe- 
ru printr-un loc nepermis. Un 
autoturism l-a surprins și la ac
cidentat. Revenindu-și, a excla
mat indignat s „Ce șoferi I Um
blă aiurea pe străzi, fără să se 
gîndească la noi, sărmanii 
toni". Mai bine rămînea la 
ma părere.

Rubrică redactată 
Ștefan ZIDARIȚĂ 
Ștefan D1NICĂ 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

pie- 
pri-

dei

SCINTEIA

pentru camerele de zi

duminică 4 iunie 1967

DRĂGĂȘANI ȘI OLĂNEȘTI

APARTAMENTE
PE CREDIT

PRODUSE
tea de persDIN METAL

borcanelora sticlelor șiPENTRU pectiva -

ÎN ORAȘELE RM. VÎLCEA,

îmbunătățirea sistemului
meritorii

Piese de mobilier

In fiecare apartament există o încăpere în 
care familia sțe adună în jurul mesei, în fața 
televizorului etjc. Piesele care mobilează aceste 
camere trebuie; să întrunească anumite însușiri, 
întreprinderea ^orășenească „Chimica* din Cluj 
produce cîteva piese de mobilier în a căror 
concepție și producție s-a ținut seama de aceste 
cerințe. Ele se pot procura în magazinele de spe
cialitate. Dintre acestea amintim : comoda tip 
„Sighet*, pentru televizor, bibliotecile tip „Fă
găraș", fotoliile tip „Sibiu;" și altele. Prin linie și 
colorit ele se încadrează în orice interior.

Oficiul pentru construi
rea de locuințe proprie
tate personală, cu sediul 
în Pitești, str. 1 Mai nr. 44, 
anunță pe cei care doresc 
să-și cumpere apartamen
te pe credit dat die stat, 
conform H.C.M. nr. 26/1966, 
că are de vînzare aparta
mente în blocuri asrtfel:

o In Rm. Vîlcea, blocul 
nr. 1 și 2 (P+4) în cartierul 
1 Mai — calea Govora, cu 
termen de dare în folo
sință anul curent și un 
bloc (P+3) cu 18 aparta
mente în strada Filimon 
Sîrbu, cu termen de dare 
în folosință în anul 1968. 
Cei interesați se var adre
sa serviciului arhitectură 
și sistematizare din Sfatul 
popular al orașului Rm. 
Vîlcea ;

• în Drăgășani, uzi bloc 
cu 30 apartamente (P+4)

! cu două și trei camere în 
zona centrală cu termen 
de dare în folosință în a- 
nul curent. Doritorii se vor 
adresa serviciului arhitec
tură și sistematizare din 
Sfatul popular oraș Dră
gășani ;

® în Olănești, un bloc 
cu 12 apartamente, cu 
două și trei camere, în 
cartier central, cu dare în 
folosință în anul curent. 
Doritorii se vor adresa la 
Sfatul popular oraș Olă
nești.

Prețurile sînt în jurul su
mei de 65 000—70 000 lei 
pentru un apartament cu 
două camere și 85 000— 
90 000 lei pentru un apar
tament cu trei camere. In
formații, zilnic la sediul 
oficiului din Pitești sau la 
telefon 2473.

Munții Făgărașului. Preludiu la vacanța mare ? 
Foto : R. Costin

de achiziționare
3

POPULAȚIE
Intreprinderea de industrie locală „Băimărea- 

na' cu sediul în Baia Mare, str. M. Eminescu 
nr. 63 execută o gamă largă de produse din 
metal cu multiple întrebuințări în orice gospo
dărie. Dintre acestea amintim cazanele pentru 
baie, cazane pentru rufe și altele.

întreprinderea mai produce și o serie de piese 
auto : discuri de ambreiaj pentru toate tipurile 
de autovehicule, supape, cric manual de 5 tone, 
cap bare etc.

Pentru a-i scuti pe ce
tățenii care au prin gos
podării cantități mari de 
sticle și borcane, în afară 
de centrele de achiziții 
IRVA, de magazinele ali
mentare unde se pot va
lorifica ambalajele pre
cum și de achizitorii 
ambulanți care le ridică 
de la domiciliu, în Capi
tală a început să se prac
tice un nou sistem de a- 
chiziție : se anunță telefo-

nic unul din depozitele 
IRVA, bineînțeles în cazul 
unoi cantități netianspor- 
tabile într-o sacoșă. Iată 
și numerele de telefon la 
care se poate solicita a- 
cest lucru în zilele de 
marți și vineri, între orele 
12—14 : 18 13 27 — depozi
tul IRVA Străulești ; 

31 75 41 — depozitul IR VA 
Ghencea și 21 64 09 — de
pozitul IRVA Vitan.

CONSTRUCȚIILE DIN REȚEAUA ALIMENTAȚIEI publice

Metodele
empirice

Numeroase articole publi
cate în ultimul timp reflectă 
existența, în domeniul ali
mentației publice, a unei 
preocupări sporite pentru 
îmbunătățirea deservirii 
consumatorilor, preocupare 
conjugată cu aceea pentru 
creșterea eficienței econo
mice a fiecărei unități. Sînt 
recunoscute astăzi, în prin
cipiu, cusururile „restau- 
rantelor-gigant", ale sălilor 
de consumație de tip „hală", 
lipsite de intimitate, de o 
ambianță plăcută, de posi
bilitatea asigurării unui ser
viciu prompt și, în ultimă 
instanță, nefrecventate, ne
rentabile. Este combătută 
depersonalizarea ce rezultă 
atît dintr-o anumită unifor
mizare a tipurilor de unități 
și a preparatelor oferite 
publicului, aceleași pretu
tindeni. Noua orientare se 
concretizează în schimbările 
pe care rețeaua alimenta
ției publice le suferă în mo
mentul de față : un număr 
de localtiri, în toate regiu
nile țării, . s-au reprofilat 
sau sînt jn curs de reame- 
najare, au'.ăpărut unități cu 
o. ambianță'și un sortiment 

- legate de • specificul regiu
nii, se înmulțesc localurile 
mici, cu profil variat. Am
pla dezvoltare prevăzută în 
continuare pentru acest 
sector al deservirii cetățe
nești. evidențiază însă fap
tul că, pentru deplina reu
șită a prefacerilor amintite, 
proiectarea și acțiunile de 
perspectivă sînt faotărîtoare.

leme dare

Unul din dezideratele im
portante ale proiectării uni
tăților comerciale este asi
gurarea elasticității lor 
funcționale : spațiul trebuie 
astfel conceput îneît să 
permită, cu cheltuieli mini
me, schimbarea organizării 

m sale în/dorreordanță cu evo
luția cerințelor și' cu tehno<„ 
logia extrem de mobilă a 
acestei activități prin exce
lentă dinamice. Elasti
citatea — inerentă comer
țului — nu justifică însă 
elaborarea de către benefi-. 
ciar a unor teme confuze 
sau schimbarea, pe par
cursul proiectării, a punctu
lui său de vedere. De cla
ritatea temei, de consec
venta comenzii depind. în 
primul rînd. găsirea celor

mai judicioase rezolvări, 
conceperea unei arhitecturi 
viguroase, cu personalitate.

Semnificativ, în acest 
sens, este proiectul restau
rantului cu specific pescă
resc (șef de proiect arh. Șt. 
Cocioabă) ce se construiește 
pe faleza Dunării, la Galati. 
Capacitatea : 80 locuri în
sală, 150 pe terasă, 20 la 
bar. întreaga construc
ție. de un alb sclipitor, 
se detașează pe verdele și 
albastrul întunecat al fale
zei și al cerului. înăuntru, 
peștii prinși de vii în bazi
nul din centrul sălii, vor fi 
preparați în fața consuma
torilor. Prin amplasare o- 
ferind o panoramă splen
didă a fluviului, prin plas
tica volumelor sale și ame
najarea interioară, restau
rantul pescăresc din Galați 
va fi — sperăm — un izbu
tit și foarte frecventat local 
cu specific.

Cu totul altfel se întîm- 
plă atunci cînd nici măcar 
beneficiarul nu știe ce vrea. 
Semnalasem, anul trecut, 
construirea la Pitești a unei 
grădini de vară care, încă 
de Ia darea, ei în funcțiune, 
a primit destinația de... bar 
de noapte. (între timp, am 
fost înștiințați că situația a 
fost remediată). Recent, un 
restaurant din Bucureștii 
Noi a căpătat funcția de de
pozit de mobilă. Dar exem
plul poate cel mai grăitor îl 
constituie metamorfoza res
taurantului din cartierul 
Ploiești-Nord. Tema inițială 
(1962) a fost amplificată la 
cererea O.N.T. (1964), astfel 
îneît în momentul începerii 
construcției se prevedeau 
aici un restaurant cu 520 de 
locuri, un salon de recepție 
cu 70 de locuri, o braserie 
cu 145 de locuri și un bar 
de noapte cu 110 locuri, deci 
un complex de alimentație 
publică cu un total de 845 
de locuri ! Proiectul era a- 
probat, execuția începuse 
încă în toamna anului 1965. 
între timp, O.N.T. și-a re
tras cererea întrucît urma 
să se construiască la Plo
iești un complex hotelier. 
I s-a cerut autorului 
(arh. Sever Nițu) să revină 
la datele inițiale. în vreme 
ce execuția subsolului con
tinua conform proiectului 
deja aprobat, destinația spa
tiilor a fost modificată : ba
rul și anexele, amplasate la 

-subsol, s-au transformat în 
laborator de cofetărie. La 
parter s-au operat unele 
restrîngeri. mentinîndu-se 
un restaurant cu circa 220 
de locuri, o braserie si o 
cofetărie cu cîte 70 de 
locuri. Noul proiect, predat 
în iulie 1966. a permis ridi
carea în continuare a con
strucției. Iată însă că. de I 
curînd. pe cînd lucrarea : 
era aproape terminată „la i 
roșu". Direcția comercială

regională Ploiești a venit 
cu o nouă modificare : do
rește instalarea unei linii 
de autoservire, deosebit de 
necesară aici, în imediata 
vecinătate a unor impor
tante întreprinderi indus
triale. în prezent arhitectul 
Sever Nițu studiază posibi
litatea transformării sălilor 
braseriei și cofetăriei într-o 
singură sală, care să adă
postească restaurantul cu 
autoservire. Vor rămîne 
oare, două restaurante — 
destul de mari fiecare — în 
aceeași clădire, cu reper
cusiuni inevitabile asupra 
rentabilității exploatării 
lor 7 Va fi transformată sala 
spațioasă a restaurantului 
cu ospătari (avînd prevă
zute în proiect finisaje spe
ciale, ring de dans, loc pen
tru orchestră) într-o „brase- 
rie-cofetărie gigant" 7 Sau 
i se va găsi o cu totul altă 
destinație, așa cum s-a în- 
tîmplat cu barul de la sub
sol 7 Deocamdată, reprezen
tanții Direcției comerciale 
regionale nu ne-au putut da 
un răspuns limpede. Se a- 
firmă că modificările au 
avut în vedere (cel puțin în 
ultimii doi ani) tocmai ridi
carea eficienței economice, 
ni s-au dat asigurări că, în 
urma schimbărilor operate, 
s-a ajuns chiar la o anu
mită reducere a investiției 
(este vorba, bineînțeles, de 
investiția globală și nu de 
investiția specifică). Dar se 
pierde din vedere că au tre
cut cinci ani de la începu
tul proiectării, că în tot a- 
cest răstimp locuitorii car
tierului au fost lipsiți de o 
deservire corespunzătoare, 
că beneficiile încasate ar fi 
amortizat deja o parte a 
cheltuielilor. Și de ce oare 
preocupările de rentabili
zare n-au existat încă de la 
elaborarea temei inițiale 7 

In activii®-

a m d acriterii

științific®
Am consultat planul de 

investiții al M.C.I., pentru 
anii cincinalului, în dome
niul alimentației publice. 
Am constatat că pînă în

(Urmare din pag. I)

mod real decît în confruntare directă 
cu autoritatea altora. Pe acest plan, 
triumful e autentic numai dacă este 
determinat de o superioritate rațio
nală. Or, aceasta se identifică și după 
capacitatea de a recunoaște cuantu
mul de valoare conținut într-o opinie 
străină. Nimic nu se impune mai du
rabil în sfera valorilor omenești decît 
demonstrația raționalului si respectul 
față de rațional. Uneori ostilitatea 
față de părerea altora este determi
nată de orgoliul de a nu împărți cu 
nimeni paternitatea ideii. Dar gloria 
este adesea efemeră. Cînd viața ve
rifică șubrezenia unei idei imperfecte, 
unilaterale, paternitatea singulară își 
arată reversul neplăcut Discreditul 
este tot singular. Atunci omul pri
vește cu jind opiniile pe care le-a ig
norat. și care. în sfîrsit. se impun.

Unii acceptă foarte greu contro
versa teoretică. Sînt oameni tentati 
să-i catalogheze din oficiu, pe toți cei 
cu alte păreri, drept rivali Si să se 
năpustească asupra lor pentru a-i 
răpune. Asemenea antediluvieni nu 
înțeleg că gîndirea nu este apanajul 
unui ins. ci o calitate proprie tuturor 
oamenilor, că exercitarea ei e un 
drept și o obligație. Brutalizîndu-si 
preopinentul. ei refuză să reflec
teze asupra punctului de vedere opus, 
pierzînd prilejul de a descoperi un 
nou sîmbure rational și de a-și 
verifica propria gîndire. de a încerca 
puterea de rezistentă a propriului 
raționament.

Cunoașterea este opera colectivă a 
umanității Străpungerea marii enig
me a universului a fost lărgită pen
tru că în această rocă dură, com
pactă. au forat milioane de minți 
omenești. Progresul științific a fost 
realizat nu de o persoană, ci de ne
numărate generații care și-au pus 
ofranda minții pe altarul comun. Cei 
noi au preluat agoniseala înaintașilor, 
adăugind gramul de adevăr adunat 
prin chinul propriului lor creier, co- 
rectînd greșelile celorlalți, răstur- 
nînd ipotezele false. Știința contem
porană a încetat cu desăvîrșîre de.a 
fi creație individuală. Nu numai prin 
aceea că marile teme sînt abordate 
de colective impozante de cercetă
tori. dar și prin existenta, unui vast 
și precis sistem de transmitere a cu
noștințelor. de functionarea schimbu
lui colegial de informații, care per
mite fiecăruia să beneficieze de roa
dele muncii tuturor. în lumea mo
dernă domnește o uriașă receptivitate 
reciprocă între cei ce slujesc sanc
tuarul științei. Sîntem puși frecvent 
în fata unor admirabile gesturi de 
autorenunțare la convingeri și desco
periri depășite. Cramponarea pe po
ziții învechite este, în știință, un act 
de sinucidere. Un grup sau o întreagă 
școală științifică se pot mortifica ast
fel pentru lungi perioade de timp, cu 
repercusiuni considerabile pentru so
cietate. pentru civilizație. Progresul 
se află în raport direct cn numărul și 
forța creierelor active care îl servesc. 
Societatea care și-ar propune să în-

grădească judecata omului, s-ar con
damna la dispariție.

Uriașul dinamism cu care se dez
voltă orînduirea noastră socialistă 
rezidă tocmai în capacitatea ei de a 
declanșa, în proporții nemaiîntîlnite. 
energia cerebrală a oamenilor Marile 
noastre proiecte de construcție so
cială. grandiosul ideal național pe 
care partidul comunist l-a desfășurat 
în fata poporului român, galvani- 
zează geniul maselor, solicită toate 
resursele spirituale și intelectuale ale 
omului. Tocmai de aceea umanismul 
socialist își propune, ca o îndatorire 
crucială, să împiedice malaxorul vieții 
sociale, 
toric — 
vească 
înăbușe
Societatea este într-adevăr un auto
mat, dar este singurul care are în 
loc de piulițe șl roti, oameni. Si. în

greșească pe alocuri, sau să schițeze 
un cadru prea îngust în care execu
tants să nu se poată mișca în voie, 
sau să aprecieze greșit amploarea 
forțelor ce trebuie antrenate, sau 
termenul fixat pentru realizare. Dacă 
în loc să fi înregistrat, funcționarul 
respectiv ar fi gîndit. el ar fi iden
tificat cu siguranță aceste inadver
tențe și. intervenind, le.-ar . fi putut 
evita. Soarta acțiunii respective ar fi 
fost altfel predestinată.- De ce tiu a 
făcut-o- însă... 7 Pentru, că. poate, • o 
dată,., cînd. a încercat să procedeze 
astfel, superiorul l-a repezit’. Sau a 
retezat discuția cu răceală. Sau l-a' 
expediat cu un motiv sau altul, sim- 
țindu-se lezat în amorul său propriu 
că un subaltern îi recenzează indica
țiile. i le judecă, i le corectează. Sau 
pentru că lui, acestui subaltern, nu 
i-a cerut nimeni niciodată părerea. 
Sau dacă a făcut-o cineva, a fost de 
complezentă, fără sinceritate și In-

determine procese de stagnare sau 
cer drum liber pentru a accelera 
mersul înainte. Unii oameni le pri
vesc însă fără să le vadă, sau le văd 
fără să le judece, sau dacă judecă nu 
transformă raționamentele în faptă 
— pentru că așteaptă „indicații de la 
superior". Iar așteptarea pasivă a in
dicațiilor duce la pierderea momentu- 

Ilui propice, la acumularea elemente
lor dăunătoare, la agravarea defec
țiunilor. la extinderea lor. Există 
peste tot sentinele ale rationamente- 

. ior învechite, ale actelor și normelor 
' perimate ce trăiesc, pînă la schim
bare. o perioadă de caducitate to
tală. Menținerea autorității acestora 
dincolo de punctul lor 
voacă adevărate ocluzii 
tive.

Hipertrofierea fricii 
este paralizia gîndirii. Esența rațio
namentului nemărturisit al celui con
taminat de această maladie e urmă-

viabil pro- 
administra-

giganticul sistem organiza- 
ierarhic al societății, să stri- 
mugurii gîndirii umane, să 
glasul rațiunii individului. de greșeală

atît de 
schimbe 
anuleze 
s-a în-

VOLTAJUL C AL
cazul nostru, oameni eliberați din 
sclavia subordonării de clasă. Toc
mai aceasta face ca dezideratul de 
mai sus să fie cu adevărat realizabil. 
Dar pentru aceasta trebuie creat în 
rîndul tuturor membrilor societății 
noastre, pe toate treptele ierarhiei, 
cultul rațiunii.

Nu o dată am văzut subalterni 
care, chemați de superiorii lor pentru 
indicații de muncă, scriu în tăcere, 
cu zel, într-un caiet, și, cînd termină, 
se ridică, mulțumesc și pleacă. De
sigur. cine nu recurge la agendă, la 
„aide-memoire" 7 Este vorba însă de 
gestul reflex al oamenilor care ape
lează la „caietul cu sarcini” ori de 
cîte ori vin în contact cu șefii lor 
ierarhici, interpunînd mașinal acest 
obiect între ei și aceștia. De oamenii 
care nu îndrăznesc să asculte pur și 
simplu, să recepționeze și să reflec
teze. Care deschid automat „caietul 
de sarcini* și se cufundă în filele lui. 
transferîndu-și întreaga personalitate 
creionului care aleargă precipitat pe 
hîrtie. Acest tic exprimă neîncredere 
în capacitatea judecății proprii. Pe 
individul respectiv nu-1 preocupă să 
înțeleagă, să raporteze mental indi
cațiile la condițiile în care lucrează 
și. eventual, să sesizeze neconcordan
tele. Ci numai să înregistreze, să 
fixeze ideile grafic, pentru a le putea 
transmite Identic șl. în același timp, 
pentru a-și asigura „acoperirea". 
„Priviți, va spune dacă se va ivi pri
lejul, totul este notat. Nu am făcut 
decît să execut".

Dar nu este deloc exclus ca. indi- 
cînd modul concret de rezolvare a 
unei sarcini, superiorul respectiv să

teres. Sau pentru că un alt „ierarhic* 
l-a convins cîndva că nu este în
țelept pentru un subaltern să se arate 
mai deștept decît șeful său. ' Sau 
pentru că. pur și simplu, el însuși se 
complace în această situație, con- 
venindu-i de minune să nu-și bată 
capul, să rămînă o simplă verigă 
intermediară, un caiet dictando pe 
care se imprimă voința și gîndirea 
celorlalți. între oameni de acest fel 
și cei ce îi cultivă există o jalnică 
simbioză a sterilității spirituale, un 
tratat de alianță împotriva arderii 
omenești în care se topesc rugina si 
zgura.

în cazul în care este un executant 
excelent, un asemenea individ capătă 
atributele mașinii electronice, ce lu
crează după un program comandat. 
Omul face mașina să gîndească 
transmițîndu-i o parte din propria 
lui gîndire. Dar nu este monstruos 
ca apoi să rîvnească postul mași
nii 7 Aparatul electronic înlătură 
subiectivismul, acolo unde omului 
îi este inevitabil Dar în desfășu
rarea unei acțiuni omenești nimic 
nu poate fi programat dinainte cu 
exactitate electronică. împrejurările 
neprevăzute ce se ivesc neîncetat, 
cer o combustie cerebrală perma
nentă. Fiecare fracțiune de gest, fie
care embrion de decizie impun o de
liberare adboc. o adaptare spontană, 
nuanțată. Deci atitudine creatoare, 
gîndire vie. neîngrădită de canoane 
si de limite prestabilite.

Sub ochii noștri nenumărate ten
dințe și fenomene se conturează și 
se modifică, se maturizează, încep să

toarea : „Dacă gîndirea mă poate îm
pinge la necesitatea de a interveni, 
de a interpreta, de a adapta, de a 
schimba — ceea ce comportă pentru 
mine riscuri imprevizibile și insu
portabile — renunț la .gîndire !" 
Această teamă este uneori 
violentă îneît e în stare să 
caractere, desigur slabe, să 
valențe omenești reale. Mi _ 
tîmplat nu o dată să cunosc oameni 
agreabili în particular, capabili să 
se angajeze cu vervă în tot felul de 
teme și de îndeletniciri, posesori ai 
unei minți ghidușe, dornice să-și 
consume 
ziei — 
după un 
sociale, 
Crispați, 
mintii sclerozate 
terorizați de spectrul greșelii, inca
pabili să urmărească un raționament 
logic în care simt necunoscutul, din 
care le parvin sunete ’nefamiliare, 
neidentificate în instrucțiuni, ei par 
adevărați sinistrati ai unui cataclism 
spiritual, sărmane victime chinuite 
de un demon necunoscut. Cîti oa
meni normali nu devin la serviciu 
caricatura propriei lor ființe ? Aco- 

. perindu-și deliberat sau Incons'.ient 
o parte a creierului sub prelata fricii 
de greșeală, lucrînd numai cu o 
mică parte a creierului, ei ajung 
infirmi, îngroșînd rîndurile retrogra
zilor. Asemenea oameni capătă con
vingerea că sistemul Ierarhiei de 
serviciu nu are nevoie de judecata 
lor. că instrucțiunile și indicațiile țin 
loc de ludecată — chiar dacă nu 
prin justețe, prin autoritate. Aceasta

focurile bengale ale fante- 
dar pe care, regăsindu-i 
timp în sfera muncii lor 
să nu-i mai recunosc, 

șovăitori, cu articulațiile 
de conservatism.

este una din cele mai tragice erori 
umane la care mai asistăm cîteodată. 
încă. în societatea noastră.

Disciplina de muncă, principiile 
centralismului democratic — salu
tare și indispensabile într-o socie
tate modernă, cu atît mai mult în 
cea socialistă — sînt viabile dacă 
se bizuie pe o conștiință lucidă, pe 
gîndire creatoare, pe inițiativă, pe 
spirit realist, pe elasticitate și ca
pacitate de adaptare, pe cutezanță. 
Pilda cea mai încurajatoare ne-o o- 
feră în acest sens însuși partidul 
nostru. Sensibil la realitate, la cerin
țele vieții, la particularitățile na
ționale și la caracteristicile etapei 
contemporane de dezvoltare a gîndi
rii științifice și practicii sociale, la 
toate marile cuceriri ale cunoașterii 
umane, ostil dogmelor și canoanelor 
de orice fel. nerecunoscînd altă au
toritate decît propria gîndire colec
tivă în elaborarea liniei sale politice, 
că fiecare partid trebuie să-și aducă 
contribuția la dezvoltarea teoriei 
marxist-leniniste. P.C.R. este. în în
treaga lui activitate, un model de 
spirit creator, de dinamism rațional.

Ca și gîndirea, munca este un ne
întrerupt proces de cunoaștere și cu
cerire a naturii. Lumea modernă, sis
temul organizării sociale, pun la în- 
demîna fiecăruia cantități enorme 
din cunoașterea celorlalți, din rezul
tatul gîndirii și experienței a mili
oane de oameni. Dar tot acest ma
terial prețios, nefecundat de gîndirea 
proprie a celor ce-1 primesc, rămîne 
mort. Pentru a uza de cunoașterea 
altora, trebuie să cunoști tu însuti. 
Aceasta este de altfel principala obli
gație de solidaritate umană pe care 
legea progresului o reclamă fiecăruia 
dintre noi.

Ce s-ar întîmpla dacă — prin ab
surd — toți oamenii ar fi partizanii 
tezei că singurul obligat să gîndească 
este superiorul său 7 Intr-un fel sau 
altul, foarte multi dintre noi înde
plinesc rolul dublu, de șef și subal
tern. Trecînd fiecare răspunderea de 
a gîndi asupra celui de deasupra, nu 
ar rezulta o societate de cel mai pur 
tip Kafkian ? O societate stranie. în 
care nimeni n-ar gîndi. convins că 
gîndește celălalt ?

Putem oare uita că una din com
ponentele fundamentale ale persona
lității omului este capacitatea și sti
lul propriu de gîndire. voltajul e- 
nergiel cerebrale care scoate 
din penumbră sensurile cele mai 
ascunse și mai opace ale realității, 
dă marea bucurie și satisfacție a 
existentei ? Putem omite că cea 
mai prețioasă comoară a universu
lui e mica, miraculoasa casetă ro
tundă. pe care natura i-a așezat-o 
omului pe umeri 7 Putem uita că 
lungile zvîrcoliri de milioane de ani 
ale naturii, au avut drept singură 
si grandioasă țintă, să aprindă lu
mina orbitoare a spiritului uman, 
pentrn a se vedea și înțelege, ea în
săși. pe sine? Ce este mai dureros 
și mai de neînțeles decît. să-ți împu
ținezi singur vederea 7 Renunțînd la 
gîndirea proprie, omul renunță Ia 
sine.

1970 nu se mai prevede con
struirea de unități mart 
Pilduitor este cazul orașe
lor regiunii Galați, unde se 
vor înălța numeroase obiec
tive, cUprinzînd săli de con
sumație de capacități mode
rate, netrecînd în nici un 
caz de 100 de locuri. Este o 
orientare realistă, oglindind 
o cunoaștere tot mai bună 
a particularităților acestui. . 
gen de comerț.

Considerăm că eforturi 
mai serioase trebuie îndrep
tate în prezent în direcția 
sistematizării rețelei de ali
mentație publică pentru fie
care localitate. Numai o a- 
semenea activitate, perma
nent susținută și avînd la 
bază criterii științifice, poa
te asigura o viziune 
justă, o deservire cores
punzătoare împletită cu 
rentabilitatea fiecărei uni
tăți. Unele elemente se afir
mă de pe acum : în schițele 
de sistematizare sînt incluse 
studii asupra rețelei comer
ciale, pe plan regional se 
pornesc inițiative promiță
toare. Gh. Cîndescu, direc
torul Direcției comerciale 
regionale Galați, ne-a vor
bit, de pildă, despre acțiu
nile unei comisii instituite 
pentru analiza utilizării și 
eficienței fiecărui spațiu , 
comercial din orașele Ga
lați și Brăila.

La sfîrșitul anului trecut. 
Ministerul Comerțului In
terior a elaborat noi norme 
de organizare a rețelei co
merciale. Destinate activită
ții de sistematizare și inves
tiții, ele constituie un în
dreptar atît pentru direc
țiile comerciale, cît și pen
tru proiectanți. Dar. apă
rute înaintea conturării noii 
orientări pentru sectorul a- 
limentației publice, aceste 
norme au fost de fapt de
pășite încă înainte de a fi 
puse în aplicare. Parcurgîn- 
du-le. surprinde faptul că, 
în organizarea rețelei co
merciale, este aplicată. în 
linii mari, aceeași metodo
logie magazinelor cît și res
taurantelor. Pornind de la 
constatarea că există măr
furi cu solicitare zilnică, 
periodică sau ocazională, 
normele ierarhizează co
merțul pe trei trepte cores
punzătoare : centrul de mi- 
croraion, de cartier și de 
oraș. Dar în alimentația pu
blică. o asemenea clasificare 
își pierde valabilitatea : aici 
avem de-aface cu o vînzare 
cu particularități ce o deta
șează net de restul catego
riilor comerțului. Iată de ce 
este absolut necesar ca. pe 
baza cercetării acestor par
ticularități. să fie elaborată 
o metodologie proprie, care 
să fundamenteze științific 
organizarea rețelei de ali
mentație publică. în lipsă 
unui asemenea ghid compe
tent. studiile asupra locali
tăților bîjbîie. recurg la 
metode empirice, ajung la 
soluții întîmplătoarei

în ultimul timp sînt tof 
mai numeroase vizitele do
cumentare, schimburile de 
experiență cu străinătatea. 
Foarte bine. Dar este lim
pede că numai pe calea îm
prumuturilor nu se poate 
soluționa o chestiune atît 
de mult legată de specificul 
economic și social al țării. 
Este nevoie neapărat și de 
o cercetare științifică pro
prie, căci numai în felul a- 
cesta se poate asigura îm
plinirea cu succes a actua
lelor deziderate în alimen
tația publică.

Arh. Gh. SASARMAN

Tragerea

auto

turismelor

Iote

La <5 iunie 1967 
Loto-Pronosport or
ganizează tragerea au
toturismelor Loto. A- 
ceastă tragere atri
buie în număr neli
mitat autoturisme t 
Fiat 1 800. Renault 16. 
Fiat 850 și Trabant 
601. Se mai atribuie 40 
de excursii prin trage
re la sorți în R.S. F. Iu
goslavia cu vizitarea 
Goastei Dalmației, 
precum și premii în 
numerar de valoare 
variabilă și premii de 
valoare fixă in bani.

Se vor efectua 20 
de extrageri, in total 
80 de numere. La 5 
iunie este ultima zi 
de vînzare a bilete
lor.
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Munca pe șantierele întreprinde
rii de foraj Craiova are un speci
fic aparte, mult diferit de alte ac
tivități productive. Totuși, proble
ma folosirii timpului cu eficiență 
economică maximă se pune la fel. 
Hotărîrea de. partid și de stat arată 
clar că folosirea completă a timpu
lui de lucru trebuie să fie rezulta
tul înfăptuirii măsurilor ce se iau 
cu privire la organizarea știin
țifică a producției și a muncii, să 
asigure utilizarea deplină a capa
cităților de producție, ridicarea 
gradului de pregătire tehnică a fa
bricației, crearea condițiilor pentru 
desfășurarea normală a lucrului 
în toate schimburile. Asemenea 
probleme se pun cu precădere pe 
șantierele de foraj ale întreprinde
rii, dispersate pe sute de kilometri, 
cu zeci de puncte de lucru, unde 
oamenii lucrează în schimburi și 
unde există destule fisuri pen
tru risipa timpului de muncă.

Colectivul nostru, care încheie 
un deceniu de muncă rodnică pe 
meleagurile Olteniei, se strădu
iește să gospodărească cît mai 

de lucru. în acest 
o atenție

bine timpul 
scop dăm 
raționalizării activității 
strucții și ’ ‘

deosebită 
de con- 

montaje Ia sonde 
— mecanizarea lucrărilor cu 
volum sporit de muncă manuală, 
introducerea prefabricatelor și ti
pizarea instalațiilor, optimizarea 
regimului de foraj — care de la un 
an la altul a permis diminuarea 
timpului neproductiv de la 23,7 la 
sută în 1962, la 15,6 la sută în 1966. 
Micșorînd timpul neproductiv, de
terminat de neajunsuri organizato
rice sau tehnice, viteza mecanică 
de foraj a ajuns la peste 5 m pe 
oră în 1966, față de 3,53 m pe oră 
în 1962. Iar în acest an, la forajul 
structural s-a realizat o viteză me
canică de 5,8 m pe oră. Sensul a- 
cestor viteze sporite este extrem 
de concret. Ele au determinat creș
terea continuă a productivității 
muncii, de Ia 95,4 m forați pe mun
citor în 1962, la 159,6 iii în 1966. 
Ca urmare, s-a obținut reducerea 
sistematică a cheltuielilor pe un 
metru săpat în șantierele noastre, 
de la 2 190 lei în 1958 la numai 959 
lei în 1966. O dovadă a ridicării, 
nivelului calitativ al activității 
noastre de foraj o constituie lichi
darea avariilor — mari consuma
toare de timp și valori materiale. 
Astfel, cheltuielile efective pentru 
înlăturarea avariilor au scăzut de 
la 8 476 000 lei, cu un timp de con
sum de 8,2 la sută din totalul 
timpului calendaristic în anul 1963, 
la numai 124 000 lei, cu un timp de 
rezolvare de 0,6 la sută în acest an. 
Pe cinci luni, pe ansamblu, s-a de
pășit viteza de lucru cu peste 11 la 
sută, s-au săpat în plus peste 1 500 
metri, iar timpul neproductiv a scă
zut la numai 12 la sută din totalul 
timpului calendaristic. Dar aceste 
rezultate nu ne mulțumesc. De ce ? 
Analiza timpului neproductiv, acest 
factor esențial dă la iveală defec
țiuni determinate de neajunsuri 
organizatorice care provoacă la 
unele secții un randament mai scă
zut în folosirea instalațiilor de fo
raj — motoare, pompe — și, în fi
nal, cheltuieli suplimentare și pier
deri. Or, în aceste condiții, brigă
zile de foraj trebuie să-și organi
zeze mai bine munca, în vederea 
utilizării timpului productiv, creș
terii vitezelor de lucru. Procedînd 
așa, sondorii de la sonda nr. 492 
Țicleni au obținut realizări exem
plare în producție, dar și un sala
riu mediu lunar mai mare.

în organizarea științifică a pro
ducției și a muncii pe șantierele 
de, foraj au rezultat și alte 
numeroase rezerve nevalorifi-

cate, precum și anumite defecțiuni 
care frînau ritmul forajului. De 
exemplu, s-au ivit unele întîrzieri 
în aprovizionarea sondelor cu ti
puri de sape corespunzătoare for
mațiunilor traversate ,— cazul son
dei hr. 55 — cu chimicale și, în 
special, barită calitatea I pentru 
sondele 911, 919. Timpul irosit
din această cauză se ridică în 
5 luni la peste 1200 ore, în care 
s-ar fi putut săpa o sondă de circa 
3 000 metri. Asemenea rezerve în 
perioadele următoare vor fructifi
ca. Ne gîndim la o lărgire a sferei 
de atribuții a membrilor brigăzilor 
de foraj, la reprofilarea meseriilor, 
măsuri care ar duce în mod ne
mijlocit la folosirea timpului de lu
cru în modul cel mai judicios. Exa- 
minînd situația șantierelor între
prinderii, măsurile preconizate vi
zează, în continuare, lichidarea de
fecțiunilor legate de îmbunătățirea 
indicilor de exploatare a instala
țiilor de foraj, pe baza valorificării 
timpului de lucru, a gradului de 
economicitate. Deși circa 50 la sută 
din membrii brigăzilor de foraj au 
fost cuprinși în perioadele ante
rioare la cursurile de ridicare a ca
lificării și de specializare, totuși 
vom întări eforturile în acest do
meniu. Se va întări, de asemenea, 
asistența tehnică în toate schimbu
rile și socotim că ar fi bine să se 
asigure, în mod organizat, pregăti
rea la nivelul cerințelor actuale a

maiștrilor de foraj și cadrelor teh- 
nico-ingînerești. în scopul elimină
rii întreruperilor la activitatea de 
construcții-montaj, a fost reorgani
zat sectorul de transporturi. Zeci 
de muncitori auxiliari au fost tre- 
cuți în alte meserii de bază ca î 
sondori podari și lăcătuși montaj. 
Totodată, urmărim extinderea ce
lor mai moderne procedee tehnol<>- 
gice, cum ar fi forajul cu jet, în 
funcție de capacitatea instalațiilor, 
care, prin folosirea eficientă 'a 
timpului de lucru, asigură creșterea 
vitezei do foraj cu 40—50 la sută. 
Eforturile noastre vor fi concen
trate, în continuare, spre optimi-

zarea regimului de foraj Ia sondele 
de adîncime și mare adîncime, ex
tinderea forajului cu sape cu dia
mante și a forajului cu instalații 
electrice, realizarea unor noi fluide 
de foraj, care să asigure creșterea 
în ritm susținut a productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost. ......

Muncitorii, inginerii și; tehnicie
nii noștri •■își-'dau-pe depiin seama 

■că- utilizarea--eficientă- a timpului 
de lucru este o sursă importantă 
de creștere a avuției naționale și, 
în final, de ridicare a nivelului de 
trai al poporului. Cu toții înțelegem 
că folosirea cît mal rațională a 
timpului de lucru, întărirea disci-

plinei în muncă șl creșterea pro
ductivității muncii constituie — 
așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea ținută la 
adunarea activului de bază al for
țelor armate — premise esențiale 
pentru a se putea trece în viitor 
la reducerea timpului de lucru. Iată 
de ce noi acționăm și vom acțio
na cu toată hotărîrea pentru folo
sirea completă și productivă a 
timpului de muncă, pentru întări
rea ordinii și disciplinei în muncă 
și în producție.

Paralele. Prezența lor pe șantierele 
construcției de locuințe este obliga
torie. Macarale de toate tipurile ușu
rează munca oamenilor de pe sene- 
le ridieîndu-i, odată cu construcțiile, 

la... înălțime

Ing. Leontin MĂCIUCA 
director al întreprinderii 
de forai Craiova

în cooperativa agricolă Brănești, regi unea București, funcționează o batoză 
pentru sortarea mazării destinate fabricii de conserve „Flora" din Ca

pitală Foto : M. Andreescu

(Urmare din pag. I)

procedeului necorespunzător sau de 
slaba calitate a mobilei nu se speci
fică însă, lăsîndu-se să se înțeleagă 
că lucrurile în sine, fenomenele înseși 
(dovadă explicațiile fataliste ale lipsu
rilor) au provocat „nașterea" stocuri
lor supranormative. Acesta e un mod 
nerealist de explicare a formării stocu- 

> rilor supranormative, care exprimă, 
după părerea mea, un spirit scăzut de 
răspundere, abținerea conștientă de a 
pune degetul pe rană, teama complice 
de a indica pe autorii neajunsurilor, 
de a-i obliga să suporte consecințele 
materiale ale superficialității cu care 
au angajat nerentabil fondurile valu
tare ale economiei.

Continuînd ideea, se pare că unele 
conduceri de întreprinderi își creează 
această categorie de stocuri cu bună 
știință, aspect 
de o parte, că 
supuse nu au 
de altă parte, 
nico-materială
certitudini, îneît se acceptă din capul 
locului anumite sancțiuni bănești. De 
pildă, la întreprinderea „Porțelanul"- 
Cluj s-au creat în trimestrul I stocuri 
supranormative în valoare de circa 
110 000 lei pentru producția de porțe
lan albit, cu toate că nu s-au clarifi
cat încă toate problemele tehnologice 
și fabricarea în acest an a sortimentu
lui amintit nu este sigură. Uzina de 
produse sodice Ocna Mureș, deși avea 
un stoc supranormativ de 70 000 bu
căți saci de polietilenă, a mai solicitat 
în mod nejustificat repartiții pentru 
procurarea altora, ca și cum s-ar fi 
terminat sau ar fi dispărut sacii res
pectivi. E clar că, în aceste cazuri, 
justificările, chiar cele „de suprafață" 
nu mai pot fi valabile. Conducerile

care demonstrează, pe 
penalizările Ia care sînt 
efectul așteptat, iar, pe 
că aprovizionarea tch- 
prezintă asemenea in-

Institutul de cercetări foraj-extracțic din Cîmpina- a elaborat un 
nou tip de duză pentru echiparea sapelor cu role, destinate forajului cu 
jet la mare adîncime. Noul produs — rezistent Ia temperaturi ridicate 
— concentrează și dirijează jetul de fluid în apropierea rolelor, con
tribuind în același timp la dislocarea rocilor întîlnite. Duza 
trează presiuni de lucru (apăsare pe sapă) mult mai mici, în 
rație cu cele de construcție obișnuită, ceea ce dă posibilitatea 
girii duratei de funcționare a întregului echipaj de foraj.

Noul tip de duză oferă numeroase avantaje între care 
nice sporite cu 30—50 la sută, reducerea cheltuielilor de 
mai mare siguranță în foraj.

înregis- 
compa- 
prelun-

viteze meca- 
producție, o

(Agerpres)

.ln’ cadrul ansamblului de măsuri 
luate pentru transformarea gospodă
riilor de stat în centre puternice, de 
mare randament și eficiență econo
mică a producției agricole, un loc
important revine creării cadrului or
ganizatoric adecvat de activitate a a- 
cestora. în ultimul timp în toate re
giunile țării au fost create întreprin
deri agricole de stat și ferme agri
cole experimentale și etalon. înfiin
țarea acestora, pe lîngă contribuția la 
mărirea și economicitatea producției 
agricole, are un mare rol în cîștiga- 
rea experienței necesare pentru trans
formarea ulterioară în întreprinderi și 
ferme a tuturor gospodăriilor agricole 
de stat existente. Deși au fost consti
tuite recent, întreprinderile și fermele 
agricole se vădesc de pe acum ca u- 
nități în care întreaga activitate de 
producție și economică este mai bine 
organizată, iar primele rezultate con
crete obținute sînt dintre cele mai 
bune.

întreprinderea, noastră a luat ființă 
prin comasarea gospodăriilor agri
cole dă stat Prejmer, Hărman și par
țial Ozun. Ea cuprinde un număr de 
11 ferme din care 3 profilate pe pro
ducția vegetală, 3 pe zootehnie, 2

mixte, 2 industriale și una pentru 
creșterea animalelor mici. Ele au fost 
organizate pe principiul concentrării 
și specializării producției. Ca șefi de 
ferme au fost numiți cei mai buni 
specialiști, care, în decursul anilor, au 
dovedit reale calități organizatorice 
și gospodărești. Reevaluînd posibilită
țile de care dispun, lucrătorii ferme
lor s-au angajat să livreze în plus, 
peste prevederile planurilor vechilor 
unități, încă 3 000 bl lapte de vacă, 
2 000 tone cartofi și alte produse, a 
căror valoare se ridică' la circa 
1 700 000 lei.

Acum, după ce au trecut 
săptămîni de la înființarea
se poate aprecia că noua formă 
organizare a agriculturii de stat 
dovedește superioritatea în ce 
vește valorificarea mai deplină a re
zervelor mari care există în agricul
tură. încă de pe acum se face simțit 
efectul pozitiv al măsurilor și prin
cipiilor pe baza cărora se desfășoară 
activitatea în fermele agricole. în 
urma consultărilor și dezbaterilor care 
au avut loc cu prilejul înființării fer
melor, s-au luat o serie de măsuri în 
direcția rezolvării operative a unor 
probleme legate de organizarea mun-

cîteva 
fermelor 

de 
își 

pri-

celor două întreprinderi au acționat în 
virtutea concepției eronate „mai bine 
să prisosească", neglijînd consecințele 
imobilizării fondurilor materiale pe o 
perioadă îndelungată.

Stocuri supranormative se mai pro
duc la beneficiar și atunci cînd nu 
există norme definitive de consumuri 
specifice. în această postură s-au si
tuat în acest an, printre altele, 
UREMOAS-București și uzina „Uni- 
rea“-Cluj. în cazul acestor unități se 
poate, de asemenea, afirma că justifi
carea formulată constă în absența 
normelor definitivate de consumuri 
specifice, că motivul invocat este de 
suprafață și că în spatele lui se află

tor laminate (Combinatul Siderurgic 
Reșița) a întîrziat livrarea lor. Ulte
rior, în uzină au sosit și materialele 
de la C.S. Reșița, formîndu-se în acest 
mod un stoc supranormativ de circa 
260 tone profile. în alte cazuri, ca și 
cum s-ar afla la cheremul furnizorilor, 
beneficiarii sînt oarecum împinși la 
formarea unor stocuri supranormative. 
Bunăoară, uzinei „Hidromecanica"- 
Brașov, la preluarea produselor solici
tate, i s-au impus anumite cantități, 
mai mari decît cele necesare. în loc 
de 1100 kg de oțel 38 U 16 a accep
tat 11 500 kg și în loc de 687 kg oțel 
carbon 60, cu diametrul de 160 mm, 
a preluat 2 800 kg.

trebui să suporte nu numai penaliză
rile de rigoare, ci și pagubele produse 
la beneficiari — de pildă, prin forma
rea stocurilor supranormative. Cit pri
vește situația uzinei „Hidromecanica"- 
Brașov, ea nu ar mai merita comenta
rii. Trebuie menționat doar că furni
zorul ei s-a comportat într-un mod 
similar cu primitivismul în relațiile de 
aprovizionare, dictatorial, de constrîn- 
gerc, văzîndu-și numai interesele pro
prii — să vîndă cît mai mult — deși 
știa că produsele respective nu vor 
fructifica, ci vor zace, undeva, la be
neficiar, în stocuri supranormative.

Nu rareori, lipsurile bilaterale ale 
unor furnizori și beneficiari, în proce-

insuficienta preocupare pentru așeza
rea pe baze raționale a noianelor și 
definitivarea lor operativă. De fapt, 
poate că întreprinderile amintite sînt 
direct interesate în menținerea acestui 
provizorat. în acest mod se acoperă 
eventualele fenomene de risipă din 
secțiile de producție, se frînează exer
citarea unui control sever, din afară, 
asupra nivelului consumurilor speci
fice înseși. E un procedeu care nu sti
mulează economisirea resurselor și 
care lasă deschisă poarta pentru chel
tuieli neproductive.

Dar, așa cum spuneam, stocurile 
supranormative se formează de multe 
ori și datorită unor lipsuri ale furnizo
rilor, care se transmit Ia beneficiar. 
Astfel, uzina „Balanța"-Sibiu a fost 
nevoită să-și asigure necesarul de pro
file I.N.P. 360 și I.N.P. 280 din re
zerva de stat, întrucît furnizorul aces

în ambele cazuri, lipsurile produ- 
cîndu-se la furnizor iar efectele lor 
negative Ia beneficiar, cauzele sînt ur
mărite în mai mică măsură și în mod 
anevoios. Cel puțin așa se spune. Uzi
na „Balanța"-Sibiu are o justificare 
valabilă, deși de suprafață, asupra for
mării stocurilor supranormative. Iar 
C.S. Reșița plătește eventual o anumită 
penalizare pentru livrarea nerilmică, 
dar nu pentru stocurile supranormati
ve care s-au format la „Balanța". Nu 
se procedează așa întrucît cauza pri
mară — caracterul neritmic și supli
mentar al livrărilor — este estompată, 
luîndu-se în calcul numai efectul. De 
aceea, ținînd seama că astfel de ma
nifestări nu sînt singulare, cred că ar 
fi bine ca sistemul penalizărilor să fie 
extins în întreg lanțul productiv de 
relații. Adică, furnizorii, atunci cînd 
încalcă disciplina aprovizionării, ar

sul circuitului materiilor prime, mate
rialelor, pieselor, subansamblelor și 
produselor finite, se interferează cu 
cele ale direcțiilor generale de resort. 
Exemplele, din păcate, nu lipsesc. în
treprinderea minieră Hunedoara, deși 
s-a interesat într-o măsură, nu a reu
șit să lichideze stocul supranormativ 
de piese de schimb pentru unele uti
laje care nu mai sînt în funcțiune — 
autobasculanta M.A.Z., excavatorul 
U.B. 120, „Skoda" M.B. 2, perfora
toarele B.U. 1 și K.S.M. Dar, nici di
recția generală de resort, căreia i s-a 
cerut sprijinul în repetate rînduri, nu 
l-a acordat, și, mai mult chiar, a mai 
repartizat o anumită cantitate de filtre 
(pentru aparatele Drăger), care nu au 
fost și nu sînt solicitate de întreprin
dere. Asemenea exemple se găsesc și 
în alte locuri. Bunăoară, din dispozi
ția forului tutelar, întreprinderea da

pielărie și încălțăminte Cluj nu mai 
fabrică încălțăminte din cauciuc. Pînă 
aici, nimic deosebit. Dar, același for 
tutelar a „uitat" să descongestioneze 
întreprinderea de materialele aprovi
zionate pentru acest produs, astfel că 
s-a format un stoc supranormativ de 
circa 800 000 lei. La fel, fabricii „Li- 
bertatea’-Sibiu i s-a schimbat profi
lul de. fabricație, încă din anul 1966, 
rămînînd din această cauză cu un stoc 
supranormativ de vopsele de vreo 2 
milioane lei, care nu a fost lichidat, 
întrucît nici conducerea întreprinderii 
și nici 
aplice 
scop...

Din 
supranormative care se datorcsc aces
tei împletiri de neajunsuri — de la 
întreprindere și for tutelar — au o 
mai mare stabilitate, probabil și pen
tru faptul că răspunderea este mai di
fuzată, mai greu de precizat, fetișis
mul lipsurilor atingînd o formă su
perlativă. Dar, oricare ar fi' modul de 
manifestare, simpla lectură a cauzelor 
amintite dovedește că ele nu se dato
rează unor influențe obiective, din a- 
fară. Evident, măsurile care se cer 
luate derivă din însăși enumerarea ca
zurilor. în plus, cred că este necesar 
să se acorde mai multă atenție rezol
vării unor probleme de ordin meto
dologic, cum este, de pildă, chestiu
nea repartiției de materiale.

Imposibilitatea de a se renunța la-re
partiție, într-un termen elastic și nu 
rigid, determină creșterea volumului 
stocurilor supranormative. De aceea, 
cred că acestei probleme, „cheie" tre
buie să i se dea cea mai judicioasă 
rezolvare. în orice caz, prevenirea 
formării stocurilor supranormative se 
va putea realiza numai în condițiile 
cînd se va acționa cu eforturi conju
gate pe toate verigile (întreprindere, 
direcție generală, minister), cînd se 
vor stabiii asemenea reguli care să 
oblige pe cei vinovați să suporte pa
gubele ce se înregistrează pe toată 
filiera.

forul de resort nu au 
măsurile energice

practică, se vede că

reușit să 
în acest

stocurile

cii, sporirea producției agricole, re
ducerea prețului de cost. Unele din 
măsurile preconizate au și fost tra
duse în viață, altele sînt în curs de 
aplicare. Una din acestea se referă la 
repartizarea parcului de mașini și 
tractoare pe fiecare fermă în parte.

Repartizarea mașinilor și utila
jelor pe ferme s-a făcut pe baza unei 
analize minuțioase, în funcție de spe
cificul și necesitățile reale ale fiecă
rei unități și în raport cu volumul 
și natura lucrărilor care sînt de exe
cutat. Șefii de ferme au avut grijă să 
nu se încarce cu utilaje de care nu 
au strictă nevoie. Cele rămase dispo
nibile vor fi puse la dispoziția trustu
lui pentru a fi redistribuite la alte 
unități.

Crearea fermelor, pe principiul con
centrării și specializării producției, a 
ridicat cîteva probleme legate de re
partizarea efectivelor de animale. O 
primă măsură a fost concentrarea va
cilor cu lapte în patru puncte. Astfel, 
întregul efectiv de vaci a fost mutat la 
Ozun, unde se găsește central fermei. 
Această măsură va permite o supra
veghere mai atentă a vacilor aflate în 
producție și bineînțeles sporirea can
tității de lapte muls. în același timp, 
s-au scos din efectiv un număr de 
50 vaci care erau sterile de mai mulți 
ani și cu care s-a cheltuit prin fura
jare mai mult decît valoarea lor. 
Odată cu măsurile luate pe ansamblul 
întreprinderii, s-a rezolvat și o altă 
problemă. Pînă de curînd, laptele ob
ținut era prelucrat parțial în cinci 
puncte deservite de unul-doi oameni 
fiecare. Acum prepararea lui se face 
într-un singur punct, la Prejmer. A- 
ceastă măsură oferă numeroase avan
taje. în afara faptului că se reali
zează o economic de 6—7 lucrători, 
se poate asigura o îndrumare mai 
bună a întregii activități și, în plus, 
laptele degresat, destinat alimentării 
vițeilor, se asigură la o temperatură 
normală și în condiții igienice supe
rioare.

Un efect pozitiv a avut noua orga
nizare și în ce privește îmbunătățirea 
condițiilor de furajare a animalelor. 
Iată un exemplu. Gospodăria agricolă 
de stat Prejmer poseda o fabrică de 
furaje combinate pentru îngrășarea 
porcilor. Dacă înainte aceasta lucra 
numai cu o parte din capacitate 
deoarece producea furaje doar pentru 
îngrășătoria de la Prejmer, acum ea 
deservește și maternitățile de scroafe 
existente la celelalte ferme. Prin a- 
ceasta se asigură o hrănire mai ra
țională a efectivelor de porcine și se 
folosesc mai deplin capacitățile de 
fabricație. O altă măsură luată de noi 
este repartizarea în mod mai rațional 
a pășunilor pe ferme, în raport cu 
numărul animalelor. De asemenea, 
s-a organizat pășunatul rațional, pe 
tarlale și categorii de animale. Păsto
rul electric folosit pînă acum doar la 
Prejmer este în curs de a fi folosit și 
în celelalte ferme.

în general se observă un suflu nou 
în activitatea lucrătorilor fermelor a- 
gricole, se manifestă mai mult spirit 
de răspundere și chibzuință gospodă
rească. Recent, după înființarea fer
melor, s-a pus problema amenajării 
taberelor de vară pentru vaci cu lapte 
și tineret bovin. în trecut, ani la rînd 
se utilizau în acest scop materiale 
noi. Acum, șefii de ferme au renun
țat de a mai solicita alte materiale, 
folosindu-le pe cele rămase din anii 
trecuți sau utilizînd diferite altele 
aflate în unități. Cererile de materiale 
noi au fost minime.

Atmosfera nouă care domnește 
printre lucrătorii fermelor agricole este 
vizibilă. Se observă un interes deose
bit pentru buna organizare a muncii 
și folosirea judicioasă a utilajelor 
materialelor. Mecanizatorii, care 
numără printre oamenii de bază
fermelor, nu mai privesc sarcinile ce 
le revin în mod îngust, cum se în- 
tîmpla pînă acum. Mulți dintre ei dau 
ajutor efectiv la încărcarea și descăr
carea unor materiale, își îngrijesc cu
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în dezbatere:

PROBLEMELE 
DEZVOLTĂRII ZOOTEHNIEI

Din inițiativa biroului Comi
tetului regional de partid Ol
tenia, ieri la Craiova a avut loc 
o consfătuire de lucru cu ca
drele și activul de bază din 
sectorul zootehnic din agricul
tura cooperatistă. Referatul 
prezentat de tov. Mihai Burchc- 
șin, secretar al comitetului re
gional de partid, cît și discuțiile 
purtate au prilejuit o analiză 
aprofundată a modulul cum 
sînt duse Ia îndeplinire sarcinile 
stabilite de conferința regională 
de partid din anul trecut.

De la începutul anului și pînă 
în prezent s-au obținut o serie 
întreagă de rezultate bune. 
Efectivele de taurine au crescut 
cu 5 la sută, ovinele cu 37 Ia 
sută, porcinele cu 16 la sută. 
In 77 de cooperative s-a orga
nizat îngrășarea animalelor pen
tru carne ; 20 dintre acestea au 
fost specializate pentru îngră
șarea tineretului taurin.

Participant!! la consfătuire au 
analizat cu simt gospodăresc 
problemele legate de punerea în 
valoare a resurselor existente în 
regiune pentru dezvoltarea creș
terii animalelor și păsărilor. Spe
cialiștii, cooperatorii și activiștii 
de partid prezenti Ia consfătuire 
au făcut numeroase propuneri 
menito să asigure o dezvoltare 
mai rapidă și cu eficientă eco
nomică mal mare a zootehniei.

a nou
mai multă atenție tractoarele. Micile 
defecțiuni ivite, pentru care înainte 
se deplasau la atelierul mecanic, le 
remediază singuri.

Grăitoare sînt inițiativele lucrători
lor fermei zootehnice din Hărman. 
Aici, colectivul fermei, în frunte cu 
inginerul Anton Borza, șeful unității, 
a trecut cu hotărîre la luarea unor 
măsuri în vederea sporirii producției 
de lapte și gospodăririi mai raționale 
a furajelor. Aspectele de risipă care 
mai puteau fi întîlnite cu puțin timp 
în urmă au dispărut. Pretutindeni 
domnesc ordinea și spiritul gospodă
resc. Vacile sînt hrănite și întreținute 
rațional, se acordă multă atenție în
deplinirii punct cu punct a progra
mului de grajd, executării mulsului. 
Ing. A. Borza supraveghează perso
nal programul de muls. Munca în ta
berele de vară pentru vacile cu lapte 
a fost mai bine organizată, s-a ame
najat un stand de muls etc. Toate 
acestea au făcut ca, în ultima vreme, 
să crească producția do lapte în me
die cu circa 3 litri de fiecare vacă fu
rajată zilnic, la întregul efectiv de 700 
vaci.

Bineînțeles că am luat și alte mă
suri al căror efect va apare chiar în 
acest an. Rezultatele obținute ca ur
mare a organizării activității noastre 
după noul sistem ar putea fi mult 
mai bune dacă Departamentul Gostat 
ar lua măsuri pentru rezolvarea unor 
probleme îndeosebi în domeniul zoo
tehnici. întreprinderea agricolă Prej
mer posedă 2 nuclee de vaci din rasele 
Roșie daneză și Jersey, foarte valo
roase, cu producții mari de lapte și 
conținut ridicat de grăsime. Acestea 
au fost importate cu scopul de a con
tribui la ameliorarea raselor locale. 
Cu toate acestea, nu s-a trecut hotărît 
la folosirea lor ca material ameliora
tor. Ele sînt în marea lor majoritate 
dirijate spre abator, deși se cunoaște 
că prin încrucișare cu alte rase se 
obțin produși cu o vitalitate sporită, 
cu o capacitate ridicată de creștere 
și de producție. Este greu de imagi
nat de ce nu se trece de îndată la 
valorificarea reproducătorilor masculi 
din aceste două rase : Jersey pentru 
regiunile de deal și munte, iar Roșia 
daneză pentru regiunile de șes din 
sud-estul țării.

Condițiile climaterice din regiune 
reclamă construirea de adăposturi și 
magazii pentru buna conservare a 
produselor și furajelor. Pînă acum nu 
s-au repartizat fonduri pentru a fi 
construite, deși din lipsa lor se pierde 
anual circa un milion de lei. Este 
necesar ca Departamentul G.A.S. și 
Trustul Gostat regional să analizeze 
aceste probleme și să sprijine rezol
varea lor operativă.

Așa cum s-a subliniat în Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din martie 
a.c. esența noului sistem de organi
zare în agricultura de stat este lăr
girea atribuțiilor, a competențelor și 
răspunderii celor ce lucrează în sfera 
nemijlocită a producției agricole. A- 
ccasta nu se poate face decît cu con
diția ca specialiștii să aibă posibili
tatea de a-și valorifica întreaga capa
citate creatoare, lucrînd direct pe 
cîmp și în fermele de animale acolo 
unde se hotărăște soarta producției. 
Din păcate ei sînt încă adesea sus- 
trași de la această activitate produc
tivă, fiind nevoiți să rezolve diferite 
lucrări birocratice. Ridic această pro
blemă pentru că, așa cum am spus și 
cu alte prilejuri, ea nu este încă re
zolvată. Se impune ca Departamentul 
Gostat, în colaborare cu alte organe 
centrale, să urgenteze lucrările de 
simplificare a evidenței, să facă totul 
pentru degrevarea specialiștilor de 
lucrări de birou.

Ing. loan TOMA 
directorul întreprinderii 
agricole de stat Prejmer, 
regiunea Brașov
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In scopul lărgirii orizontului da 
cunoștințe, al pregătirii multilate
rale a elevilor, s-a stabilit în
tre altele și introducerea unui 
nou obiect de studiu în liceu : li
teratura universală. Predarea aces
tei discipline urmărește, în primul 
rînd, îmbogățirea orizontului cultu
ral al elevilor prin informarea lor 
asupra momentelor celor mai sem
nificative din literatura lumii. Impli
cit, acest studiu umanistic va con
tribui la educarea estetico-literară 
și deci la formarea personalității 
intelectuale și morale a viitorului 
absolvent de liceu. In cele ce ur
mează mă voi opri asupra unora 
din prevederile programei analiti
ce, principiilor care vor sta la 
baza predării literaturii universale, 
precum și asupra aspectelor de 
structură ale manualului respectiv.

Deosebit de cursul de la Univer
sitate, cursul din liceu nu va ur
mări o tratare detaliată și compa
ratistă a acestui domeniu vast. In 
schimb va informa cît mai clar ele
vii asupra liniilor mari de dezvol
tare ale literaturii universale, asu
pra aportului național al fiecărei 
țări, asupra marilor personalități li
terare și a principalelor lor opere. 
In predarea literaturii universale 
se va porni de la accepția pe care 
o dăm conceptului de „literatură 
universală” : nu ca o „sumă" a li
teraturilor naționale, ci numai a a- 
celor bunuri literare (curente, școli, 
opere) care au intrat de mult sau 
care sînt pe punctul de a intra în 
patrimoniul cultural al omenirii, 
într-un cuvînt, creații literare care, 
realizate în forme artistice supe
rioare, reflectă realități istorice și 
morale ale societății omenești de-a 
lungul veacurilor ; care au un bo
gat conținut și o înaltă semnifica
ție socială și umană ; și care au 
contribuit substanțial la evoluția 
spiritului literar, a formelor și a teh
nicii literare. în felul acesta noul 
obiect de studiu va ajuta tineretul 
să aprecieze mai clar și mai apro
fundat literatura noastră națională 
piasînd-o in contextul mișcării lite
rare mondiale ; va da tineretului 
o înțelegere mal temeinică a carac
terului capodoperei literare și a 
funcției sociale a literaturii, precum 
și a genurilor literare în evoluția și 
în expresiile lor Culminante; în fine, 
îi va ascuți simțul de discernămînt 
critic al valorilor culturale, asigu- 
rîndu-i orientarea necesară pentru 
a putea continua să-și îmbogățeas
că singur cultura sa generală uma
nistică.

Sub raportul periodizării sale, ta
bloul general al evoluției literatu
rii universale va urma, după cum 
este firesc, linia de dezvoltare is
torică a societății. Acest tablou va 
începe deci prin prezentarea suc
cintă a primelor monumente litera
re scjise ale omenirii, cele ale 
orientului antic, monumente care — 
pe lîngă valoarea lor artistică și 
importanța sensurilor sociale impli
cate — oferă și primele exemple 
pentru formele originale ale unor 
genuri sau specii literare; Literatu
ra greacă din antichitate, • funda- 
mentînd valorile Umanistice ce vor 
sta la baza culturii europene; va 
fi reprezentată de Homer, de tra
gici, de Aristofan și de primii li
rici, iar literatura latină — de ma
rii scriitori care au creat specii li
terare noi sau au dat forme speci
fic romane celor preluate de la 
greci. Epoca medievală va reține 
atenția prin eposul său eroic, prin 
literatura sa curteană și prin cea 
de inspirație burgheză și popula
ră, încheindu-se cu marii scriitori 
care fac tranziția spre Renaștere 
— Dante și Villon. Literatura Re
nașterii va fi ilustrată, în primul 
rînd, prin valorile umaniste din 
creațiile marilor poeți, prozatori și 
dramaturgi italieni, francezi, spa- . 
nioli și englezi. Literatura franceză 
a secolului al XVII-lea va fi re
prezentată prin opera moraliștilor, 
tragedia și comedia, fabula lui La

Fontaine șl teoria literară a clasi
cismului, menționîndu-se influența 1 
acestei literaturi și în alte țări. „Se
colul luminilor” va fi urmărit în ba
zele sale ideologice și în formele 
literare reprezentative create de 
către marii scriitori ai veacului, 
succesiv în Anglia, Franța, Germa
nia și Rusia, un capitol special ur- 
mînd să fie dedicat și neoumanis- 
mului german (Goethe, Schiller, 
Holderlin). Literatura romantică ur
mează a fi expusă în diferitele ei 
variante naționale determinate de 
condiții locale specifice, cu modu
rile noi de expresie pe care le adu
ce romantismul în poezie, teatru și 
roman. Literatura realismului, mai 
apropiată de noi și adeseori pre- 
lungindu-se pînă în zilele noastre, 
va fi tratată amplu, potrivit nou
tății, importanței și varietății pro
blemelor aduse, precum și a meto
dei de creație consecvent practi
cate.

Literatura secolului nostru, că
reia 1 se va acorda cinci lecții, va 
fi urmărită în curentele și direcți
ile apărute acum, cu sensurile și 
valorile lor reale, în sfera marilor 
genuri literare (romanul, de exem
plu, urmînd a fi prezentat atît în 
dezvoltarea lui pe linii tradiționale,

cît șl în formele sale inovatoare). 
Din literatura contemporană vor fi 
expuse, atent și critic, direcțiile 
tendințele cele mai importante 
reprezentanții de valoare care 
ilustrează.

Grija colectivului de autori 
programei a fost ca volumul cu
noștințelor — proporționat la po
sibilitățile de asimilare ale elevilor 
din penultima clasă de liceu și la 
numărul de ore afectat timp de un 
an de predare — să nu fie exa
gerat. Totodată, această materie 
cuprinde toate epocile și țările de 
cultură, cu ceea ce aceste epoci și 
țări au adus mai valoros și mai 
semnificativ în tezaurul literaturii 
universale. Posibilitatea de pre
dare a acestui volum de cunoș
tințe va fi asigurată printr-o se
lecție riguroasă a marilor valori 
literare și printr-o structură judi
cioasă, din punct de vedere ști
ințific și didactic, a lecțiilor. Astfel, 
pentru o înțelegere mai adecvată 
de către elevi a unui moment li
terar, capitolele cursului vor în
cepe prin indicarea — pe scurt — 
a condițiilor social-politice și cul
turale din epoca și țara respectivă. 
Vor fi scoase în evidență apoi par
ticularitățile naționale, determinate

istoric, ale unui curent, școli sau 
scriitori, aceste particularități însă 
subsumîndu-se trăsăturilor genera
le și fundamentale ale curentului 
respectiv. Va urma expunerea con
cepțiilor estetice ale marilor curen
te și școli literare în punctele lor 
esențiale — aplicate fiind apoi și 
ilustrate prin operele scriitorilor 
mai reprezentativi, din care vor fi 
alese spre a fi comentate texte din
tre cele mai semnificative. In în
cheierea capitolului sau secțiunii 
respective, se vor face raportări, 
succinte dar substanțiale, la litera
tura română. Acestui aspect al 
cursului — aspect care vine și în 
ajutorul studiului literaturii române 
— i se cuvine toată atenția, pen
tru a ilustra în mod convingător 
integrarea literaturii noastre în ca
drul larg al literaturii universale, 
subliniindu-se legăturile, influențe
le și contribuția originală, semnifi
cația șl valoarea universală a ma
rilor noștri scriitori.

Manualul de literatură universa
lă pentru clasa a Xl-a se află sub 
tipar. Acesta cuprinde la sfîrșitul 
fiecărei lecții indicații bibliografice 
asupra traducerilor în limba româ
nă ale operelor scriitorilor studiați, 
asupra unor studii consacrate a- 
cestora de cercetători români, in
dicații-care-----incluzînd și studiile
introductive la edițiile respective 
românești — vor lărgi posibilităț 
țile de informare istoric-literară și 
critică. O dată cu manualul 
apare 
trînd 
cărei 
tratați
spus, existența culegerii nu va pu
tea estompa însemnătatea lecturii 
integrale a operelor literare indica
te în.bibliografie, cerință ce se cere 
sprijinită deopotrivă de profesori și 
părinți. In sfîrșit, la începutul lunii 
iulie, Ministerul Învățămîntului .va 
organiza un curs de perfecționare 
cu profesorii care vor preda lite
ratura universală în liceu, curs în 
cadrul căruia prelegerile respec
tive vor fi ținute de cadre didactice 
de specialitate care predau acest 
obiect în învățămîntul universitar.

Astfel conceput, studiul literaturii 
universale va contribui la lărgirea 
orizontului cultural al absolventului 
de liceu, la orientarea sa cît mai 
clară și precisă în domeniul vast 
al literaturii mondiale, la obținerea 
de către elevi a unor noi perspec
tive de situare, de înțelegere și va
lorificare a literaturii noastre na
ționale, la stimularea gustului de 
lectură și aprecierea literaturii de 
înaltă calitate, precum și la îmbo
gățirea cu noi.elemente,.jruig.n,istice 
a acelei concepții înalte, despre 
viață, societate și cultură care nu 
poate lipsi intelectualului societății 
noastre.

9 SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : PA
TRIA — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
• VIAȚA LA CASTEL : REPUBLICA — 9,15 ; 11,30 ; 
14 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 20.
9 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.
9 ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : LUCEA
FĂRUL (completare Mama lui Adrian) — 9,15 ;
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.
9 DENUNȚĂTORUL : SALA PALATULUI (seria de 
bilete 1 976 — orele 19,30), CAPITOL ‘ ‘ "
13,30: 16; 18,30; 21, la grădină — 
20,30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; .
18,15; 20,45; la grădină 20 (la ambele 
completarea Tensiune înaltă la 
Bechet), FEROVIAR (completare In 
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.
9 JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ și JANDAR
MUL LA NEW YORK -------------
— 10,30; 14,15; 18,15;
la grădină — 20,15.
9 MONTPARNASSE 
brica de împachetat 
0 RELAXEAZĂ-TE, 
Să trăiești, să îmbătrînești) 
DINA BUZEȘTI (completare Orizont științific nr. 3/ 
1967) — 20,30.
9 PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10 ; BU
ZEȘTI — 9 ;
• O SCRISOARE PIERDUTA : DOINA — 11,30 ; 14,30 ;
17.30 ; 20,30.
o SPIONUL — cinemascop : LUMINA (completare în 
tainițele muzeului) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45.
9 LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM - ci
nemascop : FLOREASCA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 18 ; 20,30. 
9 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.
• UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18,15 ; 20,30.
9 DOAMNA DE PE ȘINE — cinemascop : BUCEGI 
(completare Istoria unui manuscris) — 9,30 ; 12 ; 16 
18,15; 20,45, la grădină — 20.
• NU SINT DEMN DE TINE : GLORIA — 9i; 11,15 
13,45; 16; 18,15; 20,30, CRÎNGAȘI - 11; 15,30; 18 
20,30.
9 A DISPĂRUT UN FRAGONARD : VITAN, (comple
tare Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) —, 15,30 ; 18
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE 
MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
• REÎNTOARCEREA PE PĂMINT : FLACĂRA (co 
pletare Orizont științific nr. 2/1967) — 19 ; .'21.
9 ROBII: MIORIȚA (completare Mama Foi Adrian)
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, UNIREA, (completare 
Portrete) — 15,30 ; la grădină — 20.

• COPIII LUI DON QUIJOTTE :
RAHOVA (completare Atențiune, a 
tențiune, se apropie î) — 15,30; 18
20,30.
• MOMENTUL ADEVĂRULUI - 
cinemascop : FLACĂRA — 14,45; 17, 
GRĂDINA VITAiN — 20,15.
• LUMEA COMICĂ A LUI HA
ROLD LLOYD : LIRA (completare 
Mărturii de glorie nepieritoare din 
15,15; la grădină — 20,30.istoria patriei)

• BUMERANGUL — cinemascop : LIRA (completare . 
Mărturii de glorie nepieritoare din istoria patriei) —
17.30 ; 20.
9 CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : MUNCA — 15 ; 
17, COTROCENI — 14 ; 16,15 ; 20,45.
• BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : MUNCA — 18,45 ; 21. 
O INDRAGOSTIȚII DIN MAXONA : BUZEȘTI (com
pletare Orizont științific nr. 3/1967) — 16 ; 18,30, CO
TROCENI (completare Istoria unui manuscris) — 18,30.
• NOTRE-DAME DE PARTS — cinemascop : PRO
GRESUL — 14,45 ; 17, GRĂDINA PROGRESUL-
PARC — 20.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI: PROGRESUL (completare 
Atentatul) — 19,15; 21.
O DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : FEREN
TARI (completare Mărturii de glorie nepieritoare din 
istoria patriei) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și MINU
NATA ANGELICA — cinemascop : VIITORUL
15.30 ; 19,30.
• OMUL DIN RIO : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,30.
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La expoziția absolvenților și elevilor Școlii populare de artă din Sibiu 
Foto : R. Costin

9 Teatrul de operă și balet: SPĂR
GĂTORUL DE NUCI — 11, RIGO- 
LETTO — 19,30.
© Teatrul de stat de operetă ; SINGE 
VIENEZ — 10,30, SECRETUL LUI 
MARCO POLO — 19,30.

o Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : OAMENI ȘI 
ȘOARECI — 10, O FEMEIE CU BANI — 16, RĂZVAN ȘI VIDRA — 
20. (sala Studio) : DINU PĂTURICĂ — 10. CASTILIANA — 15, 
INTILNIRE CU ÎNGERUL — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : PROCESUL HORIA — 10,30, LUCEAFĂRUL — 19,30, (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFINTUL MITICĂ BLAJINU — 10,30, 
CANDIDA — 19.30.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HENRIC AL IV-LEA - 
10, PETRU RAREȘ — 19,30, (sala Studio) : ABSENȚA UNUI VIO
LONCEL — 10,30; 20.
O Teatrul „Barbu Delavrancea" : IDOLUL ȘI ION ANAPODA — 20
9 Teatrul evreiesc de stat : Matineu literar : 
TULUI MORDEIIAI GHEBIRTIG" - 
(spectacol de folclor evreiesc) — 20.
® Teatrul „Țăndărică" : GULIVER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR —
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : HORIA ȘI RADU 
IȘI ASUMĂ RISCUL — 19,30, (sala Victoria) : COLIBRI ---------
HALL — 19,30.
• Circul de stat : VARIAȚIUNI DE CIRC — 10; 16; 20.

La ora 11 la Ateneu are 
certul orchestrei simfonice a 
nicii de stat „George Enescu". Dirijor : 
Mihai Brediceanu. Programul cuprin
de Concertul pentru vioară și orches
tră de Brahms. Solist: Christian 

Ferras (Franța) ; „In memoriam" de Alex. Pașcanu și Simfonia a Vil-a 
în Mi major de Bruckner.

La ora 19, la Teatrul de vară „23 August" va fi prezentat con
certul orchestrei „Barbu Lăutaru". Dirijori : Nicu Stănescu și Florian 
Economu. Soliști : Ion Cristoreanu, Vlad Dionisie,' Aha 
dora Nemeș.

CRAVATELE
rilor împreună cu Ministerul învă- 
țămîntului. Un caracter de masă, 
asemănător, a avut și concursul 
de compuneri literare, încheiat tot 
în zilele acestea, care a scos la 
iveală nenumărate talente din rîn- 
durile pionierilor și școlarilor.

Pentru a veni în sprijinul cadre
lor didactice care muncesc cu pio
nierii, Consiliul Național pregătește 
o culegere de cîntece patriotice, 
folclorice și pionierești, (nu de mult 
s-a încheiat și un concurs pentru 
un marș pionieresc), o antologie 
de poezii, o culegere de scenete, 
alta de dansuri din toate regiunile 
țării, un ghid turistic.

Se intensifică sportul și turismul 
pionierilor. în vacanțele de iarnă 
și primăvară s-au organizat 
excursii, vizite la muzee, la marile 
obiective industriale, adevărate 
lecții de patriotism.

Ispas, Mino-

9,00 — Emisiune pentru 
neretul școlar de 
rilor. Transmisiune de la Sta
dionul Dinamo.
Emisiune pentru sate. 

__ Concert simfonic.
Fotbal : Rapid — Politehnica Timișoara și Steaua — Petrolul. 
Transmisiune de la Stadionul 23 August.
9 Magazin 111.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,45 — Film : Stan și Bran studenți Ia Oxford.
20,15 — Duminică la ora... Scenariu de varietăți de Dorel Dorian.
21.30 — Filmul artistic : Yo — Yo. O comedie a studiourilor franceze,

cu Pierre Etaix.
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23,10 — Telesport.

copii Șl ti- 
Ziua pionîe

Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor conlucrează cu prin
cipalele instituții de cultură și artă, 
care pot aduce o contribuție pre
țioasă la activitatea pionierilor. 
S-au organizat întîlniri și consfă
tuiri de lucru cu reprezentanți ai 
Uniunii Scriitorilor, Uniunii Compo
zitorilor și ai Comitetului de Radio- 
difuzîune și Televiziune. S-au îm
bunătățit emisiunile pentru pionieri 
și școlari, s-au proiectat altele noi, 
mai potrivite vîrstei acestora.

Consiliul se preocupă de lărgirea 
experienței învățătorilor și profeso
rilor cărora li s-a încredințat mun
ca de comandanți ai unităților și 
detașamentelor de pionieri. Au 
luat ființă cercuri metodice pentru 
comandanții de unități la care, în 
afara dezbaterilor teoretice, se 
desfășoară activități cu caracter 
practic, menite să îmbogățească 
cunoștințele acestora, 
elabora studii și lucrări 
gice, cu caracter teoretic 
generalizarea experienței.

Comandanții unităților și detașa
mentelor de pionieri, avînd spriji
nul întregului corp didactic, vor 
trebui să persevereze pe linia de 
a găsi cele mai potrivite căi și 
forme de activitate cu pionierii. 
Organizația pionierilor are largi 
posibilități de educare patriotică a 
copiilor. Ea trebuie să ajute la cu
noașterea frumuseților și bogățiilor 
patriei, a tradițiilor de luptă ale 
poporului nostru, a realizărilor ob
ținute sub conducerea partidului 
în construirea socialismului, să 
contribuie la dezvoltarea dragostei 
de țară și popor, la întărirea prie
teniei și frăției dintre copiii români 
și cei ai naționalităților conlocui
toare. Școala și Organizația de 
pionieri urmăresc în același timp 
educarea copiilor în spiritul inter
naționalismului socialist, al prie
teniei cu copiii din țările socialiste, 
din întreaga lume, al solidarității 
cu lupta popoarelor pentru liber
tate și independență națională, 
pentru progres social.

Avînd în vedere dezvoltarea im
petuoasă pe care știința și tehnica

Se vor 
pedago- 
și pentru

fOȘt
o cunosc în prezent, se impune 
să dăm o și mai mare atenție dez
voltării preocupărilor științifice și 
tehnice ale pionierilor și școlari
lor. Cercurile științifice și tehnice 
vor trebui să ia o și mai mare dez
voltare în viitor. Consiliul Na
țional al Organizației Pionierilor 
împreună cu Ministerul învățămîn
tului se vor îngriji de dotarea a- 
cestor cercuri cu materialele nece
sare, pentru a răspunde cît mai 
bine acestor cerințe.

Școala poate primi din partea 
unităților și detașamentelor de 
pionieri un sprijin tot mai prețios, 
dacă învățătorii și profesorii, în
tregul corp didactic, se vor strădui 
să cunoască bine specificul acestei 
activități, să găsească cele mai 
potrivite metode și procedee de 
educare. Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor va trebui să 
vină în întîmpinarea acestor stră
danii elaborînd mai multe studii și 
materiale de îndrumare metodică, 
generalizînd și punînd în valoare 
experiența pozitivă existentă în 
numeroase școli și unități de pio
nieri.

In curînd va începe vacanța, re
creația cea mare și bine meritată 
după un an de eforturi. Este un 
minunat prilej de a oferi copiilor 
drept răsplată zile pline de voioșie, 
de cîntec și joc, de excursii și dru
meții, care să-i reconforteze, astfel 
încît deschiderea noului an școlar 
să-i găsească fortificați pentru a 
dobîndi noi succese la învățătură.

Activitatea și rezultatele obținute 
în perioada care a trecut de la 
constituirea Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor și pînă în 
prezent dovedesc justețea măsuri
lor luate de conducerea partidului 
pentru îmbunătățirea activității pio
nierești. Avem deplina convingere 
că Organizația de pionieri, îndru
mată de partid, va obține și pe 
viitor noi și importante succese, 
contribuind, în acest fel, alături de 
școli și de famili-, la educarea și 
formarea unor oameni adevărați, 
demni de măreția zilelor pe care le 
trăim.

Urmărind cu oarecare 
continuitate activitatea stu
dioului „Animafilm", am 
constatat că e vorba de o 
harnică desfășurare de e- 
nergii, de căutări, de expe
rimente 
unele 
rătoare. O parte din aces
tea din 
la Festivalul internațional 
de animație (Mamaia, 1966), 
o altă parte a fost prezen
tată acum cîteva luni într-o 
gală — cu caracter mai 
mult sau mai puțin privat 
— la cinematograful Union 
și, în sfîrșit. cîteva, destul 
de puține, au pătruns pe 
piață, pentru o mai amplă 
difuzare. Fenomenul atrage 
luarea aminte. De ce pro
ducția studioului „Anima
film" nu se răspîndește pe 
o arie mai întinsă — cum 
ar fi normal — de ce nu e 
mereu prezentă în nenumă
ratele săli de proiecție din 
țară și din Capitală ? Răs
punsul e imediat și simplu : 
pentru că această produc
ție, în ansamblul și prin ca
racteristicile și tendințele 
ei, nu e destinată marelui 
public și cu atît mai puțin, 
micilor spectatori, care — 
orice s-ar ispune — ar tre
bui să fie primii ei benefi
ciari. Dan dacă răspunsul e 
ușor de formulat, cauzele 
și condițiile care l-au de
terminat sînt mai comple
xe. Analiza lor ne duce la 
considerații din cele mai 
interesante, chiar și pentru

și, bineînțeles, de 
realizări îmbucu-
urmă a fost văzută

alte domenii de activitate 
artistică.

„Animafilm" și-a propus 
un țel pe cît de îndreptățit 
din punct de vedere teore
tic, pe atît de ambițios : a- 
cela de a demonstra — în 
perspec ivă internațională 
— că ritmul de animație & 
artă, că poate exprima ori
ce, de la neliniștile sufletu
lui omenesc la conceptele 
filozofice cele mai abstrac
te. Bineînțeles, prin însăși 
urmărirea acestui scop, „A- 
nimafilm" s-a îndepărtat de 
tradiția cartoanelor și 
senelor animate, de la 

alte părți 
a se 

mai i

de- 
i noi 

ale 
a- 

mult
sau din 
lumii, pentru 
propia tot 
de experimentele „filmului 
de artă" sau, cum i se mai 
spune, de „avangardă" (Mac 
Larren, de exemplu). Aces
te experimente, trecînd 
peste tatonările de la în
seși originile cinematogra
fului, au dobîndit o oare
care anvergură în anii 20. 
cînd germanul Hans Rich
ter și alții au încercat să 
exprime „mișcarea ritmică 
a formelor pure", adică să 
realizeze o fuziune a pictu
rii cu pelicula, să facă din 
film o artă plastică în miș
care. Asupra 
de acest gen, 
sub eticheta 
mului", critica 
tat de mult : „Cinematogra
ful de avangardă nu are 
astăzi decît o valoare isto
rică : căutările în acest 
sens pot fi socotite ca epui

încercărilor 
întreprinse 

,,avangardis- 
s-a pronun-

zate de multă vreme, iar 
acele sporadice efecte ale 
unei stări de lucruri depă
șite care stăruiau încă în 
unele filme... n-au decît o 
valoare de curiozitate" (Ja
copo Comin). Reluarea, în 
anii noștri, a acestor cău
tări a dus fatalmente la a- 
celeași rezultate. Vorbind 
de Mac Larren și de „avan
garda" americană, istoricii 
Bardeche și Brasillach pro
nunță o judecată foarte de
cisă : „Mai aproape de pic
tură decît de cinema, se 
pare că ea [avangarda] nu 
va putea spera niciodată — 
ca și aceea din 1923 — să 
îmbogățească cinematogra
ful sau, oricum, să comu
nice constant cu el. Ea pare 
sortită să fie o avangardă 
autonomă, ca un fel de artă 
nouă, pentru care va fi ne
voie să se găsească un 
nume".

Departe de noi gîndul ca, 
prin aceste mărturii,-să-i 
descurajăm pe cine-anima- 
torii noștri, să-i întoarcem 
de la dibuirile lor creatoa
re. Ne permitem, în schimb, 
să le reamintim că ele nu 
pot constitui un scop în sine 
și că mai important decît 
cum te exprimi în artă, 
este ce anume exprimi și 
cui te adresezi, universul 
și semnificațiile pe care le 
pui în circulație.

Din acest punct de ve
dere, cu foarte puține ex
cepții, filmele studioului 
nostru de animație, caută 
să aibă întotdeauna un tîlc,

gfi

un mesaj (chiar dacă nu 
sînt cele mai importante, 
cele „centrale" pentru via
ța și societatea noastră). 
Numai că, de multe ori, 
mesajul ne e transmis pri- 
tr-un exces de metaforiza
re, mai mult prin aluzii și 
mai puțin prin gînduri 
rostite răspicat (asta și în
tr-un film interesant, cu 
efecte pedagogice, cum e 
Băiețelul și cărbunele al 
lui Ștefan Munteanu). Lim
bajul direct, povestirea 
netă, limpede, ușor inteli
gibilă, a unoi' întâmplări, a 
unor aventuri, sînt sistema
tic evitate în favoarea ale
goriei, a metaforei, a sim
bolurilor, pe scurt, a unui 
limbaj indirect, figurat. Nu 
e neapărat rău acest lucru, 
dar avem impresia că ade
seori se confundă metoda, 
procedeele, mijloacele, cu 
finalitatea operei de artă : 
metafora nu e un scop, ea 
nu e decît un mijloc, un 
„vehicul" care transportă

o idee sau un sentiment 
într-o zonă mai iluminată 
și mai sensibilă a conștiin
ței noastre. Eficace e acest 
mijloc, bunăoară, în Pașii 
(realizat de Constantin Mus- 
tețea), fiindcă răspunde u- 
nui context istoric explicit 
(contrastul dintre efectele 
păcii și cele ale războiului). 
Aceeași caracteristică o în- 
tîinim și în Uitucii (Ion Po- 
pescu-Gopo), un fel de 
memento anti-războinic. 
Dimpotrivă, limbajul din 
Pămîntul oamenilor (Olimp 
Vărășteanu) e mai puțin 
deslușit, ca și cel din 
Evrika (Virgil Mocanu). 
unde efortul de poetizare 
se vădește neputincios.

Se cuvine, însă, să men
ționăm că acestui din ur
mă cineast, lui Virgil Mo
canu, îi datorăm una din 
puținele încercări recente 
de valorificare a basmului 
românesc și a tradiției 
noastre picturale, în Le
genda ; în ciuda unor lun-

gimi
de scăzută expresivitate, 
răzbate pînă la urmă în a- 
cest film ceva din fiorul 
specific al folclorului nos
tru. Totuși, în privința 
fructificării tradițiilor popu
lare, a folclorului literar, 
plastic și muzical, studioul 
„Animafilm" ne rămîne în 
largă măsură dator. în a- 
celași timp, bogatul fond 
oferit de admirabilele pre
lucrări ale lui Creangă, E- 
minescu, Sadoveanu, Ispi- 
rescu, rămîne — cu excep
ția diapozitivelor, produse 
de același studio — ne
atins ; eroii plăsmuiți de 
clasicii noștri continuă să 
fie ocoliți, ignorați de cine- 
animatorii români.'Și e pă
cat : ei ar recrea — în 
imagini vizuale concrete — 
un univers plin de poezie, 
atît de adecvat, atît de ne
cesar formării spirituale a 
copiilor și adolescenților 
noștri.

Fiindcă, să recunoaștem, 
filmul de animație e des
tinat cu precădere copiilor 
și tinerilor. E un adevăr 
pe care cei de la „Anima
film" l-au cam uitat în fe
brilele lor căutări. Cu 
ochii la bravura intelec- 
tualistă și abstractă a 
Norman Mac Larren, 
uitat de Walt Disney, 
Dave ~ ’
Trnka, 
unii îi 
sideră
Nu-i adevărat: chiar dacă 
Mickey Mouse, rățoiul Do-

și a unor momente 
expresivitate,

lui 
au 
de 
de 
că

Fleischer sau 
ba chiar se pare ... 
disprețuiesc, îi con- 
depășiți, anacroriici.

nald, cîinele Pluto, broscu
ța Flip sau motanul Felix 
nu mai sînt vitali (ceea ce 
nu credem), vitală, instruc
tivă, activă rămîne lecția 
transmisă de acești pio
nieri și anume aceea de a 
fi dezvăluit o întreagă lu
me, care e însăși lumea de 
fantezie a copilăriei (nu e 
oportun să discutăm aici 
dacă „morala" fabulelor 
lor e întotdeauna accepta
bilă). Cît despre celebrul 
Popeye, marinarul cu 
mușchi de oțel și mormăit 
de urs, acesta e un exem
plu de popularitate obți
nută din intenții extraar- 
tistice, publicitare : el a 
fost, inițial, lansat ca re
clamă a unei fabrici de 
conservare a... spanacului ! 
La rîndul ei, mișcarea ac
tuală de animație din Ita
lia și din Spania își are 
originea în rubricile de 
publicitate de la televi
ziune... Sîntem astfel în
dreptățiți să credem că da
că inițiative de ordin co
mercial pot duce la rezul
tate interesante, cu atît 
mai eficace și mai crea
toare vor fi roadele unei 
acțiuni ce-și propune e- 
ducarea și desfătarea este
tică a publicului.
_în această situație, ne 

gîndim că pentru cineaștii 
de la „Animafilm" ar fi, 
din toate punctele de ve
dere, salutară o mai pro
nunțată orientare a activi
tății lor în direcția satis
facerii 
inițiativă, 
nie de a 
gajul lor _____
imaginativ, zestrea lor in
telectuală și morală — sînt 
binevenite. Realizatorii de 
la „Animafilm" trebuie să 
fie, desigur, artiști, dar în 
aceeași măsură ei au o me-

publicului. Orice 
orice străda- 
îmbogăți ba- 
noțional și

nire de educatori, de das
căli de viață și de fru
mos. De aceea, pasiunea, 
înfrigurarea lor creatoare 
se cere împărțită cu ega
lă dăruire între uneltele 
meseriei și sufletele des
chise ale copiilor —. mar
tori și primă rațiune de a 
fi a filmului de animație.

Așadar, nu renunțare la 
căutări și la revelația u- 
nor valori de artă (apre
ciabilă e, în acest sens, at
mosfera onirică obținută 
de Sabin Balașa în Orașul), 
ci o dreaptă cumpănă, o 
înțeleaptă proporționare a 
efortului „experimental" în 
raport cu mai marile, mai 
importantele îndatoriri ale 
studioului : filmul pentru 
publicul larg, de toate vîr- 
stele dar mai ales de vîr- 
sta copilăriei Mai mult : 
rezultatele pozitive și cu
ceririle dobîndi te pînă a- 
cum — și ele nu lipsesc 
— pot fi puse cu folos în 
serviciul unui proaspăt 
contact cu spectatorii.

O „dumbravă minuna
tă" : iată ce ar fi bine să 
devină studioul de anima
ție și filmele sale, o dum
bravă minunată a timpu
lui nostru și a oamenilor 
care-1 populează, un uni
vers al poeziei și al fante
ziei cristaline, în care să 
intrăm cu candoarea și cu 
uimirea dintîi a duduii lui 
Sadoveanu. în fața acestei 
lumi, sîntem siguri, nu vor 
putea să rămînă insensibi
le nici juriile sau specia
liștii Festivalurilor de la 
Annecy și d£ la Mamaia, 
în curînd sătule de prea 
multe bețe, romburi, pete, 
cifre și alte abstracțiuni, 
care alungă omul și ceea 
ce

Expoziții
pionierești

e omenesc.

Florian POTRA

Pionieri din întreaga țară au 
prezentat, în cadrul unei expo
ziții organizate la Palatul' pio
nierilor din Capitală, obiecte lu
crate de ei. Vernisajul a avut 
loc sîmbătă la amiază în pre
zența unei numeroase asistențe. 
Expoziția cuprinde aparate de 
radio, aeromodele, precum și 
cusături naționale, desene teh
nice etc. Se remarcă exponatele 
— aparate, mașini și instalații 
electrice în miniatură — reali
zate de pionierii regiunilor Plo
iești, Dobrogea, Cluj, Hunedoa
ra., sculpturile în lemn ale pio
nierilor din cuprinsul regiunii 
Crișana, porturile populare și 
cusăturile naționale executate 
de pionierii argeșeni.

Casa de cultură din Suceava 
găzduiește expoziția regională 
închinată Zilei pionierului. Sînt 
expuse desene și obiecte lucrate 
de pionieri în cadrul cercurilor 
lor. Expoziții cuprinzînd lucrări 
realizate de pionieri și elevi 
s-au deschis și la Botoșani, Va
tra Dornei, Cîmpulung Moldo
venesc, Gura Humorului și în 
celelalte orașe din regiunea Suceava.

Și la Tg. Mureș a fost des
chisă o expoziție cu lucrări ale 
școlarilor din localitate. Cele 
trei săli ale Muzeului regional 
care găzduiesc expoziția cu
prind peste 800 exponate. Ase
menea expoziții au fost deschise 
și la Reghin, Gheorghieni, To- 
plița, precum și în peste 350 de 
școli de la sate. In Tg. Mureș a 
fost amenajat un orășel al co
piilor.



—X.V

SChJii:!.} duminică 4 iunie 1967 PAGINA 5

COMUNICAT 
cu privire la vizita tovarășului 

Santiago Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist din Spania, 
în Republica Socialistă România

(Urmare din pag. I)

Ambele partide sînt de părere că 
asigurarea păcii și securității în 
Europa are o importanță hotărîtoa- 
re pentru normalizarea vieții in
ternaționale, corespunde celor mai 
profunde interese ale popoarelor 
europene, ale forțelor revoluționa
re și democratice și contribuie la 
cauza generală a luptei antiimpe- 
rialiste și păcii în lumea întreagă.

Cele două partide condamnă cu 
tărie noile acte de agresiune în
treprinse de S.U.A. pe calea extin
derii războiului împotriva poporu
lui vietnamez, bombardarea siste
matică cu intensitate crescîndă a 
teritoriului R. D. Vietnam. Ele și-au 
reafirmat solidaritatea deplină cu 
cauza dreaptă a eroicului popor 
vietnamez și au subiiniat necesita
tea imperioasă de a se pune capăt 
imediat, definitiv și necondiționat 
bombardamentelor americane și 
oricăror alte acțiuni agresive îm
potriva R. D. Vietnam, să fie res
pectat dreptul poporului vietna
mez de a hotărî singur soarta des
tinelor patriei sale.

Subliniind solidaritatea lor cu 
lupta tuturor popoarelor subjugate, 
pentru eliberarea de sub domina
ția imperialismului, cu lupta tine
relor state pentru consolidarea in
dependenței politice și economice, 
cele două partide s-au pronunțat 
pentru respectarea strictă a dreptu
lui fiecărui popor de a-și alege 
drumul dezvoltării și forma de or
ganizare socială corespunzător as
pirațiilor și voinței sale.

Ambele partide și-au exprimat 
sentimentele de simpatie și solida
ritatea de nezdruncinat față de 
clasa muncitoare, toți oamenii mun
cii, forțele democratice din Grecia,

FOTBAL

Ultimele două etape 
în categoria A

încă două etape și actualul campio
nat al categoriei A — unul din cele 
mai controversate din ultimii ani — 
va lua sfîrșit. La această oră, liderul 
clasamentului este RAPID ; „lanter
na roșie" o deține Politehnica Timi
șoara. Dar nici una nici alta din a- 
ceste două formații nu sînt singurele 
aspirante la titlu și, respectiv... la re
trogradare.

Rapidiștii, cu două puncte avans, 
au fără îndoială șansele cele mai mari 
ca, pentru prima data în istoria de 
47 de ani a clubului, să îmbrace 
tricourile de campioni. Meciurile lor 
— cu Politehnica (la București) și 
Petrolul (la Ploiești) — sînt, la pri
ma vedere, ușoare, ei puțind acumula 
punctele necesare pentru cucerirea ti
tlului. DINAMO BUCUREȘTI, prin
cipala contracandidată la supremație, 
nutrește încă serioase speranțe. Di- 
namoviștii mai au de jucat cu Jiul la 
Petroșeni și cu U.T.A. la București.

Lupta pentru evitarea retrogradării 
angajează patru formații. Prin situa
ția precară din clasament, dar mai a- 
lcs prin forma slabă ce a manifestat-o 
în ultima vreme (excepție face, poate, 
jocul de duminica trecută, cu U.T.A.), 
Politehnica Timișoara și-a asigurat se 
pare un loc în categoria B. In raza 
„magnetului" celuilalt loc sînt, în 
principal, C.S.M.S. Iași (care mai are 
de jucat cu Universitatea la Cluj și 
cu Steagul roșu la Iași), U.T.A. (cu 
Dinamo Pitești la Arad și cu Dinamo 
la București), Universitatea Cluj (cu 
C.S.M.S. la Cluj și cu Dinamo la Pi
tești); .

Estă foarte probabil ca rezolvarea 
acestor necunoscute să se producă în 
etapa de azi, al cărei program com
plet este următorul ; Rapid—Politeh
nica, Steaua—Petrolul (în cuplaj, de 
la ora 15,45, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală), Steagul roșu — 
Progresul, U.T.A. — Dinamo Pitești, 
Jiul—Dinamo București, Universita
tea Cluj—C.S.M.S.

Meciul Universitatea Craiova—Fa
rul, disputat ieri, a revenit craiove- 
nilor cu 3—0 (1—0).

Concurs 
internațional 
de atletism.

în prima zi a concursului inter
național de atletism de la Sofia, spor
tivul român Ion Rățoi a cîștigat pro
ba de 400 m plat cu timpul de 
48" 1/10. Alte rezultate : 100 m : Her
mes (Cuba) 10” 4/10 ; 110 m gar
duri : Morales (Cuba) 14” 2/10; greu
tate femei: Ciorbova (Bulgaria) 16,18 
m; înălțime femei: Lazova (Bulga
ria) 1,65 m, 

care suferă de pe urma terorii 
dezlănțuite de reacțiune, care luptă 
pentru respectarea drepturilor omu
lui, pentru apărarea intereselor 
lor vitale, pentru democrație și 
progres.

Cele două partide își exprimă în
grijorarea în legătură cu situația 
deosebit de gravă creată în ulti
mul timp în Orientul Mijlociu și 
se solidarizează cu lupta dreaptă 
a popoarelor arabe pentru progres 
social, pentru apărarea indepen
denței și realizarea aspirațiilor de 
unitate națională.

Ele condamnă uneltirile și ames
tecul cercurilor reacționare, impe
rialiste în afacerile interne ale sta
telor din Orientul Mijlociu și își 
exprimă speranța că se va face to
tul pentru evitarea unui conflict 
armat, pentru a se ajunge la solu
ționarea problemelor litigioase, ți- 
nîndu-se seama de interesele po
poarelor din această parte a lumii.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania au 
declarat că nu-și vor precupeți 
eforturile pentru a-și aduce întrea
ga contribuție la întărirea unității 
și solidarității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Ambele părți au relevat cu satis
facție relațiile internaționaliste de 
strînsă prietenie și colaborare fră
țească statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist din Spania, între conduce
rile lor, năzuința comună de a dez
volta în continuare legăturile din
tre cele două partide în interesul 
reciproc și al unității mișcării co
muniste internaționale, al cauzei 
socialismului și păcii în întreaga 
lume.

Pentru buna comportare la „europenele" de la Roma

BOXERII ROMÂNI

APRECIÂTI DE SPECIALIȘTI
ROMA 3. (De la trimisul special 

„Agerpres", Paul Ochialbi): Comen- 
tînd rezultatele campionatelor eu
ropene de box de la Roma, antre
norul echipei italiene, Natale Rea, 
a declarat că a fost surprins de 
comportarea foarte bună a boxeri
lor români. „După campionatele eu
ropene din anul 1965, echipa Ro-

Campionul european la categ. co
coș Nicolae Gîju (stingă) și învinsul 
său din finală, vest-germanul Ras- 

cher

Șahiștii noștri
J A ■>

în turneele 

din U. R. S. S.
După consumarea a 9 runde, în 

turneul internațional feminin de 
șah de la Kiev conduce campioana 
mondială Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) cu 6,5 puncte, urmată de 
Alexandra Nicolau (România) cu 6 
puncte și o partidă întreruptă.

In runda a noua Alexandra Ni
colau, cu albele, a învins-o in 46 de 
mutări pe Kislova. Nona Gaprin
dașvili a cîștigat la Bilek și Andre
eva la Heemskerk.

•A-
In runda a noua a turneului in

ternațional de șah de la Moscova, 
Florin Gheorghiu l-a întîlnit pe fos
tul campion mondial Mihail Tal. 
Partida s-a încheiat remiză. Por- 
tisch a cîștigat la Bilek. Partidele 
Najdorf-Gipslis, Spasski — Boboțov, 
Keres — Petrosian, Smîslov — 
Stein, Gheller — Pachman și Gligo- 
rici — Uhlmann s-au încheiat re
miză.

In clasament conduc Boboțov, 
Gipslis, Gligorici, Portisch și Spas
ski cu cite 5,5 puncte fiecare. Flo
rin Gheorghiu totalizează 4 puncte.

Sosirea
unei delegații 

de istorici 
iugoslavi

La invitația Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R., la 2 iunie a sosit în 
țara noastră, în vizită pentru 
schimb de experiență, o delegație 
de istorici iugoslavi, formată din 
Milca Minic, membru al C.C. al 
U.C.I., directorul Institutului de 
istorie a mișcării muncitorești din 
Belgrad, șeful delegației, Mihailo 
Apostolski, directorul Institutului 
pentru istoria națională a Mace
doniei, și dr. Iosip Mirnic, directo
rul Arhivei istorice a regiunii auto
nome Voivodina.

Delegația a fost primită sîmbătă 
la institut de Ion Popescu-Puțuri, 
membru al C.C. al P.C.R., directo
rul Institutului de studii istorice și 
social-politice.

(Ager preș)

NUMIREA NOULUI 
AMBASADOR AL ROMÂNIEI 

IN STATELE UNITE

ALE AMERICII
Prin Decret al Consiliului de 

Stat, tovarășul Corneliu Bogdan a 
fost numit în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Statele Unite ale Americii, în lo
cul tovarășului Petre Bălăceanu, 
care a fost rechemat în Centrala 
Ministerului Afacerilor Externe.

(Agerpres)

mâniei a făcut, se vede, mari pro
grese, atît in ceea ce privește pre
gătirea fizică, dar și pe plan teh
nic" — a adăugat specialistul ita
lian. Antrenorul formației sovieti
ce, Viktor Ogurenkov, a subliniat, 
de asemenea, că recentele campio
nate au afirmat o întreagă pleiadă 
de tineri boxeri talentați din echi
pa României. Trimisul ziarului 
francez „l’Equipe" remarcă boxul 
clar și ținuta frumoasă a pugiliști- 
lor români Nicolae Gîju și Constan
tin Ciucă.

Iată clasamentul pe țări al cam
pionatelor europene de box, clasa
ment stabilit de agenția France 
Presse: 1. Polonia 23 puncte; 2. 
U.R.S.S. — 20 puncte; 3. — Româ
nia 13 puncte; 4. — Italia 12 punc
te; 5. — R. F. a Germaniei 8 punC^i 
te; 6—7. Cehoslovacia, R. D:
Germană; 8. — Turcia; 9-10. Iugo
slavia, Anglia; 11-12. Ungaria, Bul
garia. La campionate au participat 
177 de boxeri din 26 de țări.

(Urmare din pag. I) 

litar n-are eficiență din cau
za... opoziției din Statele Unite față 
de război. Dacă un' asemenea „țap 
ispășitor" n-ar fi fost găsit, atunci 
el ar fi fost inventat. Așa 
cum aiirmă senatorul George Mc. 
Govern, reprezentanții Administra
ției „încearcă să arunce vina eșe
cului politicii lor asupra criticilor 
lor". Dimensiunile fenomenului de 
opoziție pot fi apreciate și după 
amploarea dispozitivului propa
gandistic mobilizat pentru a-1 con
tracara. Aducerea generalului 
Westmoreland pentru un turneu po
litic în Statele Unite a servit tocmai 
declanșării unei vaste operațiuni 
de „război psihologic" pentru a pa
raliza pe adversarii politicii oficia
le și a mări cota sprijinitorilor ei. 
„în urma lui au rămas la Washing
ton două impresii dominante — că 
vor fi lupte mai grele și un război 
mai sîngeros și că Administrația 
este hotărîtă să contracareze pe 
criticii ei cu orice armă care îi stă 
la dispoziție" (New York Times). 
Chiar dacă acest „obuzier" n-a fă
cut un mare baraj propagandistic 
în interiorul Statelor Unite, Ad
ministrația a reușit deocamdată 
să „răsucească mîinile" unora 
dintre criticii ei din Congres. 
La nivelul Administrației, totul con
tinuă să se sprijine pe ideea con
tinuării și adîncirii agresiunii. Toc
mai de aceea fenomenul disensiu
nii, izvorît din această politică, nu 
se poate estompa, ci este probabil 
că se va intensifica.

Există critici ai Administrației, ale 
căror cuvinte au o rezonanță deose
bită. Printre ei, senatorii W. Ful
bright, Robert Kennedy, G. Mc. Go
vern, W. Morse ; sau ziariști ca W. 
Lippmann și J. Reston, care se bucu
ră de o largă audiență. Rădăcina

SESIIEW COMISIEI INTIRGUVIRNAMIHIAU 
DE CUIABORARE ECONOMICA ROMANO-SOVIRICĂ

Sîmbătă dimineața, la Consiliul 
de Miniștri au început lucrările 
primei sesiuni a Comisiei intergu- 
vernamentale de colaborare econo
mică între Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor 
Socialiste Sovietice.

La lucrări . participă Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con

Primirea la Consiliul de Miniștri 
a ministrului agriculturii, pisciculturii 

si alimentației din Marea Britanie
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Iosif Banc, a primit sîm
bătă pe Frederick Peart, ministrul 
agriculturii, pisciculturii și alimen
tației din Marea Britanie, care se 
află în vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Bucur Șchiopu, minis
trul industriei alimentare, Vasile

★

■ în- cursul dimineții, ministrul 
Frederick Peart, însoțit de Angelo 
Micul eseu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
și de John Chadwick, ambasadorul 
Marii Britanii la București, a vi
zitat Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice-Fundulea. 

După-amiază, dl. Frederick Peart

A apărut:

nr. 5/1967
Numărul pe luna mai al re

vistei se deschide cu editoria
lul Fructificarea deplină a 
timpului de lucru — condiție 
a sporirii eficienței producției, 
în continuare, sînt publicate 
articolele : Creșterea rentabi
lității producției — sarcină de 
bază a industriei miniere de 
dr. BUJOR ALMAȘAN, Posi
bilități de îmbunătățire a or
ganizării producției și muncii 
în industria alimentară de 
BUCUR ȘCHIOPU, Luarea în 
considerare a valorii de între
buințare la stabilirea prețuri
lor de dr. C. IACOBOVICI- 
BOLDIȘOR, Considerații cu 
privire Ia locul României so
cialiste în economia mondia
lă de dr. N. BELLI, Aspecte 
ale eficienței economice în 
construcțiile de mașini de R. 
DOAGA, Rezerve de sporirea 
eficienței economice în com
binatele de tip industrial pen
tru creșterea animalelor de 
GHEORGHE NECULA, Orga
nizarea activității de concep
ție în întreprinderile capita
liste de MATEI I. OROVEA- 
NU.

Revista mai cuprinde mate
rialele : Programarea operati
vă a producției de L. GOR- 
JANU ; Dialectica capitalismu
lui monopolist de stat ameri
can de S. BRUCAN ; E-

«■î

“ UC _W. . uiiuvni. , 
ficiența economică a electrifi
cării liniei BrașoVr-^Ploiești 
vest de I.TAKAB (Cluj); Des
pre politica de preturi din Re
publica Democrată Germană 
de dr. MANFRED BOTTCHER 
(R.D.G.).

opoziției lor constă în convingerea 
că politica Administrației este gre
șită, plină de capcane, neputin
cioasă să rezolve in contextul real 
contemporan, țelurile de perspecti
vă ale imperialismului american. 
Acești critici au în vedere și o exa
minare mai atentă a pulsului unor 
fenomene noi în societatea ameri
cană. Noul secretar general al Con
siliului Ecumenic al Bisericilor, Eu
gene Carson Blake, a spus în Con
necticut : „Fiecare soldat american 
mort sau rănit este un sacrificiu 
inutil. Războiul din Vietnam este 

„Vara vietnameză"
pentru noi un pretext pentru a nu 
ne consacra resursele pe care le 
avem luptei împotriva sărăciei (a- 
luzie la promisiunile enunța
te în timpul campaniei electo
rale — n.r.) în orașele noastre, pen
tru a nu stabili dreptatea rasială 
în sînul națiunii noastre..." Deși în 
declarație efectul este transformat 
în cauză, ea este simptomatică 
pentru un mod destul de răspîndit 
de gîndire. Sentimentul de frustrare 
este, poate, principalul carburant 
al dezacordului ce a fost semănat 
în țară de politica escaladării.

In Statele Unite se formează tot
odată o opoziție care își găsește 
sursa în păturile populare și mij
locii, într-o parte a Intelectualității 
și mai ales în rîndul unor categorii 
ale tineretului. Ea nu are încă un 
caracter organizat, dar, condițiile 

siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, președintele 
părții române în Comisia intergu- 
vernamentală și M. A. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice, pre
ședintele părții sovietice a acestei 
comisii.

(Agerpres)

Pungan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Londra, alte 
persoane oficiale, precum și R. 
Hanbury-Tenison, prim-secretar al 
Ambasadei Marii Britanii la Bucu
rești.

Au fost discutate unele probleme 
privind dezvoltarea producției a- 
gricole și industrializarea acesteia, 
precum și aspecte ale lărgirii coo
perării și colaborării în acest do
meniu între cele două țări.

★

a vizitat Muzeul satului din Bucu
rești și Combinatul pentru crește
rea industrială a porcilor de la Ol
tenița.

Seara, oaspetele a vizionat spec
tacolul cu opera „Traviata", la 
Teatrul de Operă și Balet.

(Agerpres)

Cronica Z i I @ i
între 1 și 4 iunie ne-au vizitat 

țara Betty Whitelaw, directoare în 
Secretariatul O.N.U., și Rados Sta- 
mencovic, director adjunct în Se
cretariatul Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa. Oaspeții au 
purtat discuții cu autoritățile com
petente române asupra unor pro
bleme de interes reciproc privind 
cooperarea cu Secretariatul O.N.U. 
Ei au fost primiți la Ministerul A- 
facerilor Externe de către Constan
tin Flitan, adjunct al ministrului.

★
La invitația Ministerului Aface

rilor Externe, sîmbătă la amiază a 
sosit în Capitală prof. Cecil 
Harmsworth King, președintele 
Societății „Reed Paper Group", di
rector la Banca Angliei, împreună 
cu soția.

★
Sîmbătă la amiază s-a înapoiat 

în Capitală delegația economică 
condusă de Dumitru Bejan, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, care a făcut o vizită în 
Austria, la invitația președintelui 
Camerei Federale Austriece, Rudolf 
Sallinger.

■Ar
Sîmbătă după-amlază a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre Pra- 
ga, o delegație a Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comu
nist, condusă de Iosif Walter, se
cretar al C.C. al U.T.C., pentru a 
participa la lucrările Congresului al 
V-lea al Uniunii Tineretului Ce
hoslovac, care va avea loc între 
5—9 iunie.

★
Sîmbătă la amiază a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Ungară, con
dusă de Virizlay Gyula, secretar al 
Consiliului Central, care, la invi
tația Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, a făcut o vizită în țara 
noastră.

(Agerpres)

par apte pentru a se obține o 
formă mai articulată. „Vara vietna
meză" ar putea deveni terenul de 
încercare în această direcție. încă 
în ultimele luni ale anului trecut, 
în mișcarea sindicală (A.F.L. —
C.I.O.), al cărei conducător, Geor
ge Meany, este un înfocat sprijini
tor al agresiunii în Vietnam, s-a 
conturat pentru prima oară o îm
potrivire deschisă față de politica 
de război a guvernului. Au început 
să se formeze, pe scară locală, co
mitete sindicale de legătură in fa
voarea păcii. In luna ianuarie, 130 

de lideri sindicali de pe coasta de 
vest au creat o filială a „Comite
tului național pentru o politică nu
cleară sănătoasă", care face par
te dintre organizațiile potrivnice 
agresiunii în Vietnam. Filiale sin
dicale asemănătoare au luat ființă 
la New York, New Jersey și Chi
cago. Paul Shrade, conducătorul 
filialei sindicatului unificat al lucră
torilor din industria de automobile 
de pe litoralul vestic, spune : „Pro
blema numărul unu pentru noi con
stă în faptul că A.F.L.—C.I.O. sus
ține fără rezervă războiul din Viet
nam. Noi trebuie să punem la punct 
o strategie susceptibilă să modifice 
politica A.F.L.—C.I.O.".

Nimeni nu se îndoiește că poten
țialul militar american n-a fost afec- 
tat de refuzul campionului mon
dial de box Cassius Clay de a se

DE PRETUTINDENI
Festivalul creației 
pușkiniene

In orașul Pskov a avut loc inau
gurarea festivalului internațional 
de poezie consacrat creației puș
kiniene. lncepînd din acest an, 
festivalul va fi organizat anual în 
ajunul zilei de 6 iunie, ziua naș
terii marelui poet (1799 —. 1837). 
O parte a festivalului, la care par
ticipă reprezentanți ai tuturor li
teraturilor naționale sovietice, se 
va desfășura în satul Mihailov- 
skoe (nord-vestul R.S.F.S.R.), unde 
Pușkin a scris piesa „Boris Go
dunov", cîteva capitole din roma
nul în versuri „Evgheni Oneghin" 
și alte creații ale sale.

„Exodul 
manuscriselor"

Presa britanică se plinge in ul
timul timp de ceea ce denumește 
ea „exodul manuscriselor". Este 
vorba de scurgerea treptată a 
manuscriselor literare ale scriito
rilor britanici către S.U.A. Di
verse instituții culturale ameri
cane sau amatori de colecții deo
sebite achiziționează aceste ma
nuscrise la prețuri destul de 
mari. Așa se face că pentru a e- 
fectua unele studii de istorie a 
literaturii britanice, cercetătorii 
trebuie adesea să facă o călătorie 
peste Atlantic ca să ceară biblio
tecilor sau colecționarilor parti
culari să le permită examinarea 
manuscriselor scriitorilor brita
nici. In S.U.A. cercetătorii nu au 
parte întotdeauna de o primire 
ireproșabilă. Sînt menționate 
multe cazuri în care oamenii de 
știință britanici au fost lăsați să 
aștepte luni de zile sau li s-au

Pentru rezerva
rea și repartiza
rea locurilor în 
vagoanele de 
cale ferată, a- 
genjia de voiaj 
a gării centrale 
din Tokio folo
sește mașina e- 
lectronică care 
se vede în foto

grafia 

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 și 7 iunie. în țară : vremea 
va fi în general frumoasă și călduroasă. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin. Vor cădea averse izolate de ploaie spre sfîrșltul inter
valului în vestul țării. Vînt slab pînă la potrivit din sectorul vestic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar .maxi
mele între 20 și 30 de grade. în București : vremea va fi frumoasă 
și călduroasă, cu cerul variabil, mai mult senin. Vînt slab pînă la 
potrivit din seotorul vestic. Temperatura în creștere.

supune ordinului de încorporare. 
Gestul său a dramatizat însă o ten
dință aflată încă la începuturile el 
și reala semnificație ar putea con
sta în stimularea unei noi la
turi a opoziției populare împotriva 
acestui război de agresiune, ca un 
război nedrept, dezonorant pentru 
S.U.A. Poate că nu e o simplă co
incidență că hotărîrea lui Clay a 
survenit aproape concomitent cu 
apelul adresat tinerilor de Dr. King: 
„Mai curînd închisoarea decît Viet
namul*. Unul dintre cei mai infor
mați ziariști din Washington, Tom

Wicker, arăta că, în cazul în care 
o asemenea mișcare ar căpăta un 
caracter de masă, iar numărul ce
lor care refuză încorporarea ar a- 
junge la o sută de mii, atunci Ad
ministrația „va avea de făcut față 
nu atît fenomenului de dezacord, 
cît nesupunerii civile la o scară 
echivalînd cu revolta". Această 
ipoteză poate părea nefondată, mai 
ales că se pregătesc o nouă legis
lație în materie de îacorporări și 
măsuri mai drastice în ceea ce pri
vește codul justiției militare. To
tuși, în stare embrionară situația 
există. După aprecierile presei, mai 
mult de trei mii de tineri opunîn- 
du-se încorporării s-au reiugiat în 
Canada, în special la Vancouver, 
Montreal și Toronto, unde diferite 
organizații au deschis chiar birouri 
de primire. Premierul canadian Les

impus condiții insultătoare îna
inte de a putea ajunge la obiec
tul cercetărilor lor.

„Detectivi" atomici
La secția de chimie analitică a 

Institutului de cercetări nucleare 
a Academiei de Științe din Polo
nia a fost elaborată o metodă 
spectro-chimică de determinare în 
minereuri a conținutului de can
tități microscopice din unele ele
mente cum_ ar fi uraniul, galiul, 
indiul, beriîiul, taliul sau de inclu
ziuni minime de grafit și cocs. 
Cercetările chimiștilor atomiști 
sînt de o mare importanță practi
că deoarece permit detectarea ur
melor unor elemente care repre
zintă 0,00005 la sută din minereu. 
Noua metodă este aplicată la mai 
multe mari întreprinderi indus
triale poloneze pentru analizarea 
a numeroase materiale de înaltă 
puritate.

Atentie fumători!
Comisia federală de comunica

ții a S.U.A. a cerut posturilor de 
radio și televiziune americane ca 
în emisiunile lor să acorde infor
mațiilor privind nocivitatea fu
matului un spațiu egal anunțuri
lor publicitare plătite de firmele 
producătoare de țigări. In scri
soarea adresată de comisie postu
rilor de radio și televiziune se 
arată că studiile publicate, atît de 
organizații guvernamentale, cit 
și de cele particulare, subliniază 
că fumatul poate constitui un risc 
pentru sănătatea a milioane de 
persoane. Din această cauză, pos
turile de radio și televiziune, atră- 
gînd atenția asupra calităților u- 
nei țigări, sînt obligate să infor
meze publicul și în legătură cu 
riscurile 'fumatului.

vremea

ter Pearson a recunoscut în mod o- 
ficial existența acestei noi „căi fe- 
Tate subterane*. Recent, 390 de stu- 
denți ai universității „Corwell" au 
iscălit un apel în care se spune : 
„Noi, subsemnații, ajungînd la 
concluzia că guvernul nostru duce 
în Vietnam un război de agresiu
ne, declarăm că nu vom servi în 
forțele armate atît timp cît Statele 
Unite sînt angajate în acest sau 
oricare alt război nejust și imoral".

Efortul întreprins în direcția cre
ării unei mișcări de masă împotri
va războiului din Vietnam are de 
înfruntat nu numai „cămașa de for
ță" a mecanismului politic ameri
can, dar și lipsa unității de vederi 
dintre liderii organizațiilor pentru 
drepturile civile. Unii dintre ei ezi
tă sau se opun să participe direct 
la manifestările împotriva agresiu
nii. Dar nici aceștia nu eludează 
un aspect fundamental al corelației 
dintre războiul din Vietnam și si
tuația internă. Bayard Rustin, unul 
dintre organizatorii marelui marș 
asupra Washingtonului (1963) pen
tru drepturile civile, a formulai 
acest aspect în următorii termeni : 
„Congresul trebuie să găsească un 
mijloc pentru a frîna procesul în 
care s-a angajat președintele și 
care face ca prețul războiului din 
Vietnam să se sprijine pe umerii 
săracilor". Congresul va face în- 
tr-adevăr ceva ? Tocmai convinge
rea că fără acțiuni puternice nu se 
va obține vreo modificare a poli
ticii Congresului și a Administrației 
generează un proces de radicali
zare în rîndul unor organizații și, 
în genere, al unor largi mase. Și, în 
acest sens, „vara vietnameză" s-ar 
putea să reprezinte nu numai o im
portantă acțiune a curentului anti
războinic din S.U.A., ci și o efer
vescență socială cu efecte de mai 
lungă durată.



VIZITA MINISTRULUI
DE EXTERNE AL ROMÂNIEI

Europa poate face mult 
pentru menținerea

v ® o ® ° ff «/ a ®9păcii și securității
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OSAKA 3. — Trimisul special A- 
gerpres Florea Țuiu transmite : 
Ministrul de externe al României, 
Corneliu Mănescu,.a sosit sîmbătă 
în orașul Osaka, al doilea oraș in
dustrial din Japonia. Cu acest pri- 

■ lej, Gisen Sato, guvernatorul pre
fecturii Osaka, a oferit un prînz în 
cinstea oaspetelui român. Au luat 
parte ambasadorul României, Ion 
Dalcu, membri ai ambasadei și ai 
agenției economice române. Din 
partea japoneză au participat 
K. Chuma, primarul orașului, alte 
personalități ale administrației lo-

cale și oameni de afaceri. A par
ticipat, de asemenea, A. Shighemit- 
su, ambasadorul japonez la Bucu
rești.

în timpul prînzului, guvernatorul 
prefecturii și ministrul de externe 
român au rostit toasturi.

După-amiază a fost vizitat șantie
rul naval al firmei „Hitachi Zosen" 
din Sakai, iar seara ambasadorul 
Takeo Ozawa, șeful Oficiului din 
Osaka al Ministerului Afacerilor 
Externe al Japoniei, a oferit în cin
stea oaspeților un. dineu.

INTERVIUL LUI ANTONIN NOVOTNY

100000 de manifestant!
1

CAIRO. — Președintele Nasser a 
prezidat vineri o conferință mili
tară, la care au luat parte mare
șalul Amer, comandantul suprem ad
junct al forțelor armate ale R.A.U., 
și mai mulți șefi de state majore ai 
armatei egiptene, anunță ziarul „Al 
Ahram". Potrivit A.F.P., aceasta este 
cea de-a treia reuniune militară 
desfășurată sub conducerea șefului 
statului,- de la începutul actualei 
crize din Orientul Apropiat.

TEL AVIV. — în mai multe orașe 
izraeliene au avut loc adunări pu
blice în cadrul cărora miniștrii și 
alte persoane oficiale au expus po
ziția și măsurile guvernului în le
gătură cu actuala criză din Orien
tul Apropiat și Mijlociu. Ministrul 
izraelian al muncii, Yigal Allon, 
care a luat cuvîntul la reuniunea 
de la Tel Aviv, a spus că din punc
tul de vedere izraelian, pentru a- 
sigurarea păcii în această regiune 
trebuie asigurată libertatea totală a 
navigației prin strîmtoarea Tiran și 
retragerea trupelor masate de o 
parte și de alta a frontierelor Izrae- 
lului.

actuala situație din Orientul Mijlo
ciu și Apropiat.

Mehdi Essenussi, în calitatea sa de 
comandant suprem al armatei libiene.

ROMA 3. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmi
te : La Milano a avut loc o mani
festație de protest împotriva agre
siunii americane in Vietnam, la

Declarația M.A.E, 
al R. D. Vietnam

HANOI 3 (Agerpres).— Ministe
rul Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
în care condamnă bombardarea de 
către avioanele americane a car
goului sovietic „Turkestan" aflat la 
2 iunie, în rada portului Kam Pha 
din provincia nord-vietnameză 
Quang Ninh. După cum se știe, 
atacul s-a soldat cu omorîrea 
electromecanicului navei și rănirea 
mai multor marinari din echipajul 
acesteia.

Amintind că aviația S.U.A. a a- 
tacat și în alte rînduri nave străine 
ancorate în porturile R.D. Vietnam, 
declarația califică bombardarea 
cargoului sovietic drept o violare 
a suveranității R.D. Vietnam, o în
călcare a libertății comerțului și 
navigației, precum și o provocare 
serioasă la adresa U.R.S.S.

★

HANOI 3 (AgerpreS). 
Huu Tho, președinte al 
Comitetului Central al
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud, a dat publicității o 
scrisoare adresată luptătorilor 
Frontului și populației sud-vietna- 
meze, felicitîndu-i pentru succesele 
obținute în cursul celei de-a doua 
ofensive a sezonului secetos declan
șată de agresorii americani.

care au participat peste 100 000 de 
persoane.

După manifestație a avut loc un 
miting la care au luat cuvîntul de
putății Giorgio Amendola (Partidul 
Comunist Italian), Lucio Luzzatto 
(Partidul Socialist Italian al Uni
tății Proletare), senatorul socialist 
Ferruccio Parri, care a vorbit în 
numele participanților la mișcarea 
de rezistență italiană.

în apelul adoptat în încheierea 
mitingului, participanții au subli
niat necesitatea încetării bombar
damentelor americane asupra R.D. 
Vietnam.

— Nguyen 
prezidiului 

Frontului

DAMASC. — Arabia Saudită a a- 
nunțat vineri că va opri livrările de 
petrol către orice țară străină care 1 
ar sprijini Izraelul împotriva țări
lor arabe. Majoritatea resurselor de 
țiței din Arabia Saudită sînt exploa
tate în prezent de' companii petro
liere americane.

DAMASC. — Primul ministru si
rian, Youssef Zeayyen, a primit o 
delegație sudaneză, condusă de Ka- 
dîr Hamad, membru al Consiliului 
suprem de stat, care se află într-o 
vizită oficială în Siria. Membrii de
legației sudaneze au exprimat depli
nul sprijin față de poziția Siriei în

paris Crearea unui „Comitet
pentru Grecia democratică"

PARIS 3. —
Agerpres Georges 
smite : La Paris 
tuit un „Comitet 
democratică" din 
personalități politice 
Printre aceștia figurează Jacques 
Denis, membru al C.C. al P.C.F., 
Guy Desson, membru al condu
cerii P.S.U., Claude Fuzier, mem
bru al Comitetului executiv al Fe
derației stîngii. democratice .și so
cialiste, Daniel Mayer, președintele 
ligii drepturilor

Corespondentul
Dascal tran- 

a fost consti- 
pentru Grecia 
care fac parte 

marcante.

omului.
★

3 (Agerpres). — E- 
politice din Grecia

BRUXELLES 
voluția situației 
provoacă neliniște în cercurile par
lamentare ale pieței comune, la

care Grecia este membră asociată, 
în cursul unei reuniuni comune, 
Comisia politică și Comisia de aso
ciere a Greciei la C.E.E., organisme 
al'e parlamentului european, 
hotărît să se întrunească 
nou la 14 iunie, la Bruxelles, cînd 
intenționează să trimită.o misiune 
de informare la Atena. Pe de altă 
parte, Banca europeană de inves
tiții a suspendat deliberările sale 
în ce privește repartiția creditelor 
destinate Greciei.

■A"

HELSINKI 3 (Agerpres). — în 
cadrul ședinței conducerii centrale 
a Organizației „Partizanii păcii din 
Finlanda", care a avut loc la 
Helsinki, s-a adoptat o declarație 
de protest împotriva loviturii mili
tare din Grecia și a represiunilor 
la care sînt supuși democrații din 
această țară.

Comunicat
sovieto-afgan

o de- 
în urma

La Boston (S.U.A.), poiijia a atacat cu brutalitate pe parțicipan 
monstrație a populației de culoare împotriva segregației rasia 
ciocnirilor 39 de persoane au fost rănite, iar alte 34 au fost arestate. în foto

grafie : polițiști arestînd pe unul din participanții la demonstrație 
Telefoto : U.P.I.—Agerpres

e.

KABUL 3 (Agerpres). — în ca
pitala Afganistanului a fost dat 
publicității comunicatul comun re
feritor la vizita oficială făcută de 
Nikolai Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. în comunicat se subliniază 
că în cursul convorbirilor cu oame
nii de stat afgani a fost făcut un 
schimb de păreri referitor la rela
țiile sovieto-afgane și la unele pro
bleme internaționale importante. 
Cu acest prilej, s-a exprimat hotă- 
rîrea de a se întări relațiile de pri
etenie dintre cele două țări.

Regele Mohammed Zahir Shah 
și primul ministru al Afganistanu
lui, Maiwandwal-i, au acceptat invi
tația de a face o vizită în Uniunea 
Sovietică.

=

La cîfeva zile înainfe de 
alegerile pentru adunarea 
regională, campania electo
rală din Sicilia a atins in
tensitatea cea mai ridicată. 
Candidafii diferitelor partide 
și-au organizat principalele 
adunări electorale. Condu
cători de prim rang ai parti
delor analizează perspecti
vele dezvoltării ' interne a 
tării, problemele vieții in
ternaționale. Abundă cifre, 
scheme, proieefe, asaltînd a- 
tenjia alegătorului. Pancar
tele și afișele electorale 
lipite peste tot îi solicită 
votul. Mașini cu megafoane 
puternice străbat necontenit 
drumurile. Se dau alegăto
rilor cele mai ferme asigu
rări că într-un timp scurt 
viafa economică și socială a 
Siciliei va cunoaște un avîni 
de invidiat.

Înfruntarea politică este 
continuată la posturile de 
radfâxși televiziune, în emi
siunile destinate special Si-

ciliei. In cadrul așa-numifei 
„tribune electorale”, vor
besc din două în două zile 
(în total șase emisiuni) cîfe 
patru candidați sau condu
cători regionali ai celor mai

din Italia, sau în străinătate 
să se prezinte la 11 iunie 
pentru votare în localitățile 
de origine. Ei vor beneficia 
de o reducere de 50 la sută 
pe calea ferată.

RIO DE JANEIRO. — într-un co
municat oficial dat publicității la 
Rio de Janeiro după întrevederea a- 
vută de ministrul brazilian al afa
cerilor externe, Magalhaes Pinto, cu 
colonelul Hussein Sabri, trimis spe
cial al președintelui Nasser în A- 
merica Latină, se arată că „Brazilia 
se angajează să ia toate măsurile 
susceptibile să ducă Ia o reducere a 
tensiunii în criza din Orientul A- 
propiat". „Guvernul brazilian — a- 
daugă comunicatul — este convins 
că părțile în litigiu vor ști să se 
abțină de la orice atitudine extremă 
ce ar putea să compromită pacea".

TRIPOLI. Libia a hotărît să tri
mită contingente ale armatei sale în 
Republica Arabă Unită pentru a ocu
pa poziții la frontiera cu Izraelul, 
anunță agenția M.E.N. Această hotă- 
rîre a fost luată de regele Idriss El 

«II --- -.............

CAIRO. — Mii de egipteni au ma
nifestat sîmbătă pe cheiurile Port 
Saidului împotriva prezenței distru
gătorului american „Dyess“, care ve
nea dinspre Mediterană, îndreptîn- 
du-se spre sud, prin Canalul de 
Suez. Zeci de mici ambarcațiuni în
cărcate cu manifestanți, care ieșise
ră în largul mării, au împiedicat, 
nava americană să acosteze în port.

LONDRA. — Filozoful englez Ber
trand Russell, a adresat sîmbătă pre
mierului izraelian Levi Eshkol și pre
ședintelui Nasser, mesaje în care 
cere celor doi oameni de stat „să 
dea dovadă de cea’ mai mare mo
derație" și „să evite declanșarea u- 
nui război". El cere, de asemenea, 
președintelui Nasser, „să se arate 
dispus să înceapă negocieri privind 
libera trecere prin strîmtoarea Ti
ran, dacă Izraelul este gata să-și re
considere atitudinea sa față de ara
bii palestinieni".

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
NEW YORK. — După două zile 

de consultări, sîmbătă după-amia
ză Consiliul de Securitate a reluat 
dezbaterile privind situația din 
Orientul Mijlociu. Reprezentantul 
Izraelului, Gideon Rafael, a sus
ținut principiul liberei circulații în 
Golful Akaba și prin strîmtoarea Ti
ran a navelor tuturor țărilor. El s-a 
pronunțat petltru „reducerea și re
tragerea forțelor armate ale părților 
în conflict pe pozițiile inițiale' ca un 
prim pas spre reglementarea crizei".

Milko Tarabanov, reprezentantul 
Bulgariei, a cerut delegatului izrae
lian să dea Consiliului de Securitate 
toate asigurările că „Izraelul nu va 
lua inițiativa nici unei acțiuni ofen- 

' sive împotriva țărilor arabe". El s-a 
pronunțat, de asemenea, pentru re
constituirea Comisiei de armistițiu 
egipteano-izraeliană.

Referindu-se la rolul Statelor Uni
te în. criza din Orientul Mijlociu, de
legatul sirian, Adib Daoudy, a arătat

întrevedere

I G^-ffip, ..
că acestea „sînt angajate într-o poli
tică de ostilitate activă împotriva ță
rilor arabe". Ministrul afacerilor ex
terne marocan, Benhima Taibi, a de
clarat că „o soluție pentru rezolva
rea actualei crize nu trebuie să fie 
legată de încercarea de a obliga
R. A.U. și Iordania să acorde dreptul 
de liberă circulație în Golful Akaba 
și strîmtoarea Tiran navelor izrae
liene și altor nave care transportă 
încărcături, considerate strategice, 
către Izrael".

Reprezentantul U.R.S.S., Fedoren
ko, a respins declarațiile anterioare 
ale delegatului american, arătînd că 
acestea vin în contradicție cu acțiu
nile. de fapt ale S.U.A.

„Sarcina imediată a Consiliului de 
Securitate, a subliniat reprezentantul 
Franței, Roger Seydoux, este de a 
face apel la părțile în conflict ca să 
respecte o perioadă de acalmie în 
timpul căreia să se abțină de la 
toate acțiunile de forță". El a men
ționat că pentru moment nu este 
vorba nici de a aproba și nici de a 
dezaproba pozițiile respectiveloi- 
părți, ci numai de a găsi mijloacele 
necesare care să ducă la negocieri.

Arthur Goldberg, reprezentantul
S. U.A.. a reafirmat poziția america
nă exprimată în rezoluția depusă la 
Consiliul de Securitate.

PRAGA 3 — Corespondentul A- 
gerpres Eugen Ionescu transmite: 
într-un interviu acordat ziarului 
englez „Times", Antonin Novotny, 
președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, și-a exprimat convin
gerea că în Europa își face drum 
un nou mod de a gîndi, care ur
mează să promoveze 
între popoare 
reciprocă, să 
față de război. „Acest proces, care 
se manifestă mai ales în Europa, 
este foarte important pentru întrea
ga lume, a spus A. Novotny. Eu
ropa poate face mult pentru pro
gres, pentru menținerea păcii și 
securității. Cred că va veni timpul

înțelegerea 
și cunoașterea lor 
întărească opoziția

cînd va fi posibilă desființarea 
Tratatului de la Varșovia și a pac
tului N.A.T.O., precum și înlătu
rarea vechilor suspiciuni. Dacă s-ar 
realiza în Europa un sistem de pace 
și securitate, el ar putea să con
stituie modelul pentru un sistem 
mai larg pe plan mondial. Putem 
observa în zilele noastre condițiile' 
care favorizează o asemenea evo
luție".

Președintele R. S. Cehoslovace a 
subliniat că prin agresiunea în 
Vietnam S.U.A. au încălcat dreptul 
internațional. Poporul vietnamez 
trebuie să fie lăsat să-și hotărască 
singur soarta.

Bulgaria dorește
continuarea destinderii 

în Balcani
UN INTERVIU A LUI TODOR JIVKOV

TodorSOFIA 3- (Agerpres). —
Jivkov, președintele Consiliului de 
Miniștri, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar a declarat unui grup 
de ziariști că apropiata vizită a u- 
nei delegații de partid și guverna
mentale bulgare 
însenina un nou 
rea cu succes a 
cele două țări și 
nifestare a dorinței și voinței co
mune de a întări prietenia și co
laborarea reciprocă.

Referindu-se la unele probleme 
internaționale, Todor Jivkov a de
clarat eă țara sa urmărește cu oa
recare îngrijorare evenimentele din 
Grecia. El a subliniat că Bulga
ria care promovează cu consecven
ță o politică de coexistență paș
nică între statele cu sisteme so
ciale diferite a depus și depune e- 
forturi

în Iugoslavia va 
pas în dezvolta- 
relațiilor dintre 
va fi o nouă ma-

relații de bună vecinătate în Bal
cani. Bulgaria dorește continuarea 
procesului de destindere în pe
ninsula balcanică și dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de bună- 
vecinătate între țările acestei re
giuni. Vorbitorul a calificat ac
tuala criză din Orientul Mijlociu 
drept „o escaladare a forțelor im
perialiste în această regiune".

★

SOFIA 3 (Agerpres). — La invi
tația lui Iosip Broz Tito, președin
tele Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, președintele R.S.F. Iugo
slavia, o; delegație de partid și gu
vernamentală bulgară condusă de 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
va face o vizită oficială în R.S.F. 
Iugoslavia, începînd cu ziua de 5 
iunie a.c.

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Primul ministru al Marii Britanii, Ha
rold. Wilson, care a sosit vineri la 
Washington, a avut în aceeași zi o 
întrevedere de peste patru ore cu pre
ședintele S.U.A., Lyndon Johnson. 
După încheierea convorbirilor, purtă
torul de cuvînt al Casei Albe a de
clarat că au fost examinate criza din 
Orientul Mijlociu, situația din Viet
nam și Asia de sud-est și problema 
reducerii forțelor britanice în regiu
nea cunoscută sub denumirea de „la 
est de Suez".

în cadrul unei conferințe de presă, 
Harold Wilson și-a exprimat părerea 
că situația este îngrijorătoare în O- 
rientul Mijlociu. El s-a pronunțat pen
tru o reglementare pașnică prin in
termediul O.N.U., lăsînd totodată să 

. sg . înțeleagă că S.U.A. și Marea Bri- 
•tanie mu- exiclucL' posîhîlifateȚ-fgjqsnjh 
forței pentru" fta’rantătfea• liberului’-ac
ces în golful Akaba, în cazul în care 
Consiliul de Securitate nu va reuși 
să obțină vreun rezultat. El a spus 
că în prezent au loc consultări între 
diferite puteri maritime în vederea 
publicării unei declarații care să re
afirme dreptul de acces în golful A- 
kaba. în ce privește Canalul de Suez, 
premierul englez a declarat că, întru- 
cît acesta este o cale maritimă inter
națională protejată printr-o convenție, 
orice încercare unilaterală de modifi
care a acestei convenții „va comporta 
riscuri foarte serioase". în cercurile 
ziaristice din Washington se consi
deră că la presiunile S.U.A., Austra
liei și Noii Zeelande, guvernul en
glez va amîna reducerea forțelor bri
tanice din regiunea „la est de Suez".

pentru dezvoltarea unor

Johnson

H Mișcare împotriva „plebiscitului"

INSULA ANGUILLA ® Demonstrații stu
denfestî în Brazilia

Chiar partidele coaliției gu
vernamentale de cenfru-stîn- 
ga, democrat-creștinii, so
cialiștii unificați și republi
canii, recunosc că după 20 
de ani. de administrație de-
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importante partide. Totoda
tă, pentru ca participarea 
la vot sa fie cît mai mare, 
au fost luate măsuri care 
să permită alegătorilor sici
lieni aflaji în alte așezări

Ideea , centrală care se 
desprinde dirf întrunirile și 
mitingurile electorale este 
aceea că insula are nevoie 
de transformări economice, 
sociale și politice urgente.

mocraf-creșfină, Ia care s-au 
alăturat în ultimul fimp și 
celelalte două partide, pro
bleme mari confinuă să-și 
așfepfe rezolvarea.

In cuvîntările candidaților

Partidului Comunist Italian 
accentul principal cade pe 
necesitatea realizării unei 
cuprinzătoare unități a tutu
ror forțelor de stingă. „Stin
gă unită" — aceasta este 
lozinca la ordinea zilei. Dez
voltarea energiilor locale și 
preocuparea efectivă la ni- 
i/el național pentru progresul 
multilateral al Siciliei sînt 
apreciate de P.C.I. ca ne
cesități de prim ordin.

Campania pentru alege
rile de la 11 iunie a per
mis confruntarea punctelor 
de vedere a principalelor 
partide care dau cursul vie
ții politice italiene. Ar fi 
însă exagerat să se afirme 
că votul alegătorilor sicilieni 
ar avea o pondere hotărî- 
toare în viața politică a ță
rii. Rezultatele alegerilor pot 
avea însă o influență în
semnată asupra tacticii folo
site de partide în vederea 
unei confruntări electorale 
majore : alegerile generale 
din anul viitor.
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0 delegație de partid și guvernamentală 
ungară va vizita R. P. Bulgaria. La invitația 
C.C. al P.C. Bulgar și a Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, o delegație de partid și guvernamen
tală ungară condusă de Jânos Kâdar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U. va face o vizită în R. P. Bulgaria, 
în prima jumătate a lunii iunie.

Revoltă în Snguilla, mica insvlă din Marea 
Caraibilor. Șase mii de locuitori au reușit să dezar- 
mez.o-poliția și să pună mîna pe depozitele de arma- 

• merit, potrivit unor știri parvenite la Georgetown. 
Fostă colonie britanică, Anguilla a devenit acum 
patru luni stat asociat al Marii Britanii și membră 
a Commonwealthului, ceea ce, se pare, majoritatea 
populației insulei nu aprobă. Primii miniștri ai sta
telor Jamaica, Trinidad, Guyana și Barbados s-au 
consultat pentru a trimite trupe în Anguilla spre 
a reprima această mișcare.

0 delegație a P.C. din Finlanda a sosit la 
MoSCOVa. ville Pessi> secretar general al Comite
tului Central, Aarne Saarinen, președinte, și alți con
ducători ai Partidului Comunist din Finlanda au sosit 
la Moscova la 3 iunie în cadrul unei delegații pentru 
convorbiri cu reprezentanții conducerii P.C.U.S.

Vizita ministrului M. Bălănescu în Bul
garia. Mihai Bălănescu, ministrul poștelor și teleco
municațiilor, care face o vizită în R. P. Bulgaria, a 
fost primit sîmbătă de Pencio Kubadinski, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri. în aceeași zi el a avut 
o întîlnire și cu Stoian Toncev, ministrul telecomuni
cațiilor. în cursul acestor întîlniri au fost discutate 
probleme legate de colaborarea celor două țări în do
meniul poștelor și telecomunicațiilor.

Manifest chemând Ia boicotarea „ple
biscitului" din Porto Rico. Peste 200 de repre
zentanți de seamă ai vieții politice și științifice din Porto Rico 
au publicat un manifest în care cheamă poporul portorican 
să nu participe la așa-numitul ,,plebiscit" care urmează să 
aibă loc la 23 iulie. Scopul plebiscitului, se arată în manifest, 
este de a soluționa problema viitorului acestei insule din 
Marea Caraibilor, acceptînd actualul statut de „stat liber aso
ciat la S.U.A." sau devenind al 51-lea stat al S.U.A. „Refuzul 
de a participa la apropiatul plebiscit va demonstra dorința 
noastră de a cuceri adevărata independență și suveranitate", 
se subliniază în manifest.

Delegația comercială română condusă de 
Ion Olteanu, prim-adjunct al ministrului comerțului 
interior, și-a încheiat vizita în R.P. Ungară. în timpul 
vizitei, membrii delegației au vizitat o serie de în
treprinderi comerciale din Budapesta, Kecskemet, 
Tatabanya și alte localități purtînd discuții cu condu
cători ai organizațiilor de comerț, și au fost primiți 
de Istvan Szurdi, ministrul comerțului interior,

Trei mii de polițiști au intervenit împo
triva unei demonstrații studențești la Belo 
HoriZOnte. au folosit gaze lacrimogene pentru a
împrăștia pe demonsfranfi, care protestau împotriva acordului 
recent încheiat între guvernul brazilian și Agenția de dez
voltare internațională a S.U.A. în legătură cu „reorganizarea" 
învățămîntului superior din Brazilia. 30 de studenți au fost 
arestați.

întîlnire P.C.F.-S.F.I.O. La sediul Partidului
Comunist Francez a avut loc o întîlnire între dele
gațiile P.C.F. și S.F.I.O. pentru studierea în comun 
a diferitelor probleme ideologice. Delegația P.C.F. a 
fost condusă de Waldeck Rochet, iar delegația S.F.I.O. 
de Guy Mollet. în cursul acestei prime întrevederi, 
participanții au hotărît crearea a două comisii de 
lucru însărcinate cu dezbaterea problemelor democra
ției și modalităților de trecere la socialism. Urmă
toarea reuniune se va desfășura la sediul S.F.I.O.

Cereri în favoarea restabilirii garanții
lor constituționale în Venezuela, secretând 
național al Partidului revoluționar de integrare naționalistă, 
Jose Vicente Rangel, a declarat că decretul privind suspen
darea garanțiilor constituționale, inclusiv a dreptului la de
monstrații și întruniri, este îndreptat împotriva partidelor 
de opoziție. Situația din țară, a subliniat el, ar permite 
restabilirea garanțiilor suspendate. Secretarul general al 
partidului Avangarda populară naționalistă, Jose Herrera 
Oropez, a subliniat, la rîndul său, că va sprijini în parla
ment restabilirea deplină a garanțiilor constituționale. De
clarații similare au fost făcute și de alți deputați venezue- 
leni.

0 violentă explozie s-a produs 13 centrul 
de cercetări nucleare de la Saclay, aflat într-o su
burbie a Parisului. Ea s-a produs în cursul unui 
transport de hidrogen lichid. Dat fiind că toate siste
mele de securitate au funcționat în condiții bune, 
pierderile provocate de explozie au fost limitate.

Zile ale păcii. La Tallin, capitala Estoniei, au 
început tradiționalele Zile ale păcii, la care participă 
partizani ai păcii din Danemarca, R. D. Germană, 
Norvegia, Polonia, R. F. a Germaniei, Suedia, Fin
landa și Uniunea Sovietică. Ele se desfășoară sub 
lozinca „Să transformăm Marea Baltică într-o mare a 
păcii".

Prima ședință a Comisiei mixte polono- 
franceze pentru colaborare economică a avut loc la 
Paris. Au fost discutate problemele cooperării pe termen 
lung într-o serie de domenii esențiale pentru economiile 
ambelor țări și au fost stabilite direcțiile dezvoltării colabo
rării în anii următori. A fost semnat un protocol care sta
bilește, printre altele, formele colaborării bilaterale în reali
zarea producției destinate unor piețe terțe.
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