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CONSILIUL DE STAT ĂL REPUBLIC!! SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

în temeiul art. 64 pct. 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: 
ART. UNIC. — Marea Adunare Națională se convoacă în a șaptea 

sesiune a celei de-a V-a legislaturi, în ziua de 28 iunie 1967, ora 10 dimineața, 
la Palatul Marii Adunări Naționale.

Președintele Consiliului de Stat,
CHIVU STOICA

ARTA

M. A. lesedkope tovarășul

Tovarășul Nkolae Ceaușescu

a

Nicolae CUCUI
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ieste soluțiilor formala, Insuficient 
studiate.

Dar acesta nu este singurul as
pect. Formalismul „naște" forma
lism, are un efect dezagregant.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu
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INTERPRETĂRII

Uzinele „Tractorul" Brașov. Tn hala de montaj a tractorului S. 1 300

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
și tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
au primit miercuri la amiază pe 
tovarășul M. A. Leseciko, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., conducătorul delegației 
sovietice Ia lucrările, primei sesiuni

a Comisiei interguvernamentale de 
colaborare economică româno-so- 
vietică.

La primire a participat tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. A fost 
prezent A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

POEZIEI
Reflecțiile unui recitator

de Ludovic ANTAL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a primit miercuri dimineața pe Sir 
Cecil H. King, președintele lui In
ternational Publishing Corporation 
Ltd, președintele Asociației pro
prietarilor de ziare din Anglia, pre
ședintele Companiei hîrtie

„Reed Paper Club", director 
Banca Angliei, care se află în țara 
noastră la invitația Ministerului 
Afacerilor Externe.

La întrevedere a luat parte 
mitru Popescu, redactor șef al 
rului „Scînteia".

întrevederea s-a desfășurat, 
tr-o atmosferă cordială.

Pentru acest an și pentru 
anii următori ai cincinalului, 
industriei ușoare îi sînt alo
cate de la bugetul statului 
însemnate fonduri de inves
tiții. Volumul sporit de mij
loace materiale și bănești, 
repartizat acestei ramuri, 
este impus de necesitatea 
dezvoltării mai rapide a pro
ducției bunurilor de consum 
— sector în care, așa cum 
s-a subliniat la plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie 
1966, există rămîneri în 
urmă. Numai volumul de in
vestiții prevăzut să se reali- 
7. ze în acest an, în indus
tria ușoară, se ridică la pes
te 2,3 miliarde lei, fiind cu 
41 la sută mai mare față de 
anul precedent.

în 1967 sînt în plină exe
cuție și va începe construcția 
unor mari unități de produc
ție ale acestei ramuri in
dustriale : fabrici noi de con
fecții și tricotaje, țesătorii și 
filaturi, capacități noi de în
călțăminte, articole din mase 
plastice și cauciuc etc. Dacă 
analizăm stadiul realizării 
obiectivelor de investiții pe 
primele patru luni din acest 
an, rezultatele sînt departe 
de a fi considerate satisfă
cătoare : în perioada res
pectivă s-a realizat 22,6 la • 
sută din planul anual de 
investiții, iar la construcții- 
montaj — 23,3 la sută. în 
ce privește planul de pune
re în funcțiune, situația se 
prezintă astfel: din 56 ca
pacități de producție pla
nificate, pînă acum a fost 
pusă în funcțiune una sin
gură — secția de finisaj 
a întreprinderii „Țesătura"- 
Iași.

în articolul de față nu in
tenționăm să analizăm a- 
ceastă problemă. Consem
năm totuși necesitatea ca 
ministerul titular de inves
tiții și Ministerul Industriei 
Construcțiilor să intervină 
urgent pentru a determi
na, într-un timp cît mai 
scurt, o redresare esențială 
pe șantierele obiectivelor a- 
flate în construcție. Aceasta 
se impune cu atît mai mult 
cu cît la unele din noile ca
pacități de producție sînt 
prevăzute sarcini de plan 
pentru acest an, iar orice a- 
mînare a punerii lor în func
țiune determină serioase pa
gube economiei.

După cum spuneam mai 
înainte, în anul în curs Mi
nisterul Industriei Ușoare 
are de început o serie do 
obiective noi, prevăzute în 
planul de stat. Care este sta
diul pregătirii condițiilor ab
solut necesare începerii con
strucției lor la timp și des
fășurării normale a lucrărilor 
pe șantiere, în scopul res
pectării termenelor de pu
nere în funcțiune ?

Ca să dăm răspuns la a- 
ceastă întrebare, recurgem 
»mi întîi la o situație statis
tică. în 1967 este prevăzut 
să se deschidă finanțarea la

43 lucrări nominalizate 
listele de titluri. Pînă 
sfîrșitul lunii aprilie s-a des
chis finanțarea la 31 lucrări 
(inclusiv anumite restanțe 
din 1966). Dar, pentru unele 
obiective, termenele de des
chidere a finanțării nu au 
fost respectate, întîrzierile 
fiind de 10—30 zile. Cu alte 
cuvinte, de la început s-a 
pierdut timp în demararea

construcțiilor. Chiar și la u- 
nele obiective care au finan
țarea deschisă se tărăgănea
ză începerea lucrărilor. Din 
cele 31 obiective și capaci
tăți, nu au început lucrările 
de bază la 6 unități — în
treprinderea integrată de cî-

Meandrele 
Mureșului 

(vedere aeriană)
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formalismului

Termenul „eficiență* se numără 
printre cuvintele cel mai des ve
hiculate la noi, astăzi, în toate 
sferele producției materiale. Mai 
mult ca oricînd, monumentalitatea 
unei clădiri nu-i scuză proasta 
funcționalitate, tehnica nouă din 
dotarea unei întreprinderi nu-i a- 
coperă proasta organizare și ran
damentul economic scăzut, măsu
rile luate de indiferent ce orga
nism sau instituție sînt apreciate 
prin prisma rezultatelor concrete, a 
eficienței lor. Ofensiva hotărîtă 
pentru eficiență dă roade, cîștigă 
pe planul competenței, calificării, 
spiritului de răspundere. Dar exi
gența mereu mai înaltă determină 
la o anumită categorie de oameni 
ca superficialitatea, comoditatea 
sau incapacitatea să se refugieze 
în forme de manifestare mai sub
tile, mai greu de depistat.

Aș defini în formalism una din
tre cele mal frecvente și nocive 
modalități de a eluda legile scrise 
și nescrise ale eficienței. Frecven
ța fenomenului nu cred că mai tre
buie demonstrată. Sînt unii care 
n-au mișcat un deget spre a se 
achita de o îndatorire de serviciu 
sau obștească ; față de ei, de re
gulă, nu se manifestă nici o tole
ranță. Dar dacă omul poate bîlbîi 
vreo jumătate de „măsură* în
cepe pe alocuri să acționeze raba
tul la exigență : „a încercat...*, „a 
existat, totuși, preocupare...* Schim
bă asta cu ceva lucrurile ? Nu. Ba, 
uneori — dimpotrivă. într-o sume
denie de situații, rezultatele nu se 
pot vedea decît tîrziu, controlabil 
fiind numai dacă s-au luat măsuri 
sau nu. Așa se poate naște 
iluzia că într-un domeniu lucrurile 
sînt pe drumul bun, în locul con
cluziei clare că acel domeniu e 
deficitar și trebuie întreprins ceva 
pentru a-1 urni din loc. Mutația 
are consecințe grave, nu numai 
cînd îmbracă haina relei intenții, 
a dezinformării, ci și cînd se dato-

(Continuare în pag. a V-a)
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Li se reproșează uneori
tinerilor că se dau în vînt 
după filme, după romane 
de aventuri, că își petrec 
prea mult timp în fața te
levizorului, desfășurînd ast
fel o activitate lipsită 
de mișcare și vitalizare. 
Este drept. Fenomenul ne-a 
fost descris nu numai în 
școli, în universități, ci și 
în mari uzine. Nu le place 
tinerilor să participe la 
mari întreceri sportive ? 
Nu se simt atrași de alpi
nism, drumeție, de parăzile 
cu fanfare, cu flori, cu cîn- 
tece, cu exerciții colective 
de masă ? Dimpotrivă. Ma
joritatea tinerilor cu care 
am stat de vorbă au afirmat 
părerea de rău că asemenea 
lucruri se fac sporadic, cu
prind o mică parte din rîn- 
dul uteciștilor, sînt lipsite 
de varietate și pitoresc. La 
Uzinele „Grivița Roșie“ s-au 
desfășurat mulți ani la rînd 
întrecerile în cadrul „Cefe- 
riadei". Aceste întreceri au 
avut mari efecte și au sti
mulat mulți tineri, iar 
după terminarea școlii pro
fesionale, parte din aceștia 
au ajuns în loturile națio-

' I ' '
nale și au devenit campioni 
sportivi. Dar de o bucată 
de vreme (din momentul în 
care întreprinderea a tre
cut în sistemul Ministeru
lui Industriei Constructoare 
de Mașini) tinerii de la 
Uzinele „Grivița Roșie“ nu 
mai sînt cuprinși în „Cefe- 
riadă" și nici în altă între- 

. cere similară. Tot de atunci 
a fost abandonată și acțiu
nea de atragere a uteciști
lor în excursiile făcute cu 
vagoanele trimise în probe 
săptămînal.

Dacă mijloacele de care 
dispun uzinele și instituțiile 
nu sînt întotdeauna cele 
mai potrivite, trebuie să a- 
rătăm că nici O.N.T.-ul, Mi
nisterul învățămîntului sau 
alte departamente, nu au 
făcut eforturi suficiente în 
vederea sprijinirii mișcării 
de tineret. Unii mi-au po
menit despre întrecerile 
sportive de masă, despre

crosurile care, cu ani în 
urmă antrenau mase de mii 
de tineri, sate, regiuni în
tregi, și pe care U.C.F.S.-ul 
le-a părăsit.

— Mi-ar plăcea să parti
cip la o expediție, mi-a 
mărturisit un elev de la Li
ceul .,Mihai Viteazul" din 
Capitală.

Avem o țară mare, pito
rească, străbătută de rîuri 
frumoase, de un fluviu im
punător ca Dunărea care, la 
vărsare, creează peisaje 
de o neasemuită frumusețe 
sălbatică. Spre aceste locuri 
se îndreaptă uneori colec
tive de tineri excursioniști. 
Dar după cîte am înțeles — 
aceste deplasări se produc 
în mod stereotip, nu fac din 
tineri oameni întreprinză
tori, cu inițiative. Grupuri 
docile se supun unui ghid 
și străbat cîte un itinerar 
fără surprize.

A participa la o expedi-

Actul recitării poeziei să-și 
aibă oare rădăcinile în trecu
tul îndepărtat în care, neexis- 
tînd cartea, circulația și con
servarea poeziei se înfăptuiau
pe cale orală ? Ipoteza pare 
a avea temei. Poezia fiind o 
expresie a spiritului uman, ac
tul transmiterii ei din gură în 
gură și din generație în gene
rație (e vorba de poezia 
populară) capătă un caracter 
de comunicare spirituală. Re
citatorii deveneau un fel de 
carte vie pe care oamenii o 
cereau mereu răsfoită și auzită, 
și mereu împlinită.

Se impune o întrebare : as
tăzi, cînd cartea de poezie, 
atît cea cultă cit și cea popu
lară se află la îndemîna oricui, 
mai are rost perpetuarea 
vechii «tiparniți» orale ? Mai 
poate stîrni vreun interes rap
sodul interpret ? Și dacă răs
pundem afirmativ, poate fi so
cotită recitarea o formă de 
artă ? Poezia dobîndește prin 
intermediul recitatorului vreun 
spor de viață ? lată o sumă 
de întrebări (și se mai pot 
pune încă multe altele) pe 
care le stîrnește arta recitării. 
Evident, cele ce urmează nu 
vor avea pretenția unor răs
punsuri depline la aceste în
trebări. Vor fi, cel mult, do
vada unor frămîntări ale sub
semnatului, al cărui meșteșug 
predilect este (de ce n-aș 
mărturisi-o ?) recitarea. Dacă 
însemnările de față vor avea 
darul să sfîrnească schimburi 
de opinii, aceasta ar fi singura 
lor calitate. Personal socot a-

ceasfă problemă deosebit de 
imporfantă și pasionantă.

S-ar numi recitare aducerea 
unei poezii, pînă atunci cul
cată într-o carte, la o verti
cală vie, deci la o stare de 
umblet, deci desprinderea 
poeziei de carte. Lăcașul ei 
(pînă atunci cartea) devine 
din neînsuflețit unul viu, fier
binte. S-ar putea spune că 
asistăm la un soi de tenta
tivă de reîntoarcere a poeziei 
la poet. Tabernacolul poeziei 
este sufletul omului.

Am imprimat pentru radio 
patru poezii ale lui B. Fun
doianu, printre care și „Rugă 
simplă". Știam această poe
zie, o citisem mai de mult 
în „Priveliști”, lată, trecuseră 
mai multe ore de cînd am 
recitat-o, dar această Rugă 
mă urmărea încă. Se înfîmpla 
un fenomen ciudat. Așteptam 
să-mi fie împlinită ruga ; aș
teptam ca ploaia de primă
vară să fecundeze firea, pen
tru că eu am săvîrșit ruga a- 
ceea pentru ploaie, eu am 
înălțat-o, sufletul meu a înge- 
nunchiat implorînd, chinuit de 
sete. Am împrumutat de la 
fiecare cîte o fărîmă de glas, 
cîte un ciob de gură, pen
tru ca- ruga mea să aibă un 
suflu mai cald, (în fond ruga 
este pentru împlinirea omu
lui, pentru fertilizarea solului 
său spiritual), lată, mi-am zis:

poezia lui Fundoianu stătea 
culcată între file. Cititorul a 
citit-o și a trecut mai departe. 
Dar interpretul de poezie 
trebuie să se angajeze cu în
treaga lui putere de cunoaș
tere și simțire, cu întreaga lui 
ființă, trebuie să se întrepă
trundă cu poezia pînă acolo 
și pînă într-atît încit să devină 
într-un fel „autorul” poeziei. 
Aș vrea să fiu cît mai lim
pede. Prin autorul poeziei nu 
înțeleg nicidecum să te substi
tui poetului, sau, doamne fe
rește, a-ți însuși poezia. 
Ci a pătrunde în spiritua
litatea poetului, a trăi odată 
cu el frămîntările, durerile și 
bucuriile lui, dar mai presus 
a adera la caznele lui de a 
smulge materiei un' grăunte 
de frumusețe.

Poezia se poate recita, in
terpreta cu ajutorul unui sin
gur instrument: glasul ome
nesc. Cel mai tulburător, cel 
mai profund și cel mai per
fect. Beethoven a înțeles a- 
cest adevăr, orchesfrîndu-l în 
Simfonia a IX-a. înainte de 
Beethoven, Zenon . fenicianul 
numea glasul floarea frumu
seții, iar Montaigne spune că 
glasul dă preț și chip scrieri
lor. Aș adăuga : glasul ome
nesc mai este și un tipar viu, 
iar recitatorul, dacă adaugă a- 
cestui tipar pasiune și cre
dință în poezie, e în stare să 
exercite asupra publicului 
vrajă și seducție.

O inițiativă demnă de toa
tă lauda a avut-o la începutul

(Continuare în pag. a IV-a)

Soarta cărbunelui
si otelului
„integrate"

...Pe stiăzilo orașelor Lorenel 
cortegiile muncitorilor de la mi
nele de fier, din siderurgie s-au 
succedat în valuri nesfîrșite în 
cursul primăverii; demonstrațiile și 
grevele au avut ca obiectiv prin
cipal asigurarea locurilor de mun-

tie, iată o idee pe care or
ganizațiile de tineret ar pu
tea să o fructifice în zeci 
și zeci de chipuri. Robin
sonadele și-ar găsi expresii 
dintre cele mai diferite. Mă 
gîndesc la colective care să 
străbată Dunărea de 
Cazane pînă la Sulina 
caiacele, cu bărcile, 
mici ambarcațiuni care 
necesite alcătuirea unor 
chipaje, toate organizate 
principiul expedițiilor 
marile fluvii ale lumii. Mă 
gîndesc cît de atrăgător ar 
fi un asemenea drum pe 
ape, cu popasuri în porturi, 
în insule, cu activități în 
diferite puncte ale Dunării, 
cu contribuții spontane la 
îndiguiri și ridicări topo- 
metrice. Mă gîndesc cît de 
frumoase ar fi unele mi
siuni încredințate organiza
țiilor de tineret pentru ex
plorarea unor masivi mun- 
toși, a unor peșteri, mi
siuni în cadrul cărora să se 
întreprindă concursuri de 
orientare în păduri, pe timp 
de noapte, în zone necunos
cute, în care tinerii să fie

la 
cu 
cu 
să 
e- 
pe 
pe

că. Nu sînt mai liniștiți nici tova
rășii lor vest-germani: în oțelăriile 
rhenane, saareze și saxone — a 
scris „Der Spiegel* — „cuptoarele 
se sting*. Cînd industria oțelului 
merge bine și Luxemburgului îi 
merge bine, se spune în micul stat; 
or, pentru prima oară după zece 
ani, constata „Observer”, în princi
pat, „siderurgia nu mai recrutea
ză forță de muncă*.

Ca și siderurgia, comentează 
„Journal de Genăve", „cel puțin la 
fel de afectată este și industria 
carboniferă" din țările membre ale 
Comunității europene a cărbune-/ 
lui și oțelului (C.E.C.O.); într-ade- 
văr, în Belgia — bazinele de la 
Mons-Charleroi-Namur, în Franța — 
minele din nord și est acumulează 
stocuri fără cumpărători; nici 
Ruhr-ul nu este cruțat.

Imagini disparate, care se com
pletează într-un tablou cuprinză
tor. Termeni ca „situație neliniști
toare” sau chiar „impas" apar tot 
mai des sub condeiul cronicarilor 
occidentali cînd se referă la bilan
țurile C.E.C.O. Cel mai recent ca 
dată, ultimul raport anual publicat 
de înalta Autoritate, organul su
prem al C.E.C.O., confirmă întru 
totul aceste aprecieri. Ce arată ci
frele la capitolul cărbune?

— în mai puțin de trei ani, stocu
rile de cărbune ale C.E.C.O. s-au 
triplat, - atingînd nivelul de 34,9 
milioane tone (dintre care: 18,2 mi
lioane tone în R.F.G., 12 milioane 
tone în Franța, 3,1 milioane tone 
în Belgia), și aceasta în ciuda 
șomajului deliberat în urma închi
derii unui însemnat număr de mine 
sau concedierilor masive. Numărul 
minerilor din galerii a fost în 1966 
sub cifra de 340 000 — față de
410 000 în 1965 — și se așteaptă

Emil MIRONESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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destul de răs- 
și expedierea
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La cascada din stațiunea balneo
climaterică Olănești

Foto : R. Costin

băutura de viață lungă , 
l-au cîntat și-l cîntă în versurile lor 
poeții 1 îl numesc nectar, licoare par
fumată, apă vie, dătătoare de puteri. 
Mai practici, oamenii de știință stu
diază, cercetează și adaugă noi cali
tăți acestui rod al pămîntului. Au un 
cuvînt de spus și comercianții, cunos
cătorii pieței, mesagerii vinului către 
consumatori.

Dacă ar fi să ne referim numai la 
anumite sortimente, la vinurile-spe- 
cialitate, am putea spune, fără teamă 
de a exagera, că e foarte bun vinul 
nostru. Nu degeaba a fost medaliat 
la atîtea concursuri. Dar vinurile o- 
bișnuite, cele de larg consum ? Fie
care dintre noi a băut un pahar de 
vin ieftin... în lipsă de altă explica
ție, auzi pe cîte unul spunînd : „Ăsta 
nu e vin curat. Nu e de la mama lui, 
de la buturugă. E falsificat". Eroare 1 
Am vizitat zeci de podgorii și între
prinderi de vinificație și am văzut din 
ce și cum se face vinul. Tot ce se 
vinde pe piață e de la buturugă. Cau
zele defectelor de calitate constau în 
modul defectuos în care se recoltea
ză, transportă, manipulează și se vi
nifică strugurii. Dar lucrurile nu se 
opresc aici. Trecînd din sfera pro
ducției în cea a comerțului se ivesc 
alți factori care participă intens 
procesul de degradare a calității 
nului.

Vinui cu o mie 
de mame

Inginerul șef al întreprinderii „Vin- 
alcool“-Craiova, Nicolae Diordiev, ne 
povestește cum se fabrică vinul :

— Strugurii de soi sînt culeși sepa
rat, zdrobiți, iar din mustul rezultat 
iese vinul acela bun, aromat, cu corp...

— Dar, vinul fără corp, acru și une
ori tulbure, cum se face ?

— Strugurii obîșnuiți sînt aduși la 
centrele de vinificație nesortați, uneori 
cruzi, alteori răscopți.

— Și întreprinderea bagă tot acest 
„mozaic" în teascuri... De ce nu se 
fac loturi de vin cu caracteristicile 
loturilor de struguri aduși de produ
cători ?

— Un astfel de vin nu corespunde 
normelor. Loturile se deosebesc între 
ele ca tărie. Ca să scoatem vin cores
punzător normelor, trebuie să facem 
cupajaieâ. Adică, amestecarea loturilor 
de vinuri în scopul aducerii la același 
numitor.

Ce este cupajarea ? Să exemplifi
căm : o cantitate oarecare de vin, pro
venită din struguri recoltați, să zicem, 
la Coțofenii din Dos, are tăria 14 
grade. Un alt lot de vin, are tăria do 
8 grade. Un diletant ar zice : „Foarte 
bine. Să meargă ambele loturi pe pia
ță. Consumatorii sînt de mai multe 
feluri: unii preferă vinuri ușoare, alții 
mai aspre". Dar așa ceva nu se poate I 
Ar fi încălcate normele care spun clar : 
vinul de masă trebuie să aibă, să zicem, 
11 grade. Se amestecă vinuri de dife
rite tării, în proporțiile stabilite și 
iese vinul corespunzător normelor. 
Uneori din toată ■ această cupa- 
jare, rezultă vin din o mie de soiuri 
de struguri I Mai e de mirare că nu 
are nici o personalitate ? în continua
re nu mai e de făcut decît o simplă 
formalitate : etichetarea : „Vin supe
rior de masă", „Vin de regiune" etc...

Să nu fim greșit înțeleși : nimeni nu 
are nimic împotriva cupajării și trată
rii vinului cu procedee tehnice în sine. 
Problema pusă în discuție este urmă
toarea : care este calitatea produsului 
rezultat în urma aplicării amintitelor 
procedee ? Deci, din cele relatate 
pînă acum, se desprind cel puțin două 
întrebări: 1) Cui trebuie să-i cores
pundă vinul : normelor sau gusturilor 
cumpărătorilor ? 2) Și pornind de la 
scopul pentru care este produs — de 
ce se primesc, ca buni, struguri de 
proastă calitate și amestecați ?

— Vă place vinul pe care-1 primiți 
de la furnizori ?

Tovarășul inginer agronom Dumitru 
Huiculescu, director la... T.A.P.L.-Cra- 
iova, stă o clipă pe gînduri și apoi se 
pronunță :

— Nu-mi place ; Vinalcoolul livrează 
adesea un vin foarte prost Nu-mi pot 
imagina cum pot întreprinderile de 
vinificație să strice astfel strugurii I 
Eu personal am făcut următoarea ex
periență : am cumpărat o sticlă de vin 
și am pus-o pe pervazul ferestrei. Cum 
a dat de lumină, vinul s-a tulburat. 
Dar eu n-am nevoie de asemenea vin. 
Eu am în pivnițele trustului marfă 
bună, cum nu se mai află în toată re
giunea. M-am aprovizionat din timp, 
direct de la producător. Putem gusta...

Am răspuns invitației și iată-ne în- 
tr-una din pivnițe. într-adevăr, ce vin I 
Ce buchet, ce gust I Am făcut în gînd 
următoarea reflecție : „Iată, la Craio
va, un trust de alimentație publică 
care știe ce vrea. Nu-i place marfa 
oferită de Vinalcool ? N-o cumpără. 
Ca să-și mulțumească clienții, condu
cerea trustului aleargă prin podgorii, 
se sbate, procură marfă de calitate 
bună. Asemenea comercianți nu numai 
că satisfac cerințele consumatorilor, 
dar, ceea ce este < 
important, obligă 
că marfă bună.

...La scurt timp 
ție ne aflam la cel 
din Craiova — „ 
ospătarul și-i cerem :

de asemenea foarte 
industria să produ-

după această discu- 
mai mare restaurant 

,Minerva". Chemăm 
__i_____ _______ : „O friptură și
un litru de vin. Dar din pivnițele pro
prii, din vinul casei".

Stă ospătarul și se uită la noi și 
nu-i vine să-și creadă urechilor. Plea
că nehotărît, dă să se întoarcă și, în 
Cele din urmă, aduce vin îmbuteliat,

rmitatea

de regiune, „superior". Tăria 12 gra
de : culoarea : verzuie ; gustul: acru- 
oțețiu ; producător : Vinalcool-Craio- 
va ; furnizor : comerțul cu ridicata —< 
I.C.R.A.

— Altul nu există ? ?'
— Nu,
Invitat la fața locului, directorul 

T.A.P.L. rîde de cele întâmplate ca 
de o glumă bună și ne întreabă amu
zat : „Dar ce credeați dumneavoas
tră ? Că vinul pe care îl am în piv
niță îl pun în consumul public ? S-ar 
topi într-o singură săptămînă I Pentru 
consumul public am la dispoziție 170 
de vagoane de vin de la Vinalcool".

Deci deziluzie totală : vinul trustului 
e ținut pentru „ocazii" iar pentru lo
calurile comerciale, responsabilii de 
restaurante primesc totul de la I.C.R.A. 
cu ochii închiși. Recepția vinului ? Un 
simulacru. Vine delegatul de la 
I.C.R.A. cu marfa. Merceologul trus
tului sau responsabilul numără sticlele, 
bea aldămașul, trecîndu-1 la „perisa
bilitate" și cu aceasta recepția ia 
sfîrșit.

— De ce tolerați asemenea prac
tici ? Și de ce conducerea trustului nu 
se aprovizionează direct de la produ
cători sau de la Vinalcool numai cu 
vin bun — nu pentru ocazii, ci pen
tru toate zilele și pentru toți consu
matorii ? De ce în ciuda criticilor a- 
duse de cetățeni nu se instituie „vinul 
casei ?“.

Răspunsul : „intenții... planuri... per
spective..." Atît.

Organizațiile comerciale locale pro
cedează la fel — acceptă tot ce li se 
oferă. Și dacă reprezentanții comerțu
lui nu au nici o pretenție, Vinalcoolul

continuă să ofere vinul șablon, cu gust, 
miros, culoare și tărie normate.

— Considerați că e bine așa ? în
trebarea e adresată tov. Vasile Bo- 
cancea, director în Direcția generală 
„Băuturi-tutun" din M.I.A.

— Nu — sună răspunsul, catego
ric. Noi nu putem spune că lucrăm 
perfect. Unele întreprinderi livrează 
vin neomogenizat, de proastă calitate. 
Dar, după cum se știe, și partene
rul nostru, comerțul, își are păca
tele lui, căci procesul de degradare 
a vinului continuă în comerț. Depo
zitele, magazinele păstrează vasele 
cu vin în condiții cu totul necores
punzătoare. Vinul ajunge pe masa 
consumatorului aproape trezit.

Cu mici modificări, aceeași opinie 
circulă și la Ministerul Comerțului. 
Și totuși ? Este greu de înțeles de ce 
nu se vinifică și nu se îmbuteliază și 
vinul ieftin de partizi mari, rezultat 
din strugurii aceleiași podgorii. Firește, 
în limita posibilităților. Vinul, nea
mestecat de atîtea ori ar avea pro
prietăți specifice, personalitate. Pe 
de altă parte, s-ar lichida tipul unic, 
normat, care datorită „calităților" 
lui binecunoscute a început să-i ob
sedeze pe consumatori. Comerțul nu 
este obligat de nimeni să primească 
de la industrie orice și oricum. Și a- 
tunci, de unde să se aprovizioneze ? 
Numeroși reprezentanți ai comerțu
lui, oameni cu o veche și bogată ex
periență, au propus, nu o dată, stabi
lirea unor legături directe între re
staurante și gospodăriile viticole pro
ducătoare. Aprovizionarea permanen
tă a localurilor cu vin direct de la 
producător — iată soluția.

Gh. GRAURE

INAUGURAREA 
NOII POLICLINICI

AU APĂRUT

12 lei

(Urmare din pag. I)

784 p.
Volumul cuprinde lucrările 

scrise de Lenin in perioada 6 
martie 1922 — 2 martie 1923.

La Iași a fost inaugurată noua policlinică orășenească — 
una dintre cele mai mari șl mai moderne din țară. Ea are o 
suprafață construită de 10 000 mp, 6 nivele și aproape 450 de 
încăperi. Policlinica are o capacitate anuală de peste 
1 200 000 de consultații, constituind, totodată, o bază impor- 
tantăcpentru învățămîntul superior medical din Iași. Cabine
tele medicale, laboratoarele și serviciile sînt dotate cu Insta
lații și aparatură modernă, fapt care conferă condiții superi
oare de diagnostic și tratament.

Volumul reprezintă o selec
ție a acelor pasaje din scrie
rile lui Marx și Engels care se 
referă la estetică, teorie și is
toria literară, precum și la is
toria artei.

g g

I

în urma publicării arti
colului cu acest titlu, am 
primit la redacția ziarului 
mai multe scrisori.

dosarele cu
nosc legea?

La oficiul nostru de pre
vederi sociale se soluționea
ză dosare din Constanța, 
Mangalia, Eforie și Techir- 
ghiol, 23 August, Tuzla, A- 
gigea, Ovidiu și Năvodari. 
Am reușit să rezolvăm în 
termen dosarele înregis
trate.

Pînă la emiterea deciziei 
definitive, operativitatea în 
rezolvarea acestor acte de
pinde în cea mai mare mă
sură de întreprinderile și 
instituțiile care le înaintea
ză. Ne izbim însă de nume
roase greutăți. Dosarele 
sînt întocmite uneori gre
șit, sînt incomplete sau se 
trimit cu întîrziere. La ni
velul întreprinderilor și in
stituțiilor nu se cunosc încă 
suficient de bine indicațiile 
H.C.M. 252/1957. Zilnic sîn- 
tem chemați la telefon de 
diferite unități pentru a fi 
întrebați: cum se întoc
mește un dosar, ce trebuie 
scris în adeverința de sa
lariu, cum se procedează la 
angajarea pensionarilor, 
unde se expediază dosarul 
de pensionare cînd cetățea
nul locuiește în altă parte 
etc. E cazul funcționarilor 
de la Biblioteca regională, 
Sanatoriul din Agigea, Sta
ția C.F.R. Palas-Constanța, 
care nu cunosc — din cite 
se vede — actele normati
ve în acest sens.

Ni s-a întîmplat să des
coperim în acte și alte în
curcături. Nicolae Poșa, 
muncitor la Techirghiol, 
urma să se pensioneze pen
tru boală. Și el și noi, 
ne-am adresat S.M.T.-ului 
Sibiu — unde a lucrat o 
bucată de timp — și sfatu
lui popular al acestui oraș, 
solicitînd adeverință de sa
larizare actualizată pentru 
perioada cît a muncit aco
lo. Ni s-a trimis un act gre
șit întocmit. în plus am 
primit o adeverință pe nu
mele lui Ion Păculea, trac
torist la același S.M.T., act 
solicitat probabil, de cine 
știe unde, în orice caz nu 
de la Constanța. Nicolae 
Poșa s-a adresat ulterior 
Consiliului Superior al A- 
griculturli, cu rugămintea 
de a interveni la S.M.T. 
pentru urgentarea întocmi
rii adeverinței cerute. Con
siliul Superior al Agricul
turii a procedat într-un 
mod surprinzător : ne-a ce
rut nouă să rezolvăm pro
blema.

Aș vrea să mă refer și la 
comisiile de expertiză me
dicală a , capacității de 
muncă. Pe Gherghina 
Goșnete, muncitoare la 
T.A.P.L.-Constanța, sufe
rind de o gravă boală de 
nervi, comisia de expertiză 
a găsit-o validă de muncă. 
A trebuit să intervenim la 
Institutul de expertiză me
dicală din București care, 
într-adevăr, a indicat gra
dul II de invaliditate pen
tru această bolnavă ce a- 
vea de întreținut acasă și 
o fată, elevă la liceu. A- 
bia la 4 mai a.c. s-a putut 
rezolva definitiv dosarul ei, 
deși a fost întocmit din 
octombrie 1965.

loan DUMITRESCU 
șeful oficiului 
ae prevederi sociale 
de la Sfatul popular 
al orașului Constanta

de pensionare pentru limită 
de vîrstă aproape 700 de sa- 
lariați. întreprinderile și o- 
ficiul de prevederi sociale 
din oraș au depus un volum 
apreciabil de muncă pentru 
rezolvarea lor la timp. To
tuși, la întocmirea și solu
ționarea dosarelor există în
că multe lipsuri care fac să 
se întîrzie uneori plata drep
turilor bănești. Lăcătușul 
Iancu Calopăreanu, de la 
întreprinderea Centrale e- 
lectrice de termoficare- 
Craioya a fost propus la 
pensionare pentru boală, pe 
data de 1 martie a.c. Do
sarul, deși înaintat oficiu
lui de prevederi sociale, a 
fost completat mult mai 
tîrziu. Din acest motiv, so
licitantul urmează să-și pri
mească pensia abia în iu
nie. Un alt exemplu. Sala
riatul Luce Stoica, de la 
Autobaza 2 Craiova, a de-

Cînd se lucrează conștiin
cios,' în maximum două 
săptămîni de la pensionare, 
mai exact de la ultimul sa
lariu, omul își primește a- 
casă drepturile sale, fără ■ 
să mai fie nevoit să alerge 
de colo colo, pentru obține
rea lor. Multe din dosarele 
de pensie întocmite anul 
acesta de întreprinderea o- 
rășenească de industrie lo
cală nr. 1 Brăila s-au so-

de organizare a muncii și 
de personal, precum și pe 
jurisconsultii din întreprin
deri. Am fost informați că 
pe viitor nu se vor admite 
întîrzieri, amînări sau ter
giversări în întocmirea și 
rezolvarea în termen a do
sarelor de pensie. Pagubele 
provocate de întîrziere vor 
fi suportate de funcționarul 
vinovat. E o măsură uti
lă, care trebuia aplicată 
mai de mult. Pentru 
bunătățirea activității 
rezolvare a dosarelor 
pensionare, propun ca 
treprinderile 
le să informeze 
ral cu regularitate, cu 
circa 3 luni mai înainte, 
oficiile de prevederi so
ciale asupra numărului de 
dosare ce urmează a fi îna
intate. Oficiile și-ar putea 
organiza mai bine activita
tea, ar respecta termenul

îm- 
de 
de 

In
și instituții- 

în gene-

ecouri

Expoziția cu vînzare de ar
ticole de turism, organizată 
de Ministerul Comerțului In
terior cu prilejul sezonului tu
ristic de vară, este deschisă în 
perioada 2—17 iunie a.c. în Pa
vilionul G din complexul Ex
poziției economiei naționale.

In standurile expoziției sint

prezentate publicului noi și va
riate articole pentru turism — 
camping, articole de plajă, a- 
parate foto, articole pentru în
treținerea autoturismelor.

Expoziția este deschisă zil
nic intre orele 13—20 și dumi
nică între orele 10—21.

cedat în septembrie 1965. 
Dar întreprinderea a trimis 
dosarul la prevederile so
ciale (pentru întocmirea 
pensiei de urmaș) abia în 
ianuarie 1967. La 26 mai se 
trimitea abia adeverința de 
salariu pe 5 ani, necesară 
la calcularea pensiei. Un 
dosar întocmit în rate — 
din cauza lipsei de conștiin
ciozitate a 
respectivi.

O practică 
pîndită este
de, către întreprinderi, la 
oficiul de prevederi socia
le, a dosarelor de pensio
nare în ultima lună sau cu 
cîteva zile înainte de data 
pensionării. Muzeul regio
nal a depus dosarul meca
nicului Vasile Dumitru la 
29 mai a.c. pentru ca aces
ta să fie pensionat cu data 
de 1 iunie. Deci abia cu 3 
zile înainte... și, pe deasu
pra, fără acte complete. La 
20 mai, întreprinderea po
ligrafică trimite dosarul 
muncitorului Gheorghe 
Ciortan, care urma să fie 
pensionat la 1 iunie a.c. 
La fel procedează între
prinderea de morărit „Jiul", 
pentru magazionerul Iulian 
Velea. Pînă la 29 mai 1967, 
oficiul de prevederi sociale 
n-a primit decît dosare ce 
se referă la luna iunie.

■ Și totuși H.C.M. pentru 
aplicarea legii 27 din 28 de
cembrie 1966 prevede că : 
„Cererea de pensionare 
pentru limită de vîrstă poa
te fi depusă cu 3 luni îna
inte de îndeplinirea condi
ției de vîrstă", iar unitatea 
este obligată ca în termen 
de 10 zile de la primirea 
cererii să depună dosarul la 
prevederile sociale. Prin- 
tr-un sondaj făcut la mai 
multe unități am ajuns la 
concluzia că nu au fost 
luate măsuri pentru ca sa- 
lariații ce urmează să iasă 
la pensie să fie îndrumați 
să facă cerere cu 3 
înainte, ceea ce ar fi 
avantăjul salariatului, 
întreprinderii.

luționat destul de repede. 
Avem însă și dosare care 
au așteptat și două luni sau 
chiar mai mult la oficiul 
de prevederi sociale al ora
șului, pînă au fost defini
tiv rezolvate. Uneori func
ționarii oficiului recoman
dau călduros... răbdare, 
calm. Oamenii se întorceau 
la noi și spuneau că nu 
și-au primit încă pensia. A- 
proape zilnic trebuia să in
tervenim în favoarea lor. 
„Ah, iar pentru asta ?“ ex
clamau cei de la oficiu, 
cînd aminteam că dosarul 
muncitorului Gheorghe Ma- 
taranga, depus la 23 I a.c. 
zăcea nerezolvat. Cu ace
eași încetineală s-au solu
ționat și dosarele de pen
sionare ale tovarășilor Du
mitru Badea, Constantina 
Mîinea, Georgeta Paras- 
chiv, Florica Hențulescu, 
Elena Manole etc. Făcînd 
suma zilelor de întîrziere 
în plata pensiilor pentru cei 
cărora le-am înaintat dosa
rele cu începere de la 1 
ianuarie și pînă la finele 
lunii aprilie, s-ar totaliza o 
întîrziere de peste 2 ani. 
De curînd, oficiul a convo
cat pe toți șefii serviciilor

legal de soluționare defini
tivă a fiecărui dosar în 
parte.

Dumitra CIOCAN 
șefa serviciului 
organizarea muncii 
de la întreprinde
rea orășenească 
de industrie locală 
nr. 1 — Brăila

NOTA REDACȚIEI: Au 
mai trimis ziarului scrisori, 
arătînd că sînt purtați pe 
drumuri, fără să li se rezol
ve dosarele de pensionare : 
Lisabeta Vasile, de la Va
ma Brăila, Matei Nichita, 
de la I.M.T.E. Focșani, Va
sile Baicu, muncitor la 
O.P.S., raionul Fetești, Nis- 
torean I. Zenovie. fost mun
citor miner la Motru, și 
multi alții.

Comitetele executive ale 
sfaturilor populare au da
toria să controleze îndea
proape activitatea oficiilor 
de prevederi sociale, să 
pună ordine în munca a- 
cestora incit pensionarilor 
să li se rezolve dosarele și 
cererile cu cea mai mare 
operativitate și simț . de 
răspundere.

în Craiova, au primit în 
lunile aprilie și mai decizii

luni 
și în 
și al

lulius ICĂ 
președinte 
al Consiliului __
Craiova al U.G.S.R.

local

deplasați cu ajutorul unor 
mici trenuri de munte, a 
elicopterelor, dar mai cu 
seamă pe trasee dificile 
care să necesite escaladări, 
traversări accidentale etc. 
Asemenea momente nu 
dezvoltă doar devotamentul 
pentru o cauză, pentru o 
idee, pentru tovarășul de 
alături, ci stimulează în 
mod profund curajul,' tena
citatea, dorința de a izbîndi 
și creează prilejul de a 
pune la încercare aptitudi
nile fiecărui membru al ex
pediției. în cadrul unor ase
menea deplasări s-ar putea 
realiza culegeri de folclor 
cu ajutorul magnetofoane- 
lor, s-ar căuta plante și in
secte rare, s-ar întreprinde 
anchete sociale, s-ar scrie 
reportaje și mici studii 
geofizice — premise largi 
și sănătoase în alegerea vii
toarei profesiuni.

Geofizicianul Ștefan Ai- 
rinei consideră că :

— Este foarte necesar 
ca tinerii să se apropie de 
problemele vitale ale in
dustriei extractive, de pa
sionantul efort al savanți- 
lor pentru cercetarea sub
solului. activității vulca
nilor, fenomenelor seismi
ce. Am avut prilejul' să 
constat cît de mult îi a- 
trag pe tineri măsurătorile 
geofizice, munca noastră 
pe teren pentru prospecta
rea zăcămintelor. Excursii
le trebuie făcute după un 
program, cu ajutorul spe
cialiștilor care să explice 
si să cuprindă complexele 
fenomene botanice, fau- 
nistice. geologice, geomor- 
fologice. Specialiștii pot 
să-i facă pe tineri să în
țeleagă, le stimulează ima
ginația, îi pasionează pen
tru viitoarele lor îndelet
niciri.

în anul 1948 a fi briga
dier era o mare cinste și 
multi am plecat pe șantie
rele de la Bumbești-Live- 
zeni. la Salva-Vișău pen
tru a construi tunele. via
ducte. terasamente de cale 
ferată, pentru a ne aduce 
contribuția la făurirea u- 
nei țări noi. Un elan ro
mantic era întreținut de 
cîntece și filme, reportaje 

emisiuni radiofonice.

direa pomilor, de defrișare 
etc, făcute de mari colec
tive de elevi, care porneau 
încolonate, cu fanfară, cu 
steaguri, cu embleme spre 
locul de muncă. într-o ast
fel de atmosferă, altul era 
elanul si rezultatele acti
vității.

— Serbările de sfîrșit de 
an școlar, ne spune stu
denta1 Doina Cristea de la 
Facultatea bucureșteană de

trenor sportiv de Ia Steaua. 
Un marș. întreprins din 
mal multe orașe spre un 
monument istoric. Ar fi un 
frumos și emoționant oma
giu adus luptei Partidului 
Comunist Român, poporu
lui nostru. Grupuri, coloa
ne de tineri ar străbate în 
trei-patru zile distante 
mari, poposind în cîmp, 
făcînd corturi, focuri de 
tabără, cu cîntece. recitări.

în păduri, la malul 
Aici s-ar putea or- 
competitii sportive, 
gimnastică în masă

Fruntașii citat! pe brigadă, 
pe șantier, pe tară erau 
admirați ca niște adevărați 
eroi ai tineretului. Este 
drept. asemenea acțiuni 
n-ar mai avea azi caracte
rul de odinioară, ar fi or
ganizate pe alte principii, 
dar ar găsi aceeași adezi
une în rîndurile adoles
cenților și tinerilor care se 
simt întotdeauna atrași de 
fapte mari. Ambiția de 
a-și vedea faptele înscrise 
pe o placă de marmură, 
de a asista la momentele 
de seamă din viața patriei, 
de a-și crea zestrea de a- 
mintiri nepieritoare naște 
nu o dată opere de va
loare pe care apoi le con
semnăm ca realități carac
teristice unei generații în 
ascensiune.

Mi s-a reamintit că în 
viata multor licee și școli 
profesionale bune amintiri 
au lăsat acțiunile de să-

tehnologia construcției de 
mașini, ar trebui să scoată 
populația orașelor pe sta
dioane, 
apelor, 
ganiza 
jocuri, _ „__ ____
după muzică, defilare, exer
ciții de atletism. în ora
șele dunărene, serbările a- 
cestea se pot desfășura cu 
multe și foarte frumoase 
întreceri de bărci. în sări
turi, cu jocuri comice. Ni
mic nu mi s-a părut mai 
frumos, ca spectacol școlar, 
ca mii de tineri făcînd gim
nastică, ceea ce dezvoltă 
simțul ritmului, dorința de 
a înfăptui în colectiv o o- 
peră, un spectacol, plăcerea 
de a obține un grandios e- 
fect. Participarea la aceas
tă manifestare juvenilă este 
reconfortantă după zile de 
eforturi la învățătură.

— Văd un marș al tine
rilor. ne propune un an-

spectacole pe teme istorice. 
Colectivele angajate în a- 
cest marș ar schimba șta
fete, ar comunica vești, 
mesaje, ar trimite solii că
lări, cu motociclete, cu bi
ciclete. întrecerea între co
lective ar pune la diferite 
probe, la diferite încercări 
pe cei mai buni, ar fi* di
rijată de un stat major, iar 
întîlnirea finală' ar fi un 
prilej pentru evidențierea 
grupului care a dovedit 
cea mai frumoasă pregă
tire șl comportare. Spec
tacole „sunet și lumină" ar 
putea fi foarte bine orga
nizate de colective tine
rești la Sarmizegetusa, la 
Cetatea Neamțului, la Dro- 
beta în castrul roman. Ti
nerii ar învăța istoria mai 
bine, călătoriile lor 
transpune în situații 
tionante și inedite și 
înaripa fantezia.

Multe propuneri ale ti-

i-ar 
emo- 
le-ar

nevilor se referă la însuși
rea unor tehnici utile, 
radiofonie. televiziune, 
cursuri de soferie. de mo- 
tociclism, de planorism. Ti
nerii vor să-și însușească 
tehnica modernă, să vadă 
o mare mașină de cal
cul electronic, vor să a- 
siste la procesul de pro
ducție în otelării. vor să 
viziteze halele de montaj 
ale unor mari uzine con
structoare de mașini. în 
cadrul cercurilor de teh
nică, nu de puține ori 
transmiterea cunoștințelor 
se face fără nici o însu
flețire.

Tineri capabili, plini 
de energie, cu mintea 
limpede și caracterul 
nobil se găsesc cu miile 
în toate unitățile in- 
dustriale, în satele noas
tre, în universități și 
școli. Ei se ridică pe 
scara valorilor cu alte 
pretenții, cu o altă alcă
tuire sufletească. Ideea 
că tineretul de azi nu 
seamănă cu cel de ieri, 
că mediul oferit de so
cietatea socialistă dez
voltării tinerelor gene
rații este diferit, con
ține un adevăr esențial. 
O largă și aprofundată 
analiză a noilor condi
ții și a mediului am
biant, a caracterelor 
specifice apărute în anii 
noștri, acțiune urmărită 
de psihologi, pedagogi, 
oameni de știinfă, scri
itori, sociologi, ar putea 
să ducă la o necesară 
împrospătare a forme
lor de cunoaștere și e- 
ducare. la o mișcare a- 
vîntată și generoasă a 
generațiilor care pă
trund pe marea poartă 
a realității, deschizîn- 
du-și larg aripile cute
zanței.
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comuna Duda din raionul Huși — ne scrie

Pe la 
vizibile

frumos 
Ca să

Crăciun SĂTEANU
Caracal
str. Toma Roșea nr. 18

permanentă a Teatrului Național 
șele au dispărut și promisiunile 
Poate a fost uitat chiar și faptul 

teatru. Mai reamintim o 
se știe și la O.S.T.A.

amatii3

unsuri
A Trei lăzi de gheață fac, de mai multă vreme, 

obiectul unei controverse între locatarii de pe scara 
G. din imobilul situat în Calea Griviței nr. 212 și 
Secțiunea comercială a Sfatului popular al raionului 
Grivița Roșie. Locatarii ar dori ca respectivele lăzi 
să fie amplasate în altă parte decît în locul lor ac
tual, total nepotrivit pentru însăși buna funcționare 
a unui centru de gheață. Motivele : a) ar fi scutiți 
de zgomotele produse de mașinile care adue gheața 
în timpul nopții ; b) s-ar salubriza „peisajul" de sub 
zecile de ferestre ale locatarilor. în urma unei sesi
zări semnate de cititorul ION DUMITRESCU, Sfa
tul popular al raionului Grivița Roșie a găsit o 
alta soluție : lăzile să rămînă pe loo ! Pentru a 
evita „depozitarea" gunoaielor în jurul lor, s-a co
municat „în scris" O.C.L. Alimentara „Grivița Ro
șie", ca, pînă Ia 20 mai a.c., să închidă cu plăci 
fibro-lcmnoase porțiunea de teren dintre lăzi și 
niște ziduri demolate din spatele lor. O dată „rezol
vată" această problemă de ordin estetic, trebuia 
rezolvată cealaltă, de ordin... acustic : s-a dat dis
poziție conducerii O.C.L. Alimentara să dea dis
poziție șoferilor și manipulanților să reducă la ma
ximum posibil zgomotele produse de motoarele au
tocamioanelor... Ce s-a întîmplat este lesne de înțe
les. „Construcția" din plăci fibro-lcmnoase în spa
tele zidurilor dărăpănate nu a fost ridicată pentru 
că, probabil, costă bani și, în plus, este ridicolă. 
Zgomotele motoarelor nu s-au redus nici la maxi
mum nici la minimum, pentru că... nu se pot re
duce. Sesizarea, se pare, a fost rezolvată din birou. 
Dacă s-ar fi deplasat cineva la fața locului, 
grafia singură l-ar fi învățat ce e de făcut.

topo

© De luni de zile în orașul Caracal nu 
fost prezentat nici un spectacol de teatru, 
sfîrșitul anului trecut, în locurile cele mai _____
din oraș apăruseră afișe care anunțau o stagiune 

I din Craiova. Afl
au fost uitate, 

că orașul are un 
dată acest lucru.

0 în
corespondentul voluntar CONSTANTIN PERIȘOA- 
RA — este așteptat de multă vreme să sosească un 
autobuz de călători. Autobaza D.R.T.A. Huși a pro
mis că această așteptare se va împlini la data de 
3 decembrie 1966 dacă : 1. drumul Huși-Duda va 
fi reparat : 2. Sfatul popular al comunei Duda va 
amenaja drumul în așa fel îneît autobuzul să aibă 
loo de întoarcere ; 3. se va asigura o cameră de 
odihnă pentru șofer. Cele trei condiții au fost înde
plinite. Autobuzul totuși n-a ajuns în comuna Duda. 
S-a mai ivit, în calea lui, vreun alt... dacă ! ?

e Aducem cuvenita corectură în cifrele indicate 
într-o scrisoare sosită Ia redacție din partea unui 
cititor din Moinești. Valoarea lucrărilor de repara
ții executate de I.G.O. Moinești la locuința în care 
s-a mutat contabilul șef de Ia I.G.O. Moinești nu 
se ridică Ia suma de 24 090 lei. ci la 14 785 lei. Este 
constatarea COMITETULUI EXECUTIV AL SFA
TULUI POPULAR AL ORAȘULUI MOINEȘTI. Se 
menționează totuși că „pentru abaterile săvîrșite, 
tovarășul șef contabil a fost pus în discuția comi
tetului sindical din cadrul întreprinderii. Iuindu-se 
și unele măsuri de sancționare". Dacă nu e prea 
mare indiscreția, ce măsuri anume s-au mai luat ? 
Pentru că e vorba de niște bani ai statului pentru 
care cel ce îi cheltuiește trebuie să dea socoteală. 
Tot... contabilă.
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Miercuri a fost inaugurată 
noua carieră de lignit de la Ci- 
cani, situată în bazinul carboni
fer al Rovinarilor din Oltenia. 
Ea este considerată a fi cea mai 
mare unitate de acest fel diu 
țara noastră. La o mică adîn- 
cime se găsesc REZERVE GEO
LOGICE CE DEPĂȘESC 11 MI
LIOANE TONE DE CĂRBUNE.

La inaugurare au luat parte 
tovarășii Bujor Almășan, minis
trul minelor, Gheorghe Hossu, 
președintele Comitetului de Stat 
al Apelor, sute de mineri.

Cariera de lignit de la Cicani 
— unul din obiectivele prevăzute 
în planul de dezvoltare a indus
triei noastre miniere — va atinge 
în 1969 o producție anuală de 
1 350 000 tone. Obținerea unei a- 
semenea producții va fi asigu
rată în primul rînd printr-o teh
nologie modernă, reprezentată 
aici de două gigantice complexe 
miniere de excavație și trans
port. Utilajele au o capacitate 
orară de excavație de 800 mc 
steril și 700 tone de cărbune în
locuind 32 de excavatoare obiș
nuite și aproape 250 de autoca
mioane, ceea ce asigură reduce
rea cu 50 la sută a prețului de 
cost pe tona de cărbune.

Inaugurarea carierei de lignit 
de la Cicani și intrarea în func
țiune a celor două complexe mi
niere coincid cu un alt eveni
ment petrecut recent în cadrul 
complexului de lucrări hidroteh
nice : devierea apelor Jiului. 
Prin aceasta se vor pune în va
loare, în Lunca Jiului și Tisma- 
nei, surse de lignit evaluate la 
peste 150 milioane tone. Vor fi 
totodată create posibilități pen
tru deschiderea unor cariere 
mari la Beterega, Gîrla și Tis- 
mana, care vor aproviziona cu 
lignit o serie de centrale elec
trice de termoficare.

(Agerpres)

Mulți ani la rînd, „ba
rometrul" activității eco
nomice a rafinăriei din 
orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a înregistrat 
pierderi. Numai în anul 
trecut, întreprinderea a 
primit o dotație de la stat 
în valoare de peste 6,4 mi
lioane lei, iar pentru a- 
cest an se preconizase o 
pierdere de peste 17 mili
oane lei, care trebuia su
portată tot de la buget. 
Critica îndreptățită făcu
tă la plenara C. C. al 
P.C.R. din decembrie anul 
trecut acelor întreprinderi 
care lucrează cu pierderi 
planificate, deci care con
sumă mai mult decît pro
duc, a dat serios de gîn- 
dit colectivului rafinăriei. 
Din inițiativa organizației 
de partid, numeroși ingi
neri, tehnicieni, economiști 
au început să cerceteze în 
mod organizat în fiecare 
secție și instalație posibi
litățile de reducere a chel
tuielilor de fabricație.

„Pentru noi era clar că 
un asemenea țel nu putea 
să fie atins decît prin va

lorificarea superioară a 
fiecărei tone de țiței. — 
ne-a spus tov. ing. ZAM
FIR STANCU, directorul 
rafinăriei. Specialiștii noș
tri au făcut calcule prin 
care au demonstrat că 
schimbarea sortimentului 
materiei prime ar asigura 
folosirea deplină a capa
cității complexului de re
formare catalitică și, în 
același timp, realizarea de 
produse cu valoare econo
mică mai ridicată. Forul 
tutelar a fost de acord cu 
propunerea noastră, astfel 
că — în condițiile prelu
crării unei cantități de 
țiței cu 100 000 tone mai 
mică, dar cu un poten
țial în benzină mai mare 
— vom realiza anul a- 
cesta, numai prin aceas
tă măsură, peste cinci mi
lioane lei beneficii.

Dar lucrurile nu s-au 
oprit aici. Pentru realiza
rea unei eficiențe econo
mice ridicate în exploa
tarea unor instalații 
s-au preconizat și alte 
măsuri. Conducerea rafi
năriei a solicitat Minis

terului Petrolului ca în 
instalația de solventare a 
motorinelor cu furfurol să 
se prelucreze numai canti
tatea de motorină cores
punzătoare obținerii pro
ducției de extract solicita
tă de Uzina chimică de ne
gru de fum Pitești. S-a pu
tut astfel majora produc
ția de motorină, în defa
voarea păcurei. Pe acea
stă cale se vor obține anul 
acesta circa 6,3 milioane 
lei beneficii.

Se desprinde deci că s-a 
acționat cu prioritate asu
pra reducerii cheltuielilor 
pentru materia primă care 
ocupă o pondere covârși
toare în structura prețu
lui de cost al produselor 
petroliere. Măsurile apli
cate în acest sens au avut 
o influență substanțială 
asupra înlăturării pierde
rilor planificate și creș
terii beneficiilor. Nu au 
fost neglijate, totuși, nici 
acele pîrghii care, deși nu 
vizează rezultate tot atît 
de substanțiale, determină 
într-o măsură mai mare 
sau mai mică nivelul pre

țului de cost. între acestea 
se numără micșorarea 
consumurilor specifice de 
utilități și a consumului 
tehnologic do produse 
petroliere.

După determinarea tu
turor rezervelor de renta
bilizare a producției, a efi
cienței economice a fiecă
rei măsuri în parte, ca
drele tehnice și economice 
din rafinărie au tras linie 
și au adunat. S-a ajuns la 
concluzia că „maladia" 
pierderilor planificate 
poate fi definitiv eradica
tă, că anul acesta se vor 
putea realiza, pe ansam
blul activității întreprin
derii, beneficii în valoare 
de aproape 24 milioane lei. 
Previziunile și calculele 
întocmite și-au dovedit te
meinicia imediat după a- 
plicarea în practică a pri
melor măsuri. Dovadă sînt 
rezultatele : pe patru luni, 
cheltuielile la 1 000 lei 
producție marfă s-au re
dus la 978,30 lei, față de 
1 004,59 lei, cît s-a realizat 
anul trecut. în loc să mai 
primească dotație de la

stat, rafinăria a dat un be
neficiu in valoare de pes
te 5 200 000 lei.

îmbunătățirea interve
nită în „climatul" activi
tății economice și finan
ciare a rafinăriei este de 
bun augur. Aceasta nu în
seamnă însă că s-a făcut 
tot ce era posibil, că de 
acum înainte se poate sta 
cu mîinile încrucișate. Cu 
atît mai mult cu cît în 
momentul de față rafină
ria mai produce încă trei 
sortimente cu pierderi i 
benzina livrată în transfer 
rafinăriei Dărmănești și 
fracțiile pentru chimizare 
propan-propilenă și bu- 
tan-butilenă.

— Cele două fracții 
pentru chimizare nu vor 
putea fi rentabilizate atît 
de repede, din cauza unei 
vizibile necorelații între 
prețul de cost real și pre
țul de livrare — ne-a spus 
tov. Mihai Ștefănescu, șe
ful serviciului plan și or
ganizarea muncii. Numai 
costul materiei prime fo
losite la fabricarea aces
tor produse este aproape 
echivalent cu prețul lor de 
livrare. Intervin însă și

cheltuielile de prelucrare, 
care au o pondere destul 
de importantă.

Acest punct de vedere 
corespunde realității și so
cotim că Ministerul Petro
lului trebuie să ia în con
siderație propunerea fă
cută de conducerea rafină
riei pentru corelarea mai 
judicioasă a prețurilor di
feritelor produse petrolie
re. Nu trebuie uitat, însă, 
că nici propriile resurse 
ale rafinăriei nu au fost 
epuizate în vederea creș
terii rentabilității produc
ției întreprinderii. Este lo
cul să amintim aici că; în 
momentul de față, consu
murile specifice de ener
gie electrică, chimicale, ca
talizatori sînt mai mari nu 
numai față de normele in
terne prevăzute, ci și în 
raport cu realizările din 
întreprinderi similare. Re
dăm, pentru exemplifica
re, o comparație între con
sumurile specifice realiza
te la instalația de cracare 
termică a rafinăriei din o- 
rașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și la cea de la rafină
ria Ploiești.

Consumuri specifice Rafinăria 
Ploiești

Rafinăria 
din orașul 
Gheorghe 

Gheorghiu- 
Dej

1. Combustibil (kg/t) 71,55 80,260
2. Apă recirculată (mc/t) 13,293 23,168
3 Aer comprimat (mc/t) 1,083 7,071
4. Energie electrică kWh/t 2,363 2,774

Aceste diferențe mari, 
care nu se justifică cu ni
mic — procesele tehnolo
gice și nivelul tehnic al in
stalațiilor fiind aproape 
identice — sînt cunoscute 
și de cadrele de conducere 
ale rafinăriei de pe Valea 
Trotușului. Dar nu este 
suficient numai să se con
state asemenea anomalii, 
ci trebuie să se intervină

energic pentru înlăturarea 
lor.

Experiența cîștigată 
pînă acum în această ac
țiune se cere dezvoltată, 
fructificată mai departe, 
în așa fel ca toate pro
dusele să devină rentabile, 
să crească și mai mult efi
ciența întregii activități e- 
conomice a întreprinderii.

întreprinderea „Automatica" din Bucu
rești în colaborare cu Institutul de studii 
și proiectări energetice a proiectat un pu
pitru unibloc cu elemente tipizate, cu aju
torul căruia se poate realiza un sistem 
centralizat de comandă și control în cen
tralele și termocentralele electrice.

Noul pupitru va fi folosit pentru prima 
dată la termocentrala electrică București 
Sud.

O dată cu apropierea recoltărilor de 
vară, la bazele de recepționare a produ
selor agricole se intensifică pregătirile 
pentru înmagazinarea cerealelor din re
colta acestui an. Silozurile au fost repa
rate pînă în prezent în proporție de peste 
30 la sută, iar magaziile de 50 la sută. 
Totodată, selectoarele, ventilatoarele, ben
zile transportoare, cîntarele și celelalte 
utilaje folosite la preluarea, condiționarea 
și transportul produselor au fost revizuite 
și reparate în proporție de 85—95 la sută, 
în unele regiuni, printre care Ploiești și 
Bacău, aceste lucrări s-au terminat.

în acest an, capacitatea de depozitare a 
produselor agricole este mărită cu 318 000 
tone. Silozurile ce se construiesc la Palas 
și Casimcea, regiunea Dobrogea, și lucră
rile de extindere a celor de la lanca, re
giunea Galați și Caracal, regiunea Olte
nia, sînt aproape terminate. De asemenea, 
sînt în curs de construcție numeroase ma
gazii în regiunile Galați, București, Olte
nia, Dobrogea, Brașov, Suceava și altele, 
care, de asemenea, vor fi date în exploa
tare în preajma recoltărilor.

în noile silozuri și magazii, operațiile 
de preluare, condiționare și depozitare a 
recoltei sînt mecanizate. (Agerpres)Ing. Nicolae PANTILIE
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partid suprafețele amenajate pentru 
irigații vor ajunge, la sfîrșitul anului 
1970, la un milion hectare. Pe 
lîngă amenajările de interes local la 
care se folosesc mijloacele proprii ale 
cooperativelor agricole se fac sisteme 
mari de irigații. Pentru asigurarea și 
conducerea apei se execută canale și 
stații de pompare avînd debite pînă la 
100 metri cubi de apă pe secundă. Prin 
complexitatea și mărimea lor, unele 
din aceste lucrări echivalează cu sis
temele de alimentare cu apă a marilor 
orașe.

Amenajările noi, îndeosebi cele 
cuprinse în marile sisteme de iri
gații, sînt lucrări care trebuie să func
ționeze mulți ani de zile și să aibă tot
odată o eficiență economică ridicată. 
Toate acestea impun asigurarea unor 
importante cantități de materiale și 
instalații care trebuie livrate agricul
turii de către diferite întreprinderi. 
Cum își îndeplinesc aceste întreprin
deri obligațiile contractuale, în ce 
măsură contribuie ele la executarea 
la timp și de bună calitate a ame
najărilor pentru irigații ? Despre a- 
ceastă problemă ne vom ocupa în 
rindurile de față.

în unitățile agricole de stat se fao 
sisteme de irigații cu conducte în
gropate în pămînt sau cu jgheaburi 
așezate la suprafață. Acestea necesită 
o serie de materiale cum sînt tuburi 
de presiune din azbociment, tuburi 
din beton armat precomprimat cu
noscute sub numele de „Premo", 
jgheaburi din beton armat și altele. 
La Departamentul de îmbunătățiri 
funciare din Consiliul Superior al 
Agriculturii sîntem informați că s-a 
întocmit un grafic potrivit căruia uni
tățile Ministerului Industriei Cons
trucțiilor urmează să livreze aceste 
materiale și, în funcție de aceasta, 
s-a prevăzut și execuția și darea în 
funcțiune a diferitelor sisteme de iri
gat. Unele întreprinderi își realizează 
sarcina de a livra la timp și de cea 
mai bună calitate materialele coman
date. Fabrica de ciment Bicaz pro
duce chiar înainte de termen tuburile 
de azbociment. întreprinderea de pre
fabricate „Progresul" din Capitală 
și-a pus la punct procesul de produc
ție la tuburile „Premo", produsele res
pective corespunzînd normelor de ca
litate. De asemenea, întreprinderea de 
materiale de construcții „1 Mai" 
Bucov-Ploiești livrează în mod ritmic 
tuburi din beton armat centrifugat 
de bună calitate.

De pe șantierele de irigații se pri
mesc însă sesizări că lucrările stag
nează datorită în special faptului că 
tuburile și jgheaburile nu sînt livrate 
conform graficului, iar calitatea aces
tora este, în unele cazuri, necorespun
zătoare. La întreprinderea de prefa-

neau 
urmare, livrarea diferitelor componențe 
ale acestei instalații întîrzie.

„Tovarășii de la agricultură au 
dreptate — afirmă tov. ing. M. Calo- 
tiță, director în Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Din planul 
la zi de 8821 tronsoane priză de 4 
■țoii cu aspersor nu am livrat decît 
2 536. Sperăm că în iunie vom 
lichida și restanța". Desigur, este 
de apreciat spiritul autooritic al tov. 
ing. Calotiță. Dar asta nu rezolvă 
problema. înregistrăm angajamentul 
într-o perioadă anumită.

Punerea în stare de funcționare a 
sistemelor de irigații este întîrziată 
și din cauza' neîndeplinirii planului 
de livrări la o serie de alte utilaje și 
materiale. Astfel, circa 1 000 km de 
conducte de azbociment nu pot fi 
asamblate din lipsa vanelor. La cere
rea Departamentului de îmbunătățiri 
funciare, Ministerul Construcțiilor de 
Mașini a repartizat Șantierului naval 
Giurgiu producerea unei stații de 
pompare plutitoare pentru instalația 
de irigații Ostrov-Dobrogea. Condu
cerea șantierului a tărăgănat multă 
vreme începerea lucrării, considerînd 
aceasta ca o sarcină benevolă și nu 
ca un obiectiv din planul de produc
ție.

necesară. Ca
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de baza materială

(Urmare din pag. I)

bricate Craiova a devenit o practică 
obișnuită nerespectarea termenelor de 
livrare. în primul trimestru, din 8,8 
km tuburi „Premo" nu s-au livrat 
decît 5,5 km. Conducerea între
prinderii s-a angajat să licliideze 
restanța pînă la sfîrșitul lunii aprilie. 
Numai că angajamentul nu a fost 
respectat, rămînînd o restanță de 
1,8 km la care se adaugă alta, din 
acest trimestru de 4,5 km.

Mari greutăți sînt provocate șantie
relor și datorită întîrzierii cu care se 
face livrarea jgheaburilor din beton 
armat. Față de graficul livrărilor la zi, 
pînă la 15 mai unitățile Ministerului 
Industriei Construcțiilor erau în res
tanță cu 720 bucăți de jgheaburi, în- 
sumînd o lungime totală de 6 km. 
Întîrzie, în mod deosebit, livrarea 
jgheaburilor cu diametrul de 1 000 mm.

Un alt mare neajuns îl constituie 
calitatea necorespunzătoare a unor 
produse. Dacă tuburile de asboci- 
ment produse de fabrica de la Bi
caz, cele de beton centrifugat de la 
întreprinderea „1 Mai" Bucov-Plo- 
iești sînt de bună calitate, jgheaburile 
livrate de „Progresul" București se 
sparg cu multă ușurință, produeîndu-se 
pierderi mari. La o analiză făcută de

lor pentru a se asigura realizarea lor 
întocmai. Măsuri pentru intensificarea 
producției s-au luat și se iau. Dar re
stanțele rămîn, șantierele așteaptă ma
terialele. „Ne dăm seama că am în
curcat pe beneficiari" — ne spune tov. 
I. Vasilescu, director în Ministerul In
dustriei Construcțiilor. Dar de ce ad
mite ministerul ca unitățile sale să 
producă asemenea încurcături fără a 
fi tras nimeni la răspundere ?

Extinderea sistemelor modeme de 
irigații a necesitat producerea unor 
pompe de mare capacitate, utilaje 
speciale necesare distribuirii apei la 
plante, aparataj electric etc. Există 
multe unități din cadrul Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
care, înțelegînd marea însemnătate a 
acțiunii de extindere a irigațiilor, li
vrează cu promptitudine utilaje soli
citate de agricultură. Pompele, care 
constituie inima sistemelor de iriga
ții, au putut fi livrate la timp, în cea 
mai mare parte, datorită răspun
derii cu care lucrează colectivul uzi-

pompe București. Toto
dată, specialiștii acestei uzine au în
tocmit un grafic de asimilare în pro
ducție și de execuție, pînă în 1970, 
a unor utilaje noi, cu caracteristici 
superioare. înainte de termen livrează 
stațiile de pompare și Uzina Meca
nică Galați.

Dar și în această privință se ma
nifestă serioase rămîneri în urmă. 
După cum ne-a relatat ing. Gh. Co- 
jocaru, director adjunct în Direcția 
de aprovizionare pentru lucrări de 
îmbunătățiri funciare, modelele pentru 
utilajul mobil de aspersiuno au fost 
puse la îndemîna Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini la mijlo
cul anului trecut. Cu toate acestea, 
abia în luna martie s-a făcut omologa
rea lor, iar execuția a început numai 
în cursul lunii aprilie. Ca urmare a în- 
tîrziat livrarea unor repere din instala
țiile de udare prin aspersiune. Aceasta 
se datorește și faptului că diferitele 
repere ale acestui utilaj se produc în 
foarte multe întreprinderi care fie că 
nu aveau experiență, fie că nu dispu-

★

Din ancheta de față rezultă că întîr- 
zie livrarea îndeosebi a materialelor de 
construcții : tuburi din beton precom
primat, jgheaburi, precum și unele re
pere pentru instalațiile de irigat, vane 
și chiar stații de pompare. Se impune 
ca, în continuare, să se ia măsuri adec
vate în vederea livrării la timp a aces
tor materiale pentru ca sistemele de 
irigații să poată intra în funcțiune la 
timp în vederea obținerii încă în 
acest an a unor recolte mari. regiunea Maramureș, se amenajează un sistem modern de 

va fi condusă prin jgheaburi de beton 
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un grup de specialiști din cadrul 
Departamentului de îmbunătățiri 
Funciare și din Ministerul Industriei 
Construcțiilor s-a constatat că pe șan
tierul de la G.A.S. Ozun, raionul Sf. 
Gheorghe, procentul spargerilor, din 
cauza calității necorespunzătoare a 
jgheaburilor, a ajuns la 9,5 la sută. 
Este o pierdere mare, care grevează 
asupra costului sistemului de irigat 
respectiv.

Ministerul Industriei Construcțiilor, 
cunoscînd posibilitățile întreprinderilor 
sale, trebuia să facă de la început 
o repartizare judicioasă a sortimente-

nepă Negrești, uzinele texti
le din Sighișoara, fabrica de 
articole din cauciuc de la 
Brașov, tăbăcăria Corabia și 
altele.

Faptele arată că ministerul 
titular de investiții nu s-a 
debarasat încă de practica 
împingerii datelor de înce
pere a obiectivelor în a 
doua parte a anului. Con
cludent în acest sens este 
faptul că la cele 12 lucrări 
neadmise încă la finanțare 
termenele de deschidere a 
finanțării au fost stabilite în
tre 25 iunie și sfîrșitul lunii 
octombrie. în unele cazuri, 
datele stabilite nu sînt core
late cu termenele de punere 
în funcțiune a obiectivelor. 
Pentru dezvoltarea fabricii 
„Munca textilă“-București, 
de pildă,, deschiderea finan
țării a fost stabilită pentru 
25 iunie, deși termenul de 
începere a producției în a- 
ceastă unitate este trimestrul 
IV al acestui an.

Pentru alte 5 obiective 
productive prevăzute în pla
nul pe acest an, Direcția de 
investiții din minister, prin

tov. ing. Viorel Ocico, 
rector adjunct, ne informea
ză : „Studiul tehnico-econo- 
mic pentru fabrica de trico
taje din bumbac Suceava 
este în curs de avizare. Pro
iectele de execuție se află în- 
tr-un stadiu avansat, fiind 
predate cele pentru volumul 
de lucrări planificat pe 1967. 
Există condiții ca lucrările 
să înceapă la termenul sta
bilit Pentru unitatea nouă 
de talpă și încălțăminte din 
cauciuc Drăgășani a fost de
finitivat amplasamentul și 
s-au predat o serie de pro
iecte. 90 la sută din utilajele 
tehnologice ale acestei în
treprinderi sînt contractate. 
Asemănător se prezintă si
tuația și la celelalte obiective 
care urmează să înceapă în 
lunile următoare — dezvol
tarea întreprinderii „Flamura 
Roșie"-Sibiu, fabrica de ar
ticole tehnice din cauciuc 
Pitești și fabrica de ață O- 
dorhei".

Se desprinde, totodată, ne
cesitatea ca, pentru grăbirea 
începerii lucrărilor, Institutul 
de proiectări pentru indus
tria ușoară să urgenteze ela
borarea studiilor tehnico-eco-

nomice și a proiectelor de 
execuție, deoarece în pre
zent există o serie de rămî
neri în urmă: 5 studii teh- 
nico-economice sînt abia în 
curs de elaborare, iar unul 
nu a început încă. Ar tre
bui, totodată, ca avizarea să 
se facă cu mai mare opera
tivitate.

Din examinarea eșalonării 
începerii execuției noilor o- 
biective reies cîteva pro
bleme care credem că ar 
trebui să constituie obiectul 
unor reflecții mai adînci 
pentru ministerul tutelar de 
investiții. în primul rînd, 
deschiderea șantierelor pen
tru execuția unora dintre 
noile obiective și capacități 
de producție este împinsă 
spre ultimele luni ale anului, 
într-o asemenea situație, a- 
numite lucrări de investiții 
sînt menținute în planul pe 
acest an cu sume extrem de 
mici față de valoarea totală. 
După cum ni s-a spus la 
Banca de Investiții, ele sînt 
prinse în plan mai mult 
„protocolar". Bunăoară, pen
tru dezvoltarea întreprin
derii textile din Lugoj 
s-au prevăzut lucrări doar

de 300 000 lei, iar pentru 
Fabrica de ață Odorhei — 
de 3 milioane lei. Or, prin 
cheltuirea acestor sume nu 
se poate asigura un stadiu 
fizic corespunzător care să 
permită o execuție normală 
în perioada friguroasă. Cal
culele arată că dacă s-ar 
menține o asemenea defal- 
care a volumului de lucrări, 
atunci investiția de la Lugoj 
ar urma să se realizeze în... 
190 de luni.

O altă problemă. în nu 
puține cazuri, beneficiarii de 
investiții consideră că misiu
nea lor se încheie o dată cu 
deschiderea finanțării. După 
aceasta preocuparea lor sca
de, situîndu-se într-o postură 
de spectator. Așa se explică 
de ce întîrzie începerea con
strucțiilor. La întreprinderea 
integrată de lînă Pitești, con
structorii au pornit la lucru 
la o lună după deschiderea 
finanțării. Pînă la 30 aprilie 
nu se executaseră decît lu
crări de organizare în valoa
re de 6 milioane lei. Cîtă 
responsabilitate dovedește 
întreprinderea 8 construcții 
pentru execuția acestui o- 
biectiv se desprinde din ur-

mătorul exemplu: prin pla
nul operativ pe aprilie ea a 
prevăzut să execute lucrări 
în valoare de numai 200 000 
lei. în final, a realizat
110 000 lei. Beneficiarul con
semnează acum rămînerea în 
urmă a lucrărilor.

Din discuțiile avute la Di
recția de investiții din Mi
nisterul Industriei Ușoare am 
reținut și un alt aspect. în 
prezent, ministerul nu are 
contractate lucrări de con- 
strucții-montaj de aproape 
100 milioane lei, prevăzute 
în planul pe acest an. Con
ducerile Ministerului Indus
triei Ușoare și Ministerului 
Industriei Construcțiilor au 
discutat această problemă. 
S-a desprins că planul con
structorului este mai mie și 
există posibilitatea de a se 
depăși volumul de lucrări 
planificat. Dar forurile de 
resort ale Ministerului In
dustriei Construcțiilor 
teaptă sfîrșitul trimestrului
111 pentru a analiza îndepli
nirea planului și atunci vor 
vedea dacă contractează și 
restul lucrărilor de investiții 
ale industriei ușoare.

aș-

Concluzia ce se desprinde 
din analiza situației existen
te în pregătirea și începerea 
noilor investiții aîe industriei 
ușoare este : ministerul titu
lar de investiții trebuie să ur
genteze crearea tuturor con
dițiilor pentru demararea în 
cei mai scurt timp a con
strucției noilor obiective ; se 
cuvine, totodată, ca Minis
terul Industriei Ușoare, do 
comun acord cu Ministerul 
Industriei Construcțiilor și 
printr-o permanentă coordo
nare a eforturilor, să asigure 
deschiderea neîntîrziată a 
șantierelor și execuția încă 
în acest an a unui volum 
sporit de lucrări. Nici un 
moment nu trebuie să se 
piardă din vedere că orice 
tărăgănare în începerea con
strucției noilor obiective îm
piedică crearea pînă la sfîr
șitul anului a unui front de 
lucru corespunzător pe șan
tiere, adaugă eforturi supli
mentare la sarcinile anului 
viitor și prelungește durata 
de execuție a lucrărilor, ceea 
ce influențează negativ efi
ciența economică a investi
țiilor.
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teatre

o Teati-ul de operă și balet: BAL MASCAT — 
19,30.

• Teatrul de stat de operetă : SÎNGE VIENEZ — 
19,30.
© Teatrul National „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 
19; (sala Studio) : ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL — 20.
© Teatrul de Comedie : UM HAMLET DE PRO
VINCIE — 20.

o Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) i UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚĂ — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 
A) : SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU — 19,30.

o Teatrul „C. I. Nottarâ" (sala Magheru) : DIN
COLO DE ZARE — 19,30. (sala Studio) : JAGUA
RUL ROȘU — 20.

o Teatrul „Barbu Delavrancea" : DE LA BUCU
REȘTI LA VALE — 20.

• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy):
HORIA ȘI RADU ÎȘI ASUMĂ RISCUL — 19,30,
(sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.

18,00 — La ordinea zilei: „Or
ganizarea științifică a 
producției și a muncii"; 
Etalonul și gencraliza-

18.20 — „Mult e dulce și fru
moasă'* : Emisiune de 
limbă română contem
porană — Vorbește lec
tor univ. dr. Valeria 
Guțu.

18.30 — Pentru copii: Filmul
„Licuriciul".

18,40 — Pentru tineretul școlar. 
Studioul pionierilor — 
Pionierii orașului Rîm- 
nicu-Vîlcea.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic.

Publicitate.
20,00 — Momente din istoria fil

mului. Secvențe celebre.
20,35 — Teleglob : Peru.
20.50 — Dicționar de personaje:

Litera „M".
21.20 — Parada vedetelor : For

mația „The Golden 
Gate".

21.50 -— De la Giotto la Brâncuși
— emisiunea a VIII-a. 
Prezintă : Petru Comar-

22,10 — Dosarul Nr...
22.30 — Seară de romanțe.
22.50 — Telejurnalul de noapte.
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puncte de vedere
panoramic:

LAURENȚIU <fUL0A 

„ALEXANDRA 
Șl INFERNUL"

Pentru Laurenfiu Fulga ma
terialul de viață pe care îl 
oferă experiența dramatică 
trăită în anii celui de-al doi
lea război mondial constituie 
sursa din care își extrage cu 
precădere substanța lucrărilor 
sale epice. Ultima carte 
a scriitorului, Alexandra și 
infernul, distinsă cu premiul 
pentru proză al Uniunii Scrii
torilor, reprezintă un mo
ment concludent al împli
nirii artistice a acestei con
stante preocupări, dovedind 
utilitatea unor succesive pri
viri retrospective asupra epo
cii, aprofundarea investigării 
universului uman pe care l-a 
evocat și în romanele Eroica 
(1957) sau Steaua Bunei Spe
ranțe (1964).

Alexandra și infernul este 
tot o carte despre război, dar 
de o factură aparte, oarecum 
inedită în peisajul literaturii 
noastre de acest gen. Atenția 
prozatorului nu se îndreaptă 
doar către reconstituirea at
mosferei caracteristice acelgr 
ani, ci mai ales către lumea 
lăuntrică a personajelor sale, 
către reacfiile lor intime, re
velatoare în sens etic. Este 
astfel încă o dafă pusă în va
loare autentica vocajie de a- 
nalist a prozatorului, vocajie 
pe care critica i-a apreciat-o 
și în unele dintre lucrările an- 
terioare.

Cele șapte capitole ale 
cărfii, corespunzînd tot atîtor 
episoade epice, distincte și 
în ceea ce privește acțiunea 
cîf și prin identitatea eroilor, 
se constituie înfr-un tot 
unitar, reluînd parcă și conti- 
nuînd, cu mici variații, același 
fir narativ, urmărind parcă, în 
noi ipostaze, evoluția acelo
rași personaje. Dincolo de 
soarta individuală a protago
niștilor fiecărui episod se con-, 
furează pregnant un destin cu 
valoare generalizatoare, al

celui ce înfruntă vicisitudi
nile războiului purtînd în 
gînd și în suflet o imagine 
care a devenit pentru el un 
adevărat simbol al vieții, al 
fericirii, aceea a femeii — 
soție, logodnică, iubită — de 
care îl apropie, învingînd

note de lector

timpul și distanțele, sentimen
tele cele mai profunde. Ima
ginea aceasta este de altfel 
una dintre legăturile sale 
cele mai durabile cu lumea 
pe care a lăsat-o în urmă, 
sprijin în momentele de in
certitudine. Fără acest reazem 
fundamental, el nu va mai 
reuși să reziste.

Planul real, al „internului" 
războiului, se interferează 
astfel adeseori cu cel ima
ginar, în care eroul, aflat 
în momente hotărîtoare, se 
adresează femeii iubite — 
nu întîmplător aceasta poartă 
în toate episoadele același 
nume, Alexandra — îi îm
părtășește gîndurile, temerile 
și îndoielile, aspirațiile, dez
văluind adinei și complexe 
procese de conștiință. Un 
tînăr sublocotenent de rezer
vă ajuns, împotriva voinței 
sale, pe frontul antisovietic în 
al treilea an de război, refuză 
să comande plutonul de exe
cuție, deși știe că prin acest 
acf va ajunge și el în fața 
aceluiași pluton. Locotenentul 
Filip, dat cu cîtva timp în 
urmă pe lista dispărufilor, 
sosește cu unitatea din care 
face parte în orașul său — 
armata română a întors între 
timp armele împotriva Ger
maniei hitleriste. Urmărește 
cu emoție înmormîntarea sim
bolică a celor pieriți în război, 
printre care este socotit și el,

dar, o dată ajuns acasă, mult 
dorita bucurie a revederii este 
întunecată de dovezile evi
dente ale infidelității soției. 
Revine alături de camarazii 
săi, dar va cădea în primul 
atac. Locotenentul Golia 
a întîlnit-o pe Alexan
dra pe front, într-unul 
din puținele momente de 
liniște. Deși întîlnirea lor a 
fost fugară, acum, în momen
tele pregătitoare ale unei 
bătălii decisive — în care, 
aflăm mai tîrziu, va pieri și ei 
— se'gîndeșfe la aniversarea 
sa de a doua zi, cînd va 
împlini 27 de ani, imaginîn- 
du-și revederea cu această 
fată ce a devenit pentru el 
conținut și sens al vieții. în 
episodul următor, sosind pe 
front în ziua de naștere a lo
cotenentului Cozia, sofia aces
tuia poate doar să asiste la 
înmormîntarea lui. Prezența a- 
cesfei femei zdrobite a- 
duce o adevărată acuzare 
maiorului care, dintr-o deșar
tă ambiție a gloriei persona
le, a împins la sacrificiu în
treaga companie comandată 
de Cozia. Am schițat, desigur 
sumar, acțiunea cîtorva din
tre secvențele cărfii. Laurenfiu 
Fulga își surprinde eroii în 
împrejurări dramatice care 
implică întotdeauna o dezba
tere etică, obligîndu-i să-și 
clarifice punctul de vedere 
asupra evenimentelor, și, tot
odată, să-și definească carac
terele. Descifrînd mișcă
rile abia perceptibile ale 
psihologiei lor, scriitorul reu
șește să transmită o imagine 
concludentă a atitudinii omu
lui obișnuit în fața „întuneri
cului” pe care-l reprezintă 
războiul, dezvăluind „simple 
și esențiale adevăruri" ale 
vieții.

Alternarea poate nu în
totdeauna la fel de abilă a 
planului real cu cel imaginar, 
avînd, pe alocuri, drept con
secință o întrerupere a ritmu
lui interior al narațiunii și, 
implicit, a emoției pe care o- 
transmite cititorului, ca și o 
anumită tendință, uneori in
suficient strunită, de depla
sare a lirismului spre sen
timentalism și senzualitate 
nu afectează, în ansamblu, 
calitățile ultimei cărți a lui 
Laurenfiu Fulga. Alexandra și 
infernul se dovedește a fi o 
certă reușită a prozei noastre 
de evocare a anilor războiu
lui, o realizare reprezentativă 
pentru creația scriitorului.

Sorin MOVILEANU

Unii profesori clasifică examene
le după „greutate", în examene de 
absolvire și examene de admitere 
într-o anumită formă de învăță- 
mînt. Relev aceasta datorită faptu
lui că ea generează practica 
„acordării" exigenței examinatoru
lui la caracterul examenului.

Uneori auzi justificarea: „Deh 1 
E examen de absolvire ! L-am adus 
pînă aici, acum îl trec...". Fiecare 
examen presupune un volum mi
nim de cunoștințe pe care candi
datul trebuie să le dovedească. 
Este cota minimă de la care în
cepe proba săriturii la înălțime. A 
coborî conștient, dar nejustificat, 
artificial, ștacheta este o acțiune 
cu efecte educative nebănuit de 
grave. Este de fapt o activitate an- 
tieducativă a examinatorului care 
sădește cu bună știință în concep
ția candidatului convingerea care 
apoi va genera deprinderea fofi- 
lării, a minimei acțiuni, a chiulu
lui.

Cîtă energie pierd unii candi-

La Teatrul Național din Cluj
Foto : A. Cartojan

dați, rudele sau cunoscuții lor pen
tru a găsi „relații", acea „iarbă a 
fiarelor" ■ care deschide toate „ini
mile" spre o notă pală, care asi
gură promovarea. Mi-e greu să uit 
nedumerirea sinceră cu care un 
fost student se lamenta după o re
examinare ratată:

— Nu vrea să mă treacă, tova
rășe lector.

La examenul său asistaserăm 
mai mulți membri ai catedrei. Răs
punsurile fuseseră sub orice criti
că. Surprindea faptul că tînărul a- 
cela nu putea concepe că poate 
fi lăsat repetent. Uitase de această 
posibilitate.

Exigența slabă generează și alte 
deprinderi antisociale. La o școală 
din Muscel am fost martorul unor 
scene penibile. Membrii a două co
misii de examen se întorceau de 
la lucrările scrise „încărcați" cu tot 
felul de fițuici. Mai mult, un coleg 
povestea indignat cum un candi
dat i-a cerut înapoi fițuica... pen
tru a termina fraza începută. Tu
peu, inconștiență, lipsă de respect? 
în tot cazul, la asemenea situații 
se ajunge datorită marii indul
gențe cu care este tratată această 
abatere de la cele mai elementare 
norme ale eticii școlare de către 
unii colegi și forurile de învăță- 
mînt. în mod cu totul nefiresc în 
practica examenelor s-a instaurat 
obiceiul că dacă un candidat a 
fost prins copiind i se ia „mate
rialul documentar", se taie ce a 
scris pînă în acel moment, notîn- 
du-se ceea ce scrie în continuare. 
Urmarea ? Fițuicile sînt făcute în 
mai multe exemplarei Ce prevăd, 
de fapt, instrucțiunile Ministerului 
pentru pedepsirea delictului co
pierii? Pentru învățămîntul de cul
tură generală aproape nimic care 
să usture cu adevărat.

Tot atît de periculoasă este di
luarea exigenței în cazul examene
lor concurs. Ea închide, sau în orice 
caz micșorează foarte mult posi
bilitatea de discernămînt, de se
lectare și stratificare reală a valo
rilor. Selectarea devine în această 
situație întîmplătoare. Uneori a- 
ceastă „diluare" este voit căutată 
pentru ca în dosul caracterului a- 
leator al selectării să poată fi „re
zolvate" unele aranjamente cu to
tul străine didacticii. O asemenea 
acțiune trebuie înfierată fără reți
neri. Ea fringe aripi, închide porți 
unor posibile valori și creează în 
Jurul slujitorilor școlii o atmos
feră deformată. Și față de aceste 
delicte în general greu de depis
tat, se pare că măsurile de penali
zare care de obicei constau în 
scoaterea din funcție sau mutarea 
la altă școală, se dovedesc insu
ficiente.

Se zice șl nu fără temei că exa
menul este o probă de verificare 
atît a candidatului cît și a exami
natorului. Profesorul învață să e- 
xamineze, examinînd. Examenul 
este deci întîi o muncă didactică 
și apoi o activitate organizatorică. 
De aceea toți profesorii trebuie să 
examineze.

Cineva observa cu mirare și re
gret că în unele comisii — în

special comisii de admitere — sînt 
anumiți examinatori „permanenți" 
care an de an merg în aceeași lo
calitate și chiar la aceeași școală. 
Foarte ciudată întîmplarel Ba, une
ori se sugerează, mai mult sau 
mai puțin degajat, și în ce anume 
comisie să fie numit 1? Oare se poa
te uita că examenul este o activi
tate didactică de mare răspundere 
și nu doar un prilej de a încasa 
diurne ?

Dar există și un alt aspect al 
problemei. După fiecare sesiune, 
biletele de examen rămîn în ar
hiva școlii. Nu am auzit însă ca 
undeva să se fi analizat în ședin
țele cercului pedagogic modul de 
întocmire a acestora. Și sînt des
tule nereușite de semnalat. De 
multe ori, la matematică, de exem
plu, biletele de examen vizea
ză numai volumul de cunoș
tințe și procedee de calcul ale can
didatului, mai puțin raționamentul 
și spiritul de investigație al aces
tuia. Unele bilete de exame
ne conțin chestiuni care cer a- 
celeași procedee, repetate chiar de 
mai multe ori. Discutarea modului 
de întocmire a biletelor de exa
mene poate reliefa unele criterii 
foarte utile și interesante. Mai ales 
că aici experiența și măiestria 
pedagogică au un cuvînt hotă- 
rîtor. Anul trecut cu prilejul unui 
examen de bacalaureat, în regiu
nea Brașov, m-a impresionat me
ticulozitatea și grija cu care erau 
formulate diferitele chestiuni pe 
biletele de examen oral la mate
matică. Se observa clar că exami- 
natoarea — o profesoară de pres
tigiu din Brașov — nu le confec
ționase între două trenuri. Dar, din 
păcate nu se întîmplă întotdeauna 
așa.

In sfîrșit, se mai observă că une
ori examenul este considerat ca o 
plicticoasă obligație de care tre
buie să scapi cît mai curîndl De 
aici graba nejustificată a unor exa
minatori sau blazarea altora. Am
bele atitudini duc uneori la situa
ții penibile. Sînt cîțiva ani de a- 
tuncil Intr-o comisie de maturitate 
la un liceu seral, un candidat era 
ascultat despre motoare asincro
ne. La sfîrșitul expunerii examina
torul foarte plictisit reproșează can
didatului:

— Ai învățat teoria, dar practică 
nu știi.

Candidatul era maistru electri
cian cu 10 ani vechime, cunoscut 
inovator într-o mare întreprindere 
argeșeană.

Specialiștii în decimologle afir
mă că rezultatul unui examen este 
tributar întîmplării în mai mult de 
10 cazuri dintr-o sută. Alții admit 
chiar 15. Este de datoria oameni
lor școlii de a face totul pentru 
ca întîmplarea să aibă un rol din 
ce în ce mai mic în clasificare. 
Trebuie perfecționate continuu me
todele și mijloacele de verificare 
și realizat de fiecare dată un exa
men de conștiință al examinato
rului.

Gh. PETRESCU
lector la Institutul pedagogic 
din Pitești

0 SPARTACUS — film pentru ecran 
PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15.
0 VIAȚA LA CASTEL : REPUBLICA (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de 
giunea Ploiești) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,15; 21,30, 
FESTIVAL (completare Mai sus, mai repede, mai 
tare) — 8,15; 10,45; 13,15; 15,45; 18,30; 21, la gră
dină — 20.
0 PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinema
scop : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, BUCUREȘTI — 8,30 ; 10,30 ; 12,45 ; 15 ; 17,15 ; 
19,30; 21,45, STADIONUL DINAMO — (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiu
nea Ploiești) — 20,15, GRĂDINA DOINA — 20,15, 
STADIONUL REPUBLICII — 20,30, ARENELE LI
BERTĂȚII — 20,30.
0 . MONTPARNASSE 19 : CENTRAL (completare 
Mirceștii în pastel) — 9,30; 12,15; 15; 18; 21.
© DOCTOR PRĂTORIUS — cinemascop : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 1 974) — 19,30,
CAPITOL (completare Dacă treci rîu! Selenei) — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45; la grădină — 
20,15.
0 STAN ȘI BRAN ÎN FRADIAVOLO : CINEMA
TECA - 10; 12; 14.
o RAIDUL VĂRGAT : UNION (completare De 
ziua mamei) — 15,30; 18; 20,30.

stat în re-

concerte (Urmare din pag. I)

c i oe m a

G PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10. 
o FATA LUI BUBE : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 21.
e CUM SE REUȘEȘTE ÎN DRAGOSTE : LUMINA 
(completare Istoria unui manuscris) — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,45.
e ALUMINIUL — cinemascop — O UZINĂ DE 
LAPTE — UNELTELE GÎNDIRII — JUCĂRII — 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 4/1967 — ȘOPÎRLA — 
DACA TRECI RÎUL SELENEI : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
e ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și MI
NUNATA ANGELICA — cinemascop : DACIA — 
8,30—19,45 în continuare.
o ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : AU
RORA — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,30, la gră
dină — 20, FLOREASCA (completare Mărturii de 
glorie nepieritoare din istoria patriei) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, BUCEGI (completare Mama 
lui Adrian) — 9; 11,15; 13,30; 16; .....................
dină — 20,15.
O ÎN NORD, SPRE ALASKA ! 
TOMIS — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
dină — 20,15.
e INSPECTORUL DE POLIȚIE : 
pletare în Jțainițele muzeului) — 
<_ —LC7
14; 16,15; 18,45; 21, VICTORIA - 10,30; 
MODERN — • 9,30; 11,45; 15; 17,15; 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,15. 
e FRENCH-CANCAN : FEROVIAR 
Tensiune înaltă la Bechet) — 9; i 
18,30; 20,45, MELODIA (completare 
iarnă) — 8,45; 11; 13,15; 16,15; 18,45; 21. 
o TOM JONES : GRIVIȚA — 9,30; 12,15; 15,15; 18;
20.45.
O JANDARMUL LA NEW YORK — cinemascop : 
GLORIA — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
o PARISUL VESEL: VITAN (completare Călăto
rie imaginară) — 15,30; 18.
0 GENTLEMANUL DIN COCODY : ARTA (com
pletare Povestea leului) — 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30;
20.45, la grădină — 20,15.
O JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinema
scop : MOȘILOR (completare 1 Mai 1967) — 15,30; 
18; 20; la grădină — 20,30.
0 CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : POPULAR — 
15,30; 18; 20,30, RAHOVA — 15,30; 18; la grădină 
— 20.30.
e COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : 
MIORIȚA — 8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
© OLD SHATTERHAND 
MURA — 9; 11,30; 15,30;
o VIZITA: VOLGA — 9; ............      .
0 SAMBA : COLENTINA (completare Portrete) — 
15; 17,45; la grădină — 20,30.
o DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : DRUMUL 
SĂRII (completare Adam și Eva) — 15,30; 17,45; 20. 
© APE LIMPEZI — cinemascop : VICTORIA 
(completare Mărturii de glorie nepieritoare din 
istoria patriei) — 19,30; 21,45.
0 NU SÎNT DEMN DE TINE : LIRA — 15,15; la 
grădină — 20,30, GRĂDINA BUZEȘTI — 21.
0 DACII — cinemascop : LIRA — 17,30; 20.
O COPIII LUI DON QUIJOTTE : UNIREA (com
pletare Atenfiune, atențiune, se apropie !) — 18.
0 SUCCES, CHARLIE ! — cinemascop : MUNCA 
(completare Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.)

18,30; 21; la gră-
— cinemascop : 
18,45; 21; la gră-
GIULEȘTI (com- 
15,30; 18; 20,30.

0 DENUNȚĂTORUL : EXCELSIOR — 9,30; 11,45; 
13,30; 16,30, 
19,30; 21,30,
(completare

11,15; 13,30; 16: 
■ Oaspeți de

— cinemascop : FLA- 
18; 20,30.
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.

— 15; 17, FERENTARI (completare Orizont știin
țific nr. 2/1967) — 15,30; 18: 20,30.
O SPIONUL — cinemascop : MUNCA (completare 
Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 19; 21,
BUZEȘTI (completare Dușca) — 15; 17; 19.
© MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : 
COTROCENI — 14: 16,15.
e HAIDUCII — cinemascop : COTROCENI — 
18,30; 20,45.
o DILIGENTA: PROGRESUL — 15,30; 18; GRĂ
DINA PROGRESUL-PARC — 20,15.
• OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — cinemascop : 
PROGRESUL (completare Hieroglifele pămîntului)
— 20,15.
« ALO, JAPONIA!: FLACĂRA (completare Sorl- 
soare din Germania) — 19; 21.
0 A DISPĂRUT UN FRAGONARD: PACEA 
(completare Perspectiva în pictură) — 15,45; 18;
20,15, VIITORUL (completare Legenda oiooîriieî)
— 15,30; 18; 20,30.
o REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT — cinemascop: 
COSMOS (completare De la atom la cristal) **• 
15,30; 18; 20,30.
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Orchestra do studio a Radio- 
televiziunii prezintă astăzi, Ia 
orele 20, în studioul de concerte 
al Radioteleviziunii, concertul 
„Berolina" sub bagheta dirijo
rului Robert Hanell (R.D.G.). 
Partea I a programului cu
prinde Rapsodia a II-a de Geor
ge Enescu, aria ducelui din o- 
pera „Rigoletto" de Verdi, solist 
Octavian Naghiu, aria lui Irm
traut din opera „Armurierul" 
de Lortzing. solistă Edda Schal
ler (R.D.G.). aria Iui Wanbett 
din opera „Țar și teslar" a ace
luiași compozitor, solist Sieg
fried Vogel (R.D.G.), cîntec ți
gan din opera „Carmen" de Bi
zet, solistă Dorotheea Palade, 
aria Rosinei din opera „Bărbie
rul din Sevilla" de Rossini, so
listă Renate Krahmer (R.D.G.). 
Prima parte a concertului se în
cheie cu o piesă concertantă 
pentru pian și orchestră de We
ber, solist Siegfried Stiickigt 
(R.D.G.).

Partea a doua a concertului 
cuprinde : arie din opera „Toa
ca" de Puccini, solist Octavian 
Naghiu, aria Ciekăi din opera 
„Gioconda" de Ponchielli, solistă 
Dorotheea Palade, aria reginei 
nopții din opera „Flautul fer
mecat" de Mozart, solistă Re
nate Krahmer, aria lui Lepo- 
rello din opera „Don Giovanni" 
de Mozart, solist Siegfried Vo
gel, aria Iui Cherubino din 
opera „Nunta lui Figaro" de 
Mozart, solistă Edda Schaller, 
aria lui Valentin din opera 
„Faust" de Gounod și aria lui 
Gerard din opera „Andreea 
Chenier" de Giordano, solist 
Dionisie Konya. Concertul se 
încheie cu Crescendo pentru or
chestră de Klaus Bruchmann,

acestui an Universitatea Popu
lară București, de a crea Stu
dioul de Poezie. Inițiativa 
trebuie aplaudată cu atît mai 
apăsat și mai entuziast cu cit 
nu este semnată de vreun di
rector de teatru, ci de laici, 
ca să zicem așa. în paranteză 
fie spus, la cele cinci pre
miere pe care Studioul le-a 
oferit publicului n-am văzut 
nici un director de teatru, și, 
cu excepția lui Vlad Mugur, 
nici un regizor. Manifestîn- 
du-se timid deocamdată (ti
miditate inerentă oricărui în
ceput), Studioul de Poezie s-a 
bucurat de o aleasă primire 
și apreciere din partea publi
cului. în ciuda faptului că sala 
era destul de improprie, că 
scena nu era decît un po
dium oarecare, neînzestrată 
nici cu cele mai elementare 
utilaje, publicul a sfințit acest 
lăcaș modest cu sufletul și cu 
inima lui. Unor oameni de 
teatru propovăduitori cu os
tentație ai teatrului absurd, 
total, planetar etc, etc, dacă 
ar fi fost prezenți la aceste 
seri de poezie, le-ar fi dat 
de gîndit atît atitudinea (o- 
peră a receptivității plenare), 
cît și numărul spectatorilor 
prezenți, atitudine și număr 
cu care nu se pot lăuda multe 
din spectacolele de teatru din 
București și din țară. Trebuie 
remarcat, cred eu, faptul că 
pe scena Studioului de Poe
zie n-a evoluat nici un actor 
cap de afiș — cum se spune. 
La această nobilă treabă s-au 
înscris cîțiva actori tineri care 
trebuiau să dispună de ta
lent și să nu întrebe dacă 
Studioul are state de plată.

Deocamdată succesul moral 
obținut are o valoare Intrin

secă. Dar viața și desăvîrșirea 
acestei idei solicită o respon
sabilitate permanentă, mereu 
sporită. Începînd din toamnă 
Studioul de Poezie va pre
zenta publicului prima lui sta
giune permanentă, cu un lo
cal stabil. Sita entuziasmului a 
și scos deja la lumină cîteva 
pietre prețioase : actori și 
regizori și-au oferit talentul 
și inteligența. Să fie — cum 
se spune pe românește — în
fr-un ceas bun I

Un recitator bun îl ajută pe 
cititor, îl învață să citească 
poezia și-i deșteaptă pasiu-

zia fiind o flacără izbucnind 
dintr-o conștiință activă, 
trăind dramatic setea de au
tentic, frămîntată de întrebări 
profunde și neliniști, actorul 
care săvîrșește actul recitării 
trebuie să pătrundă mean
drele universului poetului 
pentru că tainele acelui uni
vers trebuie să le transmită 
spectatorilor. Nu cuvintele, 
sau nu numai cuvintele — a- 
ceste vase obișnuite în care 
poetul își toarnă esențele, dar 
care, din acea clipă devin sa
cre.

Poezia este una dintre ma-

suri, deci relații interioare, 
într-o simplă recitare se în
tîmplă deseori să nu distingi 
subiectul de predicat, ba chiar 
să-și împrumute în mod ciu
dat unul altuia funcțiunile 
pînă la confundare ; în timp 
ce în interpretare se face vă
zută logica, cuvintele își re
capătă sevele, iar poezia sen
surile ei elevate.

în tainele poeziei, cel 
dintîi care te ajută să pă
trunzi este poetul. Să des
chidem o carte de poezie : 
iată, deocamdată ni se arată 
vederii o țesătură fragilă, cu

transmite numai ideile. în a- 
cest sens încercați să po
vestiți din „Luceafărul" lui 
Eminescu numai ideile și vă 
veți convinge. Dar, să-l ascul
tăm pe Maragall : „Poezia 
este arta cuvînfului; arta este 
expresia omenească a frumu
seții ; frumusețea este releva
rea esenței prin formă ; for
mă este dîra ritmului vieții în 
materie. Un ritm de sunete 
de idei, un ritm de sunete 
curate, un ritm de linii și cu
lori, aceasta este poezia".

Poetul descoperă cuvinte 
noi, precum și relații noi între

Eu aș fi de părere că inter
pretul de poezie trebuie să 
respecte toate cuvintele, fi
rește în ordinea lor valorică, 
însă cu condiția de a nu înne- 
ca ideile în acest respect. 
Viața cuvintelor o revendică 
însăși poezia. Dar și cuvintele 
absente trebuie să capete 
viață. Și spațiile dintre cu
vinte, dintre rînduri și dintre 
strofe sînt fot poezie. „Pauza 
și omisiunea au sens de si
metrie sau de contrast, dar 
mai cu seamă de împlinire” 
— scrie Tudor Arghezi. De 
asemenea, punctul, virgula și

ARTA INTERPRETĂRII POEZIEI
nea pentru poezie. Interpre
tarea artistică a unei poezii 
echivalează, cred, cu o analiză 
a ei. Cititorii de poezie (în 
marea lor majoritate) sînt gră
biți, citesc în fugă. De cele 
mai multe ori se mulțumesc 
cu imagini exterioare care-i 
farmecă sau cu un vers care 
sună frumos. Dar o poezie 
nu-și dezvăluie tainele la o 
lectură superficială. Ea devine 
un instrument de cunoaștere, 
de înnobilare, de îmbogățire 
spirituală. Zămislirea poeziei 
fiind un act de cunoaștere, de 
descoperire, de sporire a fru
museții lumii, actul recitării 
poeziei trebuie să devină un 
act de cultură. Și mai depar
te : poezia fiind un cîntec al 
luminii cucerite, și recitarea 
trebuie să fie un cîntec. Poa-

rile minuni ale lumii. în fața 
unei minuni ești devastat de 
uimire, iar uimirea te îmbol
dește spre acțiune. Cred că 
cel dintîi act pe care simți 
nevoia să-l săvîrșești este a- 
cela al comunicării cu glas 
tare. Se pare că în clipa 
aceea se naște recitarea.

Secretul sau esența mește
șugului spunerii poeziei cred 
că nu este de natură tehnică, 
ci de cunoaștere. Se poate 
recita cunoașterea ? Cred mai 
de grabă că se poate trans
mite, interpreta. Și tehnica 
transmite — dar numai sem
nele grafice care compun cu
vintele, în timp ce- cunoaște
rea transmite conținutul cu
vintelor. Actul interpretării 
poeziei trebuie să aibă la 
bază relații de idei, de sen-

transparențe. Acesta pare a 
fi straiul poeziei. Firele lui 
sînt toarse din cuvinte. Prin
tre cuvinte se deschid poteci 
albe.

Oare actorii interpreți de 
poezie trebuie să pună vreun 
preț pe vestmîntul poeziei, 
sau dimpotrivă, trebuie s-o 
despoaie și să-i strige conți
nutul ? L-am auzit o dată pe 
maestrul Tudor Arghezi în- 
trebîndu-se : „Ce-or fi avînd 
cu mine domnii actori ? 
De ce-or fi răcnind la mine ?

Se înțelege că în interpre
tare ponderea trebuie s-o 
aibă valorile conținutului de 
idei. Punerea în valoare a 
ideilor este absolut obliga
torie. Altfel poezia este uci
să. Dar tot ucisă se numește 
și poezia din care actorul

aceste cuvinte, în fața cărora 
rămînem șocafi, uimiți. Relația 
dintre cuvîntui X și cuvîntul Y 
nu mai este cea cu care eram 
obișnuiți pînă atunci. Cuvin
tele sînt ale noastre, iar re
lația e a poetului. Cuvinte 
vechi, relații noi. Aceste re
lații noi dau cuvintelor o altă 
valoare, 6 altă perspectivă, 
le măresc puterea de expre
sie, de cuprindere. Abia a- 
tunci observăm cît de cenu
șie, cît de urîtă ar fi limba 
fără poeți. Magia poetului 
preschimbă piatra de șanț 
într-o nestemată, pentru că 
suflă asupra ei duhul talen
tului. Cuvintele nici unui poet 
nu se aseamănă între ele. 
La Eminescu, Arghezi, Blaga 
și Rilke același cuvînt e cu 
totul altul.

toate semnele de punctuație 
trebuie să stea în atenția in
terpretului de poezie, și a- 
cestea trebuie gîndite. 
„Punctuația — spunea Ca
ragiale — este gesticulația 
gîndirii”. O altă problemă 
foarte importantă legată de 
valoarea formei (pe care o 
voi sesiza doar) mi se pare a 
fi aceea a rimei. Spun mi se 
pare, pentru că ar putea fi 
și de conținut. Eu aș înclina 
să cred că dacă rima este 
privită din exteriorul ei sonor, 
o obligi să sune din coadă 
— cum spune Eminescu. Cînd 
se întîmplă astfel, rimele nu 
mai nasc melodie, ci zgomot. 
Ba și mai rău : interpretul 
care nu știe unde bate ideea, 
bate rima. Rima trebuie privi
tă și exprimată din lăuntrul

si @ a
poeziei. Pe drumul acesta 
vom înțelege că una din o- 
bligațiile elementare este cea 
a cunoașterii noționale a cu- 
vîntului purtător de rimă.

Știut este că toți marii poeți 
și^au cucerit un stil propriu. 
„Stilul — spune Tudor Ar
ghezi — pare să fie meșteșu
gul de a da cuvintelor duri
tate, relief, culoare și însufle
țire". Sînt pe deplin încre
dințat că ignorînd problema 
stilului, actorul mutilează poe
zia pînă într-atîf că Eminescu 
devine Coșbuc, și invers. El 
trebuie să poată reda stilul 
fiecărui mare poet în parte. 
Dacă recită patru poezii : 
Eminescu, Blaga, Arghezi, Ba- 
covia (ascUnzîndu-le titlurile) 
și dacă publicul va recunoaște 
pe Bacovia, înseamnă că ac
torul a intuit și a redat stilul 
poetului.

Nu comite oare un sacrile
giu actorul care desconsideră 
limbajul poetului, coborîndu-l 
de pe piscuri pure, în băcă
nie ? Fără îndoială. Erezia 
simplismului se hrănește din 
seul băcăniei. *

„Eu nu mai cred în func
țiunea cuvînfului în teatru, 
cred numai în metaforă sce
nică’ — spunea cineva. Cu
vîntul — cică — și-ar fi 
trăit traiul, și-ar fi mîncat 
mălaiul, s-ar fi sfrîmtat, nu 
mai poate exprima geniul o- 
mului modern.

Această încercare de izgo
nire a cuvînfului din teatru, 
această pierdere a credinței 
în puterea de creație a cu
vînfului, s-a răsfrînt nefast și 
asupra meșteșugului recitării 
poeziei. Se propune înlocui
rea cuvintelor prin zgomote. 
Omul ? Actorul ? Ceva depă
șit I Nu e bun la zgomote, 
pentru că s-ar putea să i se 
audă inima bătînd.

H ■ ■ ■■
Cuvîntul este etern. A nu 

mai crede în valoarea și în 
puterea lui, și a încerca să-l 
izgonești din artă, înseamnă a 
o dezumaniza.

Prezența permanentă a re
citalurilor de poezie pe „pia-r 
ța" artistică este mai mult de
cît imperioasă. Publicul la 
caută, și, desigur, știe de ce, 
Fără îndoială că-i place poe
zia și vrea să trăiască cît mai 
mult în preajma ei. E drept, 
un om care iubește poezia nu 
poate face niciodată rapăn pe 
suflet. Contactul cu poezia 
netezește drumul multor vir
tuți. Poezia mîngîie, alină j 
cred că se poate vorbi chiar 
de o putere terapeutică a 
poeziei. Poezia răspunde une
ori la întrebări în fața cărora 
știința tace neputincioasă. Și 
asta probabil pentru că poezia 
este mai caldă, mai aproape 
de om, în vreme ce știința e 
mai rece, mai obiectivă, mai 
distantă.

O altă operă de mare im
portanță pe care ar săvîrși-o 
recitalurile de poezie ar fi 
aceea a întreținerii purității 
limbajului. Poezia este un 
cenzor nobil în această pri
vință și de mare eficiență. 
Cînd vrei să-ți speli gîndurile, 
limba și buzele de cuvinte 
josnice, reciți o strofă din 
Eminescu ; zona de lumină în 
care te transportă este bine
făcătoare.

Arfă a recitării ? înclin să 
cred că interpretarea poeziei 
este meșteșug, iar acest meș
teșug, cînd este bine făcut, 
devine act de cultură. Acei 
ce se îndeletnicesc cu mește
șugul interpretării poeziei tre
buie să i se dăruiască cu toată 
noblețea spiritului și a sufle
tului. Numai astfel se vor pu
tea numi propagatori de fru
musețe.
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EMU BOBIMUS A MINISERRIUI JUSTIȚIEI
J •>

Al R. P. URIGARE, KOROM MIHALY

Semnarea Protocolului sesiunii Comisiei 
interguvernamentale româno - sovietice 

de colaborare economică

Sosirea vicepreședintelui 

Consiliului de Miniștri 

al R. P. Polone, Zenon Novak

Prim-vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Emil Bodnaraș, a 
primit miercuri după-amiază pe 
Korom Mihâly, ministrul justiției al 
R. P. Ungare, care se află într-o vi
zită în țara noastră.

Deschiderea Expozifiei-tîrg
internaționale■>

în pavilioanele Combinatului a- 
picol de la Băneasa, s-a deschis 
miercuri dimineața cea de-a doua 
ediție a Expoziției-tîrg internațio
nale de apicultură, organizată de 
Asociația crescătorilor de albine 
din țara noastră.

La deschidere au luat parte Io
sif Banc, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, Mihai Suder, mi
nistrul economiei forestiere, Victor 
Ionescu, președintele Camerei de 
Comerț.

Au fost prezenți prof. V. Harnaj, 
președintele Apimondiei, oameni 
de știință, specialiști din,domeniul 
apiculturii, participant la cel de-al 
doilea Simpozion internațional de 
tehnologie și utilaj apicol, organi
zat la București de Federația inter
națională a Asociațiilor de apicul
tură — Apimondia.

La expoziție participă firme din

ȘTIRI CULTURALE
în stagiunea teatrală estivală, colec

tivul Teatrului „C. I. Nottara" va pre
zenta între 10 și 13 iunie LA IAȘI 
spectacole cu piesele „Au fost odată... 
două orfeline", „Acest animal ciudat", 
„Scaunele” și „Henric al IV-lea“. De 
asemenea, între 17 și 20 iunie, artiștii 
bucureșteni vor susține LA CLUJ 
spectacole cu piesele „Acest animal 
ciudat", „Henric al IV-lea“ și cu re
centa premieră a teatrului — drama 
istorică „Petru Rareș" de Horia Lo- 
vinescu.

★
în cadrul turneului în țara noastră 

dirijorul Martin Rich (S.U.A.) a dirijat 
miercuri concertul Filarmonicii de stat 
din Tîrgu Mureș. Programul a cuprins

formalismului
(Urmare din pag, I)

anulînd uneori — cu o forță de care 
nu ne dăm seama — o întreagă 
muncă de educație desfășurată în 
timp, cu migală. El sapă la teme
lia convingerii că orice lucru tre
buie făcut bine, temeinic, cu gîn- 
dul la ziua de mîine, deschide 
portițe pentru justificarea și auto- 
justificarea incorectitudinii.

Cum ? O pildă : Puține restau
rante au omis să specifice — în or
tografii din cele mai originale, dar 
asta-i altă poveste — că persoa
nele în stare de ebrietate nu sînt 
servite în local. Cu toate acestea, 
o comandă de alcool refuzată în 
conformitate cu regula scrisă ne
gru pe alb și spre binele consuma
torului în cauză, face parte din ca
tegoria faptelor rarisime. Toată lu
mea s-a obișnuit cu ideea că a- 
nunțul e necesar, clienții îl pri
vesc ca pe o formalitate inevita
bilă ; în caz de control de la trust, 
el reprezintă o acoperire a perso
nalului din local. Care e urmarea ? 
La ora prînzului — oră „de vîrf' 
în restaurante — găsești scaune 
ocupate cu paltonul sau parde
siul unul consumator, cu toate că 
chiar deasupra mesei scrie „gar
deroba obligatorie".

Mergi la cinema. Ai abonament, 
și pentru a obține tichet ești în
dreptat spre o ușă pe care scrie 
„intrarea oprită" (camera respon
sabilului). Eziți înainte de a apăsa 
pe clanță, întrevezi o confuzie, bă- 
nuiești că ai nimerit spre cabina 
de proiecție, dar cel care te-a tri
mis insistă ; zeci și sute de oameni 
deschid, într-o zi, ușa pe care in
scripția spune ferm că n-ai voie 
să o deschizi. E primul pas către 
nerespectarea tuturor celorlalte re
guli ce ți se aduc la cunoștință 
pe aceeași cale — a cuvîntului 
scris („nu fuma în sală", „nu o- 
cupa locul pe care nu-1 ai", „nu 
intra după începerea filmului* etc.) 
și acest prim pas e făcut nu de 
cel chemat să respecte îndemnu
rile, ci de cel chemat să vegheze 
respectarea lor, să facă educația 
publicului: instituția, personalul ei.

S-ar putea răspunde că sînt e- 
xemple minore. Poate. Dar nu e 
deloc minor întreg ansamblul de 
reguli ale comportării cetățenești 
pe care l-ai putea recompune din 
recomandările diferitelor plăcuțe, 
indicatoare, anunțuri — devenite 
simple ornamente ale mijloacelor 
dp transport în comun, holurilor

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească, 
au participat Adrian Dimitriu, mi
nistrul justiției, precum și Jozsef 
Vince, ambasadorul R. P. Ungare la 
București.

de apicultura
Bulgaria, Canada, Cehoslovacia, 
R.F. a Germaniei, Italia, Iugo
slavia, Polonia și S.U.A. care expun 
produse apicole și utilaje folosite 
în extragerea, prelucrarea și con
diționarea mierii, precum și în 
prepararea derivatelor apicole. Țara 
noastră prezintă, alături de o va
riată gamă de produse apicole, trei 
linii tehnologice de extragere și 
prelucrare a mierii, diferite utilaje 
și accesorii apicole.

Expoziția, care cuprinde și un pa
vilion pentru vînzarea produselor 
apicole, rămîne deschisă pînă la 18 
■iunie.

★
în cinstea participanților la Ex- 

poziția-tîrg internațională, Asocia
ția crescătorilor de albine din țara 
noastră a oferit miercuri seara o 
recepție în saloanele restaurantului 
„Pescăruș".

(Agerpres)

Uvertura Manfred de Schumann, Con
certul în Re major pentru vioară și 

orchestră de Beethoven și Simfonia 
întîi în Do minor de Brahms.

★
Sub egida Uniunii compozitorilor, 

la magazinul „Muzica" din Calea Vic
toriei nr. 41, s-a deschis miercuri 
după-amiază expoziția „Momente ale 
școlii muzicale vieneze" — prima din- 
tr-o serie de expoziții cu tema „Muzi
ca în lume". Sînt expuse fotografii, 
discuri, partituri și cărți provenind din 
arhiva muzicologului George Sbîrcea. 
După vernisaj a fost prezentat, în sala 
de audiții, filmul austriac „Muzica la 
Salzburg în jurul anului 1500”.

de instituții, parcurilor și grădinilor 
publice datorită, printre altele, și 
faptului că formalismul le-a tocit pu
terea de convingere, le-a compro
mis. Să admitem, totuși, că edu
cația cetățenească n-a rămas pe 
seama textișoarelor restrictive puse 
la vedere. Chiar așa, rămîn o su
medenie de domenii în care de
monstrația poate fi urmărită cu atît 
mai convingător, cu cît consecin
țele ultime sînt mai grave.

Cineva îmi povestea că, în 
urma unei modificări a lo
cuinței, au fost necesare noi mă
surători pentru stabilirea chiriei. 
De trei ori au venit cei însărcinați 
să le facă, dar pentru că fiecare 
echipă trecuse pe acolo doar să 
se achite de obligația de a trece, 
nu de a rezolva, (la serviciu, de 
fiecare dată s-a raportat că „trea
ba e gata"), a fost nevoie de a 
4-a măsurătoare pentru a se sta
bili un plus de... 2 lei la chirie. 
Mă rog, e foarte bine că statul 
n-a fost păgubit cu 24 lei anual, 
dar din maniera I.A.L.-ului de a 
rezolva această chestiune de loc 
complicată, omul a tras concluzia 
că se poate răspunde cu aceeași 
monedă și în ce privește prompti
tudinea îndeplinirii obligațiilor de 
locatar.

Să fim bine înțeleși. Cele de 
mai sus nu au Intenția să disculpe 
pe nimeni. Dar dacă cerem con
știinciozitate și răspundere — 
perfect îndreptățit — de la fiecare 
om al muncii, nu este cu atît mai fi
resc să pretindem din partea unor 
factori chemați să cultive atitudi
nea corectă și activă, să educe 
în acest spirit ?

Să luăm noțiunea de „angaja
ment*. De ce permitem atîtor și 
atîtor inși să facă din formula „îmi 
iau angajamentul...* un fel de a- 
pendice nelipsit și hilar al justifi
cărilor confuze rostite întru acope
rirea incapacității sau lips,ei lor 
de răspundere î

Evident, situațiile înfățișate în 
rîndurile de mai sus nu 
reprezintă regula, nota generală, 
ci excepțiile, anomaliile. Dar ele 
există, și consecințele se întind 
dincolo de sfera daunelor mate
riale ce ni le provoacă azi (foarte 
grave, desigur), atingînd însăși 
concepția, stilul de a munci al 
unora, adică premisele rezultatelor 
viitoare. Iată un motiv suficient de 
întemeiat — cred — pentru a izola 
și a combate morbul formalismului. 

între 3 și 7 iunie a avut loa la 
București prima sesiune a Corni-1 
siei interguvernamentale româno- 
sovietice de colaborare econo
mică.

La sesiune au fost examinate 
aspecte legate de propunerile păr
ților gu privire la adîncirea co
laborării și cooperării economice și 
tehnico-științifice, precum și unele 
probleme privind lărgirea schimbu
rilor de mărfuri dintre cele două 
țări.

Sesiunea a decurs într-o atmos
feră de prietenie și înțelegere re
ciprocă.

SPORT Cronica zilei
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ACTUALITATEA FOTBALISTICĂ
CU OCAZIA ANIVERSARII
CLUBULUI STEAUA...

...de la a cărui înfiin
țare ieri s-au împlinit 
20 de ani, pe stadionul 
Republicii din Capitală 
a avut loc un intere
sant program fotbalis
tic, la care au asistat 
circa 15 000 de specta
tori. Meciul-vedetă 
l-au furnizat echipele 
Steaua București si 
Klagenfurt (Austria). 
Desfășurat la lumina 
reflectoarelor, jocul a 
prilejuit fotbaliștilor 
noștri un succes fru
mos, la un scor net: 
5—1 (2—0). De remar
cat că învingătorii au 
reușit faze ce le-au a- 
dus unanime aprecieri 
din partea publicului. 
Cel mai bun jucător de 
la Steaua a fost maes
trul emerit al sportului 
Gh. Constantin, autorul 
primului gol din seria 
de cinci înscrise de e- 
chipa sa. Au mai mar
cat: Soo (de două ori), 
Savu și Voinea (din 11 
m.). Pentru oaspeți — 
din rîndul cărora s-au 
evidențiat mijlocașul 
Kogler, atacantul cen
tral Veselinovic (bine

cunoscut internațional 
iugoslav) și fundașul 
central Bullwatsch — 
a înscris Kogler.

In deschidere, s-au 
întîlnit echipele de 
„veterani" ale cluburi
lor C.C.A. și Dinamo 
București. Am putut 
revedea jucînd unele 
din fostele glorii ale 
fotbalului românesc: 
Apolzan, Voinescu, Că- 
linoiu, Ozon, Tătaru, 
frații Zavoda, Nicușor, 
Costică Marinescu etc. 
O partidă plăcută, a- 
tractivă, „punctată" în 
repetate rînduri de a- 
plauze pentru măies
tria (încă păstrată...) a 
numeroase driblinguri, 
pase, șuturi. Scor fi
nal : 3—3.

H „Posibilii” și 
„probabilii”

Sub aceste titulaturi, 
membrii lotului nostru 
lărgit care se pregă
tește pentru meciul cu

Era minutul 3, cînd Constantin a deschis scorul în meciul de fotbal
Steaua — Klagenfurt Foto : R. Costin

A

In cîteva rînduri
O TIMP DE CÎTEVA ZILE s-a 

disputat la Poznan un concurs In
ternațional de călărie. Proba de 
obstacole „Cupa Națiunilor* 7 * * * 11 a fost 
cîștigată de echipa combinată Ro- 
mânia-Polonia, din care au făcut 
parte Langa, Bărbuceanu (România), 
Sefer și Pacinski (Polonia).

ca efectivele să scadă cu încă 
30 000 pînă în iarna viitoare, din
tre care cu 15 000 în R.F.G., cu
7 000 în Franța și cu tot atîta în 
Belgia.

— previziuni: toate acestea, ara
tă „Le Monde diplomatique", lasă 
să se întrevadă o nouă „deterio
rare". în cel de-al doilea trimes
tru se așteaptă o sporire a stocu
rilor cu 2,9 milioane tone, în con
dițiile încetinirii accentuate a pro
ducției. în ansamblul anului, re
gresul producției este evaluat la 
3,2 la sută (minus 6,5 milioane 
tone).

Situația pe piața oțelului nu este 
nici ea mai favorabilă:

— producția a crescut ușor după 
începutul acestui an (plus 2,8 la 
sută), dar în 1966 a cunoscut o 
stagnare; nivelul comenzilor a ră
mas coborît în ianuarie și februa
rie, situîndu-se cu 2,1 la sută sub. 
nivelul perioadei corespunzătoare a 
anului trecut.

— previziuni: pentru trimestrul
II se ia în considerație o scădere 
a consumului de oțel, de ordinul a 
1 la sută.

Ca prima născută dintre „comu
nitățile" vest-europene, C.E.C.O 
reprezenta „hotărîrea celor șase de 
a trăi și prospera pe baza mate
riilor prime pe care le furnizează 
solul lor", după cum a scris la 
timpul său publicistul francez B. 
Hartemann; acest organism era 
destinat să devină un fel de diri
guitor supranațional al industriei 
metalurgice, carbonifere șl a ex
tracției minereurilor neferoase din 
cele 6 țări care au format mai 
tîrziu Piața comună, armonizînd in
teresele patronatului lor, apărîn- 
du-le față de concurența exteri
oară și creîndu-le suprașanse com- 
petiționale pe piețele externe.

Corespunde oare situația de as
tăzi au previziunile de acum 14 
ani? Numeroși observatori occiden
tali notează că, în ultimii ani, 
C.E.C.O. se află într-o stare de cri
ză endemică, „bastioanele" sale 
fiind luate pe rînd cu asalt și că- 
zînd jertfă pe teatrele de luptă ale 
concurenței internaționale.

„Circumstanțele economice în 
Comunitate ca și în lumea întrea
gă" — sublinia revista „Projet* — 
s-a modificat în chip fundamental", 
ceea ce „a plasat C.E.C.O. în con
diții deosebit de diiicile". Un fac
tor principal în acest cadru îl con-

e LA MANCHESTER a început un 
turneu internațional de tenis unde, 
alături de sportivi din Australia. 
Cehoslovacia, Republica Sud-Africa- 
nă, S.U.A. și Anglia, participă și ju
cătorul român Petre Mărmureanu.

în primul tur al probei de simplu 
bărbați, Petre Mărmureanu a rost 
învins de Richard Crealy (Australia) 
cu 7—5. 6—3.

TURNEUL FINAL al campionatu
lui mondial masculin de baschet a 
programat la Montevideo partida 
dintre selecționatele U.R.S.S. și 
S.U.A., singurele neînvinse la actua
la ediție. Cele două formații au ofe
rit celor 15 000 de spectatori prezenți 
o partidă de un înalt nivel tehnic și 
deosebit de spectaculoasă. Intr-un 
final dramatic, victoria a revenit 
baschetbaliștilor americani la o dife
rență de un punct : 59—58 (29—23) în 
cel de-al doilea meci, Brazilia a în
vins Polonia cu 90—85 (47—35).

0 PE VELODROMUL VIGORELLI 
din Milano, ciclistul francez Pierre 
Trentin a stabilit un nou record 
mondial în proba de 500 m lansat : 
28” 1/10 (medie orară 62,500 km). 
Vechiul record era de 29” și aparți
nea sovieticului Omar Phakadze.

0 NOUL CAMPION EUROPEAN 
de box la categoria ușoară este tî- 
nărul vienez, în vîrstă de 20 de ani, 
Johann Orsolics. El a reușit să-1 în
vingă la puncte, după 15 reprize, pe 
fostul deținător al centurii, Conny 
Rudhof (R.F. a Germaniei). în vîrstă 
de 32 de ani.

0 CU PRILEJUL CONCURSULUI 
internațional de atletism desfășurat 
la Miinster (R.F. a Germaniei), spor
tivul vest-german Harald Norpoth a 
stabilit un nou record al Europei în 
proba de 3 000 m, cu performanța de 
7’45”.

© PRIMUL MECI AL FINALEI 
„CUPEI CAMPIONILOR EURO
PENI" la volei feminin s-a desfășu
rat între T.S.K.A. Moscova și Dina
mo Moscova. După două ore și 45 
de minute, victoria a revenit volei
balistelor de la T.S.K.A.' Scor : 3—2 
(13—15) 17—15, 15—10, 13—15, 15—11).

IN COMPETIȚIA DE TENIS pen
tru „Cupa Davis" (zona europeană), 
la Moscova a început ieri meciul 
dintre echipele U.R.S.S. și Chile. 
După prima zi scorul este favorabil 
gazdelor cu 2—0. Metreveli l-a în
vins cu 6—2, 6—2, 5—7, 6—1 pe Pinto 
Bravo, iar Lejus l-a întrecut cu 6—4, 
6—1, 6—8, 6—0 pe Rodrîguez.

Protocolul sesiunii a fost sem
nat de Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului' de Mi
niștri, președintele părții române în 
Comisia interguvernamentală de 
colaborare economică, și de Mihail 
Leseciko, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele păr
ții sovietice în această comisie.

★

Seara, tovarășul Gheorghe Rădu
lescu a oferit o masă în cinstea 
oaspeților sovietici.

(Agerpres)
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Italia de la 25 iunie 
au participat ieri la o 
verificare în compania 
formațiilor Dinamo și 
Progresul. De dimi
neață, echipa „posibi
lilor", din rîndul că
rora au făcut parte 
printre alții, Ivănces- 
cu, Lupulescu, Măn- 
doiu, Lucescu, Panici, 
a pierdut cu 3—2 
(2—0) în fața forma
ției Dinamo. După-a
miază, „probabilii" au 
întrecut cu 7—0 (3—0) 
pe Progresul. Au mar
cat : Frățilă (2), O- 
blemehco (2), Năftă- 
năilă (2) și Nunweiller 
VI.

IU Pe stadionul 
din Constanța 

...echipa locală Fa
rul a întîlnit formația 
Schwabel Augsburg 
(R. F. a Germaniei), 
care întreprinde un 
turneu în țara noastră. 
Fotbaliștii constănțeni 
au învins cu scorul de 
4—1 (3—1), prin punc
tele marcate de Koslca 
(2), Manolache și Zam
fir. Singurul punct al 
învinșilor l-a înscris 
Lechner.

(Urmare din pag. I)

Miercuri la amiază a sosit în Ca
pitală Zenon Novak, vicepreședinte 
ăl Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, președintele 
părții polone în Comisia guverna
mentală româno-polonă de colabo
rare economică, pentru a participa 
la întîlnirea președinților celor 
două părți ale comisiei în vederea 
examinării posibilităților de dez
voltare a cooperării economice și 
tehnico-științifice dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Polonă.

La sosirea pe aeroportul Băneasa 
oaspetele a fost întîmpinat de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte

Delegația de specialiști în econo
mia forestieră din R. P. Ungară, 
condusă de Laszlo Foldes, locțiitor 
al ministrului agriculturii și in
dustriei alimentare, șeful Departa
mentului silviculturii, a vizitat în 
cursul zilei de miercuri Combinatul 
de industrializare a lemnului Pi
pera.

La amiază, cu prilejul prezenței 
în țara noastră a delegației, amba
sadorul R. P. Ungare la București, 
Jozsef Vince, a oferit un dejun. 
Printre invitați se aflau Mihai Su
der, ministrul economiei forestiere, 
adjuncți ai ministrului, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

★
Miercuri dimineața a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre pa
trie, misiunea economică olandeză 
condusă de dl. Sidney van Den 
Bergh, președintele Camerei cen
trale de comerț din Haga, care a 
făcut o vizită în țara noastră.

*
S-a înapoiat în Capitală delega

ția de activiști ai A.R.L.U.S. care, 
la invitația Asociației de prietenie 
sovieto-române, a făcut o vizită în 
Uniunea Sovietică.

★
Pentru lucrările valoroase elabo

rate în domeniul zootehniei și bio
logiei, prof. dr. docent Virgil Gli- 
gor, membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, directorul Institutului de cer
cetări zootehnice al Consiliului Su
perior al Agriculturii, a fost ales 
membru activ al Academiei de Ști
ințe din New York.

★
La invitația Academiei Republi

cii Socialiste România, ne vizitează 
țara prof. ing. Anton Pischinger 
de la Universitatea tehnică din 
Graz (Austria). însoțit de prof. ing. 
George Bărănescu, membru cores
pondent al Academiei, prorector al 
Institutului politehnic din Bucu
rești, oaspetele a vizitat Institutul 
de energetică al Academiei, In
stitutul politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" și a ținut conferin
țe de specialitate în fața unor pro
fesori din învățămîntul superior, 
cercetători și studenți.

(Agerpres)

sas

stituie puternica concurentă de 
peste Ocean. Astfel o tonă de căr
bune cocsificabil produsă în S.U.A., 
deși trece oceanul, revine mai ief
tin în Germania occidentală decît 
o tonă extrasă în Ruhr. Concu
rența detronează și minereunle de 
fier produse de țările C.E.C.O. 
„Producția comunitară, — arăta 
revista Camerei de comerț și in
dustrie din Marsilia — extrage din 
adîncuri minereuri mai sărace și 
astfel minereurile importate, mai 
bogate în conținut, acoperă orice 
creștere a necesităților, încît partea 
acestora în aprovizionarea totală 
cu fier, care reprezenta doar o trei
me acum zece ani, va atinge a- 
proape două treimi în 1970".

O confruntare la fel de necruță
toare se desfășoară în privința o

Sparta cărbunplyi
și oțelului
„integrate"

țelului. Atunci cînd afirmă că „in
dustria siderurgică europeană (a 
C.E.C.O.) se află în criză", publi
cația „Connaissance du Monde" 
atribuie acestui fenomen următoa
rele cauze: construirea prea ra
pidă — din motive de concurență 
— de instalații de producție, scon- 
tîndu-se o anumită evoluție comer
cială, a antrenat o supracapaclta- 
te a industriei; încetinirea relativă 
a „expansiunii" în anumite ramuri 
consumatoare de oțel s-a reper
cutat asupra pieței, în sfîrșit, ofen
siva produselor de substituire (ma
terii plastice, aluminiu etc.) a luat 
amploare'. De cîțiva ani, arată e- 
conomiștii occidentali, chiar și în 
interiorul Comunității se observă o 
încetinire a cererii de oțel.

După cum s-a arătat recent în 
presa apuseană, piețele de ex
port ale lumii capitaliste repre
zintă un debușeu anual doar de 
circa 50 milioane tone oțel, la o 
ofertă globală de peste 100 mili

al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, președin
tele părții române în Comisia gu
vernamentală româno-polonă de co
laborare economică, precum și de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Wieslaw Sobie- 
rajski, ambasadorul Republicii 
Populare Polone la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Funeraliile
acad. Gh. Ionescu-Șișești

în ziua de 7 iunie au avut loc fu
neraliile acad. Gh. Ionescu-Șișești, 
eminent profesor și om de știință 
român.

în cursul zilelor de marți șl 
miercuri, la Institutul central de 
cercetări agricole din București, al 
cărui fondator a fost, au adus un 
ultim omagiu remarcabilului om de 
știință, profesor și organizator neo
bosit pentru progresul agriculturii, 
numeroși academicieni și alți oa
meni de știință și cercetători, foști 
colaboratori și studenți ai celui dis
părut și alți cetățeni din Capitală.

în jurul catafalcului erau depuse 
coroane de flori din partea Acade
miei Republicii Socialiste România, 
Ministerului învățămîntului, Consi
liului Superior al Agriculturii, U- 
niunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Ministerului 
Economiei Forestiere și unor insti
tute de cercetări și instituții de în- 
vățămînt superior din Capitală și 
din țară, precum și din partea fa
miliei defunctului.

înaltele ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România, care au 
cinstit activitatea academicianului 
Gh. Ionescu-Șișești, erau așezate 
pe o pernă roșie alături de portre
tul îndoliat al defunctului.

Au făcut de gardă în decursul 
acestor două zile la catafalc acade
micieni, cadre didactice, tineri cer
cetători. Din ultima gardă de onoa
re au făcut parte acad. Remus Ră- 
duleț, vicepreședinte al Academiei, 
Nicolae Giosan, președintele Consi
liului Superior al Agriculturii, prof, 
doctor docent Jean Livescu, mem
bru corespondent al Academiei, ad
junct al ministrului învățămîntului, 
și acad. Grigore Obrejanu.

La ora 12 a avut loc un miting 
de doliu.

Din partea prezidiului Academiei, 
acad. Remus Răduleț a adus de
functului prinosul acestui înalt for 
științific pentru ceea ce a înfăptuit 
în opera de înflorire a culturii și 
științei românești.

Timp de peste o jumătate de se
col — a spus vorbitorul — munca 
sa profesională a fost închinată ri
dicării prin știință și tehnică a ni
velului agriculturii patriei noastre 
pe care a slujit-o cu dăruire și ne
țărmurit devotament. Cercetările 
sale științifice sînt modele de îm
binare a științei cu practica și o 
contribuție la afirmarea științei ro
mânești dincolo de hotarele țării.

Un ultim omagiu a adus din par
tea Ministerului învățămîntului 
prof. Jean Livescu, care a arătat că 
Gh. Ionescu-Șișești s-a distins prin 

oane tone. Expllcînd această si
tuație, revista mai sus citată sub
linia că „ridicarea unui număr 
crescînd de națiuni la rangul de 
producători de oțel constituie un 
fenomen ireversibil. A poseda un 
furnal înalt reprezintă astăzi un 
simbol de independență..." Datorită 
acestei evoluții, partea pe care 
C.E.C.O. o reprezenta pe piața 
mondială a oțelului, de 45—48 la 
sută în anii ‘50, a coborît la 35 la 
sută în 1965. Economistul francez 
Jean Choffel exprimă temerea „că 
această situație are puține șanse 
să se modifice într-un termen 
scurt".

Pînă acum au grăit cifrele. O 
consecință care afectează însă 
soarta a zeci și sute de mii de oa
meni este aceea pe care o sem

nalează un expozeu publicat de 
revista marsilieză mai sus citată: 
„Ne aflăm în fața problemei șoma
jului, care pentru moment este 
conjunctural, dar care riscă să de
vină „structural". Nesiguranța ztlei 
de mîine a devenit o preocupare 
pentru numeroși oameni ai muncii 
din industria carboniferă și side
rurgică a țărilor C.E.C.O., ceea ce 
și explică amploarea și vigoarea 
acțiunilor lor revendicative. Cate
goriile de muncitori care sînt vi
zați de situația precară a indus
triei miniere și siderurgice se îm
potrivesc încercărilor patronatului 
de a arunca pe umerii lor pove
rile pe care le antrenează situația 
din industriile reprezentate de 
C.E.C.O.

Raportul anual pe care înalta 
Autoritate a C.E.C.O. l-a dat pu
blicității în martie va fi, după cum 
s-a subliniat cu acel prilej în pre
sa vest-europeană, și ultimul, nu 
numai la figurat ci și la propriu;

vremea
Ieri în țară: vremea a fost 

frumoasă, cu cerul variabil. Cu 
totul izolat în Muntenia a plouat 
în cursul dimineții. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit. Tem
peratura aerului la orele 14 
oscila între 18 grade la Toplița 
și 26 de grade la Sînnicolau 
Mare.

Timpul probabil pentru zilele 
de 9, 10 și 11 iunie. In țară : 
vreme călduroasă, cu cer schim
bător. Vor cădea ploi locale în 
nordul țării, în rest ploi izolate. 
Vînt potrivit din sud-vest. Tem
peratura în creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între 6 și 16 
grade, iar maximele între 20 
și 30 de grade. In București: 
vreme călduroasă, cu cerul va
riabil. Vînt slab. Temperatura 
în creștere.

grija părintească, severă și dreaptă, 
cu care s-a ocupat de pregătirea 
unui număr însemnat de cadre, as
tăzi membri de prestigiu ai corpu
lui didactic sau cercetători cu rea
lizări deosebite.

A adus apoi un ultim omagiu 
regretatului om de știință Nicolae 
Ionescu, vicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii. 
Vorbitorul a relevat că primul 
institut de cercetări agricole din 
tară a fost rodul strădaniilor a- 
cestui neobosit patriot și cercetă
tor. Timp de 20 de ani în care 
academicianul Gh. Ionescu-Șișești 
a fost director al acestui institut, 
știința agricolă românească s-a 
afirmat din ce în ce mai mult. 
Purtînd o dragoste caldă pentru 
ridicarea agriculturii românești, el 
a dăruit o mare parte din energia 
sa creatoare operei de răspîndire 
a cunoștințelor folositoare în ma
sele largi ale poporului. Consiliul 
Superior al Agriculturii a găsit 
întotdeauna în profesorul Ionescu- 
Șișești un prețios colaborator.

Profesorul doctor Irimie Staicu, 
membru corespondent al Acade
miei, a relevat însușirile morale 
ale patriotului înflăcărat care și-a 
pus în slujba țării toată capacita
tea și energia pentru ridicarea 
prestigiului agriculturii noastre.

în numele secției de științe a- 
gricole și silvice a Academiei a 
vorbit acad. Eugen Rădulescu. 
Eminentul om de știință, a spus 
vorbitorul, nu a fost numai înte
meietorul primei școli românești 
de cercetători agronomi, dar și un 
mare deschizător de drumuri și 
direcții noi în știința și în gîndirea 
agronomică în țara noastră. Nu
mele său este legat de o seamă 
de realizări de mare valoare știin
țifică și practică.

în cuvîntul său, prof. Ion Popes- 
cu-Zeletin, membru corespondent 
al Academiei, a arătat că pe savan
tul dispărut l-au preocupat în cel 
mal înalt grad șl problemele pri
vind ocrotirea naturii și mai ales 
cele de silvologie și silvicultură. 
Literatura noastră de specialitate 
se mîndrește cu contribuțiile per
sonale ale academicianului, exem
plu de gîndire științifică și econo
mică.

Omagiul foștilor studenți ai 
profesorului dispărut a fost adus 
de inginerul Teodor Muscalu.

în acordurile marșului funebru, 
cortegiul funerar s-a îndreptat 
spre Cimitirul Bellu, unde a avut 
loc înhumarea.

(Agerpres)'

aceasta, din cauza apropiatei fu
zionări a organului executiv su
pranațional al C.E.C.O. cu celelalte 
„executive" ale Pieței comune. In 
noul organism, C.E.C.O. aduce o 
grea Ipotecă, așa cum reiese și 
din ultimul său raport:

G la capitolul „cărbune": „mine
le sînt — se arată în acest docu
ment — angajate într-un proces de 
regres structural. Debușeele lor se 
restrîng constant prin concurența 
produselor de substituire și im
port, iar eiorturile în vederea creș
terii competitivității își află limitele 
chiar în condițiile geologice".

• la capitolul „oțel": este „indis
pensabilă — semnalează același 
raport — o mai mare disciplină pe 
piață", care ar putea fi favorizată 
de „reducerea centrelor de deser
vire ce determină politica de pro
ducție și de vînzare a întreprin
derilor".

Consecința nemijlocită a aces
tor realități o constituie, criza de 
ordin politic cu care este confrun
tată C.E.C.O. „Autorii tratatului 
C.E.C.O., scria Roger Reynaud, 
membru al înaltei Autorități, au 
vrut să construiască între țările 
vest-europene o solidaritate de 
fapt, dar „mecanismele pieței... nu 
mai pot să asigure, fără ciocniri 
insuportabile, adaptările cerute de 
situația actuală... Va trebui să se 
țină seama mai ales de divergen
țele ce se manifestă de pe acum" 
între cei șase parteneri și care au 
la origine „diferențele de situații și 
de concepții economice și sociale" 
dintre țările comunitare. Pe un ton 
patetic, autorul citat făcea nu de 
mult un apel insistent la „eforturi 
de imaginație* în căutarea de so
luții pentru „problemele grave" ce 
confruntă în prezent C.E.C.O. și 
care, nerezolvate, ar putea duce 
la un „divorț între obiective și rea
litățile momentului".

Măsurile de „reorganizări struc
turale" și de „reconversiuni" în 
domeniul industriilor respective, re
comandate, peste capul guvernelor 
respective, de forul supranațional 
al C.E.C.O., sînt însă departe de 
a fi un panaceu la criza tripticului 
cărbune-minereu de fier-oțel. Re- 
ferindu-se Ia încercările manifes
tate în fiecare din țările „integra
te" de reluare a unei libertăți de 
acțiune, săptămînalul parizian 
„L'Express" scria că acum, din ce 
în ce mai mult în fiecare din ca
pitalele celor șase țări începe să 
se decidă viitorul cărbunelui și oțe
lului vest-european.
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DECLARAȚIA
de externe al României

i

Oi

TOKIO 7. — Trimisul special A- 
gerpres Florea Țuiu transmite: 
Ministrul afacerilor externe al 
Româ.niei, Corneliu1 Mănescu, și-a 
încheiat miercuri vizita oficială pe 
care a făcut-o în Japonia la invi
tația guvernului japonez.

în. seara aceleiași zile, ministrul 
român cu soția și persoanele care 
îl însoțesc au părăsit Tokio 
cînd spre patrie.

Pe aeroportul internațional 
neda oaspeții români au fost

ple-

Ha- 
con-

duși de Takeo Mikl, ministrul de 
externe al Japoniei, cu soția, A. 
Shigemitsu, ambasadorul Japoniei 
la București, de înalți funcționari 
superiori din M.A.E. japonez, pre
cum și de șefii unor misiuni diplo
matice acreditați la Tokio.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Ion Datcu, ambasadorul României 
în Japonia, membri ai ambasadei 
și ai Agenției economice a Republi
cii Socialiste România la Tokio.

YORK 7 (Agerpres). — La 
reprezentantului Uniunii

Comunicat comun
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, împreună cu soția, 
au făcut o vizită oficială în Japo
nia, între 31 mai și 7 iunie 1967, 
ca oaspete al guvernului Japo
niei.

în timpul șederii au fost vizitate 
obiective de interes economic, cul
tural și turistic. Ministrul român 
al afacerilor externe, împreună cu 
soția, au fost primiți de Majestă- 
țile Lor, împăratul și împărăteasa 

‘Japoniei, la palatul imperial.
El a făcut, de, asemenea, o vi

zită primului ministru al Japoniei, 
Eisăku Sato, și ministrului comer
țului internațional și industriei din 
Japonia, Wataro Kanno.

Ministrul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu, a a- 
vut convorbiri cu ministrul aface
rilor externe al Japoniei, Takeo 
Miki. în cursul acestor convorbiri, 
care s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială și prietenească, cei 
doi miniștri de externe au făcut 
un schimb sincer de păreri asupra 
situației internaționale actuale și 
asupra unor probleme de interes 
reciproo pentru România și Japo
nia. Cei doi miniștri de externe au 
constatat cu satisfacție că volumul 
comerțului dintre cele două țări a 
crescut de cîteva ori în ultimii ani 
și au recunoscut, în același timp, 
că mai există numeroase posibili
tăți pentru dezvoltarea în conti
nuare a comerțului și relațiilor 
nomice dintre cele două țări.

în legătură cu aceasta, cei 
miniștri au căzut de acord să
eforturi pentru ca să fie încheiat 
cît mai curînd posibil un tratat de 
comerț și navigație între România 
și Japonia. Cei doi miniștri de ex
terne au fost de acord că relațiile 
prietenești dintre România și Ja
ponia trebuie să fie dezvoltate și 
întărite și Gă în acest scop vor tre
bui luate măsuri concrete în do
meniul economio și cultural.

Cei doi miniștri și-au exprimat 
îngrijorarea cu privire la actuala 
situație din Vietnam. Ei au fost de 
acord că soluția finală a acestei si
tuații trebuie căutată pe baza a-

eco-

ei oi 
facă

cordurilor de la Geneva din 1954 
și și-au exprimat pozițiile lor cu
noscute cu privire la măsurile ce 
trebuie luate pentru crearea condi
țiilor în vederea încetării conflic
tului din Vietnam. Ei au fost de 
acord ca România și Japonia să-și 
continue eforturile pentru a pro
mova cauza păcii și cooperării in
ternaționale pe baza principiilor su
veranității și independenței națio
nale,_ egalității în drepturi, neinter
venției în afacerile interne și avan
tajului reciproc. Cei doi miniștri 
s-au declarat în favoarea întăririi 
eficienței O.N.U. ca instrument al 
cooperării internaționale, pe baza 
principiilor înscrise în cartă.

_în_ legătură cu un tratat de ne- 
răspîndire a armelor nucleare, cei 
doi miniștri au subliniat necesita
tea de a se lua măsuri eficiente 
pentru eliminarea pericolului unui 
război nuclear și au subliniat în 
special că un astfel de tratat nu 
trebuie să creeze nici un dezavan
taj pentru țările nenucleare în fo
losirea realizărilor științei și teh
nologiei moderne în domeniul uti
lizării energiei nucleare pentru 
scopuri pașnice.

Ministrul afacerilor externe al 
Japoniei și-ă exprimat satisfacția 
că vizita ministrului Corneliu 
Mănescu, prima vizită a unui mi
nistru de externe român, a adus 
o contribuție importantă la pro
movarea continuă a raporturilor 
prietenești și a înțelegerii dintre 
România 'și Japonia. Cei doi mi
niștri au subliniat importanța și u- 
tilitatea contactelor și schimburi
lor de opinii dintre cele două 
verne, în scopul înțelegerii 
ciproce.

Ministrul afacerilor externe
României a exprimat sincere mul
țumiri pentru primirea călduroasă 
și ospitalitatea de care s-a bucu
rat în cursul vizitei sale în Japo
nia și l-a invitat pe ministrul afa
cerilor externe al Japoniei, Takeo 
Miki, să facă o vizită oficială în 
România. Ministrul afacerilor ex
terne al Japoniei a acceptat invi
tația. Data vizitei va fi stabilită ul
terior.

NEW 
cererea
Sovietice, Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a întrunit de urgență, 
miercuri, la- orele 19,09 (ora Bucu- 
reștiului) pentru a discuta din nou 
situația din Orientul Mijlociu după 
adoptarea rezoluției de marți pri
vind încetarea focului. A luat cu
vîntul reprezentantul sovietic, Ni
kolai Fedorenko care a arătat că 
„știrile care sosesc arată fără în
doială faptul că trupele agresorului 
continuă să desfășoare acțiuni mi
litare fără să țină cont de indicația 
Consiliului de Securitate privind în
cetarea imediată a focului. în pre
zent nu este timp pentru întreru
peri și amînări, a declarat N. T. 
Fedorenko, întrucît dezvoltarea 
continuă a evenimentelor poate 
crea o atmosferă și mai primej
dioasă în regiunea Orientului A- 
propiat. Izraelul trebuie să înceteze 
imediat și fără condiții agresiunea 
împotriva statelor arabe".

Delegația sovietică a prezentat un 
proiect de rezoluție în care se cere 
guvernelor interesate, ca prim

pas, să înceteze focul și toate ac
țiunile militare la orele 20,00 G.M.T., 
7 iunie.

După o scurtă întrerupere a șe
dinței, Consiliul de Securitate a 
adoptat acest proiect de rezoluție.

★
în ședința de marți seara, Consi

liul de Securitate adoptase în una
nimitate o rezoluție în care se spu
ne : „Consiliul de Securitate, ținînd 
seama de rapoartele secretarului ge
neral asupra situației, luînd cunoștin
ță de declarațiile făcute în consiliu, 
îngrijorat de izbucnirea luptelor și de 
situația primejdioasă din Orientul A- 
propiat, cere tuturor guvernelor inte
resate, ca un prim pas, să ia toate 
măsurile pentru încetarea imediată a 
focului și pentru întreruperea tuturor 
activităților militare din această regiu
ne, cere secretarului general să țină 
consiliul la curent și să-l informeze 
imediat asupra situației".

Proiectul de rezoluție a fost elabo
rat, după cum a anunțat președintele 
Consiliului de Securitate, Hans Tabor 
(Danemarca), în urma consultărilor ce 
au avut loc între diferitele delegații.

MOSCOVA 7 
iunie guvernul 
guvernului Izraelului o declarație 
în care arată că „din diferite surse 
parvin știri că rezoluția Consiliului 
de Securitate al O.N.U. cu privire 
la încetarea imediată a focului și a 
tuturor acțiunilor militare nu se în
deplinește de către partea izraelia- 
nă. Izraelul încalcă în mod brutal 
și demonstrativ această hotărîre și 
continuă războiul împotriva state
lor arabe".

„Dacă guvernul Izraelului, se 
spune în declarație, nu va îndeplini 
imediat cererea generală a statelor 
privind încetarea neîntîrziată a fo
cului, exprimată în rezoluția Con
siliului de Securitate, Uniunea So
vietică își va revizui atitudinea 
față de Izrael și va lua o hotărîre 
referitoare la menținerea în conti
nuare a relațiilor diplomatice cu 
Izraelul". Se înțelege de ia sine, în
cheie declarația, că „guvernul so
vietic va analiza și va înfăptui și 
alte măsuri necesare care rezultă 
din politica agresivă a Izraelului".

(Agerpres). — La 7 
sovietic a adresat

Incendiu nimicitor 
pe un aeroport saigonez

Un comunicat al Co
mandamentului forțe
lor americane din Viet
namul de sud anunță 
că două persoane au 
fost ucise și 39 răni
te in urma unui in
cendiu care a distrus 
un depozit de aprovi-

zionare și carburanți 
situat pe un mic ae
roport la nord de 
Bong Son, la 500 km 
nord-est de Saigon. 
Cauzele incendiului 
nu au fost dezvăluite. 
Potrivit comunicatului, 
pierderile in carbu-

ranți, muniții și ali
mente sînt foarte 
mari. Un avion de re
cunoaștere, prevăzut 
cu importante instala
ții electronice, și mai 
multe elicoptere afla
te pe aeroport au fost 
avariate.

gu- 
re-

al

IN COMITETUL
CELOR 18 STATE
PENTRU DEZARMARE
GENEVA 7. — Corespondentul 

Agerpres H. Liman transmite: 
în ședința de marți dimineață a 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, reprezentanta Suediei, 
Alva Myrdal, s-a ocupat de pro
blema raportului dintre tehnologia 
și producția de arme nucleare, 
subliniind eă „omenirea nu se poate 
considera în siguranță atîta vreme 
cît rămîne la discreția unui număr 
redus de țări care decid asupra ca
racterului utilizării energiei nu
cleare". Vorbitoarea a susținut ne
cesitatea dezvoltării folosirii ener
giei nucleare în scopuri pașnice. 
Referindu-se la experiențele nu
cleare în scopuri pașnice, delegata 
suedeză a declarat că trebuie să se 
găsească un mijloc de a se folosi 
experiențele nucleare pentru dez
voltarea economică. Ea a afirmat 
că „folosirea explozibilelor în sco
puri pașnice trebuie asigurată pen
tru întreaga comunitate mondială" 
și controlată de un for internațio
nal. în încheiere, delegata suedeză 
a propus să se studieze posibilitatea 
redactării unui acord pentru înce
tarea experiențelor nucleare subte
rane.

Delegatul Braziliei, A. F. Azeredo 
da Silveira, a făcut apoi o scurtă 
declarație afirmînd necesitatea fo
losirii tehnicii nudeare în țările în 
curs de dezvoltare.

Delegatul polonez, M. Blusztajn, a 
subliniat că cooperarea cu alte 
state în domeniul folosirii pașnice a 
energiei nudeare este un drept su-

I

Noi contingente de soldați americani

pentru Vietnam?

veran al oricărei țări. Vorbitorul 
s-a declarat de acord cu ideea 
creării de zone denuclearizate, con- 
siderînd că aceasta ar constitui o 
contribuție la securitatea lor.

i

Problemele au râmas 
nesoluțiouate... La Bruxelles, după 
două zile de dezbateri, au luat sfîr- 
șit lucrările Consiliului ministerial al 
Pieței comune. Cu unele excepții, pro
blemele de pe agenda întîlnirii au ră
mas nesoluționate, fiind amînate pen
tru alte întîlniri. Astfel, a fost amînafă 
discutarea cererii Angliei de a adera 
la Piața comună, precum și desemna
rea vicepreședinților și membrilor Co
misiei unice a C.E.E., care, incepînd de 
la 1 iulie, va trebui să înlocuiască ac
tualele executive ale Pieței comune, 
CECO și EURATOM. După cum infor
mează agenția italiană de presă ANSA, 
consiliul a examinat anUmite aspecte ale 
acordurilor încheiate recent la Geneva 
în cadrul negocierilor tarifare ale run
dei Kennedy. Totodată, Consiliul minis
terial a însărcinat pe reprezentanții per
manent! ai „celor șase" să studieze 
posibilitatea reluării negocierilor cu 
Austria în legătură cu intenția acestei 
țări de a adera la Piața comună.

A 51-a sesiune a Confe
rinței generale a Organiza- 

Bției Internaționale a Mun
cii s-a deschis miercuri dimi- 

Ineața Ia sediul Palatului Na
țiunilor. Delegația Republicii So
cialiste România este condusă de

— Președintele Johnson a făcut 
marți noaptea o declarație radiote
levizată în care a arătat că „votul 
Consiliului de Securitate privind în
cetarea focului deschide o cale dătă
toare de speranțe privind eliminarea 
pericolului în Orientul Mijlociu. Re
zoluția reflectă preocuparea plină de 
răspundere pentru pace din partea 
tuturor acelora care au votat".

Președintele Johnson a anunțat 
miercuri constituirea unei comisii 
speciale în cadrul guvernului ameri
can care va coordona acțiunile ad
ministrației americane în problemele 
Orientului Apropiat. Această comi
sie, care va fi subordonată direct 
Consiliului Național de Securitate, va 
fi prezidată de către secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk.

In cursul dimineții de ieri cabine
tul francez s-a întrunit sub preșe
dinția generalului de Gaulle pentru 
a examina situația din Orientul A- 
propiat. La ora 3 după-amiază mi
nistrul de externe Couve de Murville 
a făcut, în legătură cu aceste pro
bleme, o declarație în fața Adunării 
Naționale în care a subliniat răspun
derea marilor puteri față de situația 
din Orientul Apropiat. încetarea fo
cului, a subliniat el, nu ar constitui 
„decît începutul unui proces înde
lungat" spre adevărata pace.

— Un purtător oficial de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Japoniei, a salutat rezoluția Consi
liului de Securitate și a spus că 
dorește ca țările în litigiu să răs
pundă imediat chemării de încetare 
a ostilităților.

— Luînd cuvîntul în Consiliul sta
telor, primul ministru al Indiei, In
dira Gandhi, a salutat apelul Con
siliului de Securitate ca părțile beli
gerante în Orientul Apropiat și Mij
lociu să înceteze focul. Arătînd că 
apelul este „un pas încurajator", pre
mierul indian a subliniat că proble
ma retragerii trupelor „trebuie dis
cutată fără amînare în Consiliul de 
Securitate".

.— Confederația generală a muncii 
din Italia a adresat un apel doche
rilor italieni pentru ca aceștia să re
fuze să încarce armament și muniții 
destinate părților beligerante din O- 
rientul Apropiat.

— Gus Hali, secretar general al 
P.C. din Statele Unite, a publicat o 
declarație în legătură cu conflictul 
din Orientul Apropiat. „Oricare ar fi 
punctele de vedere asupra crizei din' 
Orientul Mijlociu, se spune în de
clarație. din lupta armată care a iz
bucnit între Izrael și statele arabe 
este posibilă numai o singură conclu
zie. Acesta este un război nedrept, 
în avantajul monopolurilor petrolie
re americane și engleze și nimănui

altuia. Problemele Orientului Mijlo
ciu nu pot fi rezolvate pe calea unui 
conflict armat", „în primul rînd, se 
arată în declarație, este necesar ca 
guvernul S.U.A. să evite orice ames
tec militar si să dea de înțeles în 
mod clar că nu va acorda sprijin 
militar nici uneia dintre părți. Dim
potrivă guvernul S.U.A. trebuie să-și 
ofere oficiile pentru a asigura retra
gerea trupelor prin rezolvarea con
flictului pe cale pașnică".

— Comitetul Politic al P.C. din 
Marea Britanie a dat publicității o 
declarație în care arată că atît arabii, 
cît și Izraelienii sînt victime ale 
intrigilor imperialiste.

„Timp de decenii — se spune în 
declarație — puterile imperialiste au 
ațîțat conflictele dintre izraelieni și 
arabi pentru a salvgarda propriile lor 
interese economice și strategice în 
~ -......... Cei care plătesc

popoarele

NAȚIUNILE UNITE 7 (Ager
pres). — Purtătorul de cuvînt al 
O.N.U. anunță că la 7 iunie, se
cretarul general U Thant a pri
mit o telegramă din partea mi
nistrului de externe al Iordaniei, 
Ahmed Tukan, prin care acceptă 
rezoluția de încetare a focului, a- 
doptată în seara precedentă de 
Consiliul de Securitate.

Revista americană „U. S. News 
and World Report" scrie în ultimul 
său număr că comandantul șef’al 
trupelor americane din Vietnamul 
de sud, generalul Westmoreland, a 
adresat Casei Albe o „cerere insis
tentă" de ai se trimite încă 
200 000—250 000 de militari. Revista 
menționează că pentru satisfacerea 
acestei cereri, Pentagonul urmează 
că procedeze la o nouă mobilizare

la chemarea sub arme a rezer-Și 
viștilor.

Președintele Johnson a semnat 
un decret prevăzînd alocarea a 21 
de miliarde dolari pentru procu
rarea de armament și 
militar.

Suma este destinată 
cumpărării de avioane, 
time și care de luptă.

echipament

în special 
nave mari-

Evoluția
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Orientul Mijlociu, 
acum pentru aceasta sînt 
arab și izraelian".

„Mișcarea muncitorească și fiecare 
sprijinitor al păcii — se spune în 
continuare în declarație — trebuie 
să ceară guvernului britanic ca nici 
o intervenție militară sau navală să 
nu aibă loc în Orientul Mijlociu. O 
asemenea intervenție nu ar face 
decît să amenințe extinderea războiu
lui". Comunicatul cere imediat în
cetarea. focului și retragerea trupelor 
în limitele propriilor lor frontiere.

Dacă aceste măsuri imediate pot 
fi luate, s-ar putea face un început 
pentru solutionarea diferendelor în
tre statele arabe și Izrael prin nego
cieri politice.

® După informații provenite din 
Cairo, Arabia Saudită și Liban au ho- 
tărît să înceteze furnizarea de petrol 
țărilor care ajută Izraelul. Bahrein a 
încetat traficul petrolier. în semn de 
solidaritate cu celelalte țări arabe.

® După cum a declarat un purtător 
de cuvînt al companiei „Iraq Petro
leum Company", exporturile de petrol 
irakian au încetat în întregime miercuri 
dimineața. De asemenea, el a declarat 
că producția sondelor irakiene conti
nuă într-un ritm scăzut în vederea a- 
limentării rafinăriei de la Bagdad și a 
celei din Homs (Siria).

• Personalul ambasadelor Statelor 
Unite și Marii Britanii Ia Damasc a 
fost somat să părăsească Siria în de
curs de 48 de ore, în urma ruperii re
lațiilor diplomatice cu aceste țări.

• Autoritățile egiptene au cerut ca 
toți cetățenii americani să plece din 
R.A.U. intr-un timp cit mai scurt, se 
anunță oficial.

ostilităților
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CAIRO. — Comandamentul Su
prem al Forțelor Armate ale R.A.U., 
a arătat într-un comunicat, că forțele 
egiptene sînt angajate în lupte grele 
împotriva trupelor Izraelului, în cea 
de-a doua linie a frontului din Si
nai. Prima linie a frontului, arăta 
comunicatul, a fost evacuată din 
cauza puternicei activități aeriene 
a inamicului. Ulterior, același co
mandament a semnalat parașutări 
de trupe inamice în regiunea 
Charm esh-Cheikh (localitate din 
strîmtoarea Tiran care domină ac
cesul în golful Akaba). Tn cursul 
serii, forțele R.A.U. din această re
giune s-au regrupat cu forțele prin
cipale Staționate în peninsula Si
nai.

DAMASC. — Radio Damasa a 
anunțat că trupe siriene au ocupat 
miercuri dimineața cîmpia Huleh 
de pe teritoriul Izraelului și conti
nuă să urmărească forțele izraelie- 
ne spre localitatea Nazaret.

AMMAN. — Luptele dintre forțele 
militare iordaniene și cele izraelie- 
ne continuă pe toată linia frontierei 
dintre cele două țări, anunță agenția 
France Presse. Un comunicat oficial 
publicat la Amman menționează 
frontul se 
Bethleem, 
Jenin, în

întinde de la Hebron 
la sud, pînă Ia Tubas 
nord.

că 
si 
și

Printr-o notă oficială, divul
gată de Ministerul de Externe, 
guvernul brazilian „își exprimă 
convingerea, pe baza propriei 
sale experiențe, că menținerea 
păcii și a siguranței interne, ca 
și intangibilitatea instituțiilor în 
orice parte a continentului, con
stituie responsabilitatea exclu
sivă a guvernelor naționale și a 
forțelor armate din fiecare tară 
americană". Această notă mar
chează, după părerea observato-

CORESPONDENȚA DIN RIO 
DE JANEIRO DE LA VASILE 

OROS

rilor, o modificare clară a pozi
ției Braziliei față de proiectul 
forfei interamericane, proiect 
sprijinit ferm de guvernul prece
dent, și se adresează în mod 
expres tentativelor de folosire a 
apropiatei reuniuni consultative 
a consiliului O.S.A. ca un prilej 
pentru a resuscita chestiunea 
„armatei continentale'.

Nota braziliană relevă un as
pect important al reformulărilor 
de politică externă încercate de 
noul guvern. Unele se află abia 
în faza de elaborare. Paralel cu 
eforturile de a-și lărgi suportul 
intern, deocamdată destul de 
strimt, politica oficială braziliană 
caută să restabilească dialogul 
cu „lumea a treia". Intre altele, 
ambasadele țărilor africane la 
Rio de Janeiro au fost încunoștiin- 
țate că va fi revizuit în practică 
sprijinul necondiționat de pînă ri

cum acordat de Brazilia politicii 
colonialiste a Portugaliei. în oc
tombrie, ministrul de externe Ma- 
galhaes Pinto urmează să plece 
la Alger pentru reuniunea celor 
77 de țări participante la Con
ferința mondială pentru comerț 
și dezvoltare. Comitetul organi
zatoric al reuniunii de la Alger 
este prezidat de un diplomat bra
zilian, Azeredo da Silveira, care 
recent a surprins ziarul „New 
York Times' cu un protest ener
gic contra „marginalizării" ță
rilor subdezvoltate în ansam
blul comerțului internațional. în
tr-o altă declarație, publicată de 
ziarul algerian „El Moudjahld”, 
același reprezentant brazilian a 
subliniat importanța reuniunij^de 
la Alger prin aceea că ea £>ju- 
nește toate țările în curs de dez
voltare, indiferent de Ideologie 
sau de sistemele de guvernare". 
Azeredo da Silveira a repetat 
prin aceasta poziția noului gu
vern brazilian, favorabilă schim
burilor economice și comerciale 
cu toate țările. La aceasta se a- 
daugă insistența cu care guver
nul Costa e Silva reclamă pen
tru Brazilia, ca și pentru toate 
țările în curș de dezvoltare, 
dreptul legitim de a-și dezvolta 
liber sectorul energiei atomice, 
în conformitate cu necesitățile u- 
nui avans rapid pe calea progre
sului economic. Pentru observa
torii scenei politice braziliene un 
lucru este cert: diplomația bra
ziliană a început să procedeze 
la diverse reformulări; evident, 
e vorba de reformulări limitate, 
dar, oricum, perceptibile.

agențiile de presă transmit
Petre Lupu, 
lui de Stat 
ganizării Muncii și Producției și 
ale Salarizării.

președintele Comitetu- 
pentru Problemele Or

și al României — ing. Sorin Dumitrescu, 
directorul Institutului de studii și cerce
tări hidrotehnice.

bardamentelor asupra R. D. Viet
nam și retragerea trupelor străine 
din Vietnam.

Noi condamnări în Gre
cia. ?ase cetățeni greci au fost 
condamnați de Tribunalul militar 
din orașul Alexandroupolis la 1—14 
luni închisoare, fiind acuzați de a 
fi opus rezistență ordinelor autori
tăților militare.

A 3-a sesiune a Consiliu
lui de coordonare ai dece
niului hidrologic internațio
nal î'"a 'ncePu* lucrările la Palatul 
UNESCO din Paris. Consiliul se com
pune din reprezentanții a 21 de state 
membre ale UNESCO printre care și 
România. In ședința de deschidere, con
siliul a desemnat biroul său. Au fost 
aleși ca președinte reprezentantul Fran
ței — J. Cheret, iar ca vicepreședinți, 
reprezentantul Braziliei — V. Cordeiro,

Comunicatul comun so- 
vieto-cambodgian cu Privire 
la vizita în U.R.S.S. a ministrului 
afacerilor externe cambodgian, No
rodom Phurissara, subliniază nă
zuința spre dezvoltarea în conti
nuare a colaborării dintre cele două 
fări. Părțile au subliniat necesita
tea respectării de către toate sta
tele a neutralității și integrității te
ritoriale a Cambodgiei în scopul 
consolidării păcii în Asia de sud- 
est. în legătură cu evenimentele din 
Orientul Apropiat, părțile au de
clarat că trebuie să fie depuse 
toate eforturile pentru lichidarea 
conflictului militar și pentru resta
bilirea păcii în Orientul Apropiat. 
U.R.S.S. și Cambodgia și-au reafir
mat hotărîrea de a acorda în con
tinuare sprijin luptei poporului 
vietnamez și au cerut încetarea 
imediată și necondiționată a bom-

Șahinșahul Iranului și-a 
ammat vizita în America. 
Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi, care a efectuat un turneu în 
Europa occidentală, a părăsit miercuri 
Parisul cu destinația Teheran. Șahinșa
hul și-a amina! vizita pe care urma să 
o Iacă în Statele Unite și Canada.

1967. Alte țări africane vor putea 
intra în Comunitate în calitate de 
membri cu drepturi depline sau 
membri asociați.

Un tratat de colaborare 
între Uganda, Tanzania și 
Kenya a fos(: semnat la Kam
pala de președinții țărilor respec
tive, în care se arată că se vor de
pune eforturi pentru a-și planifica 
și orienta politica spre crearea unor 
condiții favorabile constituirii unei 
comunități est-africane și a unei 
Piețe comune a celor .trei țări. Tra
tatul, prevăzut pentru 15 ani, va 
intra în vigoare la 1 decembrie

încetează urmăririle îm
potriva kurzilor. Șeful statului 
și guvernului irakian, generalul 
Abdel Rahman Aref, a semnat un 
decret prin care se pune capăt tu
turor urmăririlor împotriva kurzi
lor. Totodată, potrivit prevederilor 
acestui decret, sînt puși în liber
tate numeroși deținuți.

Premii la Dubna
Consiliul științific al Insti

tutului unificat de cercetări 
nucleare de la Dubna a de
cernat premii pentru cele mai 
valoroase lucrări științifice 
elaborate în cadrul institutu
lui. Premiul I a fost acordat 
unui colectiv de oameni de 
știință, condus de prof. F. L. 
Schapiro, din care face parte 
și fizicianul român D. Bredi- 
cescu, pentru lucrarea „Cerce
tări cu ținte polarizate și cu 
neutroni polarizați".

Prelungirea Convenției de colaborare dintre Acade
mia română și Royal Society. La încheierea vizitei de două săp- 
tămîni a delegației de academicieni români în Marea Britanie, la Londra a 
fost semnat un document de prelungire a Convenției de colaborare dintre Aca
demia Republicii Socialiste România șl Royal Society. Din partea română, docu
mentul a fost semnat de Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, iar din partea engleză de P. M. S. Blackett, președintele lui 
Royal Society. A fost de față Vasile Lungan, ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Londra. Miercuri delegația de academicieni români a plecat spre 
țară. (Agerpres).
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