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puncte de vedere

Concepția

Deschiderea lucrărilor
Plenarei C, C. al P. C. R.

în ziua de 26 iunie a.c. au început lu
crările Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

La ordinea de zi a plenarei se află ur
mătoarele probleme :

1. Directivele cu privire la elaborarea 
planului cincinal 1971—1975 și a direc
țiilor principale ale dezvoltării eco
nomiei naționale în perioada 1976-1980.

— raportor tovarășul Maxim Ber- 
ghianu

2. Hotărîrea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România cu privire la majorarea salarii
lor mici.

— raportor tovarășul Manea Mănescu

3. Măsuri privind raționalizarea și 
gospodărirea mai economicoasă a parcu
lui de autoturisme al ministerelor, insti
tuțiilor centrale și locale, întreprinderi
lor, organelor de partid, sindicale, coo
peratiste și obștești.

— raportor tovarășul Petre Blajovici
4. Unele probleme privind activitatea 

Ministerului Afacerilor Interne.
— raportor tovarășul Vasile Patilineț
La lucrările plenarei participă, ca in

vitați, șefi ai secțiilor C.C. al P.C.R., 
primi secretari ai comitetelor regionale 
de partid, miniștri, președinți ai sfaturi
lor populare regionale, cadre cu munci 
de răspundere din instituții centrale, re
dactori șefi ai ziarelor centrale.

ÎN ZIARUL DE AZI:
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Recoltarea orzului la cooperativa 
agricolă Găneasa-București 

Foto : M. Cioc

Ce depinde de cooperatori, de uniuni și de 
organele și organizațiile economice furnizoare

îngrijindu-se de dezvoltarea pro
prietății obștești, cerință imperioasă, 
hotărîtoare pentru creșterea puterii 
economice a cooperativelor agricole, 
pentru sporirea producției și a veni
turilor lor bănești, membrii coopera
tivelor au hotărît să investească în 
1967, în diferite obiective care asigu
ră lărgirea producției și intensifica
rea ei. peste două miliarde de Iei.

Avînd în vedere acest volum mare 
de investiții, precum si necesitatea 
realizării lui ritmice, astfel încît să 
se creeze condiții pentru îndeplinirea 
lui integrală, normal ar fi fost ca 
peste tot să se treacă la lucru încă 
din primele luni ale anului, de în
dată ce condițiile au devenit favo
rabile. iar apoi să se asigure tot ceea

La fabrica de becuri „Steaua electrică" din Fieni au început lucră
rile prevăzute în etapa a doua de dezvoltare și modernizare. Se 
construiește o nouă hală de producție — cea mai mare și modernă 
de acest fel din țară — în care se va desfășura întregul proces tehno
logic de fabricare a becurilor normale. în apelași timp, se execută 
lucrări de modernizare a grupurilor de instalații existente, care. îm
preună cu noua construcție prevăzută a intra în funcțiune anul viitor, 
vor spori — în 1970 — capacitatea de producție a fabricii cu 35 milioane 
becuri normale pe an, adică dublu față de capacitatea actuală.

Rafinăriei din Pitești Foto : M. Andreescu
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ce este necesar în vederea desfășură-. 
rii nestingherite a muncii ne șan
tiere. Trebuie spus din capul locului 
că această cerință n-a fost asigurată 
în totalitate. Urmarea : realizările 
obținute oină la începutul acestei 
luni sînt nesatisfăcătoare. Cu excep
ția unor lucrări cum sînt „amena
jările pentru irigat" și ..înființarea 
de noi plantații viticole", unde obiec
tivele prevăzute au fost în, foarte 
mare parte realizate, si a cîtorva re
giuni — București. Galati și Ploiești 
— în care procentele de îndeplinire 
a planulpi de investiții sînt ceva mai 
ridicate, ritmul în care se muncește 
pe șantiere este necorespunzător. A- 
ceasta pune în pericol realizarea 
sporurilor de producție prevăzute 
pentru anul în curs, atingerea nive
lului de venituri scontat.

Mari rămineri în urmă se constată 
îndeosebi la lucrările de constructii- 
monta.i. deși acestea, după cum se 
știe, au o pondere însemnată în vo
lumul total al investițiilor. Cea mai 
convingătoare dovadă este numărul 
mare de obiective neatacate încă : 311 
magazii din 678 cuprinse în plan, 419 
grajduri din 1361. peste 120 mater
nități pentru scroafe din 272. aproape 
130 hale de păsări din 214. aproape 
470 saivane din 800 cite sînt prevă
zute. 12 hectare de sere din totalul 
de 36 hectare stabilit ș.a.m.d. Dacă 
la această situație total nesatisfăcă
toare adăugăm rezultatele mediocre, 
uneori chiar submediocre înregistrate 
și la alte capitole ale planului de in
vestiții (,-,noi plantații pomicole", „a- 
limentări cu apă". „lucrări de elec
trificare"). rezultă că. în genere, bi
lanțul pe primele cinci luni ale anu
lui în curs nu este satisfăcător. Și 
nu trebuie uitat că acestea sînt cifre 
medii pe țară, care voalează rămî- 
nerile în urmă si mai pronunțate ale 
unor regiuni si raioane. Cum poate 
fi calificată situația din cooperativele 
agricole din raionul Hîrșova. bună
oară. care din cele 56 de milioane de 
lei destinați investițiilor au utilizat 
doar 11 milioane?

încercînd să dea o tentă de roz 
tabloului general nesatisfăcător exis
tent, diferite 
pundere ale 
susțin că, în 
tivelor care _____  ________..
mai mic decît cel stabilit inițial în 
plan. Prin urmare — ni se spunea — 
procentul real al realizărilor este 
ceva mai mare. Nu punem în discu
ție valabilitatea unor asemenea afir
mații fiindcă, din exemplele ce ne-au 
fost furnizate, s-ar părea că. într-a
devăr. ele exprimă într-o anumită 
măsură situația de fapt. Dar se ri
dică următoarea problemă : dacă co
operatorii au renunțat pe parcurs la 
unele obiective (cazul unor unități 
din regiunea Crisana care, cercetind 
posibilitățile de cazare a efectivelor, 
modul cum este folosită capacitatea 
construită, au hotărît să nu mai ri
dice grajdurile pentru vaci si ani
male de muncă prevăzute), nu în
seamnă. între altele, că initial, la în
tocmirea planului. în unele unităti 
s-a lucrat de mintuială. fără să se 
analizeze cu discernămînt nevoile 
reale și posibilitățile materiale exis
tente ? Reăultă de aici că uniunile 
cooperatiste, cărora le revenea sar
cina să-i ajute pe cooperatori să 
cîntărească cu. multă grijă ce tre-

Radu ATANASESCU

cadre cu munci de răs- 
uniunilor cooperatiste 
prezent, numărul obiec- 
trebuie executate ar fi

(Continuare în pag. a III-a)

profilul inginerului 
in invătămintul

3»

de prof. ing. Iosif EGRI
rectorul Institutului politehnic din Galaji

Perfecționarea învățămîntului superi
or este strîns legată de cerințele pro
gresului social, științific și tehnic. Ea 
nu se realizează printr-o simplă pla
nificare a dinamicii învățămîntului, 
ci printr-un ansamblu de măsuri me
nite să ducă la îmbunătățirea conținu
tului și eficienței procesului instructiv- - 
educativ. în cele ce urmează ne vom 
limita la cîteva dintre problemele mul
tiple și complexe de dezvoltare și 
perfecționare care se pun astăzi învă
țămîntului superior tehnic.

în condițiile țării noastre și în sta
diul actual .și de perspectivă al dez
voltării economiei naționale, formarea 
inginerilor cu profil larg prezintă a- 
vantaje incontestabile. Pregătind vi
itorul inginer, școala superioară este 
chemată să îndeplinească două ce
rințe esențiale : să-i formeze un cu
prinzător orizont de cunoștințe știin- ■ 

. țifice generale și de specialitate și să-l 
înarmeze cu priceperea și deprinderea 
de a-și asimila tot ce apare nou în 
domeniul său de specialitate. Limita 
specializării variază, evident, tn funcție 
de nivelul de dezvoltare a științei și 
tehnicii, de apariția unor noi ramuri 
ale științei și tehnicii. La fiecare etapă, 
viață va indica’ipină unde trebuie să 
se meargă în această direcție.

Dezvoltarea impetuoasă a științei 
și tehnicii moderne impune revizuirea 
periodică a programelor de curs, a- 
daptarea loi la nivelul cerințelor ac
tuale și de perspectivă. Experiența 
mai multor promoții de ingineri de
monstrează că este necesară permanent 
o justă dozare a cunoștințelor de cul
tură generală în raport cu cele de 
specialitate. Formarea unui mod crea
tor de gîndire și de investigare ști
ințifică, lărgirea orizontului de cul
tură generală al studenților — condiție 
a permanentei situări a viitorului in
giner în actualitatea ramurii sale de 
lucru, a evitării depășirii acestuia de 
progresul științific și tehnic contem
poran lui — vor fi asigurate, după 
părerea mea, prin creșterea ponderii 
matematicii, fizicii, chimiei etc. în 
pregătirea științifică. Fără o bază 

, științifică solidă în domeniul matema
ticilor, adecvate evident specialității 
respective, studiul disciplinelor de 
cultură tehnică și de specialitate nu 
poate da rezultatele dorite. Cadrele 
didactice ar trebui să acorde mai 
multă înțelegere și să desfășoare o ac
tivitate mai susținută pentru corela
rea matematicilor cu disciplinele de 
specialitate, știut fiind că abstractiză-

(Continuare în pag. a IV-a)
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o vizită oficială în Olanda
Ion Gheorghe Maurer, va face o 
vizită oficială în Olanda în a doua 
jumătate a lunii iulie a. c.

La invitația guvernului Olandei, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România,

ochii?

(Continuare în pag. a Il-a)
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Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii
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...închidem

In inferiorul fabricii de azbociment din cadrul Complexului pentru maleriale de 
construcții din Bîrsești

V

NUME
Nu știu de ce (sau poate că 

este doar o falsă impresie a 
mai jos iscălitului...) pierdem 
uneori uzul unui cuvin t. O 
ciudată slăbiciune ne cuprinde 
atunci cind împrejurările ni-l 
cer și in loc să-l rostim 
veche și bună 
nească facem 
de parcă ar 
vocabulă de 
ționare. Dacă 
mul de ipocrizie isau 
tem la suprafață, in zona 
limpede lumină a lucidității!) 
îi spunem mitocanului, mito
can și mitocăniei, mitocănie. 
Căci despre „mitocan" sau „bă
dăran" sau „prost crescut" este 
turba.

Să ne înțelegem: nu mă gin- 
desc la scandalagii, la der
bedei, la huligani, intr-un cu- 
vint la toată speța aceasta 
care, la urma urinelor, este 
precis încadrată in articolele și 
paragrafele codului penal. Mă 
gi.ndesc. la mitocanul cel de 
toate zilele: la cel care îți vor
bește cu „bă" in ziua cind 
ați făcut cunoștință sau aș
teaptă întotdeauna să-l saluți; 
la vînzătorul ce se poartă „de 
parcă e pe moșia lui taică-său" 
(altă expresie pe nedrept ui
tată...) ; la pasagera relatind 
unei amice — eu o discreție de 
aude trei sferturi de autobuz — 
tot ce i-a comunicat medicul 
din cabinetul căruia a ieșit a- 
cum o jumătate de oră; la 
funcționarul public care nici 
picat cu ceară nu te-ar invita 
să iei loc, o dată intrat la el, 
și la solicitantul ce irumpe vo- 
ciferind: la locatarul care zgu
duie cinci etaje cu aparatul de 
radio, la ' cel căruia nici nu-i 
trece prin minte că ușile se 
pot închide și netrintite, la cel 
care se urcă in tramvai, im- 
brîncind, la cel care clefăie in 
timp ce mănincă, la nebărbie
rit. la slinos, la., dar lista e 
lungă și, eventual, vă puteți a- 
muza completind-o.

Dacă e puș la punct, se 
apără zicînd că „n-a crescut 
cu guvernantă". E drept; după 
cum e drept că am intilnit și 
mitocani „crescuți cu guver
nantă".

Să dezgropăm cuvîntul; să 
lăsăm deoparte ciudata noas
tră amnezie, să dăm cezarului 
ce e al cezarului și mitocanu
lui ce e al mitocanului: în pri
mul rînd un nume. O dată nu
mit, restul e parcă mai ușor 
de făcut........

in
limită româ- 

volte lingvistice 
fi cine 
netrecut 
părăsim

știe ce 
in die- 

miligra- 
il scoa- 

de

George-Radu CHIROVICI
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Recenta hotărîre a partidului și gu
vernului privind reglementarea pro
gramului de muncă și întărirea dis
ciplinei în producție precizează clar : 
„în vederea utilizării complete a 
timpului de lucru se interzice cu de- 
săvîrșire scoaterea din producție în 
timpul lucrului a muncitorilor, ingi
nerilor, economiștilor, tehnicienilor, 
funcționarilor, cadrelor de conducere 
pentru ședințe, adunări, consfătuiri, 
activități culturale, sportive sau alte 
acțiuni cu caracter obștesc".

Zilele trecute, ne-am adresat unui 
număr de peste 100 de muncitori, 
tehnicieni și activiști obștești din în
treprinderile orașului Ploiești cu ru
gămintea de a arăta cum se respectă 
această prevedere a hotărîrii. Vom re
lata, în rîndurile ce urmează, o parte 
a acestor aprecieri, completate cu 
constatări la fața locului.

Uzina de utilaj chimic. Nu am mai 
găsit aici, cum eram obișnuiți pînă 
de curînd, acel du-te-vino al maiștri
lor, inginerilor, muncitorilor chemați 
„urgent" la diferite servicii tehnice și 
administrative. Mai mult, am găsit la 
locurile de muncă, chiar în ultimul 
minut al zilei de lucru, pe unii spor
tivi, dansatori sau coriști, care în mod 
obișnuit plecau mai devreme la an
trenamente și repetiții. Directorul uzi
nei, ing. Eugen Toma, ne arată că 
„s-a pus cruce" tuturor scoaterilor din 
producție, altă dată foarte frecvente, 
într-adevăr, potrivit unei situații in
complete, înainte de hotărîre numai

în două luni s-au sustras din timpul 
productiv circa 1 000 de ore-om pen
tru repetifii ale formațiilor artistice.

Situația era asemănătoare la Com
binatul petrochimic Ploiești. Datorită 
diferitelor chemări la minister și la 
organele locale de stat și obștești, lu
nar se înregistrau 150—200 de oa
meni plecați din producție — aiată 
Nicolae Popa, șeful serviciului orga
nizarea producției și a muncii.

— S-a pus capăt acestui exod zil
nic ?

— Intr-adevăr, nu se mai scot atîți 
oameni din producție. Totuși... Bi
roul nostru se află lingă comitetul 
sindicatului ; de dimineața pînă la 
plecare se perindă pe aici muncitori, 
chemați pentru tot felul de „tre
buri urgente",

Rafinăria Brazi. La comitetul sin
dicatului vin, în tirppul orelor de lu
cru, oameni din toate secțiile rafină
riei care se întinde pe zeci 
taie. Ion Rotaru a venit să-i 
președintele un act; drumul 
telierul de conducte unde
pînă la sindicat și înapoi durează pe 
puțin 30 de minute. Alții vin pen
tru a li se ștampila biletul de odihnă.1 
Totuși tov. Nicolae Negulescu, pre
ședintele comitetului sindicatului, nu 
a găsit cu cale nici să-i critice pe

Călătorul care poposeș
te azi 
se va 
rașul 
dintre 
zări urbane din 
că în curînd va sărbători 
600 de ani de existență. 
Totul respiră aici tine
rele, prospețime. Bule
vardele largi, străzile 
drepte umbrite de arbori 
și mărginite de flori, co
loritul vesel al noilor 
blocuri, circulația trepi
dantă lasă impresia unei 
viefi citadine moderne, 
întreprinderile vechi 
noi, ce-și oglindesc 
tururile impunătoare 
apele bătrînului Danubiu, 
sugerează forță, dina
mism, ritmul propriu ora
șelor industrializate.

Cu toate acestea, după 
mărturii neîndoielnice. 
Brăila are respectabila 
vîrstă de șase secole. în 
Arhivele Statului din Bra
șov se află un document 
care reprezintă actul de 
intrare a Brăilei pe arena 
Istoriei. Este un hrisov dat 
de Vlaicu l, domnul Țării 
Românești,'rin 1368, prin 
care se acordau privilegii 
negustorilor brașoveni de 
a face comerț cu cei din 
Brăila. Este vorba de pri
mul document scris caie-i 
atestă prezența. Arheo
logii însă afirmă că Brăi
la, ca așezare omeneas
că, are o existență de 
milenii. In cartierul Brăi- 
lița, cu ocazia unor săpă
turi arheologice, care con
tinuă și în prezent, s-au 
descoperit urme de viață 
datînd din neolitic. Cu a- 
jutorul obiectelor găsite în 
acest cartier se poate ur
mări evoluția vieții pe a- 
ceste meleaguri de-a lun
gul a mai mult de patru 
milenii și jumătate. Po
doabele din scoici ce sau 
găsit aici demonstrează 
că vechii locuitori ai Brăi
lei întrețineau legături cu 
negustorii din mările su
dice. La Chișcani, Baldo- 
vinești și chiar la funda
țiile noilor construcții s-au 
găsit mărturii ‘ ale popu
lației daco-romane, pre
cum și ale popoarelor mi
gratoare poposite pentru 
scurte perioade în dru
mul lor spre apus. La data 
cind hrisovul lui Vlaicu I 
amintește de exisțențq

în Brăila cu greu 
lăsa convins că o- 
acesta este una 
cele mai vechi așe- 

țară și

Și 
con- 

în

ei, Brăila era un tîrg 
bine închegat, pnn care se 
scurgeau, mari, bogății 
dinspre uscat spre apă și 
invers. De-a lungul seco
lelor care au urmat. Brăi
la și 30 de sate din jur 
au constituit o raia tur
cească. La începutul se
colului XIX se pune capăt 
stăpînirii otomane și tot
odată unei epoci pline de 
zbucium pentru portul 
dunărean.

Brăila mal apropiată 
zilelor noastre, pe care o 
cunoaștem din cărțile lui 
Panait Istrati, era un oraș 
în care 
tîra de 
tulul în 
colo pe 
porților.
și armatori stabiliți în 
Brăila scoteau profituri e- 
norme din admirabila așe
zare a orașului aflat între 
Dunăre și fertilul 
gan. Singura 
a orașului 
tul. Vasele se 
și se descărcau 
astfel că cei mai 
brăileni, locuitorii 
cartiere întregi, erau ha
mali sau căruțași.

Mulfi dintre locuitorii a- 
cestoi cartiere și-au 
schimbat de mult mese
ria. Munca în port a fost, 
în mare parte, mecaniza
tă. Industria orașului, dez
voltată impetuos în ulti
mele două decenii, avea 
nevoie de mină de lucru 
calificată în cele mai noi 
ramuri ale tehnicii contem
porane — construcția de 
mașini, chimia etc. Orașul 
a început să-și scrie o 
nouă istorie. In locui mici
lor ateliere de altădată 
s-au construit întreprinderi 
noi, puternice — uzina de 
utilaj greu „Progresul", u- 
zina „Laminorul", Șantierul 
Naval „1 Mai", fabrica de 
confecții, fabrica de ci
ment. iar în ultimii ani 
complexul de industria
lizare a lemnului, combi
natul de celuloză și hâr
tie și combinatul de fibre 
artificiale. Brăilenii 
pînesc azi profesii 
dintre, cele mai diverse și 
mai complexe: de la con- 
slrucfia de mașini grele

Rodica ȘERBAN

viata abia se 
pe cheiurile por- 
cafenea și de a- 
scaunele din lața 
Marii cerealieri 

stabiliți

Bără- 
parte vie 
era por- 

incăicau 
manual, 

mulfi 
unor

sfă- 
noi,

(Continuare în pag. a V-a)
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La Mamaia.
Foto : Gh. Vințilă

FAPTUL
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Tradiție
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Zi de iunie. Peronul 
Pașcani. Doi bărbați în vîrstă 
se îmbrățișează. Sînt tată și 
fiu. Tatăl, Nicolae Aileni, are 
84 de ani. A fost mecanic de 
locomotivă iar acum e pensio
nar ceferist; feciorul, Constan
tin Aileni, (tot mecanic de lo
comotivă) ieșea în acea zi la 
pensie. Felicitări, flori. Din lo
tul de pensionari ai Depoului 
C.F.R. Pașcani, sărbătoriți re
cent, fac parte și Constantin 
Cotoveanu, Gheorghe Zmău, 
Enea Maslincă și Grigore Pleș- 
can. împreună cu foștii lor co
legi de muncă au închinat pa
harul. Și așa, mecanicii de lo
comotivă „i-au dat' cărbuni’ 
pînă seara tîrziu.

Dicționar 
Litera b

Bigamie: prima treaptă 
schema lui Barbă Albastră; pri
mul pas în organizarea unui ha
rem personal; primul indiciu că 
ai intrat în conflict eu legea fi cu 
societatea. Ca Hans Romer din 
orașul Codlea. Ajunsese omul la 
a patra căsătorie. Ultima dată ți
nea în schemă două neveste. Cu 
acte în bună regulă.

Bucluc : „obiectul" peste care a 
dat acum Hans Romer. Variante: 
belea, năpastă, pacoste, și (regio
nal) a băgat-o pe mînecă. Să-l ve
dem deci pe unde scoate cămașa.

Mica 
ciupeală

Gheorghe Pop, gestionar la 
cooperativa de consum „Pro
letarul* din Chișineu-Criș, ciu
pea din buzunarul cumpărăto
rilor. Ciupea gras la preț. Ani 
de zile a vîndut, mărfuri cu 
suprapreț. Așa a „agonisit’ 
98 776 lei. Furtul era acoperit 
prin întocmirea de acte false. 
Gestionarul a fost trimis în ju
decată. Acum ar vrea să mai 
ciupească ceva din pedeapsă 
(știți, năravul...). Dar nu-i mer
ge. Aici nu ține ciupeala.

Epitaf
(și o morală)

„S-a stins, după o lungă și grea 
încercare, prostia a doi oameni 
din Mitrofani (Drăgășani) care 
s-au judecat opt ani pentru o bu
cățică de pămînt. Curmîndu-le 
dihonia, cooperativa agricolă a re
partizat terenul respectiv altui co
operator, străin de cearta celor 
doi, iar acestora le-a dat în 
schimb alte terenuri. Acum, be- 
licoșii din Mitrofani — llie Tecioiu 
și Tudor Ghilencea — au devenit 
dinfr-odată înțelepți, constatînd că 
pentru locșorul care valorează 
circa 1 000 lei au cheltuit cu pro
cesele... 20 000 lei. De-o mai fi
neau așa, ajungeau la sapă de 
lemn, Trecătorule, ia aminte I",

Am avut
un nume

La două luni după căsătorie, 
Ion Sepși din Ploiești, (str. Gră- ! 
niceri 9) a avut o surpriză. Tova
rășii de la sfatul popular orășe
nesc i-au comunicat că, de fapt, 
îl cheamă Zamfirescu. Și deci, tre
buie să se conformeze. Mai de
parte iată ce-a urmat: ’La tribu
nal, Sepși a devenit Zamfirescu 
(cu toate protestele lui și ale pă
rinților). Apoi a fost înfiat de 
propriul său tată. Cînd să răsufle 
ușurat că devenise el însuși (adi
că Sepși) iată că-i calcă pe urme 
(fără voia ei) soția. Ea, devenită 
Sepși, trebuie să-și schimbe nu
mele în Zamfirescu, apoi din nou 
în Sepși. Dar nu asta-l mîhnește 
cel mai mult pe bietul om, ajuns 
fără voia lui finul sfatului popu
lar. Acum are experiență, știe ce 
să facă. Altul e baiul: așteaptă 
un copil și nu știe ce nume va 
purta : Sepși sau Zamfirescu ? 
Sau poate că cei de la sfatul 
popular vor duce treaba pînă la 
capăt și-i vor da copilului uri al- 
treilea nume. Nu e exclus.

Rubrică redactată de;
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S-A TURNAT
APA LIMPEDE

Dosarul cusut cu ață albă s-a 
închis după ce șase luni calomnia 
i-a îngrămădit între coperți multe 
file ticluite cu patimă bolnăvi
cioasă.

„S-a turnat apă limpede în pa
har..?' Nu numai din cuvintele a- 
cestea, dar și de pe chipul celui 
ce le rostise se putea ghici cum 
puterile i-au fost descătușate ; i-a 
fost confirmată încrederea în spi
ritul de dreptate, de imparțialitate 
cu care organele de partid au făcut 
lumină în cazul lui.

Ca grindina s-au năpustit în ul
tima jumătate de an reclamațiile, 
sesizările, memoriile și plîngerile a 
doi cetățeni împotriva directoru
lui combinatului de sere din Arad. 
Aproape că n-a rămas organ cen
tral, regional, local de partid, sin
dicat, instituție de stat, presă, bi
rouri de sesizări (și ziarul nostru 
a primit o asemenea reclamație e- 
ronată) unde aceștia să nu-și fi 
lăsat cîteva reclamații, trase parcă 
la șapirograf. Fiecare din aceste fo
ruri a trimis delegați la fața locu
lui, care au cercetat, au stat de 
vorbă cu oamenii și au făcut re
ferate.
lor nu au rezultatul scontat, a ur
mat a doua fază; plini de agresi
vitate au început să-i împroaște cu 
noroi pe cei ce au efectuat anche
tele, etichetîndu-i părtinitori, rău
voitori, subiectivi. Cînd obo
sesc să scrie, sau cred că li se ter
mină cerneala și hîrtia, își mută 
centrul de răspîndire a calomniilor 
și intrigilor în cafenele, pe stradă.

Observînd că demersurile

URBANISMUL
LA HUNEDOARA

FărM a putea afirma că orașul Hune
doara s-a transformat într-o localitate 
cu parcuri și grădini, lucru foarte ne
cesar de altfel, se impune recunoaște
rea exisfenfei unor întinse spații verzi 
și peluze cu flori, frumuseți gingașe ce 
contrastează puternic cu copleșitoarea 
prezență a combinatului siderurgic. 
Seara, șiruri de lumini brăzdează ora
șul, reliefînd ce merită văzut, estom- 
pînd în parte stridențele arhitectonice, 
rezultate ale unei concepții neuniforme, 
poate, mai corect spus, ale lipsei de 
concepție în dezvoltarea acestui im
portant centru industrial. Dacă smogul 
pe care-l revarsă în permanență coșu
rile înalte acoperă cu patina lui toate 
clădirile, mohorîndu-le înainte de vre
me, florile, verdeața gazonului și a 
copacilor își pun asupra orașului o pe
cete de vigoare și tinerețe.

Orașul numără actualmente circa 
10 000 de apartamente moderne, cu un 
confort evident, situate, cea mai mare 
parte, în blocuri ridicate în ultimii opt- 
nouă ani. Șase localuri spațioase de 
școală, trei săli de spectacole — de 
teatru și cinematografe, un spital nou 
cu 700 paturi, în curs de finisare, un 
stadion cu 15 000 locuri, o rețea de 
alimentare cu apă de aproape 80 km, 
alta de canalizare de aproximativ a- 
ceeași lungime, una de iluminat public 
de peste 50 km, una de termoficăre, o 
centrală telefonică automată cu 2 000 de 
numere și multe alte elemente edilitar- 
urbanisfice noi sînt menite să satisfacă 
cerințele populației. Vechiul oraș, cu cei 
șapte mii de locuitori ai săi, a rămas 
de fapt un fel de apendice comercial- 
gospodăresc, masat în apropierea in
trării principale a combinatului.

Spuneam că, la.prima vedere, ora
șul face o impresie bună. Să vedem cum 
este el gospodărit.

Hunedorenilor le place curățenia, țin 
la orașul lor și, ori de cite ori se 
apelează la ei pentru a contribui la 
înfrumusețare, la realizarea unor lucrări 
gospodăreșți-edilitare, nu se dau în 
lături. Dimpotrivă. Dovadă că prevede
rile pe acest an ale sfatului popular care 
stabileau lucrări în valoare de trei mi
lioane lei, ce urmau a fi realizate prin 
muncă patriotică, au fost nu numai 
îndeplinite, ci și depășite în primele 
cinci luni. Ca urmare, angajamentele 
au fost sporite cu încă un milion de 
lei. lată deci secretul apariției florilor 
și al peluzelor.

In cadrul preocupărilor privind salu
brizarea orașelor, s-a insistat nu odată 
asupra obligațiilor ce revin sfaturilor 
populare de a asigura ridicarea zilnică 
a resturilor menajere. La Hunedoara, 
deși cetățenii plătesc taxele cuvenite, 
serviciul salubrității din cadrul între
prinderii de gospodărie orășenească 
nu-și face datoria cum se cuvine. Loca
tarii blocurilor se plîng că lipsesc plat
formele pentru depozitarea gunoiului, 
că nu sînt suficiențe cutii. Piedica solu
ționării acestei cerințe elementare este 
de natură strict administrativă : lipsa 
unei decizii a sfatului popular regional 
care să reglementeze procurarea lor de 
către cetățeni. Dar cîți ani trebuie aș
teptată o astfel de decizie ? Concomi
tent cu această chestiune, trebuie re
zolvată și problema platformelor pentru 
aceste cutii, cît și aceea a unei plat
forme de depozitare a resturilor me
najere în afara orașului. Așa cum co
mitetul executiv a știut să oblige între
prinderea de gospodărie orășenească să 
mențină în permanență curățenia stră
zilor, iar întreprinderea regională de 
electricitate — să întrețină rețeaua de 
iluminat public (refuzînd plata unor 
prestații neefectuate), cu aceeași exi
gență trebuie să asigure luarea de mă
suri pentru colectarea zilnică a deșeu
rilor menajere de la blocuri, pentru 
menținerea salubrității în zona fostelor 
tabere muncitorești, practic lipsite de 
jjn sistem eficient de canalizare, pen-

tru menfinerea igienei în toate cartie
rele.

De ani de zile, aprovizionarea cu apă 
a Hunedoarei este o problemă deschisă. 
Cîteva obiective mai importante ale 
refelei de distribuire — două conducte 
de legătură și două rezervoare — au 
intrat recent în funcfiune, dar re- 
stricjiile de consum . în anumite ore 
și în special după-amiaza, cînd oame
nii vin de la lucru, continuă să tie 
neplăcut resimjite. Dacă, în dezvol
tarea lui, orașul n-a firiut pasul cu creș
terea combinatului, nici refeaua de apă 
n-a ținut pasul cu creșterea 
Soluțiile aplicate deocamdată 
degrabă paleative, care 
tisfac necesităfile acestui, oraș mare și 
important, în plină dezvoltare. Pînă și 
fabrica de pline are dificultăți în desfă
șurarea unei activităfi normale din cauza 
întreruperilor de aprovizionare cu 
apă, iar rezervele ce se fac în localurile 
de alimentajie publică nu garantează o 
igienă perfectă. Specialiștii din diferite 
sectoare cu care am discutat propun — 
ca o rezolvare de moment, firește — 
reeșalonarea orelor de distribuire a 
apei, în așa fel încît restricțiile să fie 
mai puțin resimfite. In același timp, se 
cer luate măsuri pentru grăbirea lucră
rilor de acest fel care sînt prevăzute, 
spre a se soluționa definitiv aprovizio
narea cu apă a Hunedoarei.

Un sector asupra căruia trebuie să 
fie îndreptată zi de zi atenfia sfatului 
popular orășenesc este acela al trans
portului în comun. Dacă multe perioade 
din zi se poate călători relativ comod 
cu autobuzele I.G.O.H., la orele de 
intrare și ieșire din schimb acestea 
sînt suprasolicitate, nu fac fată fluxului 
mare de călători, în majoritatea lor 
muncitori ai combinatului. Dificultățile 
se explică prin aceea că cea mâi mare 
parte a parcului de autobuze se află 
într-o stare de uzură înaintată, multe 
avînd nevoie de reparații capitale. 
Lipsesc însă atelierele de întrefinere. 
Dar, adevărul este că și parcul existent 
ar putea fi mai bine exploatat, dacă 
între programele diferitelor unităfi ale 
combinatului ar exista decalaje mai 
mari, dacă s-ar realiza o mai sfrînsă 
colaborare între conducerea administra
tivă a combinatului și sfatul popular.

orașului, 
sini mai 
nu sa-

Recent, de exemplu, mai multe munci
toare au venit în audientă la președin-4 
tele sfatului popular, să reclame că 
seara tîrziu se retrăseseră toate auto
buzele de pe unul din trasee și au fost 
nevoite să meargă pe jos acasă. Ce se 
întîmplase ? .In cadrul combinatului, la 
schimbul al doilea de lucru, se opera
seră unele decalări de program, care 
nu fuseseră aduse la cunoștinfă nici 
sfatului, nici întreprinderii de gospodă
rie orășenească. Măsura necesară — 
de asigurare a mijloacelor de transport 
— a fost luată imediat. /

Este bine că sfatul popular a inter
venit operativ la solicitarea cetățenilor. 
Dar, în calitatea sa de organ al puterii 
locale, investit cu răspunderea orga
nizării și conducerii întregii activităfi 
de deservire, trebuie să fie el însuși 
un factor activ, receptiv în sesizarea 
problemelor de viată ale cetăfenilor, 
plin de inițiativă în rezolvarea lor.

In încheierea acestor însemnări am 
vrea să mai semnalăm un aspect pri
vind activitatea gospodărească. La 
Hunedoara, cea mai i mare parte a 
fondului locativ este nou și bine între
ținut. Dar, ca urmare a faptului că nu 
s-au construit suficiente cămine pentru 
nefamilișfi, 715 apartamente sînt încă și 
astăzi folosite în acest scop. Administra
țiile respective însă, unități ale combi
natului siderurgic și ale întreprinderii de 
construcfii siderurgice, nu-și fac datoria 
și nu le întrețin cum trebuie. Clădirile, 
și în special instalațiile, se degradează. 
In această chestiune (și, cum am ară
tat înainte, și în altele) raporturile din
tre conducerea combinatului și sfat nu 
sînt de strînsă colaborare, cum firesc și 
necesar ar fi fost să fie.

Dacă âr fi să privim activitatea sfatu
lui popular hunedorean prin prizma 
realizărilor și lipsurilor încă manifes
te în activitatea gospodărească-edilitară, 
ajungem la concluzia că însemnate re
zerve sînt încă departe de a fi fost 
puse în întregime în folosul cetăfenilor, 
al interesului general. Hunedorenii aș
teaptă de la sfatul lor popular luarea 
unor asemenea măsuri', astfel ca toate 
serviciile publice să funcționeze irepro
șabil, la nivelul cerințelor și exigențe
lor actuale.

închidem
PAHAR ochii ?

— N-a plecat bine o comisie de 
anchetă și a venit alta; Justețea 
dispozițiilor pe care le dau e pusă . 
la îndoială.

Deprimarea directorului e de în
țeles. Oricît de dîrz ar fi caracterul

Aria calomniei
3

omului, sub o asemenea stare de 
tensiune, permanent ținta calom
niilor, omul simte uneori că îl pă- 

puterile. Cu ce tragere de 
să lucreze ? Și cînd ? — 
mereu sub hărțuiala anche-

răsesc 
inimă 
dacă e 
telor.

Fără 
o îndatorire a oricărui cetățean de 
a sesiza neregulile, abuzurile, indi
ferent de persoane și de funcția 
lor. Dar e de la sine înțeles că 
sesizarea trebuie făcută cu gînd 
cinstit, fără patimă și clevetire.

Zilele acestea, s-a încheiat ultima 
cercetare, efectuată de un colectiv 
al Comitetului regional de partid 
Banat, condus de președintele cole
giului regional de partid. Asistînd 
la ședința biroului Comitetului o- 
rășenesc de partid Arad, în care a 
fost prezentat rezultatul cercetări
lor, am văzut cum rînd pe rînd 
acuzații, grave sau mai puțin grave, 
aduse directorului prin puzderia de 
reclamații, erau respinse: „nu se 
confirmă", „nu se confirmă".

îndoială este un drept și

A început perioada concedii
lor de vară, a excursiilor auto
mobilistice spre locurile pito
rești de la munte sau de pe li
toral. Pe șoselele principale, din 
loc în loc, cooperația de consum 
a plasat unități de alimentație 
publică unde călătorul poate 
face un popas plăcut la ora me
sei. Amintim, în rîndurile de 
mai jos, cîteva dintre unitățile 
care merită să fie vizitate.

Pe șoseaua București—Ploiești, 
la km 22, se află grădina de 
vară Săftica. Interiorul localu- 

stil româ- 
ringul de 
Locul de 

este beto- 
a restau- 

va-

lui. este amenajat în 
nesc, iar grădina și 
dans sînt mozaicate. 
parcare a mașinilor 
nat. Lista de bucate

.. rantului oferă numeroase 
riante de alcătuire a unui me
niu gustos. Sînt recomandate, 
în primul rînd, specialitățile ca
sei: frigărui, mușchi împănat, 
tqcfyitură CU usturoi și mămăli- 
guță, pui la frigare, toate stro
pite cu vinul casei produs în 
podgoriile Stațiunii experimen
tale viticole Valea Călugărească, 
cît și vinuri superioare din cele 
mai renumite podgorii din țară. 
Dejunul sau cina pot fi comple
tate cu. cafeaua fiartă în nisip, 
in fața consumatorilor, după re
țetele specialiștilor din insula 
Ada-Kaleh.

O Altă grădină de vară se a- 
flă pe șoseaua București—Olte
nița, la km 25, intr-o pădure 
deasă de stejari bruni, iste vor
ba de terasa „Pasărea". In tot 
timpul zilei se servesc prepara
te la grătar, pui cu mujdei, pre
cum și produse de cofetărie, 
fructe și răcoritoare. Vinul ca
sei este adus din podgoriile de 
la Greaca. La terasa „Pasărea" 
se poate ajunge și cu autobuzele 
D.R.T.A. care circulă din oră în 
oră de la autogara Filaret.

Pentru turiștii aflați în drum 
spre litoral, la km 74, în pădu
rea. Malu, aflată între Urziceni 
și Slobozia, este amenajat un 
plăcut loc de popas. Locul de 
parcare cît și corturile instala
te aici au paza asigurată. Pen
tru turiștii care fac un popas 
mai lung sînt instalate spălă
toare în aer liber. In apropierea 
campingului se găsește terasa 
„Stejarul" care servește între
gul sortiment de preparate la 
grătar, pui la frigare, minuturi, 
aperitive, prăjituri, răcoritoare 
și altele.

Așadar, iată-ne în fața unui fapt 
împlinit. Calomniatorii au reușit ca 
prin manevre „legale" să vicieze 
climatul de muncă dintr-un colec
tiv, provocîndu-i greutăți, daune, 
au pus pe drumuri oameni, au pri
cinuit cheltuieli fără rost, irosirea 
unui, timp prețios de muncă.

Cazul pe care-l relatăm nu re
prezintă o dispută între două părți 
— reclaînanți și reclamat — por
nită <î'n intenția de a servi intere
sele colectivității. Este o ciocnire 
între două concepții despre muncă, 
despre disciplină, despre atitudinea 
față de îndatoririle sociale.

în condițiile orînduirii noastre, 
profilul moral al omului se defi
nește în primul rînd prin atitudi
nea față de muncă, prin contri
buția sa la progresul societății. Ing. 
Irimie Simandan este director al 
Combinatului de sere Arad din ziua 
cînd acestuia i s-a stabilit ampla
samentul în cîmp gol, din ziua 
cînd singur fiind a început să lu
creze gîndindu-se la formarea vii
torului colectiv, la amploarea și 
complexitatea lucrărilor ce urmau 
să fie executate. Tot ce s-a rea
lizat în cei cinci ani de existență 
a serelor — realizări pentru care 
combinatul. a fost decorat cu Or- 
dinul Muncii clasa I și a primit 
drapelul de fruntaș pe ramură — 
a constituit o verificare a capaci
tăților sale, a hărniciei și pricepe
rii colectivului pe care-l conduce.

— De-a lungul anilor, partidul 
m-a deprins cu o disciplină de 
muncă fermă. A stabili concret, ce 
are de făcut fiecare, a controla e- 
xigent îndeplinirea sarcinilor în
credințate, a pretinde muncă, mun
că pasionată ție și tuturor salaria- 
ților este datoria oricărui cadru de 
conducere. Hotărîrile de partid sub
liniază că disciplina muncii nu este 
facultativă. Am închis poarta plim
bărilor 
ștrand, 
fotbal.
nire a
Dacă am fi făcut pe placul celor 
certați cu disciplina, unde am fi a- 
juns ? Sînt puțini aceștia, dar iată 
reacția lor — spunea directorul în 
ședința biroului comitetului orășe
nesc de partid.

Autorii reclamațiilor, loan Moașă 
și Mircea Marcu, intrați pe ușa din 
dos la combinat, prin intervenții și 
presiuni asupra inginerului-șef, au 
schimbat în cinci ani cinci locuri 
de muncă. Nu mai e cazul să ară
tăm cîte greutăți au creat aceste 
„păsări călătoare" la combinatul de 
sere. Neîndeplinirea obligațiilor ce 
le reveneau devenise o regulă. Sla
ba pregătire profesională, indolen
ța, lipsa de răspundere le-au atras 
critici și sancțiuni. administrative 
îndreptățite. Mircea Marcu a fost 
îndepărtat din întreprindere pen
tru furt. Moașă trăgea sforile 
după un loc cald, fără răspundere ; 
unde era pus, mai mult. încurca. 
Aveau pentru ce să se împerecheze 
caracterele lor. Ca răzbunare' pen
tru cei ce erau intransigenți cU ei 
și „nu-i înțelegeau", au recurs la 
arma calomniei...

Discutarea acestui caz a prile
juit- concluzii prețioase pentru 
participanții la ședința biroului 
mitetului orășenesc de partid 
rad. Avea dreptate președintele 
legiului regional de partid Banat, 
Iosif Bayerle, cînd spunea ~x

în timpul programului, la 
la film, coafor, croitoreasă, 
Am cerut stricta îndepli- 

obligatiilor profesionale.

Iosif Bayerle, cînd 
lucrurile n-ar fi ajuns așa 
parte, nu s-ar fi cheltuit 
asemenea

(Urmare din pag. I)
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timp pentru cercetări și anchete, 
dacă biroul comitetului orășenesc 
de partid ar fi cercetat chiar de la 
început cu mai mult spirit.de răs
pundere și obiectivitate reclamațiile 
ce i-au fost adresate, făcînd lumină 
asupra lor. Directorului i s-au făcut 
recomandări pentru continua spori
re a exigenței atît față de activita
tea colectivului cît și față de cea 
proprie.

S-a terminat ședința. Rememo- 
rînd discuțiile la care am asistat, 
mă gîndeam : a fost vorba de dis
cutarea sancțiunii ce trebuie dată 
unui om împotriva căruia se fă
cuseră zeci de reclamații sau de 
evidențierea meritelor unui om ca- 
re-și face pe deplin datoria ca 
membru de partid și conducător 
al unei mari unități economice ?

Adevărat, „s-a turnat apă lim
pede în pahar". Plutește însă în aer 
o întrebare exprimînd indignare, 
dezaprobare : calomniatorii de pro
fesie n-ar trebui aduși la ordine ?

Constantin MORARI)

plimbăreți, nici să le ceară să vina 
după lăsarea lucrului. Se pare că a- 
semenea situații sînt considerate fi
rești aici,. întrucît ara fost asigurați 
că hotărârea cu privire la reglemen
tarea programului de lucru se aplică 
întocmai. Oare „întocmai" înseamnă 
și faptul că secretarul comitetului de 
partid cheamă oameni în timpul ore
lor de lucru ? în ziua de 15 iunie, 
Nicolae Bălan, de la serviciul ener
getic, aștepta în fața comitetului de 
partid unde fusese convocat de to
varășul secretar, care fusese convocat 
la rîndul lui la comitetul orășenesc 
de partid...

Uzina „1 Mai". în ziua de 14 iu
nie, la orele 9, se aflau la sediul co
mitetului de partid tov. Toma Oprea 
și Lazăr Sfetcu, secretari de organi
zații de bază, chemați să depună ac
tele privind încasarea cotizațiilor de 
partid.

— într-adevăr, recunoaște tovarășul 
Nicolae Constantin, secretarul comi
tetului de partid, săvîrșind noi înșine 
asemenea încălcări, e greu să mani
festăm intransigență față de alții. 
Ar trebui mai bine reglementate și 
chemările la unele ședințe și instruc
taje ale comitetului orășenesc de partid, 
ne spune tov. Nicolae Constantin. 
Iată, ați fost de față la telefonul pri
mit pentru a-1 trimite pe maistrul Teo
dor' Radovanovici la ora 3 la un in
structaj. Dar el iese din schimb la 3 
și 15 minute. într-adevăr, insistențele 
de la celălalt capăt al firului erau 
inoportune.

Am mai întâlnit la uzina „1 Mai" 
cazuri de scoatere din producție a- 
preciate ca inevitabile, deși, după pă
rerea noastră, pot fi evitate fără mari 
eforturi. Iată două exemple. în zilele 
de 12——16 ale fiecărei luni, cei 57 de 
secretari ai organizațiilor de bază tre
buie să depună cotizațiile de partid 
la agenția C.E.C. din incinta între
prinderii, dar agenția este deschisă 
doar în timpul orelor de producție 
(7—15). Vrînd-nevrînd — ne spune to
varășul Ion Duță, din comitetul uzina). 
de partid — oamenii întrerup lucrul, 
pierzînd de fiecare dată 30 de mS. 
nute, chiar mai mult, căci avem sec
ții foarte îndepărtate de agenția 
C.E.C.".

Să fie oare atît de greu de corelat 
orele de funcționare a agenției cu 
programul de producție al uzinei ?

Același lucru cu difuzarea piesei. 
Și acum, 30 de difuzori voluntari tre
buie să iasă din producție mai mult 
de o oră spre a primi, tria, împărți 
ziarele. Este o muncă utilă desigur, 
dar o muncă obștească. De ce e e- 
fectuată în timpul lucrului ?

— Nu am ce face, spune tov. Va- 
sile Paraschivoiu, secretarul comitetu
lui de partid de la Rafinăria Plo
iești. Mîîne trebuie să scot din pro
ducție un om și să-l trimit la co
mitetul orășenesc de partid să com
pleteze fișele personale ale unor 
membri de partid. Cît despre to
varășul Gheorghe Lazăr, secretarul 
comitetului de partid de la Uzina 
mecanică Teleajen, el „se scoate" sin
gur din producție între orele 10 si 12 
pentru a mai discuta unele probleme 
cu inginerul șef sau cu președintele 
sindicatului.

Trebuie arătat că se semnalează ca
zuri de nerespectare a hotărîrii și de 
către unele ministere. Directorul ge
neral al Combinatului petrochimic diți 
Ploiești, ing. Traian Vulpe, relata că’ 
a fost obligat să-l scoată pe maistrul 
Nicolae Dungă de la serviciul de â- 
provizionare și utilaje al combinatu
lui și să-l pună la dispoziția direc
ției mecano-energetice din cadrul mi
nisterului tutelar. „Dar, deși prestea
ză o muncă în afara întreprinderii, 
va trebui să continuăm a-i plăti sa-* 
lariul. Consider că e o încălcare a li
nei prevederi exprese a hotărîrii în 
care se precizează că salariile vor fi 
plătite în raport direct cu munca e- 
fectivă prestată în producție, fiind to
tal interzisă încărcarea cheltuielilor de 
producție ale întreprinderilor cu sume 
plătite ca salarii pentru activitatea 
desfășurată în afara sarcinilor profe
sionale".

Apare, de asemenea, necesar ca u- 
nele instituții cum ar fi Comisariatul 
militar, Tribunalul, Procuratura să-și 
coreleze programul de lucru cu acti
vitatea întreprinderilor. Tineri mun
citori sînt chemați la Comisariatul mi
litar pentru vizita medicală în timpul 
orelor de lucru, cînd asemenea pro
gramări ar putea fi stabilite pentru 
după-amiază.

Investigația efectuată arată că une
le cadre de conducere din aparatul 
de partid și de stat, ca și din orga
nizațiile de masă nu au înțeles că 
precizarea din hotărâre: SE INTER
ZICE CU DESĂVÎRȘIRE nu este si
nonimă cu o recomandare facultati
vă. încercările de a justifica manifes
tările de liberalism în aplicarea ei: 
„ce să fac, nu am încotro", „nu-i nici 
o nenorocire jumătate de oră", „mai 
închidem ochii", pun piedici efortu
rilor pentru instaurarea în toate uni
tățile a unei atmosfere de strictă dis
ciplină a muncii.

Al. PLAIEȘU

O nouâ unitate de întrefinere $i reparații auto a fost deschisă la intrarea în orașul Brașov Foto : R. Costin
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PRESTĂRI DE SERVICII 
OFERITE POPULAȚIEI

Orice gospodină este preocupată 
de împrospătarea aspectului locuinței 
prin zugrăvirea pereților, așternerea 
unui strat proaspăt de vopsea peste 
lemnărie, revizuirea stării instalații
lor și efectuarea reparațiilor necesa
re etc. Întreprinderea de gospodărie 
Orășenească din Călărași poate veni 
în ajutorul celor interesați, cu perso
nal calificat în efectuarea acestor o- 
perații. Se execută, pentru popu
lație, zugrăveli și vopsiri, reparații 
în construcții, instalații sanitare, gar
duri prefabricate, sobe de teracotă 
etc.

Interesant de reținut că pentru sa
lariat! aceste luirări se fac și cu pla
ta în rate lunare.

spirit.de
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Rulmenții românești 
la nivelul

ICII iale
Directorul Fabricii de rulmenți din Bîrlad, Ștefan Dumitrescu,

relatează despre eforturile colectivului pentru ridicarea

calității produselor

Fabrica de rulmenți din Bîrlad s-a înscris, încă din pri
mul an de la înființare, pe traiectoria progresului tehnic. 
Colectivul ei a consemnat, de-a lungul anilor, rezultate 
prețioase în producerea rulmenților de calitate continuu 
îmbunătățită care, în prezent, concurează cu succes pro
dusele similare realizate pe plan mondial. Ele sînt, iără 
îndoială, rodul eforturilor, priceperii și hărniciei mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor de aici. în articolul 
de mai jos, directorul fabricii relatează despre expe
riența dobîndită în ridicarea continuă a nivelului cali
tativ al produselor.

Ceea ce aș vrea să menționez de 
la început este faptul că sporirea pro
ducției a avut loc potrivit cerințelor 
economiei naționale, adică concomi
tent cu creșterea și diversificarea ga
mei de sortimente de rulmenți. Azi, 
în fabrica noastră se produc peste 200 
de tipo-dimensiuni de rulmenți. Din
tre acestea, circa 75 la sută sînt soli
citate de beneficiarii externi din 40 

.țări ale lumii, răspîndito în 4 conti
nente. Contribuim astfel la expo."*, cu 
un volum de peste 50 la sută din pro
ducția totală de rulmenți a fabricii. 
Dar însemnate cantități de rulmenți 
mai iau calea exportului montați la 
autocamioane, tractoare, mașini elec
trice, mașini-unelte, materiale rulante 
și altele, îneît în ultimă instanță ma
rea majoritate a producției fabricii 
este destinată beneficiarilor externi.

Desigur, competitivitatea pe piața 
externă, din punct de vedere tehnic 
și economic a produselor pe care le 
fabricăm, nu s-a asigurat de la sine, 
mai ales că exportăm rulmenți în țări 
înaintate industrial, printre care Fran
ța, Belgia, Italia, Republica Federală 
a Germaniei și Anglia. Acest obiectiv 
a stat și continuă să stea permanent 
în centrul preocupărilor comitetului 
de partid al fabricii și conducerii teh- 
nico-administrative. De fapt, într-o 
uzină constructoare de mașini, îm
bunătățirea continuă a calității pro
ducției, ridicarea ei la nivelul parame
trilor mondiali, în condițiile unei ren
tabilități sporite, trebuie să preocupe 
în cel mai înalt grad colectivul și 
conducerea ei.

Rezultatele din acest an, de pînă 
acum, vin să confirme seriozitatea și 
temeinicia eforturilor depuse. Produc
ția obținută — în cadrul sarcinilor 

1 de plan și peste plan — se înscrie 
■ aproape integral în limitele maxi
me de calitate cuprinse în normele 
extrem de exigente ale exportu
lui. Nu de mult, întreprinderea de 
stat pentru comerțul exterior „Tehno- 
import" a mulțumit, printr-o telegra
mă, colectivului nostru de muncitori, 
ingineri și tehnicieni pentru realizarea 
exemplară, ritmică și chiar în avans 
a prevederilor contractuale, întrucît 
noi am devansat livrările către unii 
dintre beneficiarii externi.

Iată și cîteva dintre măsurile între
prinse, în cadrul organizării științifice 
a producției și a muncii, care ne-au 
permis să obținem aceste succese. Nu 
s-a „umblat" prea mult la parcul de 
mașini-unelte — doar în privința în
treținerii și funcționării lor ireproșa
bile. Ci, mai ales, Ia perfecționarea și 
introducerea tehnologiei avansate. 
Spre exemplu, concomitent cu aplica
rea măsurilor de înlăturare a locurilor 
înguste, serviciile noastre de concep
ție au trecut la completarea și îm
prospătarea tehnologică a documenta
țiilor, au sprijinit cunoașterea lor ri
guroasă în sectoarele de fabricație, au 
fixat termene precise pentru execuția 
S.D.V.-urilor și au stabilit grafice mai 
judicioase de producție pe decade și 
pe zile. O atenție deosebită s-a acor
dat, de la concepție, îmbunătățirii teh
nologiilor de fabricație a rulmenților 
așa-ziși „selențioși", adică cu : 
redus în funcționare. La rulmenții ra

întrucît numai așa putem aplica ope
rativ, în producția curentă, proce
deele modeme tehnice și tehnologice. 
Mai ales, în domeniul întăririi contro
lului de calitate și al exigenței în pre
cizia măsurătorilor depunem mari e- 
forturi. în acest sens, continuăm do
tarea și extindem utilizarea unor in
strumente precise de măsură, a unor 
etaloane stabilite în condiții de labora
tor, înlăturînd mijloacele subiective de 
control, de tipul șabloanelor și calibre- 
lor. Ele au fost bune un timp, dar 
acum sînt depășite, nu mai corespund 
cerințelor unei calități înalte. Totodată, 
activitatea controlului de calitate am ’ 
organizat-o în așa fel îneît ea să cu
prindă toate fazele de producție, în
cepînd cu intrarea materialului în fa
brică și terminînd cu livrarea produ
sului finit. în fiecare secție producti
vă sau auxiliară lucrează un grup de 
controlori, aflați în subordinea unui 
tehnician C.T.C. Controlul se execută 
minuțios, prin sondaje — în cazul o-

perațiilor interfazice — și bucată cu 
bucată la trecerea inelelor de rul
menți dintr-o secție în alia, potrivit 
fluxului tehnologic.

Evident, cerințele calitative mereu 
crescînde care se pun în construcția 
rulmenților nu ne dau dreptul să ne 
oprim aici. Mai sînt încă rezerve in
terne care pot asigura îmbunătățirea, 
în continuare, a calității producției 
noastre. Ultimele analize întocmite au 
arătat că în fabrică s-a creat un ca
dru adecvat realizării perseverente și 
exemplare a sarcinilor calitative și 
cantitative de plan și că eforturile tre
buie îndreptate hotărît spre latura c- 
conoinicității, înlăturînd, de pildă, 
pierderile din rebuturi. La forjă și la 
prelucrări mecanice acestea sînt cau
zate, în cea mai mare proporție, de 
insuficienta atenție și chiar de unele 
neglijențe din partea muncitorilor, în 
timpul lucrului sau la efectuarea regla
jelor mașinilor. Am fost astfel deter
minați să introducem, prin contabilita
tea noastră mecanizată, o evidență 
strictă a rebuturilor pe cauze și pe 
locuri de muncă, pe echipe de mun
citori, îneît să depistăm la timp pe cei 
neatenți sau neglîjenți, ori de cîte ori 
se încalcă disciplina tehnologică. în 
acest mod, nu numai că se pot eli
mina cauzele rebuturilor, dar avem 
posibilitatea să tragem la răspun
dere pe cei care se fac vinovați de 
producerea lor. Cît privește înlătura
rea rebuturilor înregistrate în timpul

și după tratarea termică — operație 
unde a apărut o amplificare a rebu
turilor — studiem în prezent atît cau
zele deformațiilor ivite prin lovire în 
perioada de tratare, cît și pe cele care 
apar prin așa-zisul fenomen de „îm- 
bătrînire" naturală. în sectorul de 
prelucrări mecanice accentul cade, în 
continuare, pe găsirea celor mai bune 
metode de reglare a mașinilor și uti
lajelor.

Măsurile preconizate de noi și pe 
care perseverăm să le aplicăm opera
tiv vor avea eficacitate și mai mare 
ca urmare a realizării investițiilor alo
cate încă din acest an pentru dotarea 
fabricii cu mașini-unelte moderne de 
mare capacitate și precizie, cît și prin 
extinderea halei principale de fabri
cație cu încă 12 500 mp, prin dubla
rea secției forjă, mărirea capacității 
centralei termice și de compresoare. 
Activitatea de producție se desfășoară 
acum în paralel cu cea de investiții. 
De pildă, în uzină au și început să 
sosească o serie de mașini noi. care 
vor completa capacitățile existente și 
vor înlocui utilajele învechite. Astfel, 
intrarea în funcțiune a două strunguri 
semiautomate a creat condiții mai 
bune pentru realizarea ritmică a sar
cinilor de plan în secția strungărie. 
Am început, totodată, lucrările de 
fundații la cuptorul tunel de recoa- 
cere, care va elimina stagnările la 
această operație și va crea condiții 
mai bune de aprovizionare cu semi
fabricate a secției strungărie. Față de 
sarcinile ce le avem în prezent și’ 
în perspectivă, se impune din partea 
Ministerului Comerțului Exterior a- 
tenție mai mare pentru contractarea 
și aducerea, la termen, a mașinilor și 
utilajelor prevăzute. Numai așa se vor 
crea condițiile necesare desfășurării 
normale a procesului de producție, ri
dicării sistematice a calității rulmenți
lor. Nu putem omite, în ducerea la 
bun sfîrșit a eforturilor noastre, spri
jinul primit din partea furnizorilor de 
oțel. Dintre ei, „Industria sîrmei“-Cîm- 
pia Turzii se dovedește deosebit de 
receptivă față de toate îmbunătățirile 
calitative impuse de obținerea unor 
rulmenți de calitate și, în același timp, 
se încadrează intr-o bună disciplină 
contractuală. Solicităm să ia exemplu 
de la această unitate industrială și 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
care nu întotdeauna își respectă pre
vederile contractuale. în ceea ce ne 
privește, sîntem hotărîți să ținem pa
sul cu cele mai noi cuceriri ale teh
nicii mondiale în construcția rulmen
ților, care să asigure permanent mări
rea competitivității pe toate piețele, 
adueîndu-ne astfel contribuția la creș
terea prestigiului țării noastre în rela
țiile economice internaționale.

Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș Foto : Gh. Vințilă
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gură o durabilitate sporită a rulmen
ților fabricați. Modificări menite să 
ridice caracteristicile funcționale au 
fost aduse și la rulmenții axiali. Lor 
li s-a optimizat, dacă putem spune 
așa, forma carcaselor, obținîndu-se o 
creștere a durabilității rulmenților, în
deosebi la turații mari.

Dar perfecționări simțitoare ale 
tehnologiei s-au efectuat și în sectoa
rele primare. La forjă, șpre exemplu, 
s-a trecut la extinderea operației de 
laminare cu profil, ceea ce permite 
reducerea dispersiei dimensionale a 
inelelor, precum și orientarea mai 
bună a fibrajulni. Ca urmare, rul
menții capătă o durabilitate și o capa
citate de încărcare mult sporite. Stră- 
d: ia noastră privind aplicarea unor 
tehnologii avansate este însoțită, cum 
se impune, de acțiuni privind ridica
rea calificării și specializării muncito
rilor, ca și a controlorilor de calitate. 
Adică, urmărim crearea acelui limbaj 
comun între concepție și execuție,
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în urmă cu doi ani, Maramure
șul sărbătorea un nou eveniment 
economic. La Sighetul Marmației 
era pus în funcțiune combinatul de 
industrializare a lemnului, care, 
împreună cu alte unități simi
lare, construite în ultimii ani, au 
întinerit întregul sector de prelu
crare a masei lemnoase din econo
mia forestieră. Tehnica modernă 
existentă în aceste unități, meto
dele avansate de organizare a flu
xurilor tehnologice au creat condi
ții ca C.I.L.-Sighetul Marmației, 
noile combinate, să se afirme pu
ternic în activitatea de valorifi
care, prin industrializare, a lem
nului — această bogăție națională. 
Dar, în. acest context de elemente 
moderne ale fabricației au apărut 
și persistă, la unele dintre aceste 
combinate, fenomene de neglijență 
organizatorică — mai ales în cir
cuitul de transport, în deplasarea 
și manipularea materiilor prime, 
materialelor, semifabricatelor și 
produselor finite — care constituie 
o frînă în bunul mers și dinami
zarea activității economice.

...Zilele trecute, la Combinatul de 
industrializare a lemnului din Si
ghetul Marmației. Vizitam secțiile 
de fabricație de-a lungul fluxului 
tehnologic. Cîteva vagoane încăr
cate cu cherestea erau în „aștep
tare", în incinta combinatului, pe 
rampa de descărcare. Un grup de 
oameni, probabil o echipă, a esca-, 
ladat vagoanele și iată-i, la puțin 
timp, începînd să descarce cheres
teaua. „Să o descarce" e un mod 
de a spune, întrucît ^cheresteaua 
era aruncată la întîmplare, lîngă 
linia ferată. Cineva se uită la ea 
— chipurile o recepționează — și 
alți muncitori încep o nouă muncă: 
așezarea ei în mici stive. Cheres
teaua, în sfîrșit, aranjată, își aș
teaptă rîndul la... o nouă încăr
care. Nu după mult timp, două- 
trei remorci sînt garate lîngă mi
cile sti-ve de cherestea. Aceeași 
operație: se ia fiecare seîndură, 
bucată cu bucată, și se încarcă în 
remorci. Drumul de la rampa amin
tită și pînă în depozit nu este lung : 
doar de două-trei sute de metri. 
După cîteva minute de la încărca
rea remorcilor, asistăm la o nouă

REA LI ZAREA
LA TIMP ț?

A INVESTIȚIILOR
(Urmare din pag. I)

buie inclus în planul de investiții, nu 
și-au făcut pe deplin datoria, mărgi- 
nindu-se să răsfoiască aceste planuri 
și nu să analizeze aprofundat preve
derile lor. Un asemenea stil de mun
că poate provoca perturbări în econo
mia unităților respective. De unde 
necesitatea ca Uniunea Națională să 
privească mai atent acest aspect al 
problemei, să combată cu toată ho- 
tărîrea orice manifestare de super
ficialitate.

Dar să revenim la stadiul actual 
al lucrărilor, să cercetăm factorii 
care determină întîrzierile mari a- 
mintite. E bine de precizat de la bun 
început, că foarte multe neajunsuri în. 
realizarea planului de investiții al 
cooperativelor agricole sînt provoca
te de către diferitele instituții și mi
nistere. care concură într-un fel sau 
altul la executarea lucrărilor. Este 
semnificativă în această privință pă
rerea tov. Anton Dundaru, șeful sec
ției investiții-construcții din cadrul 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție :

„Planul de investiții pe acest an 
depășește cu mult volumul de ma
teriale care se asigură prin reparti
ție. Acest decalaj poate fi recuperat 
pe plan local în cazul cărămizilor, 
varului, agregatelor de carieră și, în 
unele situații, chiar al lemnului, dar 
oțelul beton, cimentul, plăcile de az
bociment. țigla, țevile de instalație 
ș.a.m.d. nu pot fi asigurate pe plan 
local. Aș vrea să amintesc și faptul 
că, uneori, nici măcar materialele re
partizate nu sînt de bună calitate, nu 
sînt livrate în totalitate. Ia termene
le stabilite. ceea ce provoacă întîr- 
zieri. Fabrica de ciment Tg. Jiu nu 
ne-a furnizat la timp cimentul. în
treprinderea de industrie locală nr. 1 
Galați nu ne-a livrat pînă la 17 iunie 
decît 11750 m.l. din cei 50 000 m.l. de 
conducte stabiliți pe semestrul întîi. 
Uzina „Ceahlăul" Piatra Neamț ne-a 
rămas datoare cu mari cantități de 
conductă metalică de 4 țoii. Din co
tele repartizate de Ministerul Econo
miei Forestiere, o pondere însem
nată are materialul nefolosibil 
(lăturoaie, margini etc.), în vreme ce 
cheresteaua și dulapii sînt în pro
cent foarte mic.

întîrzierile sînt provocate și de 
" greutățile pe care le avem în asigu
rarea la timp a proiectelor unicate : 
pentru sere, plantații, irigații, con
strucții agrozootehnice mai compli
cate. Direcțiile regionale de îmbună
tățiri funciare și organizarea terito
riului din unele regiuni nu ne-au a- 
cordat tot sprijinul necesar. întîrziind 
predarea unor proiecte. Așa s-a în- 
tîmplat la Craiova cu o parte din. 
documentația pentru lucrările de iri
gații. Nici Oficiul de proiectare al 
Uniunii Naționale n-a putut să pre
dea la timp unele proiecre — ca ur
mare a capacității insuficiente de care 
dispune. O ultimă problemă ar fi ca
litatea proiectelor. Din cauză că „u- 
neori" se fac greșeli sau se prevăd 
lucrări costisitoare, care depășesc 
forțele cooperativelor, oamenii se 
lasă păgubași să mai realizeze obiec
tivele prevăzute".

într-adevăr. asemenea anomalii în 
materie de proiectare există. 
DRIFOT-Dobrogea, de exemplu, a în
tocmit proiecte pentru irigații în mai 
multe puncte ale regiunii, fără ca a- 
cestea să fi fost precedate de studii 
temeinice. Ca urmare, multe lucrări

au fost întrerupte. La cooperativa 
agricolă Beștepe s-a prevăzut să se 
irige 100 ha. Cînd să înceapă însă lu
crările s-a constatat că, mai întîi, 
trebuiau efectuate lucrări de dese
care. La Izvoarele, conform proiec
tului întocmit, ar fi trebuit să se con
struiască un baraj la care să se con
sume peste 30 vagoane de ciment si 
alte materiale, îneît amenajarea unui 
hectar ar fi costat 16 000 lei. .

Multe greutăți întîmpină coopera
tivele agricole și în executarea lucră
rilor de alimentare cu apă. Iată ce 
ne spune în această privință ing. Ni- 
colae Postelnicu, care răspunde de 
această problemă în cadrul Uniunii 
Naționale :

„Comitetul de Stat al Apelor șl u- 
nitățile sale executante (întreprinde
rile de foraj și alimentare cu apă — 
I.F.A.A.) trebuie să ne execute lu
crări în valoare de 45 milioane lei. 
Pînă acum însă nu am reușit să aco
perim prin contract decît lucrări cu 
un echivalent valoric 
ne. Trebuie spus 
neral. I.F.A.A. evită 
îndeosebi în zona de 
biective considerate de ele nerenta
bile : castele de ană. puțuri cu dia
metru mare, cântări de izvoare. Si 
încă ceva. Comitetul de Stat al Ape
lor îsi declină sarcina proiectării și 
executării lucrărilor de 
cu apă în cooperativele 
la nivelul necesităților 
că prin noul decret, de 
și funcționare a C.S.A. nu-1 mai re
vin asemenea atribuții. După păre
rea mea, este o problemă care trebuie 
să fie soluționată pe viitor, fiindcă 
cineva trebuie să efectueze asemenea 
obiective. întreprinderile de foraj și 
alimentări cu apă. fiind singurele u- 
nităti din tară specializate în execu
tarea unor asemenea lucrări, ar tre
bui să includă în cadrul preocupă
rilor lor și solutionarea integrală a 
acestei probleme".

Carențe ca cele semnalate de tova
rășii Dundaru. Postelnicu și alții 
ne-au mai fost prezentate și în 
trecut, atît la nivelul Uniunii Națio
nale. cît și al uniunilor regionale și 
raionale. Aceasta denotă că proble
ma înlăturării neajunsurilor aminti
te. care dăinuie de multi ani, n-a 
fost privită cu toată răspunderea de 
organele de resort din cadrul Con
siliului Superior al Agriculturii. Mi
nisterului Economiei Forestiere, Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, că acestea n-au întreprins 
măsuri energice pentru curmarea 
lor. n-au tras la răspundere cu toată 
hotărîrea conducerile întreprinderi
lor în subordine care nu înțeleg să-și 
îndeplinească exemplar îndatoririle 
pe care le au fată de agricultura co
operatistă.

Privite de pe pozițiile cooperati
velor agricole, acestea au fost, ca șă 
spunem așa. cauze obiective care 
le-au împiedicat să înregistreze un 
ritm .mai susținut în executarea lu
crărilor de investiții. Nu-i mai puțin 
adevărat însă că între factorii care 
au determinat această situație un loc 
important îl ocupă propriile deficien
te. Unele din acestea se referă la 
preocuparea insuficientă a consiliilor 
de conducere din diferite cooperative 
agricole pentru asigurarea tuturor 
condițiilor care concură la bunul 
mers al activității pe șantiere. Pot fi 
citate destule cazuri cînd echipele de 
constructori nici măcar n-au fost or
ganizate sau sînt mult prea mici

de 29,5 milioa- 
că, în ge- 

să contracteze, 
vest a tării, o-

alimentare 
agricole — 
— sustinînd 
reorganizare

pentru a acoperi volumul de lucrări 
necesare, cînd unele consilii de con
ducere, deși au tot ce le trebuie, nu 
se îngrijesc de realizarea planului de 
investiții. La Podoleni, raionul Pia
tra Neamț, consiliul de conducere 
n-a reușit să atragă în echipa de con
structori suficienti meseriași, din 
care cauză executarea lucrărilor se 
face cu mare greutate, punerea lor în 
funcțiune întîrzie. amînîndu-se une
ori pentru anul următor. La Săvinești 
și Gîrcița, același raion, asemenea 
echipe nici măcar nu există, oame
nii apelînd la meșterii din alte co
mune, care bineînțeles vin cînd își 
găsesc "vreme. La Bîtgăoani și Girov, 
tot din raionul Piatra Neamț, 
consiliul de conducere tărăgănează 
începerea construcțiilor prevăzute 
pentru acest an, deși în comună exis
tă meseriași, cooperativei i-au fost re
partizate din timp materiale etc.

Lipsurile proprii ale cooperative
lor îmbracă și alte aspecte, cu efec
te negative dintre cele mai serioase 
asupra îndeplinirii planului de inves
tiții. în esență, ele constau în de
finitivarea foarte tîrzie, abia în fe- 
bruarie-martie, a planurilor de pro
ducție și financiare ale cooperativelor 
agricole — procedeu care împiedică 
lansarea la timp a comenzilor de pro
iectare pentru diferite obiective, pro
voacă greutăți în procurarea mate
rialelor etc — și în activitatea nesa
tisfăcătoare desfășurată de unele 
uniuni cooperatiste regionale și raio
nale pentru organizarea minuțioasă 
' urmărirea atentă a modului cum 
sînt executate lucrările de inves
tiții.

în regiuni ca Banat și Oltenia, da
torită preocupării insuficiente mani
festate de uniunile cooperatiste pen
tru întocmirea la timp a schițelor de 
amplasament, eliberarea autorizației 
de construcție pentru unele obiecti
ve a întîrziat mult. Greutățile invo
cate nu stau în picioare, fiindcă în 
condiții similare. alte regiuni —• 
București. Galați. Ploiești — au ob
ținut în general rezultate mai bune, 
în majoritatea regiunilor oficiile de 
aprovizionare cu materiale își rezumă 
activitatea doar la rezolvarea scripti
că a problemelor (primirea repartiții
lor si defalcarea lor pe unităti). nu 
urmăresc dacă materialele atribuite 
cooperativelor sînt sau nu ridicate, 
nu depun eforturi să soluționeze pe 
plan local cererile de materiale care 
apar pe parcurs. Unele uniuni coope
ratiste au lăsat problemele investi
țiilor doar pe seama unui singur om 
— a constructorului. Or. ținînd sea
ma de volumul mare de lucrări, este 
evident că acesta nu poate face față 
sarcinii încredințate.

Se impune ca uniunile cooperatis
te să ia măsuri energice, operative în 
acest sens, care să asigure recupera
rea rămînerii în urmă în realizarea 
planului de investiții în toate coope
rativele agricole. De asemenea, 
este necesar să se asigure încă 
de pe acum soluționarea unor 
probleme care să preîntîmpine re
petarea în anul următor a acestei si
tuații. Potrivit părerii exprimate de 
unii lucrători ai uniunilor, ar fi ne
cesar să se definitiveze planul de in
vestiții pe 1988, cu mult timp înainte 

"" de 31 decembrie, să se asigure in
cluderea în plan numai a obiective
lor strict necesare fiecărei coopera
tive. să se coreleze prevederile aces
tuia cu posibilitățile financiare ale 
unităților și cu repartițiile de mate
riale care se primesc.

, Problema realizării la: timp și in
tegrale a planului de investiții al 
cooperativelor agricole — condiție de 
prim ordin în asigurarea progresului 
fiecărei unităti — trebuie să preocupe 
în mai mare măsură organele și or
ganizațiile de partid. Acestea sînt 
chemate să analizeze periodic stadiul 
lucrărilor de investiții, să intervină 
cu.măsuri energice, operative, ori de 
cîte ori este nevoie.’să ajute efectiv 
consiliile de conducere în înfăptui
rea sarcinilor stabilite prin plan, să 
ceară uniunilor cooperatiste să se 
ocupe cu toată răspunderea de bunul 
mers al lucrărilor-în acest, domeniu. 
Pentru că, o dată cu măsurile de 
întărire economică a cooperativelor 
agricole, baza materială a acestor 
unități trebuie să crească în mod 
corespunzător.

După 2 ani la C. I. L-Sighetul Marmației

SEMNE DE ÎMBĂTRlNIRE

PREMATURĂ

merate din lemn, care este prevă
zută, prin proiect, să fie dotată cu 
încă două autostivuitoare.

Mai intervin și alte neajunsuri 
în organizarea transporturilor in
terne, a fluxurilor tehnologice, pre
cum și întoarcerile repetate ale 
pieselor și subansamblelor pe li
niile de fabricație. Asemenea dere
glări generează risipă de forță de 
muncă, menținerea unui număr 
prea mare de muncitori auxiliari, 
a productivitate scăzută la anumite 
faze tehnologice. De pildă, să ne 
oprim asupra modalității de eva
cuare a deșeurilor. Volumul lor — 
după părerea specialiștilor este 
destul de mare — se ridică, în toa
te secțiile combinatului, la peste 
450 de tone lunar. Cum este eva
cuată această cantitate de materiale 
din secțiile de fabricație ?

— în combinat există două tocă
toare menite să macine deșeurile, 
care iau un drum neindustrial — 
ne-a spus ing. Vasile Naghi, șeful 
serviciului producție. De la început 
însă, aceste tocătoare, de fapt cu o 
capacitate mică în comparație cu 
volumul mare de deșeuri, mai mult 
au stat defecte decît. au funcționat. 
Ca atare, sîntem nevoiți să eva
cuăm aceste deșeuri cu ajutorul re
morcilor.

Deci, din nou se apelează, în 
această unitate modernă a econo
miei forestiere, la soluții învechite. 
Se plătesc sume importante pen
tru închirierea mijloacelor de 
transport . — remorci, tractoare, 
autocamioane — iar 10 oameni se 
ocupă numai cu această operație 
de evacuare a deșeurilor. Varian
tele care se încearcă în prezent în 
combinat, împreună cu Institutul 
de studii și proiectări forestiere, 
trebuie să iasă o dată din stadiul 
tatonărilor. Este oare așa de greu 
să se bareze această sursă de pier
deri ? încetineala cu care se acțio
nează pentru evitarea risipei este 
comună, din păcate, și altor sec
toare. Nu exagerăm de loc. Cu toate 
că la unele unități de industriali
zare a lemnului din țară aplicarea 
nitrolacului pe mobilă se face prin 
imersie, la C.I.L.-Sighetul Marma-

ției această metodă deosebit de efi
cientă a fost neglijată încă de la 
proiectare. Acum se folosește o 
metodă de lăcuire de mult înve
chită și anume prin pulverizare. 
Ca urmare, se utilizează un nu
măr de muncitori în plus și anual 
se pierde nitrolac în valoare de 
peste două milioane de lei, datorită 
depășirii consumului specific nor
mat cu aproape 100 la sută.

Dar Combinatul de industriali
zare a lemnului din Sighetul Mar
mației nu a fost ferit nici de „ma
ladia" suprastocării de materii pri
me și materiale. în cei doi ani de 
la darea în funcțiune, aici s-au „a- 
gonisit" însemnate stocuri de ma
terii și materiale fără mișcare sau 
cu mișcare lentă, în valoare de 1.4 
milioane de lei. Contabilul-șef al 
combinatului, Ion Mărgîneanu, ne-a 
înșirat pe o listă cîteva categorii 
din acest „balast" de materii și 
materiale, cum se mai numesa 
stocurije supranormative. Consem
năm cîteva dintre ele.: coli de hîr- 
tie de șlefuit în valoare de 700 000 
de lei, 600 kg de... cauciuc natural 
(la ce folosește oare acest material 
într-un combinat de’ industrializare 
a lemnului ?), vopsele de ulei (?) în 
valoare de 35 000 de lei, curele tra- 
pezoidate de cu totul alte dimen
siuni decît cele necesare la utilajele 
din secțiile de producție. Poate a- 
ceste stocuri supranormative nu 
sînt legate de circuitul intern al 
materiilor prime și materialelor în 
combinat. însă.și ele dau naștere la 
pierderi, fiind legate de circuitul 
extern, dincolo de porțile combina
tului, de circuitul economiei națio
nale. Nu cumva toate neajunsurile 
semnalate sînt semne de „îmbătrî- 
nire" economică prematură a C.I.L.- 
Sighetul Marmației? Așteptăm un 
răspuns, atît din partea conducerii 
combinatului, cît și a Ministerului 
Economiei Forestiere. Este nerațio
nal și dăunător ca rezultatele obți
nute pînă acum în îndeplinirea 

. indicatorilor de plan să fie um
brite de niște anacronisme organi
zatorice, incompatibile cu profilul 
modern al C.I.L.-Sighetul Marma
ției.

de Mașini, care tutelează Uzina 
mecanică Timișoara. Acest for de 
resort a uitat de angajamentul luat, 
potrivit căruia asimilarea în fabri
cație a autostivuitoarelor trebuia 
făcută în cel mai scurt timp...

Tergiversarea, supărător de mare, 
a asimilării acestui produs vine să 
întărească ideea că în unele între
prinderi constructoare de mașini 
noul pătrunde cu greutate. înzes
trarea combinatelor de industriali
zare a lemnului, existente într-un 
număr mare .la ora actuală în țară, 

_______ cu mijloace de ' manipulare meca- 
cunoaște- ni.că a materiei prime și produse- 

această însemnată risipă de valori,__ lor finite, este deosebit de urgentă,
care se ridică pe an la peste 1,5 Aceste autostivuitoare, folosite la

••• operațiile de transport intern în
cadrul C.I.L. Sighetul Marmației,

fiecare an a însemnate fonduri 
materiale și bănești, fără a mai 
lua în calcul descongestionarea 
unei bune părți din cei 90 de mun
citori, care acum sînt blocați în 
circuitul întortocheat și obositor, 
descris la început. Acțiunea de 
așezare pe baze moderne a pro
ducției și a muncii este complexă 
și ea nu trebuie să vizeze numai 
sectoarele direct productive.’ Cu 
atît mai mult cu cît la C.I.L.-Si
ghetul Marmației pînă acum s-au 
rezolvat optim o serie de probleme 
majore ale. producției propriu-zise, 
reușindu-se să se redreseze, într-o 
măsura, întreaga activitate econo
mică. Este, deci, necesară inter
venția energică a Ministerului Eco
nomiei Forestiere, singurul for în 
măsură să ceară construcției de 
mașini să-și respecte obligațiile în 
cel mai scurt timp. Mai ales că, 
aici, la combinat va intra în func
țiune o nouă fabrică de plăci aglo-

lor de transport) I.R.T.A., combina
tul plătește anual circa un milion 
de lei. Peste 150 000 de lei anual 
reprezintă valoarea pierderilor din 
cauza crăpăturilor și rupturilor 
care sînț provocate de desele încăr- 

. cari. și; descărcări ale cherestelei.
Conducerea combinatului <

„minuire" a cherestelei. De data a- 
ceasta în depozit :.se descarcă și se 
așează în alte stive, 
un oarecare proces 
turală.

Părăsim drumul 
care l-au parcurs cele cîteva 
sau zeci de mii de bucăți de che
restea, într-un timp relativ mare- 
și ne îndreptăm spre stivele mai 
vechi, supuse procesului de uscare 
naturală. Ele urmau să fie desfă- ........ A - . . • . ■
cute și încărcate din nou în re- ne-a relatat-directorul C.I.L.-Sighe- ar putea înlesni economisirea în

■ morci, pentru:a-fi transportate la " ’ ' - - - - ■—
uscățorie. Operațiunea de încărcare 
sau mai bine zis. de rereîncărcare, 
se: face după același ritual. Sînt aici 
oameni „specializați" în această 
meserie. In fața .uscătoriilor urmea
ză descărcarea cherestelei- din mij
loacele de- transport (pentru a cîta 
oară ?), rerestivuirea (!). Apoi, sti
vele se introduc în camerele de. 
uscat. La terminarea procesului de 
uscare se desface stiva, se așează 
cheresteaua în cărucioare și, în 
fine, este transportată la locul de 
debitare. A fost extrem de obosi
tor, numai de urmărit drumul în
tortocheat, mînuirile repetate ale 
fiecărei bucăți de cherestea. Și lu
crul acesta se face zilnic la C.I.L.- 
Sighetul -Marmației, cu peste 70 mo 
de cherestea. Numai la operațiile 
de încărcare și descărcare, în mun
ca din depozit pentru operații de 
simplă minuire, sînt folosiți 90 de 
muncitori. Cu închirierea mijloace-

unde urmează 
de uscare

„chiriuit",

na-

pe 
mii

care se ridică pe an la 
milioane de lei ?

— Da, o cunoaștem prea bine,

tul Marmației, ing. Ionel Pop. Dar 
nu numai noi, ci și forul tutelar. ■ 
în-proiectul etapei. I se prevedea 
clar, că unitatea noastră trebuie în
zestrată cu două autostivuitoare. 
Cînd a intrat în funcțiune combi
natul, în 1965, ni s-a spus să mai 
așteptăm . deoarece acestea sînt în 
curs de asimilare la Uzina meca
nică din Timișoara. Au trecut doi 
ani — 1965 și 1966. Iată-ne și la ju
mătatea lui ’67 și autostivuitoarele 
nu ne-au sosit.

— Ați spus că forul tutelar,. res
pectiv Ministerul Economiei Fores
tiere, cunoaște situația. Cum și pe 
ce căi v-a sprijinit ?

—. Problema autostivuitoarelor, 
nerezolvată încă, este stringentă și 
pentru alte unități de industriali
zare a lemnului. De aceea, ea a fost 
amplu dezbătută în ședințele de. 
colegiu al Ministerului Economiei 
Forestiere. Se pare că de vină este 
Ministerul Industriei Construcțiilor Viorel SĂLAGEAN
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Figurează noile t v
creații românești și filmul : „Cocoșelul, șoarecii și

pe afișele puncte de vedere

18,00 în direct... Emisiune economică, 
îmbunătățirea constructivă a instala
țiilor de foraj. Transmisiune de la U- 
zinele „1 Mai" — Ploiești. 18,30 Pen
tru copii : —■ Ecranul cu păpuși : „Arca 
lui... Goe" — Scenetă de Gh. Scripcă 

televizorul". 19,00 Pentru tineretul șco
lar : Balade și legende. 19,30 Telejurnalul de seară. 19,50 Buletin meteoro
logic. 20,00 Aventurile lui Robin Hood. 20,30 Istoria teatrului românesc : 
Dramaturgia lui B. P. Hașdeu. Prezintă Virgil Brădățeanu. Exemplifi
cări din „Răzvan și Vidra" și „Domnița Ruxandra". 21,50 Recital Lucia 
Stănescu. 22,20 Panoramic. 22,45 Telejurnalul de noapte.

• Teatrul de operă și balet: OTHELLO 
— 19,30.
e Teatrul de stat de operetă (la Tea
trul de vară 23 August) : LOGODNI
CUL DIN LUNA — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 

(sala Comedia) : REGINA DE NAVARA — 20.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : ACEST ANIMAL CIUDAT — 
19,30, (sala Studio) : ABSENȚA UNUI VIOLONCEL — 20.
O Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la Teatrul de vară „Herăstrău") : ULISE 
ȘI COINCIDENȚELE — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : HORIA ȘI RADU 
ÎȘI ASUMĂ RISCUL — 19,30.

teatre

In mod curent, se crede despre o 
lucrare muzicală — ca de altfel despre 
orice produs artistic — că este o ema- 
najie a talentului și că, în definitiv, 
ajunge acest atribut pentru ca ea să se 
recomande de la sine opiniei generale. 
Puțini se întreabă, însă, prin ce filiere 
trece, în realitate, o lucrare din mo
mentul în care părăsește masa creato
rului ei și pînă ajunge la ultimul și, 
poate, cel mai greu, examen, acela al 
publicului.

Forma cea mai directă de urmărire 
a pulsului viu și imediat al producției 
muzicale, înaintea contactului cu inter
pretarea, o constituie comisiile de mu
zică simfonică și de cameră, de muzică 
de operă, de muzică corală, de muzi
cologie ale Uniunii compozitorilor. 
Fiecare comisie, alcătuită din compo
zitorii înșiși, are sarcina dificilă și plină 
de răspundere de a se pronunța asu
pra valorii, gradului de realizare artis
tică, 
vizul 
tezi 
ușor 
cele 
movării ei. Recomandările comisiilor au 
oferii interprefilor și formațiilor noastre 
sugestii eficiente de îmbogățire a re
pertoriului.

A fost o vreme cînd instituțiile mu
zicale trebuiau să accepte tot ceea 
ce se impunea de către aceste 
comisii, fără o cunoaștere a realități
lor, care înseamnă posibilități tehnice 
ș> interpretative ale formațiilor, posi
bilitate de seleefie și afinități față de 
o anume creație sau un anume autor, 
chiar ale interpretului instrumentist 
sau dirijor, gust și grad de înțelegere 
a publicului dinfr-un anumit centru 
sau altul al țării S-a ajuns însă la con
cluzia înțeleaptă a necesității stimu
lării inițiativei pe care trebuie să o 
aibă rețeaua interpretativă, oferin- 
du-i-se posibilitatea de a selecta pro
punerile ce ' se adresează, ba chiar 
mai mult, de a face, în funcție de pro
priile obiective, comenzi creatorilor.

Ce se constată, din păcate, în ulti
ma vreme ? Această inițiativă a început 
să fie considerată, în multe cazuri, ca 
o dispensare de orice obligație față 
de ceea ce 
temporani. 
care unele 
jocuri sau 
le adresează compozitorilor, 
făm la stabilirea acestui stimulator cir
cuit, pornind de la instituția interpre
tativa spre creator. Ne întrebăm : de 
ce nu apar mai multe lucrări destinate 
scenei lirice, pe care teatrele noastre 
de operă ar fi fost în măsură să le 
solicite 
de mai 
fășurafe 
stituții, 
C.S.C.A. ? Un faol și mai îngrijorător 
este acela al rarefierii programărilor de 
muzică românească la filarmonici. Acele 
lucrări ce primesc girul comisiilor de 
creație, fără greutatea „restrictivă” a 
vechilor norme de recomandare, ci nu
mai aceea morală și artistică, ar trebui 
să-și găsească modalități mai eficiente 
de promovare.

Dacă o statistică a creației simfo
nice înscrise în programe ar arăta, cel 
puțin din punct de vedere numeric, o 
frecvență cîfeodată și în unele cazuri 
satisfăcătoare, analiza ma1 aprofundată 
a acestei situații va dezvălui practici 
rutiniere și subterfugii care prejudi
ciază dezvoltării muzicii românești. 
Astfel, o serie de lucrări, chiar dacă 
nu sînt definitiv înlăturate din proqra- 
me, suportă amînărî îndelungate. Une
le orchestre și uni' dirijori mai consi
deră că datoria față de muzica româ
nească poate fi achitată formal prin 
abordarea unor piese sub posibilitățile 
reale ale orchestrei, de mici dimen-

asupra măiestriei unei lucrări. A- 
unei comisii de creafie poate ne- 

calea unei lucrări, învingînd mai 
piedici obiective, dar mai ales pe 
subiective, care stau înaintea pro-

produc creatorii noștri con- 
în afara comenzilor pe 
ansambluri de cîntece și 

unele formalii de estradă 
nu asis-

creatorilor, așa cum se stipula, 
multă vreme, în discuțiile des- 
între reprezentanții acestor in- 
Uniunea compozitorilor și

siuni, depășite de evoluția muzicii 
noastre actuale, nepunînd probleme mai 
dificile de ordin stilistic și tehnic și în 
genere ineficiente în procesul de creș
tere a organismului interpretativ și a 
publicului pe care acesta îl formează.

Compozitorii noștri au elaborat cu 
decenii în urmă, dar mai cu seamă în 
ultimii ani, lucrări în domeniul muzicii 
de cameră, a căror importanță rezultă 
din însăși contribuția acestora la dez
voltarea gîndirii muzicale românești. 
Dar nu există, pînă acum, o formație 
stabilă și consacrată de muzică de ca
meră — și în ciuda manifestărilor pli
ne de' merit ale unor formații cu acti
vitate sporadică, creația din acest do
meniu este departe de a fi fost măcar 
armonios ilustrată în programe, necum 
epuizată.

Semnalînd reminiscențe 
mentalități rutiniere, 
ce cu vederea faptul 
interesului cîtorva 
muzica românească, 
— între care pe primul loc se situează 
Filarmonica din Cluj — făcîndu-și chiar 
un titlu de merit de a o promova. Se 
constată astfel că primele audiții de 
muzică românească au loc mai întîi în 
provincie ; e bine să fie astfel, căci ora
șele noastre, adesea, au o veche tra
diție muzicală, devin implicate în chiar 
procesul de plămădire a noii creații, iar 
compozitorul are p'ilejul să-și verifice 
lucrarea chiar în 'epetale rînduri. Dar 
prima audiție a aceste'a în Capitală 
se lasă prea mult așteptată, ca și cum 
centrul muzical cel mai important al 
țării nu ar avea obligația de a reflec’a 
preocupările creatoare cele ma' re
cente, de a fi un promotor al acestora. 
O lucrare cum este Concertul pentru 
vioară de Wilhelm Berger, care și-a 
găsit un admirabil interpret în violo
nistul Mihai Constantinescu, a fost in
terpretată la Cluj cu luni în urmă, și 
este programată abia în viitoarea sta
giune în București, lată cîteva spicuiri 
în portofoliul lucrărilor promovate cu 
ani în urmă de către Uniunea compozi
torilor, interpretate, unele. în provin
cie și neînscrise pînă în actuala sta
giune în repertoriul bucureștean : Con
certul pentru violoncel și orchestră de 
Mihail Andricu, Simfoniile VII și VIII 
ale aceluiași compozitor, Balada „Cei 
puternici” — pentru cor, solișt’ și or
chestră de Alfred Mendelsohn, . „Balada 
sirenei’ de Liviu Glodeanu, Studiu de 
ritm și spațiu pentru trei grupe de 
percuție de Tiberiu Olah, Concertul 
pentru pian și orchestră de Nicolae 
Brînduș, Concertul pentru vioară și or
chestră de Anafol Vieru (care benefi
ciază de o imprimare la radio și, cu
rînd, de una pe disc...), Concertul pen
tru vioară și orchestră de Wilhelm Ber
ger (lucrare definind un premiu inter
național), Simfonia de Zoltan Aladar 
(distinsă cu Premiul Academiei), Con
certul pentru pian și orchestră de Car
men Petra-Basacopol.

Se impune observația că, în genere, 
lucrările ce își cuceresc mai greu locul 
în repertoriu sînt cele concertante — 
soliștii noștri fiind mai puțin dispuși 
să-și sacrifice „succesul" sigur pe care 
îl procură piesele consacrate din litera
tura universală în favoarea muzicii ro
mânești — și lucrările vocal-simfonice.

Considerat în întregul său, peisajul 
muzicii românești din concertele Capi
talei se prezintă contradictoriu : în 
timp ce orchestrele Radiofeleviziunii și 
Cinematografie' 
mai mare măsură creația românească 
(asumîndu-și chiar 
concert dedicat în exclusivitate creației 
unor tineri debufanți, ca în ultimul con
cert dirijat de losif Conta), prima or
chestră a țării, Filarmonica „George E- 
nescu’, manifestă o anumită rezervă, 
sau chiar prudență în programarea de 
prime audiții. Această atitudine, susți-

ale 
nu putem 

pozitiv 
instituții față 

unele dintre

sa,nuia de prestigiul și de autoritatea 
ar putea deveni un exemplu negativ, 
înriurind orientarea altor instituții.

De o deosebită oportunitate și de o 
eficiență neîndoielnică ar fi — după 
părerea mea — programarea într-un 
același concert a lucrărilor românești 
de cameră aparjinînd compozitorilor 
Wilhelm Berger, Alexandru Hrisanide, 
Dieter Acker, Carmen Petra-Basacopol, 
Miriam Marbe, care au obfinut, în 
ultimul timp, premii internaționale.

Eforturile care trebuie întreprinse în 
direcția promovării creafiei originale 
privesc atît factorul organizatoric, ci* 
mai ales factorul artistic, de conștiință. 
O cultură muzicală nu-și poate reven
dica acest nume afîta timp cît nu și-a 
asigurat contribuția creației originale la 
statornicirea dimensiunilor ei cardinale.

Gheorghe FIRCA

Spre deosebire de unele teatre pro
vinciale care cultivă cuminte mo
destia mediocrității, trupa băcăuană 
se numără printre cele ambițioase. 
Cine i-a urmărit activitatea de-a lun
gul mai multor stagiuni a putut ve
dea că aici s-au jucat și Goethe și 
Moliere, și Alecsandri, și O’Neill și 
O’Casey, au fost invitați să pună în 
scenă unii din cei mai buni regizori 
și scenografi din țară — cu rezul
tate uneori remarcabile. Nu este mai 
puțin adevărat că între montările 
teatrului au existat și unele pe care 
chiar cei „de-ai casei" preferă să le 
treacă în uitare ; că alături de marile 
nume citate mai sus, în repertoriu 
au pătruns și așa-zise „piese fără 
pretenții", formulă delicată de a so
licita atît spectatorului cît și criti
cului să închidă un ochi cînd asistă 
la spectacol ; că în fine unele din 
țelurile curajoase propuse au trebuit 
să fie abandonate pe parcurs (chiar 
în ultima stagiune, de pildă, s-a re
nunțat la un Caragiale și la un Ib
sen, în favoarea unor lucrări de 
comparabil mai mic calibru).

Trebuie să amintim, măcar în trea
căt, o dificultate pe care o întîmpi- 
nă mai toate teatrele, și cu deose
bire cele din regiuni : fluctuația ca
drelor. Nu este 
cînd semnalăm

in-

pentru primq oară 
această problemă,

(Urmare din pag. I)

rile și generalizările rupte de realitatea 
fizică îămîn simple speculații mate
matice.

în pregătirea inginerilor mecanici o 
atenție deosebită trebuie să se a- 
corde disciplinelor de cultură tehnică 
generală, ca metalografia, mecanica, 
rezistența materialelor, organe de ma
șini, hidraulica, termotehnica și elec
trotehnica. Avînd în vedere că auto
matizarea producției reprezintă ele
mentul de bază al revoluției științi- 
fice-tehnice contemporane, ocupînd 
locul central în această revoluție, con
siderăm necesar ca la toate facultățile 
tehnice să se dezvolte și să se acorde 
mai multă importanță disciplinelor 
„electronica" și „automatizarea". De 
asemenea, ținînd seama de introdu
cerea din ce în ce mai largă a ma
șinilor de calcul în economie și de 
faptul că obținerea eficienței maxime 
în producție de cele mai multe ori 
necesită calcule laborioase lungi, greu 
de realizat cu mijloacele tehnice cu
rente, înarmarea viitorilor ingineri cu 
tehnica modernă și în acest domeniu 
este o necesitate stringentă.

Pregătirea inginerească implică o 
latură teoretică și una aplicativă, prac
tică, organic îmbinate și corelate. 
Această cerință fundamentală se rea
lizează corect printr-o chibzuită ori
entare a structurii procesului de în
vățămînt, a raportului dintre diferitele 
forme de învățămînt : prelegeri și se- 
minarii, proiecte și lucrări practice, 
practică în producție, studiu indivi
dual etc. în unele țări este manifestă 
tendința reducerii învățămîntului teo
retic în favoarea lucrărilor practice 
și a practicii în producție. Se speră 
că în felul acesta se dezvoltă mai 
mult capacitatea de gîndire creatoare 
și se stimulează însușirea deprinderilor 
practice de către viitorii ingineri. A-

£
• SPARTACUS — film pentru ecran panora
mic : PATRIA - 9 : 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
• MAIORUL ȘI MOARTEA : REPUBLICA
(completare Jucării) — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 17 ;
19,15; 21,30, GRĂDINA DOINA (completare Ori
zont științific nr. 5) — 20,30.
« ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ - cine
mascop : LUCEAFĂRUL - 10,15; 12,30 ; 15,45 ;
18 ; 20,15, BUCUREȘTI - 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16,45 ;
19 ; 21,15.
® PE GHEAȚA SUBȚIRE — cinemascop (am
bele serii) . CAPITOL - 9,30 : 13 ; 16,30 ; 20 ; la 
grădină — 20,30.
O PRINTRE VULTURI - cinemascop : FESTI
VAL (completare Orizonl științific nr. 5) — 
8,30; 11; 13,30: 16; 18 30. 21; la grădină — 
20,15, GRIVIȚA (completare O uzină de lapte) 
- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. GLORIA 
(completare Aluminiul) — 9; 11.15; 13,45; 16; 
18,15 ; 20.30. TOMIS (completare Orizont științi
fic nr. 4) - 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 : 18,30 ; 21 ; la 
grădină — 20.30.
« STAN ȘI BRAN GEMENI : 10 ; 12 ; 14 ; DI
RECTORUL NOSTRU — 17.15 ; 19,15 ; 21,15 — 
CINEMATECA.
o VIAȚA LA CASTEL ; VICTORIA - 9 ; 12 ; 
15 ; 18 ; 20,45, MELODTA - 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18.45 ; 21,15 (la ambele completarea Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea Plo
iești), BUCEGI (completare Dacă treci rîul 
Selenei) - 9 ; 11.45 ; 14 : 16.15 ; 18,30 ; 21 ; la 
grădină — 20.30.
® ZORBA GRECUL ; CENTRAL - 9,30.
0 IERBURI AMARE : CENTRAL (completare 
George Coșbuc, cîntăreț al pămîntului româ
nesc) - 12.15 ; 15 : 18 ; 21.
o BANDA DE LAȘI : LUMINA (completare 
Orizont științific nr. 4) - 9.15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,45. IJRA (completare Istoria unui ma
nuscris) — 15,30 : 18 ; la grădină — 20,30.
• CĂLĂREȚUL DEASUPRA ORAȘULUI: 
NION (completare Duska) - 15.30 ; 18 ; 20,30.
O PROGRAM PENTRU COPII : DOINA

TEATRULUI BĂCĂUAN
strîns legată de reglementările pe 
care urmează să le aducă noua lege 
a teatrelor. De curînd, Consiliul 
Teatrelor a cerut tuturor direcțiilor 
de teatre să înainteze, odată cu pro
punerile de repertoriu pentru^ sta
giunea următoare, și lista interpre- 
ților principali ai fiecărei piese pro
gramate. Măsură menită să stimuleze 
spiritul gospodăresc — deci bineve
nită în principiu Dar mă întreb, o- 
dată cu multi oameni de teatru : 
oare există vreo certitudine că a- 
ceste anticipări vor putea fi respec
tate, de vreme ce proiectele din pri
măvară se răstoarnă adesea toamna 
prin transferarea neprevăzută a u- 
nui șir de... păsări călătoare ? N-ar

fi încă și mai gospodărește să se 
rezolve în sfîrșit acele probleme or
ganizatorice care de ani de zile își 
așteaptă răspunsul ?

Dar să trecem 
fice teatrului din 
recent aici patru 
fiecare aparținea 
tăți : o piesă satirică montată gro
tesc („Porunca a 7-a" de Dario Fo), 
o comedie de epocă, jucată în stil 
„commedia dell’nrte" („Cîntec de 
inimă albastră" de Marin Iorda), o 
operă antică, transpusă modern 
(„Norii" de Aristofan), o farsă poli
țistă („Mahalaua salcîmului galben" 
de Priestley). Pe afișul stagiunii ac
tuale au mai figurat o evocare isto-

la aspecte speci- 
Bacău. Am văzut 
spectacole — și 

unei alte modali-

NU SINT DEMN De TINE : DOINA (com-e
pletare Orizont științific nr. 4) — 11,15 ; 13.45 ; 
16,15 ; 18,45 ; 21.15.
• MONDO CANE — ambele serii : TIMPURI 
NOI (completare Strănutul) — 9 — 21 în con
tinuare.
o JUDEX : GIULEȘTI (completare Gimnastul)
- 15.30 ; 18 ; 20,30.
e PENTRU UN PUMN DE DOLARI - cinema
scop : FEROVIAR (completare Uneltele gîndirii)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21. EXCELSIOR 
(completare Judecata Iui Paris) — 9,30 : 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18.45 ; 21,15, MODERN (completare 
Jucării) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.

cinema
CIMARON cinemascop : ÎNFRĂȚIREA

Cristalele fără
o
ÎNTRE POPOARE (completare 
taine) — 15,15 ; 18 ; 20,45.
o WINNETOU — cinemascop 
DACIA — 7,30 — 20,30 in continuare.
• DENUNȚĂTORUL : BUZEȘTI (completare 
Dacă treci rîul Selenei) — 15,30 ; 18 ; la gră
dină - 20,30, MUNCA - 15 ; 17 ; 19 ; 21, VOL
GA (completare Judecata lui Paris) — 8.30 ; 11 : 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• AI’E LIMPEZI — cinemascop : CRÎNGAȘI 
(completare Șopîrla) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ - cine
mascop : UNIREA (completare Al doilea eu) — 
15.30; 18; la grădină — 20,30.
• EL GRECO — cinemascop : FLACĂRA (com
pletare Tensiune înaltă la Bechet) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
0 JUANA GALLO : VITAN — 15,15; 18.
e DOCTOR PRĂTORIUS — cinemascop : MIO-

(ambele serii) :

RIȚA (completare Dacă treci rîul Selenei) — 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FLAMURA ' 
pletare Jucării) — 9 ; 11,30 : 13,30 ; 16 ; 
20,30, GRADINA MOȘILOR (completare 
marea vulcanilor) — 20,15.
e FERNAND COW-BOY : POPULAR (comple
tare Trezirea) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
« MOARTEA VINE PE PLOAIE : AURORA 
(completare O uzină de lapte) — 9 ; 11,15 ; 13,15 ;
15.45 ; 18 ; 20,30, la grădină 21.
0 ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : 
ARTA (completare Orizont științific nr. 5) —
8.45 ; 11 , 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină - 20,30, 
COSMOS (completare Atentatul) — 15.30 ; 18 ; 
20,30, FERENTARI (completare Mama lui A- 
drian) — 15,30 , 18 ; 20,30.
« FANTOMA DIN MORISVILLE : MOȘILOR 
(completare Chemarea vulcanilor) — 15.30 ; 18. 
0 ROBII : VIITORUL - 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 BUMERANGUL — cinemascop : COLENTI- 
NA (comnletare Protecția broaștelor) — 15,30 ;
17.45 ; 20.
O MONTPARNASSE 19 : FLOREASCA (com
pletare Strănutul) — 9 ; 11,45 ; 15 ; 18 ; 20.45.
e NOTRE-DAME DE PARIS — cinemascop : 
RAHOVA (completare Strănutul) — 15,30 ; 18 ; 
la grădină — 20,30.
0 SPIONUL — cinemascop : PROGRESUL 
(completare Schiurile fermecate) — 15.30 ;
18 ; 20,15.
o CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN : DRUMUL 
SĂRII — 15,30 ; 17.45 ; 20, PACEA (completare 
Atentatul) — 
e UN FILM 
COTROCENI
18 ; 20.30.
0 VIAȚĂ DIFICILA : GRADINA EXPOZI
ȚIA — 20,30.
O UN LUCRU FĂCUT LA TIMP ; GRĂDINA 
VITAN - 20,30.
O ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ: 
GRĂDINA COLENTINA - 20,30.
0 SOȚIE FIDELĂ : GRADINA PROGRESUL- 
PARC (completare Povestea leului) — 20,30.

9; 
(com- 
18,15 ; 
Che-

15,45 ; 18 ; 20,15.
CU O FATA FERMECĂTOARE : 

(completare Portrete) — 15.30 ;
Bl

promovează înfr-o

răspunderea unui

LUL

amintite clari-

Viitori radiofoniști (Cercul radio al Casei pionierilor din lași)

note de lector

ceastă orientare în organizarea pro
cesului de învățămînt consider că ar 
putea fi studiată pentru a fi aplicată și 
la condițiile învățămîntului nostru teh
nic superior.

Așa cum s-a mai relevat pe bună 
dreptate în paginile „Scînteii*, în or
ganizarea actuală a stagiilor de practi
că nu s-a ținut seama întotdeauna de 
faptul că în învățătnîntul nostru supe
rior numărul studenților a crescut de 
peste 5 ori față de anii antebelici. 
Această situație îngreunează organi
zarea rațională a locurilor de muncă 
în întreprinderile productive — mai 
ales cele mari, importante — supra
aglomerate cu practicanți, ceea ce re
duce mult din eficiența practicii. în 
aceste condiții este greu de închipuit 
că se pot asigura premise eficiente 
pentru o practică în vederea însușirii 
sarcinilor șefilor de echipă și ale mai
ștrilor. Cu atît mai puțin realistă mi 
se pare prevederea din program cu 
privire la practica la „nivelul ingine
rului șef"; Intențiile alcătuitorilor 
programei de practică, respectiv a 
Ministerului Învățămîntului, au fost, fi
rește, bune. Dar se dovedesc, cred, 
nerealiste. Poate prin lărgirea gamei 
locurilor și unităților de practică și 
stabilirea unor obiective mai bine

gîndite, s-ar putea organiza o practică 
mai eficientă.

Volumul de cunoștințe celute omu
lui modern este imens și crește într-un 
ritm impresionant, iar mijloacele și me
todele actuale de însușire a lor nu mai 
fac față. Cum va asigura școala su
perioară pregătirea specialiștilor la ni
velul cerințelor științei și tehnicii mon
diale în continuă dezvoltare ? Meto
dele de învățămînt, atît cele informa
tive, cît și cele aplicative, au evoluat 
necontenit. Progrese importante s-au 
realizat mai ales în domeniul mijloa
celor audio-vizuale: discurile, mag
netofonul, filmele, radioul, televiziunea 
și altele. Merită să se acorde toată a- 
tenția instruirii și autoinstruirii pro
gramate, aplicație practică a ciberne
ticii. Unele dintre aceste mijloace au o 
deosebită forță de captare a atenției. 
Paralel cu extinderea formelor moder
ne de instruire, trebuie însă să le dez
voltăm și pe cele clasice, tradiționale.

Trebuie să stabilim ponderea ra
țională a diferitelor forme de instruire 
și educare și să promovăm formele 
cele mai eficace. Pentru evitarea su
praîncărcării se cere o corelație mâi 
justă între conținutul și volumul pro
gramelor de curs și bugetul de timp 
al studenților, un raport cît mai ra
țional între cunoștințele fundamentale

minimale pe care studenții sînt datori 
să și le însușească în facultate și cele 
care sînt pasibile de acumulare, prin
tr-o temeinică muncă individuală și 
alte forme de studiu organizat, post
universitare.

La stabilirea raportului dintre cu
noștințele de cultură generală și cul
tura de specialitate, a corelației dintre 
erudiție și educație, a legăturii dintre 
formele organizate de învățămînt și 
studiu individual, dintre învățămîntul 
obligatoriu și autoeducație, trebuie să 
analizăm problemele multilateral, în 
toată complexitatea și în interdepen
dența lor, să evităm luarea unor mă
suri parțiale, unilaterale, care în loc 
să ducă la o îmbunătățire a procesului 
de învățămînt, dimpotrivă, ar duce la o 
supraîncărcare a studenților. Astfel, 
există tendința de a reduce numărul 
orelor săptămînale, al prelegerilor, cu 
intenția ae a degreva studenții. „Con
densarea" excesivă a cunoștințelor, 
simpla enunțare sumară a lor, fără 
analizarea și aprofundarea temeinică a 
noțiunilor, duc, contrar voinței noas
tre, la un proces de învățămînt de- 
scriptivist, caro pune studenții în si
tuația de a memora superficial o can
titate mare de cunoștințe fără nici o 
legătură între ele, în detrimentul asi
milării creatoare, bazată pe înțelegere. 
O asemenea situație nu poate avea 
decît efecte negative.

Toate aceste probleme expuse sumar 
aici, cît și altele referitoare la pregă
tirea viitorilor ingineri, fac obiectul de 
dezbatere al unor cercuri largi de spe
cialiști din țara noastră. Se emit păreri 
și sugestii diferite, unele dintre ele 
susținute și în presă. Să verificăm toa
te soluțiile și numai dacă dau rezultate 
pozitive în viața practică să trecem la 
generalizarea lor ; să pregătim cu grijă 
măsurile preconizate, astfel ca întreg 
procesul de învățămînt să se dezvolte 
pe o temelie științifică și într-un ritm 
continuu ascendent.

Cartea lui Ion Pascadi 
Idealul și valoarea esteti- 
ă“, apărută în Editura 

Politică, și-a ales din sfera 
largă a filozofiei valorii 
o problemă cu obiect 
restrîns. Evident relația din
tre ideal și valoarea este
tică nu e izolată de 
cadrul teoriei generale a 
valorilor, relevîndu-se o- 
biectul unor categorii ca 
ideal, valoare, creație, ca și 
aspecte ale raportului din
tre teoria valorilor și cele 
estetice. Pentru înțelegerea 
adecvată a problemelor, opi
niile formulate sînt confrun
tate cu istoricitatea genezei 
și dezvoltării valorii estetice, 
oprindu-se, în continuare, cu 
folos netăgăduit asupra unor 
asemenea chestiuni de inte
res major cum sînt cele pri
vind raportul dintre progres 
social și progres estetic, con
cret istoric și general-uman.

Prin substanță și modali
tate, volumul lui Ion Pas
cadi se înscrie în zonele es
teticii filozofice, fără a eluda 
însă fenomenul artistic pro- 
priu-zis care-i nutrește nu 
o dată dezbaterea. Merită a 
fi relevat efortul autorului 
de a examina nuanțat, mereu 
la obiect, multiplele as
pecte ale temei pe care a a- 
bordat-o. Autorul s-a stră
duit nu de puține ori să 
examineze lucrurile în afara 
unor preconcepte fixe, să 
pătrundă în dinamica speci
fică a raporturilor pe care 
le-a cercetat, să ofere so
luții sau numai ipoteze noi 
în jurul unor probleme este
tice mult controversate. Aici, 
credem, trebuie, de altfel, 
căutate meritele cărții. Fără 
a avea pretenția de a evi
denția toate aceste elemente 
de real interes pe care le 
prezintă cartea lui Ion Pas
cadi, am vrea să menționăm 
cîteva mai importante. în
tr-o carte despre axiologie 
problema ierarhizării valori
lor ca și a caracterului lor 
este, negreșit, de primă în
semnătate. Relevînd analitic 
obiectivitatea lumii valorilor, 
autorul nu a optat însă pen
tru un punct de vedere în
gust, ci a demonstrat judi
cios imposibilitatea stabili
rii unui primat mecanic, 
unei determinări univoce a
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valorilor materiale asupra 
celor spirituale ; e vorba de 
un raport de reciprocă de
terminare într-un ansamblu 
unitar. Precizarea este, fără 
îndoială, interesantă (chiar 
dacă nu cu totul ine
dită), oferind sugestii uti
le pentru investigații mai 
ample. în același spirit 
se cuvin 
ficările atente în jurul ca
racterului valorilor artistice. 
Științific, autorul respinge 
informat punctele de vedere 
autonomiste, demonstrînd 
mereu caracterul social al 
valorii estetice. Dar în vir
tutea aceleiași înțelegeri a 
sferei esteticului, autorul 
subliniază cu temei faptul 
că valoarea artistică (de 
altfel ca și alte tipuri de 
valori) beneficiază de o re
lativă autonomie deopotrivă 
față de baza economică a 
societății cît și de unii fac
tori suprastructurali. Tot în 
această ordine a demonstra
ției se cuvin notate și dis
tincțiile operate în jurul par
ticularităților valorii estetice 
a operei de artă. Asemenea 
disocieri, întotdeauna argu
mentate și situate pe fondul 
unei estetici științifice, mar
xiste, trezesc interes, dove
dind suplețea mijloacelor a- 
nalitice ale autorului. Chiar 
dacă punctele de vedere 
sînt adeseori numai enun
țate sau expuse sumar, ele 
constituie utile și temeinice 
puncte de pornire pentru noi 
și rodnice cercetări.

Suplețea amintită nu ope
rează întotdeauna. De pildă, 
într-o problemă atît de im
portantă ca aceea a caracte
rului de clasă al idealului es
tetic, punctul do vedere nu 
izbutește să depășească o 
anume rigiditate, autorul 
confundînd ‘ aici nepotrivit 
socialul cu clasa socia
lă. Izbește apoi supărător 
ceea ce am numi tonul di
dacticist al cărții. Autorul 
vădește o prea accentuată 
predilecție pentru definiție și 
împărțirea problemelor pe 
puncte și subpuncte, pentru 
enumerări și concluzii par
țiale sau finale, deopotrivă 
obositoare și nepotrivite u- 
nei lucrări de acest fel.

Z. ORNEA

rlcă („Io, Mircea Voievod" de Dan 
Tărchilă), o dramă psihologică apar- 
ținînd unui autor local și o comedie 
polițistă originală. Diversitatea re
pertoriului e fără îndoială necesară, 
mai ales într-un oraș unde un singur 
teatru trebuie să răspundă tuturor 
gusturilor și tuturor categoriilor de 
spectatori.

Judecind după anumite succese 
certe, colectivul dispune de resursele 
necesare pentru a face față unor sar
cini complexe. Ne amintim din sta
giunea trecută un excelent ,,Romulus 
cel Mare" și o reușită eu „Idolul și 
Ion Anapoda". Spectatorii ne-au îm
părtășit foarte bune impresii de la 
„Io, Mircea Voievod". Aducînd pe 
scenă aproape întreg colectivul tea
trului, „Porunca a 7-a" e de aseme
nea un spectacol solid închegat. 
Ce se observă dacă enumerăm a- 
ceste cîteva realizări care jalonează, 
ca să spunem așa, „piscurile" acti
vității teatrului din ultima vreme ? 
în primul rînd, că ele poartă, toa
te. semnătura unei echine regizoral- 
scenografice invitate din afară și 
care s-a atașat colectivului : George 
Teodorescu-Adriana Leonescu. în al 
doilea rînd, că Ia aceste spectacole 
s-a depus o muncă pedagogică de 
durată, obtinîndu-se din partea mvl- 

> tor interpreți creații de calitate. în 
al treilea rînd, că și în aceste spec
tacole (în mai mică măsură), dar 
mai ales în celelalte, ies la iveală 
unele carențe ale pregătirii, ale exer
cițiului actoricesc. în „Porunca a 
7-a“ există o scenă care se jon-ă 
cu măști — modalitate cunoscută b, 
tehnica scenică drept o probă de 
meșteșug, deoarece actorul nu poa 
te miza aci pe calitățile înnăscute, 
pe farmecul său natural, ci trebuie 
să se exprime numai prin gest, miș
care, intonație. în această scenă s-a 
putut vedea că unii interpreti — de 
altfel înzestrați — nu-și stăpînesc 
suficient reacțiile propriului trun, 
unealta principală a artei lor. Efor
tul unui grup de actori, sub con
ducerea regizorului I. G. Russu, de 
a juca o veche piesă de Marin Ior- 
da în maniera ..commediei deU’arte" 
este notabil, pe linia unei îmbo ă- 
țiri a mijloacelor de expresie. Tî- 
nărul Gheorghe Serbina, în rolul u- 
nui fel de Arlechin autohton, a do
vedit reale însușiri. Alți internreti 
nu dispun însă de mobilitatea și ri
goarea expresiei corporale pe care 
stilul ales Ie presupune și s-au fi
xat. de aceea. în cîte un tic comic, 
pe care l-au repetat în toate apa
rițiile (unele, ce-i drept, cu haz, a- 
preciate de spectatori). Revăzînd un 
șir de actori în mai multe specta
cole, mi-am dat seama că multi „se 
joacă pe ei înșiși", nu compun per
sonaje structural diferite de la un 
rol la altul.

Pe scena băcăuană predomină ti
neretul. mai ales după recenta pen
sionare a cîtorva actori vîrstnici. 
Chiar unii din „veteranii" acestui 
teatru, figurînd de mulți ani pe a- 
fișele sale, aparțin generațiilor ti • 
nere. Mă refer, de pildă. Ia Kitty 
Stroescu, care susține cu talent prin
cipalul rol feminin din „Porunca a 
7-a“. Printre mai noii absolvenți ai 
institutului se remarcă un comic ori
ginal, Ovidiu Schumacher, o inge
nuă plină de sensibilitate, Irăne Fia- 
mann, precum și Vasile Pupeza, Flo
rin Crăciunescu, Lucia Mayer, Ana 
Maria-Ittu, Constantin Constantin 
etc. (Nu ne-am propus, în spațiul a- 
cesjtui articol, să analizăm toate rea
lizările actoricești din cele 4 specta
cole, dintre care „Mahalaua salcîmu- 
lui galben" era încă în stadiu de re
petiții).

Teatrul a găzduit în ultima sta
giune și un experiment de tineret, 
„Norii" fiind pusă în scenă de un 
regizor-student (Radu Boroianu), cu 
o scenografie semnată tot de stu- 
denți (decor : Dan Cioca ; costume : 
Valeria Truță-Stoleru). După cum se 
știe, sub raport filozofic comedia lui 
Aristofan trezește azi rezerve, deoa
rece autorul îl confunda pe Socrate 
cu sofiștii și amesteca, în obiecti
vul tirului său critic, teze idealiste 
cu altele materialiste. în schimb, sa
tira la adresa vorbirii goale și um
flate, precum și a lipsei de prin
cipii morale, își păstrează pe de
plin actualitatea. Tocmai această la
tură a atras interesul foarte tînăru- 
lui regizor, care în secta de pala
vragii nespălați și dezmățați din 
„Norii" a văzut apropieri cu „beat
nicii" moderni. Poate că similitudi
nea a fost sugerată pe alocuri cam 
simplist, dar ideea nu e lipsită de 
interes, iar realizatorii au tradus-o 
destul de expresiv pe scenă, atît prin 
cadrul plastic, cît și prin concepția 
corului ca personaj colectiv și prin 
caracterizarea principalelor perso
naje, interpretate de Mișu Rozeanu, 
Vasile Pupeza, Ovidiu Schumacher, 
Puiu Burnea, Mihai Stoicescu, Con
stantin Coșa. Se resimte totuși lipsa 
unei științe a detaliului și mai a- 
les a. spiritului selectiv, unele ac
țiuni scenice contrazic ideea regizo
rală (de pildă, în timp ce „Rațio
namentul drept" ține un lung și 
plicticos discurs în apărarea tradi
țiilor vetuste, grupul de precursori 
ai „beatnicilor" se amuză cu di
verse jocuri copilărești, ceea ce su
gerează inocenta și spontaneitatea, 
iar nu impertinența unor stricători 
de moravuri).

Am insistat asupra ponderii pe 
care tineretul 6 deține în activita
tea teatrului din Bacău deoarece de 
aici _ se desprinde cu atît mai pu
ternic necesitatea unei activități pe
dagogice permanente și stăruitoare. 
Iar pentru aceasta teatrul are ne
voie, în momentul de față, să ape
leze la colaboratori calificați : re
gizori și scenografi valoroși, cu ex
periență, specialiști în mișcarea sce
nică etc. E o cerință comună și al
tor colective — de a se crea condiții 
tot mai stimulatoare pentru ca unii 
din cei mai buni profesioniști ai 
scenei să acorde un sprijin siste
matic trupelor tinere, aflate în as
censiune.

Andrei BALEAMU

/
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SI SPORTULUI DIN FRANȚA
Prim-vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Emil Bodnaraș, a pri
mit luni pe Francois Missoffe, mi
nistrul tineretului și sportului din 
Franța, care face o vizită în tara 
noastră.

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, au parti
cipat Angliei Alexe, președintele 
Consiliului General al U.C.F.S., Mi
ron Constantinescu, adjunct al mi
nistrului învătămîntului, și Mircea 
Angelescu, președintele U.A.S.R.

Au luat parte Philippe Richer, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Franței la București.★

Luni la sediul U.C.F.S. au avut

loc convorbiri între Anghel Alexe 
și Francois Missoffe.

La amiază, Francois Missoffe a 
avut o întrevedere cu Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

în aceeași zi a fost semnat un 
Aranjament de colaborare între 
România și Franța în domeniul cul
turii fizice, sportului și tineretului.

★

în cinstea ministrului francez, 
Anghel Alexe a oferit un dejun. 
Seara, Philippe Richer, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Fran
ței, a oferit un dineu.

(Agerpres)

Frate delegației Comitetului 

de Stat pentru Știință și Progres 

Tehnic din R. P. Bulgaria
La invitația Consiliului Național 

al Cercetării Științifice, o delegație 
a Comitetului de Stat pentru 
Știință și Progres Tehnic din R. P. 
Bulgaria, condusă de V. Belomîjov, 
vicepreședinte al Comitetului, face 
o vizită în țara noastră.

Luni după-amiază delegația bul
gară a fost primită de tovarășul 
Roman Moldovan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin
tele Consiliului Național al Cerce
tării Științifice.

La primire a luat parte și amba
sadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești, Gheorghi Bogdanov.

Cu acest prilej s-a discutat posi
bilitatea stabilirii unor contacte di
recte între Consiliul Național al 
Cercetării Științifice și Comitetul 
de Stat pentru Știință și Progres 
Tehnic din R. P. Bulgaria.

în aceeași zi, delegația a avut un 
schimb de păreri cu ing. Nicolae 
Sîrbu, vicepreședinte al C.N.C.S., 
cu privire la metodele și formele 
de conducere, organizare și coordo
nare a activității de cercetare știin
țifică în cele două țări.

Seara, Consiliul Național a ofe
rit o masă în cinstea delegației bul
gare la restaurantul „Pescăruș".

(Agerpres)

Sărbătorirea
prof. dr. docent Traian Ionașcu

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 
70 de ani, prof. dr. docent Traian 
Ionașcu, membru corespondent al 
Academiei, a fost sărbătorit luni 
după-amiază, în cadrul unei ședin
țe festive care a avut loc în aula 
Academiei.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Ștefan Milcu, vice
președinte al Academiei. Despre 
viața și opera sărbătoritului au 
vorbit prof. dr. Grigore Geamănu, 
vicepreședinte al Asociației de 
drept internațional și relații inter
naționale, acad. C. Ionescu-Gulian, 
președintele Secției de științe filo
zofice, psihologice și juridice a A- 
cademiei, Eugen A. Barasch, 
membru corespondent al Acade
miei, Ștefan Costăchescu, secretar 
general al Asociației juriștilor, 
prof. dr. docent Ilie Stoenescu și 
dr. docent Yolanda Eminescu din 
partea foștilor studenți ai sărbăto-

ritului. Prof. Traian Ionașcu a mul
țumit pentru cinstirea acordată.

Cu același prilej, seara a avut Iog 
o masă colegială la Casa oameni
lor de știință.

(Agerpres)

SOSIREA VICEPREȘEDINTELUI GUVfRNULBI 
REVOLUȚIONAR MUNCITORESC 

ȚĂRĂNESC UNGAR, APRO ANTAL
J 7

CARACTERISTICI
vremea

Luni la prînz a sosit în Capitală 
tovarășul Apro Antal, vicepreședin
te al Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar, pen
tru a participa la cea de-a Vil-a 
sesiune a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare economică 
româno-ungară.

La sosire, oaspetele a fost în- 
tîmpinat de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și de alte per
soane oficiale.

A fost de față Jozsef Vince, am
basadorul Ungariei la București.

în după-amiaza aceleiași zile au 
început lucrările celei de-a Vll-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare economică 
româno-ungară, la care vor fi 
examinate posibilitățile de dezvol
tare a colaborării și cooperării e- 
conomice și tehnico-științifice din
tre cele două țări.

Președintele părții române în co
misie este tovarășul Gheorghe Ră
dulescu, iar președintele părții un
gare este tovarășul Apro Antal.

(Agerpres)

Cronica zilei
Duminică seara a părăsit Capi

tala, plecînd spre patrie, delegația 
de specialiști din R. S. F. Iugosla
via, condusă de Ioje Ingolici, de
putat în Vecea Federală a Skupști- 
nei Federale a R. S. F. Iugoslavia, 
care la invitația Consiliului Supe
rior al Agriculturii a făcut o vizi
tă în țara noastră.

Vizitarea în cele cîteva zile cît 
au stat în țara noastră a unor in
stitute de cercetări și stațiuni ex
perimentale, gospodării agricole de 
stat și cooperative agricole, în
treprinderi industriale și întâl
nirile cu specialiștii le-au prile
juit oaspeților iugoslavi să cunoas
că aspecte ale activității de cerce
tare științifică și de producție din 
agricultura noastră.

★
Cu prilejul organizării în Capi

tală de către Institutul italian pen
tru comerț exterior a expoziției 
„Italia produce", ambasadorul aces
tei țări la București, Niccolo Mos
cato, a oferit luni o recepție.

Au participat miniștri și alți 
membri ai conducerii unor mini
stere și instituții centrale, repre
zentanți ai unor organizații econo
mice și întreprinderi de comerț ex
terior.

Au luat parte membri ai corpu
lui diplomatic, precum și oaspeți 
din Italia aflați în București cu pri
lejul expoziției.

★
în cadrul unei festivități care a 

avut loc luni dimineața la libră
ria „Mihail Eminescu", însărcina
tul cu afaceri ad-interim al R. D. 
Germane la București, Karl Kor- 
mes, a oferit în dar Bibliotecii A- 
cademiei cărțile științifice și re
vistele de specialitate prezentate în 
expoziția de carte a Editurii Aca
demiei de Științe din Berlin, R. D.

Germană, care a fost deschisă re
cent la București.

Cu acest prilej au rostit scurte 
cuvîntări însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. D. Germane la 
București și prof. univ. Șerban Cio- 
culescu, membru corespondent al 
Academiei, director general al Bi
bliotecii Academiei, care a mulțu
mit pentru donația făcută.

★

O delegație de scriitori români, 
compusă din Ștefan Luca și Mihai 
Negulescu, a plecat luni la amiază 
în R. P. Chineză, în cadrul acor
dului de colaborare culturală din
tre cele două țări.

★

Luni seara a avut loc în Capi
tală o gală cinematografică organi
zată de ambasadorul R. P. D. Co
reene la București, Kim The Hi, 
cu prilejul „Lunii de luptă pentru 
retragerea trupelor americane din 
Coreea de sud".

Au participat reprezentanți ai 
conducerii unor ministere, institu
ții centrale și organizații de masă, 
generali și ofițeri superiori, oameni 
de artă și cultură.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acre
ditați la București și alți membri 
ai corpului diplomatic. A fost pre
zentat filmul artistic „Familia lui 
Ce Hac Sin", producție a studiou
rilor din Phenian.

★

In cursul după-amiezii de luni a 
sosit în Capitală prof. univ. Mar
cel Homes, rectorul Universității 
din Bruxelles, cunoscut specialist 
în domeniul fiziologiei plantelor, 
care — în cadrul schimburilor cul
turale dintre România și Belgia — 
întreprinde o călătorie de studii și 
documentare în țara noastră.

(Agerpres)

SPORT în cîteva rînduri

LUPTE GRECO-ROMANE

Repetiție pentru 
mondialele de la București

Simpozion
La Casa de cultură a studenților 

din Cluj a avut loc, luni, simpozio
nul „Columna lui Traian — auten
tic act de naștere al poporului ro
mân". Au prezentat comunicări 
acad. prof. Constantin Daicoviciu, 
rectorul Universității clujene, și 
prof. univ. Virgil Vătășianu, mem
bru corespondent al Academiei.

Au participat cadre didactice din 
învățământul superior și mediu, 
oameni de cultură și artă, studenți.

(Agerpres)

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
în Capitală va avea loc un 
mare concurs internațional de 
lupte greco-romane, la care vor 
participa aproape 100 de spor
tivi din Bulgaria. Cehoslovacia, 
Elveția. Finlanda, Franța, 
R.D.G., R.F.G., Grecia, Italia, 
România, Suedia, Turcia, Un
garia și U.R.S.S. întrecerile se 
anunță deosebit de interesan
te datorită faptului că pe lis
tele de concurs figurează nu
meroase nume de primă rezo
nanță pe arena internațională; 
lucru firesc, deoarece acest 
tradițional concurs, aflat la a

VI-a ediție, constituie pentru 
majoritatea participantelor un 
util prilej de verificare înain
tea campionatelor mondiale de 
la București (1—3 septembrie i.

Pentru conducerea întreceri
lor, F I.L A. a desemnat doi ar
bitri internaționali: Simonsen 
(Danemarca) șt Svendsen (Nor
vegia). Concursul va avea loc 
în incinta patinoarului artifi
cial „23 August", după următo
rul program : simbătă dimi
neața de la ora 11 și după-a
miază de la ora 17, iar dumini
că de la ora 9.

LA CONCURSUL FEMININ DE 
PENTATLON DE LA NOVI SAD, 
primul loc în clasamentul individual 
a fost ocupat de Bantegnv (Franța) 
cu 4 644 puncte, urmată de compa
trioata sa, Thetu — 4 549 puncte, E- 
lena Vintilă (România) — 4 539 punc
te și Maria Pândele (România) — 
4 519 puncte etc. Au participat spor
tive din Franța, Italia, România și 
Iugoslavia.

DUPĂ PRIMA PARTE A CAM
PIONATULUI DE FOTBAL AL UN
GARIEI, în clasament conduce Fe- 
rencvaros Budapesta, cu 29 puncte, 
urmată de Ujpest Dozsa cu 22 punc
te, Vasas și Gyor cu cîte 21 puncte, 
Diosgyor și Szeged cu cîte 16 puncte 
etc.

IN 
LUI 
LUL 
șoară 
cîștigat proba de aruncarea suliței cu 
rezultatul de 87,20 m, polonezul Ba
ran a fost cronometrat în 7’59”4<T0 pe 
distanța de 3 000 m plat, iai compa
trioata sa Irena Kirzenstein a realizat 
6,46 m la săritura în lungime.

A DOUA ZI A CONCURSU- 
DE ATLETISM
KUSOCINSKI",
la Poznan, maghiarul Nemeth a

„MEMOR1A-
care se desfă-

, .. '
Timpul probabil pen

tru zilele de 28, 29 si 
30 iunie : Vreme căl
duroasă, mai ales la 
începutul intervalului. 
Cerul va fi variabil. 
Vor cădea ploi slabe 
locale. însoțite de des
cărcări electrice, mai 
frecvente în jumăta
tea de nord-vest a 
tării. Vînt slab, pînă 
la potrivit. Tempera
tura în scădere ușoară 
spre sfîrșitul interva
lului. Minimele vor fi 
cuprinse între 10 si 20 
de grade, iar maxime
le între 33 și 33 de 
grader în București : 
Vreme în general fru
moasă și călduroasă. 
Cerul va fi variabil, 
favorabil ploii de 
scurtă durată. însoțită 
de descărcări electri
ce. Temperatura se 
menține ridicată.

Teatrul de Operă și 
Balet anunță ulti- 1 
mele spectacole in 
stagiunea 1966 - 
1967

Teatrul de Operă și 
Balet prezintă ulti
mele Spectacole din 
stagiunea 1966—1967 : 
marți, 27 iunie — Ot- 
helo, cu concursul te
norului Vasili Tre
tiak (U. R. S. S.); 
miercuri, 28 iunie —
— Trubadurul, cu 
concursul dirijorului 
Napoleone Annovazzi 
(Italia); joi, 29 iunie
— Prinț și cerșetor 
(premieră); vineri, 30 
iunie — Aida, cu con
cursul dirijorului Na
poleone Annovazzi și 
al tenorului Vasili 
Tretiak; simbătă, 1 
iulie — Prinț și cer
șetor ; duminică, 2 
iulie — Rigoletto; 
luni, 3 iulie — Prinț 
și cerșetor; marți, 4 
iulie — Lohengrin.

DIDACTICE
O caracteristică esențială a 

instruirii tineretului polonez 
este pregătirea sa cît mai a- 
decvată pentru sarcinile ce-i 
revin îndeosebi în direcția 
știintifico-economică. De aici 
preocuparea ca planurile și 
programele de învățămint să 
asigure familiarizarea elevilor, 
încă din primele clase, cu 
aspectele fundamentale ale 
viitoarei lor profesiuni. In pla
nul de învățămint al școlii de 
8 clase, orele de matematică, 
fizică, chimie și cele de acti
vități tehnico-practice repre
zintă aproape două cincimi 
din totalul orelor de studiu. 
Recenta reformă școlară, po
trivit căreia învățâmîntul de 
8 ani a fost generalizat, ur
mărește să asigure și in tim
pul liceului continuarea a- 
cestei instruiri preponderent 
științifice, ca și un pronunțat 
caracter de politehnizare a 
învătămîntului. Pentru aceasta, 
elevii sînt inijiați în cunoaște
rea elementelor fundamenta
le, clasice ale matematicilor, 
biologiei, fizicii, astronomiei, 
dar și în probleme teoretice 
și practice de cibernetică, 
mecanică fină, electronică, 
electrotehnică etc. Trei din 
cele cinci direcții ale specia
lizării propriu-zise, fixată pen
tru ultimul an de liceu — 
ceea ce la noi are drept 
corespondent împărțirea în 
real și umanistic — cuprinde, 
de asemenea, discipline cu 
caracter știinfifico-economic.

Dată fiind această orientare 
spre domeniile științelor 
exacte, apare firească tendin
ța absolvenților școlii gene
rale de a se îndrepta cu pre
ponderentă, după absolvire, 
spre învătămîntul profesional 
și tehnic. La sfîrșitul anului 
1965, de pildă, dintre cei 
peste 660 000 absolvenți ai 
școli' generale, circa 510 000 
au fost admiși în licee și 
școli profesionale, iar dintre 
aceștia aproape 80 la sută 
s-au înscris la școlile profe
sionale aflate în continuă 
dezvoltare. De fapt, această 
tendință explică pe deplin 
dezvoltarea, de 7 ori, a învă
tămîntului profesional polonez 
fafă de perioada antebelică.

Schimbările survenite în ex
tinderea și perfecționarea 
producției își găsesc aproape 
anual corespondente în struc
tura învătămîntului profesio
nal și tehnic. Creșterea po- 
tenjialului de energie electri
că, a rețelei de căi ferata

electrificata a determinat, 
bunăoară, înființarea unor 
școli profesionale menite să 
pregătească electricieni pen
tru instalații de măsură, mon- 
tatori de elemente semicon
ductoare și aparate automati
zate de control etc. Progresul 
remarcabil realizat în mecani
zarea muncii, îndeosebi în 
industria minieră, construcții 
și transporturi, a favorizat 
dezvoltarea masivă a școlilor 
avînd ca sarcină pregătirea 
de muncitori cu înaltă califi
care pentru profesiunile de 
mașiniști, operatori și meca-

îirasemraări de 
călătorie din 
R. P. Polonă

nici. Pe lingă școlile profe
sionale, în Polonia iau, de 
asemenea, amploare și se 
dezvoltă școlile tehnice și li
ceele profesionale, orientate 
îndeosebi spre domeniile me
canizării și exploatării minie
re, construcțiilor navale, in
dustriei chimice și spre alte 
sectoare ale economiei.

N-am putea vorbi despre 
formarea cadrelor în țara prie
tenă fără a aminti o compo
nentă esențială a acestui pro
ces : cursurile de învățămint 
profesional și tehnic organi
zate în cuprinsul marilor în
treprinderi. In anul școlar pre
cedent, circa 2 milioane de 
persoane au frecventat ase
menea forme de învățămint. 
Multe dintre acestea cuprind 
muncitorii calificați care au 
nevoie, ca urmare a creșterii 
progresului tehnic, să-și per
fecționeze pregătirea ; alte 
forme au drept scop să com
pleteze pregătirea sau să ca
lifice pe muncitorii recent an
gajați.

Orientarea specifică învăfă- 
mîntului general, mediu, pro
fesional și tehnic este vizibilă 
și în actuala rejea de școli 
superioare, existentă în Polo
nia populară. Dacă în ultimele 
două decenii numărul uni
versităților a crescut rle la 
5 la 8, numărul institutelor cu 
profil politehnic a sporit de la 
2 la 10, iar cel al școlilor 
economice de la 1 la 7. Mai

mult de jumătate dintre cele 
76 școli superioare, In care 
învajă la cursuri de zi, serale 
și în invăfămînful fără frec
ventă circa 250 000 de sfu- 
denți, sînt creajia regimului 
democrat-popular. Și aici este 
prezentă tendința spre o 
accentuată specializare, care 
explică în bună măsură sis
temul împărțirii învăjămîntului 
superior tehnic polonez în 
școli menite să pregătească 
ingineri pentru proiectare, la
boratoare — în genere pen
tru o muncă de cercetare 
științifică — și ingineri pentru 
conducerea procesului de 
producjie din unitățile econo
mice. Acestei tendințe, după 
cum am aflat din convorbi
rile avute cu reprezentanți ai 
Departamentului învățămîntu- 
lui superior, i se caută în ul
tima vreme un corelativ în 
cristalizarea unei proporții 
mai juste între disciplinele 
fundamentale (a căror cu
noaștere aprofundată va per
mite viitorului specialist o a- 
daptare mai rapidă la condi
țiile specifice de progres teh- 
nico-știinfific) și cele de spe
cialitate. In acest scop au fost 
restructurate unele secții, iar 
în programele de învățămint 
s-au încorporat îndeosebi dis
ciplinele cu profil larg. Ca 
urmare, în școlile politehnice 
numărul specialităților separa
te a fost redus de la 500 la 
140, iar în școlile superioare 
de economie, de la 60 la 16. 
lncepind cu anul universitar 
precedent, a fost întreprinsă 
o schimbare a programelor 
de învă|ămînt, ale cărei sco
puri vizează îndeosebi redu
cerea perioadei de studii, 
acolo unde este posibil (eco
nomie, unele ramuri agricole 
și tehnice), diminuarea mate
rialului avînd azi o semnifica
ție mai mult istorică, extin
derea metodelor moderne de 
predare și de însușire a cu
noștințelor. Preocupările pen
tru extinderea învătămîntului 
universitar seral și fără frec
vență, lărgirea cursurilor post
universitare, formarea unui 
număr sporit de cercetători 
deținători ai unor înalte titluri 
științifice încununează efortu
rile întregului popor polonez 
angajat în bătălia pregătirii la 
un înalt nivel științific și teh
nic a cadrelor de muncitori, 
tehnicieni, ingineri, profesori, 
medici, economiști.

Mihai IORDANESCU

DE PRETUTINDENI

(Urmare din pag. I)

— excavatoare, macarale 
etc. — pină la fabricarea 
delicatului fir de mătase 
artificială. Numele Brăi
lei a devenit cunoscut în 
țară și peste hotare prin 
produsele ce poartă mar
ca fabricilor de aici.

Dezvoltarea economică 
a atras după sine schim
bări esențiale în viața și 
în înfățișarea orașului. 
După primul bloc, con
struit în 1958 în Piața Vic
toriei, au urmat întregi 
ansambluri de locuințe — 
în piața Hristo Botev, pe 
strada Galați, pe strada 
Victoriei, în piața Halelor 
și în strada Școlilor, în 
total 4800 de apartamen
te. In prezent se lucrează 
la construcția unui nou 
cartier — Hipodrom — 
care va avea, în final, 
2 620 de apartamente. Spe
cialiștii spun că arhi
tectura blocurilor din a- 
cest cartier se distinge 
piintr-o notă originală. 
Pentru deservirea viito
rilor locatari se vor con
strui unități comerciale, 
școală cu 24 săli de cla
să, dispensar, locuri de

joacă pentru copii. Pînă 
la sfîrșitul actualului plan 
cincinal se vor mai con
strui încă 1800 de apar
tamente. Dintre construc
țiile noi, aflate în execu
ție în cartierele Hipodrom

spectacole de 600 de 
locuri, 2 școli cu 24 săli 
de clasă, 3 cu 16 săli de 
clasă și 3 cu 8 săli 
de clasă, terminate sau 
aflate în diferite sta
dii de execuție, puncte

BRĂILA 
la 600 de ani
și pe strada Hristo Bo
tev, o parte sînt locuințe 
proprietate personală.

Aspectul urbanistic al 
orașului a fost îmbogățit 
și prin noile clădiri ale 
unor instituții de larg in
teres cetățenesc. Un spi
ted (400 de paturi), un ci
nematograf (800 de locuri), 
un club pentru uzina 
„Progresul*, cu o sală de

și complexe comerciale în 
toate ansamblurile noi. 
Merită să fie amintite și 
lucrările edilitare și de 
înfrumusețare a orașului: 
se construiește un nou ca
nal colector care va șe- 
zolva problema deversă
rii apelor uzate din par
tea joasă a orașului, me
reu amenințată de inun
dații, o conductă de ali

mentare cu apă pe stra
da Dorobanți care va a- 
sigura debitul necesar 
noilor ansambluri de lo
cuințe. Estetica orașului a 
fost completată cu o fa
leză la Dunăre spre care 
se coboară pe o scară 
monumentală de piatră, 
cu zecile de mii de tran
dafiri plantați pe bu
levardele Karl Marx, Do
robanți și în parcurile 
orașului. La majoritatea 
lucrărilor gospodărești e- 
dilitare sfatul popular al 
orașului se bucură de 
sprijinul a zeci de mii 
de cetățeni. Numai la ta- 
luzarea falezei, lucrare 
destul de dificilă și cu 
mare volum de muncă, a- 
portul cetățenilor a fost 
evaluat la peste trei mi
lioane de lei.

E explicabil de ce călă
torul, care întîlnește la tot 
pasul șantiere, construc
ții noi, e înclinat să crea
dă, mai curînd, că se află 
într-un oraș în plină ti
nerețe. într-adevăr, cele 
șase secole de existență 
nu apasă pe umerii Brăi
lei. Mai degrabă, subli
niază maturitatea sa în
floritoare.

I 
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ECHIPA DE FOTBAL DINAMO 
KIEV, campioana U.R.S.S., a jucat cu 
formația italiană Verona. Fotbaliștii 
sovietici au obținut victoria cu scorul 
de 4—0.

IN MECIUL MASCULIN DE 
ATLETISM AUSTRIA—DANEMAR
CA—OLANDA—TURCIA. contând 
pentru „Cupa Europei", victoria a re
venit echipei Olandei cu 59 de punc
te, urmată de Danemarca — 56, Aus
tria — 53 și Turcia — 31.

ÎN PRELIMINARIILE TURNEU
LUI OLIMPIC DE FOTBAL, selec
ționata Cubei a învins cu 2—1 (0—0) 
echipa Canadei. Cum primul meci se 
încheiase la egalitate (1—1), echipa 
Cubei va întâlni în turul următor re
prezentativa Salvadorului.

La Wimbledon:
M. SANTANA
ELIMINAT ÎN PRIMUL TUR I

întrecerile concursului internațio
nal de tenis de cîmp de la Wimble
don au început cu o mare surpriză 
furnizată de Pasarell (Porto Rico), 
care l-a eliminat cu 10—8, 6—3, 2—6, 
8—6 pe favoritul nr. 1, spaniolul Ma
nuel Santana. Este pentru prima oară 
în istoria acestui turneu cînd cîștigă- 
torul unei ediții este eliminat chiar 
din primul tur. Alte rezultate mai 
importante : Roche (Australia) — Ko- 
des (Cehoslovacia) 4—6, 6—1, 6—2,
8—6 ; Drysdale (Republica Sud-Afri- 
cană) — Matthews (Anglia) 8—6, 
6—3, 6—4 ; Caramichael (Australia) — 
Mcmillan (Republica Sud-Africană) 
6—2, 6—3, 6—4 ; Emerson (Australia) 
— Carpenter (Canada) 6—3, 6—3, 
6—2; Mulligan (Australia) — Korot
kov (U.R.S.S.) 6—2, 10—8, 6—1; Bun
gert (R. F. a Germaniei) — Wilson 
(Australia) 8—6, 8—6, 7—5.

METRO
LA ALTITUDINEA

DE PESTE 2 000 M.
In capitala Mexicului a început 

construirea unul metro, apreciat de 
specialiști ca fiind una dintre cele 
mai mari construcții de acest gen din 
lume. Dificultatea construcției rezul
tă mai ales rffn faptul că orașul se 
află la o altitudine de 2 279 metri pe 
un sol spongios și se va întinde pe 
parcursul a 32 km. Primele linii vor 
fi date în funcțiune în luna iunie 
1969.

MISTERIOASE

OBIECTE 
ZBURĂTOARE 
și-au făcut din nou apariția, de 
astă dată deasupra capitalei Paragua
yului, Asuncion, perturbînd comuni
cațiile aeroportului internațional timp 
de cîteva minute. Aceasta s-a întîm- 
plat simbătă noaptea, cînd „farfuriile 
zburătoare", cum li se spune acestor 
obiecte, aflate la o altitudine de a- 
proximativ 760 de metri, au putut fi 
urmărite timp de zece minute de 
locuitorii orașului care au ieșit pe 
străzi. Cei care le-au văzut susțin că 
ele emanau fascicule de lumină por- 
tocalie-roșie deplasîndu-se cu o vi
teză uluitoare.

CONSECINȚE TRAGICE 
ALE SUBNUTRIȚIEI>

Jumătate din populația Colum
biei suferă de foame, iar 30 000 de 
copii mor în fiecare an ca urmare

a subnutriției, releva o anchetă în
treprinsă de specialiști din dome
niul sănătății din Columbia și pu
blicat duminică în ziarul „El Tiem- 
po“. Ancheta atribuie această si
tuație proastei distribuiri a produ
selor, unei folosiri necorespunză
toare a alimentelor și, mai ales, li
nei politici agrare care nu ține cont 
de nevoile populației.

De asemenea, exploatarea tere
nurilor agricole se face cu mijloace 
rudimentare. Numai 2 la sută din 
aceste terenuri sînt lucrate cu aju
torul mașinilor agricole. „Dacă ar 
muri 30 000 de vite s-ar crea 
un șoc economic în țară, dar 
dacă mor 30 000 de copii nu există 
nici o reacție" — constatau cu de
zolare în încheiere autorii anchetei.

RAVAGIILE FURTUNII 
IN ȚĂRILE EUROPEI 

OCCIDENTALE

Puternica furtună care s-a abătui 
simbătă și duminică asupra nordului 
Franței devastind 12 localități, a fă
cut numeroase victime și pagube ma
teriale și în Anglia, Belgia și Olanda. 
Un bilanț întocmit de agenția France 
Presse pentru toate țările citate enu- 
meră 24 morți, 225 răniți, numeroase 
șosele inundate, sute de case distruse 
zeci de vase scufundate, etc. în 
Franța satul Pommereuil, din de 
partamentul Camhrais, a fost com
plet devastat. In Belgia, biserica din 
localitatea Osstmalle de lingă An
vers s-a prăbușit, ca și o fabrică 
de mobilă din apropiere, (în fotogia- 
fie : distrugeri provocate de furtună 
in nordul Franței).

Rezultatele 
concursului 
excepțional 
Pronoexpres 
cu atribuire 
de autoturisme 
din 25 iunie 1967

Fond de premii 2 969 601 lei.
FAZA I (bilete N de 30 lei) nu

merele cîștigătoare: Extragerea I: 9; 
31; 35; 46; 14; 47; 16; 40; 10. Extrage
rea a Il-a : 25; 46; 12; 27; 38; 34; 45: 
7; 15. Extragerea a III-a : 37; 27; 46; 
13; 47; 43; 10; 45; 24. Extragerea a 
IV-a : 48; 47; 26; 36; 8; 7; 16: 20; 35.

Categoria I : 6 numere din cele 9 
extrase la una din cele 4 extrageri 
(I — a IV-a) „Renault 16“ (cu huse) 
în număr nelimitat.

FAZA A II-A (bilete N de 30 lei 
și M de 18 lei). Extragerea a V-a ■ 
9; 12; 24; 35; 33; 46; 17; 34; 39. Ex
tragerea a Vl-a : 38, 16; 24; 25; 33; 
23; 32; 47; 22. Extragerea a Vll-a : 
35; 21; 38. 13; 12; 44; 5; 47; 31.

Categoria a II-a : 6 numere din 
cele 9 extrase la una din cele 3 
extrageri (a V-a — a Vll-a) ..Sko
da" M. B. 1 000 (cu huse) în număr 
nelimitat.

FAZA A III-A (bilete N de 30 
lei. M de 18 lei și B de 9 le;). 
Extragerea a VlII-a : 7; 43; 38; 48; 
42; 5; 20; 9; 2. Extragerea a IX-a : 
46; 8; 34 ;49; 23; 6; 38; 15; 26.

Categoria a III-a : 6 numere din 
cele 9 extrase la una din cele două 
extrageri (a VlII-a sau a IX-a) 
„Fiat 850" (cu huse) în număr neli
mitat. •

FAZA A IV-A (bilete N de 30 
lei, M de 18 iei, B de 9 lei și A de 
3 lei). Extragerea a X-a : 12; 32; 2; 
11; 49; 25; 18; 16: 30.

Categoria a IV-a : 6 numere din 
cele 9 extrase la ultima extragere 
(a X-a) „Trabant 601“ (cu huse) in 
număr nelimitat.

Categoria a V-a (5 numere din 
cele 9 extrase la una din extrage
rile fazei la care are drept de par
ticipare biletul din seria respec
tivă) 5 autoturisme prin tragere la 
sorți : 1 „Renault 16“. 2 ..Fiat 850“. 2 
„Trabant 601“ și premii în numerar 
de valoare variabilă.

Categoria a Vl-a : (4 numere din 
cele 9 extrase la una din extrage
rile la care are drept de participare 
biletul din seria respectivă) 5 auto
turisme prin tragere la sorți : 
1 „Renault 16“, 2 „Fiat 850“ și 2 
„Trabant 601" și 35 excursii în 
U.R.S.S., plus premii în numerar 
de valoare fixă = 40 lei.

Depunerea biletelor cîștigătoare 
se face la agențiile autorizate pină 
în ziua de joi 29.VI.1967 ora 13 în 
orașele de reședință regională, iar 
în celelalte localități pînă miercuri 
28 iunie 1967 ora 13.



*

' • ' - «S# (?<***‘

A '

întrevederea președintelui 
Consiliului de Miniștri al României 

cu președintele S. II. A.
WASHINGTON 26 — Trimisul 

special Agerpres K. Gâplescu 
transmite j Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
sosit luni la Washington împreună 
cu Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, pentru a avea o 
întrevedere cu președintele Statelor 
Unite, Lyndon Johnson.

La primirea pe aeroport se aflau 
'James Symington, ambasador, șeful 
protocolului Casei Albe, Raymond 
Lisle, director la Direcția pentru 
Europa de est din Biroul pentru 
problemele europene al Departa
mentului de Stat, și alte persoane 
oficiale. Erau de față însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Ambasa
dei Republicii Socialiste România, 
Iosif Gheorghiu, și membri ai am
basadei. Coloana de mașini s-a în
dreptat spre Casa Albă.

între președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România și președintele S.U.A. a 
avut loc o convorbire care s-a re
ferit la dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-americane, la probleme le
gate de. ordinea de zi a actualei 
sesiuni extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U., precum și la 
alte probleme ale situației interna
ționale.

P. C. FRANCEZ: PENTRU 0 SOIUJIE NEGOCIATĂ 
ÎN ORIENTUl APROPIAT

PARIS -2Ș< — Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : în- 
tr-o cuvintare rostită la Marsilia, Wal
deck Rochet, secretar general al Par
tidului Comunist Francez, s-a ocupat 
de unele aspecte ale situației interna
ționale.

Referindu-se la evenimentele din 
Orientul Apropiat, vorbitorul a decla
rat' că P.C.F-. se pronunță pentru o so
luție negociată a problemelor litigioase 
din Orientul Apropiat, preconizează o 
pace durabilă și solidă, fără umiliri 
sau anexiuni teritoriale, pace care să 
recunoască în același' timp dreptul la 
existență al Izraelului și drepturile po
poarelor arabe. Aceasta cere însă, în 
primul rînd, evacuarea de către tru
pele Izraelului a teritoriilor arabe ocu
pate.

Ocupîndu-se de problema Vietna
mului, Waldeck Rochet a spus prin
tre altele : „Conflictul din Orientul 
Apropiat și intervenția americană în 
Vietnam sînt sțrîns legate. Lucrul a- 
cesta este de netăgăduit. Ceea ce tre
buie să atragă astăzi atenția tuturor 
partizanilor păcii este că aceste două 
conflicte pun în grav pericol pacea 
mondială. A sosit timpul ca toate for
țele păcii și antiimperialiste din lume

Tribunalul militar din Damasc a condamnat ia moarte p8 
maiorul Salim Hatoum și pe complicele său Badr Joumaa pentru crimă de 
înaltă trădare. Hatoum și Joumaa sînt principalii organizatori ai tentativei de 
lovitură de stat din Siria.de la 8 septembrie 1966, după eșuarea căreia ei s-au 
refugiat la Amman. La 10 iunie, ei au fost arestați la Damasc sub acuzajia „de 
a pune la cale o nouă conspirație cu ajutorul Angliei și Statelor Unite”. Sen- 
tinja a fost executată luni. (France Presse).

La încheierea vizitei în 
R. P. Chineză a președin
telui Zamhiei, Kenneth Kaunda, 
a fost dat publicității un comunicat 
comun. Comunicatul arată că păr
țile au constatat cu satisfacție dez
voltarea rapidă a colaborării chino- 
zambiene în domeniile politic, eco
nomic, comercial și cultural, în 
urma stabilirii relațiilor diploma
tice dintre cele două țări. In cursul 
vizitei a fost semnat un acord cu 
privire la colaborarea economică și 
tehnică. în cursul schimbului de 
păreri asupra problemelor interna
ționale de interes comun au fost 
abordate, printre altele, probleme 
privind situația din Orientul Apro
piat și din Vietnam.

Cea de a III-a plenară a 
C.C. al P.C. din Costa Rica 
a avut loc recent la San Jose. In

Au participat din partea-, română 
Corneliu Mănescu, iar din partea 
americană Dean Rusk, secretar de 
stat al S.U.A., Nicholas Katzen- 
bach, subsecretar de stat, și Walter 
Stoessel. adjunct al asistentului se
cretarului de stat pentru proble
me europene.

Cu prilejul întrevederii, președin
tele S.U.A. a prezentat președinte
lui Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România pe Hubert 
Humphrey, vicepreședinte al S.U.A.. 
pe Robert McNamara, ministru al 
apărării, și pe senatorii Mike 
Mansfield, liderul majorității de
mocrate, Everett Dirksen, liderul 
minorității republicane, William 
Fulbright, președintele Comisiei 
pentru relațiile externe a Senatulm, 
Margaret Chase Smith, senator din 
partea statului Maine, precum și pe 
John McCormack, președintele Ca
merei reprezentanților.

După întîlnire, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a răspuns la în
trebările puse de corespondenți ai 
presei, radioului și televiziunii a- 
mericane.

în aceeași zi, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer împreună cu 
Corneliu Mănescu s-au înapoiat cu 
avionul la New York.

să se unească în acțiunea lor pentru 
a evita pericolul, pentru a apăra pacea 
amenințată".

O cuv/nfare a 
lui A. Novotny

SUȘICE 26 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la un miting al tineretului, 
care a avut loc duminică la Sușice, 
președintele Antonin Novotny s-a re
ferit la unele probleme internaționa
le. El a arătat că în prezent au loc 
încălcări grosolane ale normelor drep
tului internațional, așa cum se întîm- 
plă în cazul agresiunii S.U.A. în Viet
nam și a Izraelului împotriva R.A.U., 
Iordaniei și Siriei. Vorbitorul a expri
mat sprijinul față de popoarele arabe, 
față de toate popoarele care luptă pen
tru drepturile și libertatea lor. El a 
subliniat că R. S. Cehoslovacă va mi
lita și pe viitor pentru o politică de 
coexistență pașnică, de dezvoltare li
beră a tuturor popoarelor în spiritul 
dreptății sociale.

urma discutării unor probleme ale 
situației politice internaționale, au 
fost adoptate rezoluții. Una din 
rezoluții condamnă războiul pe 
care Statele Unite îl duc în Viet
nam. O altă rezoluție exprimă so
lidaritatea comuniștilor costaricani 
cu lupta de eliberare națională a 
popoarelor arabe.

Un număr de persoane 
acuzate de spionaj au'fost 
arestate de organele securității de 
stat din Sudan. Asupra celor ares
tați s-au găsit aparat? de radio, 
hărți și o serie de documente. 
(M.E.N.).

Seară Vasile Pârvan la 
MoSCOVa» iunie, la sediul A-
sociației de prietenie sovieto-române din 
Moscova a avut loc o seară consacrată

James Meredith în
treprinde al doi
lea „marș împo
triva fricii", pentru 
a-i îndemna pe 
negrii din statul 
Mississippi (S.U.A.) 
sâ se înscrie pe lis
tele electorale. Pri
mul „marș împo
triva fricii" a fost 
întrerupt anul tre
cut prin rănirea iui 
Meredith de către 
un huligan rasist 

alb

Sesiunea extraordinară 
a Adunării

Generale a O.N.U.
NEW YORK 26 (Agerpres). — 

Luni, qu fost reluate dezbalerile.șe- 
siurili extraordinare â-Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrate exami
nării situației din Orientul Apro
piat. în ședința de dimineață a luat 
cuvîntul reprezentantul Nepalului, 
Padma Bahdur Khatri. El a decla
rat că. este necesar ca, prin trata
tive directe, să se găsească o solu
ție a problemelor Orientului Apro
piat, care să fie „acceptabilă pen
tru ambele părți". Ocuparea de că
tre forțele armate izraeliene a unor 
teritorii arabe, a spus vorbitorul, 
nu are nici o justificare și nu poa
te servi instaurării unei păci trai
nice în Orientul Apropiat.

Al doilea vorbitor, a fost minis
trul afacerilor externe al R. P. Al
bania,. Nesti NasiV! care a prezen
tat un proiect de rezoluție în le
gătură cu problema Orientului A- 
propiat.

Agenda 
diplomatica

CAIRO. Ministrul de externe al 
R.A.U., Mahmud Riad, a adresat o 
telegramă secretarului general al 
O.N.U., U Thant, în care expune po
ziția guvernului său în legătură cu 
situația refugiaților palestinieni din 
regiunea Gaza. în telegramă se a- 
rată, printre altele, că autoritățile 
izraeliene au expulzat peste 2 400 
palestinieni din regiunea Gaza Si se 
cere luarea de măsuri pehtru a se 
pune capăt acestei situații.

Continuă convorbirile între co
mandantul suprem al forțelor ar
mate egiptene. Mohamed Fawzi, și 
șeful Statului major general al for
țelor armate ale U.R.S.S., mareșalul 
Matvei Zaharov, care, se : află într-o 
vizită în R.A.U. Convorbirile se re
feră la „măsurile ce urmează să fie 
luate pentru a eliming. consecințele 
agresiunii împotriva țărilor arabe". 
(M.E.N.)

Guvernul Algeriei acordă R.A.U. 
un ajutor financiar de 30 milioane 
franci. Această comunicare a fost 
făcută de ambasadorul Algeriei la 
Cairo cu prilejul unei întrevederi 
pe care a avut-o duminică cu pre
ședintele Nasser. (France Presse)

• A fost reluată aproape în între
gime activitatea în portul iordanian 
Akaba. în ultimele două zile au in
trat în rada portului primele două 
cargouri și se așteaptă’ ca traficul 
să se dubleze, datorită;.faptului că 
Canalul de Suez continuă să rămînă 
închis.

• Toate restricțiile asupra opera
țiunilor bancare, jmptise în Liban la 
6 iunie, au fost ridicate luni. Bursa 
din Beirut își va relua activitatea 
începînd de la 27 iunie. (France 
Presse).

• Consiliul de Miniștri al Irakului
a adoptat luni hotărîrea cu privire 
la reluarea exportului petrolier prin 
conductele care ajung pe > coasta 
Mării Mediterane, cu destinația 
Franța și Turcia. .

comemorării a 40 de ani de la moar
tea istoricului și arheologului român 
Vasile Pârvan. Viața și activitatea sa
vantului român au fost' evocate de 
prof, arheolog G. B. Fgodorov, doc
tor în științe istorice. Despre impor
tanța cercetărilor arheologice ale lui 
Vasile Pârvan a vorbit consilierul Am
basadei române la Moscova, I. Ciobo- 
taru, doctor în istorie.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, I. B. Tito, a primit pe 
Seyoum Haregot, ministru de 
stat la președinția guvernului Etio
piei, care a sosit la Belgrad ,în cali
tate de trimis special al împăratu
lui Haile Selassie. El a înmînat 
președintelui Tito un mesaj din 
partea suveranului etiopian.

Un grav accident de cale 
ferată s_a Prof^us luni la prînz în 
apropiere de gara „Berliner Tor" din 
Hamburg. Un tren local s-a ciocnit cu 
un rapid care venea din Berlinul occi
dental. Șase vagoane ale trenului ra
pid au fost răsturnate, 34 de persoane 
au fost rănite.

Comisia militară de ar
mistițiu din Coreea s-a în
trunit din nou la Panmun- 
jon, ta propunerea părții coreene, 
care a protestat împotriva actelor 
ostile săvîrșite de trupele americane 
în zona demilitarizată. Generalul ma
ior Pak Giun Guk a declarat cu acest 
prilej că soldați! americani, care s-au 
făcut vinovați în repetate rînduri de 
introducerea ilegală în această zonă a 
diferite tipuri de armament, au desclffs 
focul de mai multe ori, între 13 și 
25 iunie, asupra porțiunii aparținînd 
R.P.D. Coreene din zona amintită. Re
prezentantul părții coreene a cerut 
luarea unor măsuri imediate în ve
derea încetării ostilităților dintre per
sonalul american și.- cel coreean din 
zona demilitarizată a Coreei.

Conferința de presă 
a lui A. N. Kosîghin

Sesiunea Comisiei mixte 
ministeriale româno - iraniene

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., A. N. Kosîghin, a 
ținut duminică seara. o conferință 
de presă la New York.

A. N. Kosîghin a dat citire de
clarației sale cu privire la între
vederile . avute cu președintele 

-.Johnson : .„La 25 iunie, în orașul 
Glassboro, lingă New York, a avut 
loc a doua întîlnire a președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. ■ N.: Kosîghin,. cu președintele 
S.U.A., L. Johnson. Ca și la prima 
întîlnire, care a avut loc la 23 iu
nie, schimbul de păreri s-a referit 
la o serie de probleme internațio
nale.

In /legătură cu situația din" O- 
rîe'ntul Apropiat, părțile și-au ex
pus pozițiile. Din partea sovietică 
s-a declarat că, în prezent, princi
palul este să se obțină retragerea 
neîntârziată: a trupelor Izraelului, 
care au comis o agresiune împo
triva statelor arabe, dincolo de li
nia de armistițiu. Această chestiu
ne este o problemă-cheie în cauza 
restabilirii păcii în Orientul Apro
piat. Ea se află în centrul atenției 
sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. și trebuie solu
ționată pozitiv fără întîrziere.

Schimbul de păreri în problema 
vietnameză a scos la iveală din nou

Declarația radiodifuzată
a lui L.

NEW YORK 26 (Agerpres). - La 
înapoierea sa la Casa Albă, președin
tele Johnson a făcut o declarație radio
difuzată cu privire la cele două în- 
tîlniri pe care le-a avut cu A. N, Ko
sîghin, președintele Consiliului do Mi
niștri al U.R.S.S. „Aceste două întîl- 
niri — a spus el — nu au dus la re
zolvarea tuturor problemelor noastre, 
în legătură cu unele am făcut progre
se — mari progrese — în redu
cerea neînțelegerilor și în rea
firmarea angajamentului postru co
mun de a căuta un acord". Johnson a 
arătat că un asemenea progres s-a fă
cut în problema limitării armamente
lor. „Am căzut de acord — a spus el 
— ca dl. Rusk și dl. Gromîko să con
tinue discutarea acestui subiect la 
New York, în zilele următoare," "con-' 
centrîndu-se asupra necesității urgen
te de a se ajunge la un acord rapid 
privind încheierea unui tratat de rie- 
răspîndire a armelor nucleare".

în continuare, vorbitorul a arătat 
că nu se întrevăd, deocamdată, indicii 
pentru un acord în legătură cu criza 
din Orientul Apropiat și că bine cu
noscutele divergențe între S.U.A. și 
U.R.S.S. în legătură cu problema viet-

Aniversarea bătăliei de ia
Guadalajara

ROMA 26 — Corespondentul A- 
gerpres, Nicolae Puicea, transmite': 
Cu prilejul aniversării a 30 de ani 
a bătăliei de la Guadalajara (Spa
nia), în orașul italian Livorno a 
avut loc o întîlnire la care au parti
cipat reprezentanți ai combatanților 
din războiul civil din Spania, me- 
cum și ai forțelor antifasciste din 
mai multe țări europene.

NOTE

Pînă și bancherul...
La scurt timp după ce Frangois 

Duvalier, „președinte pe viață" al 
Republicii Haiti, a comandat per
sonal plutonul de execuție împo
triva celor 19 militari, împușcați 
în prima decadă a acestei luni, 
agențiile de presă au adus vestea 
arestării directorului Băncii co
merciale din Port-au-Prince, Cle
mart Joseph Charles, care este... 
bancherul personal al dictatorului. 
Potrivit cercurilor de opoziție 
haitiene, cu sediul la New York, 
bancherului i-au fost anulate ac
țiunile pe care le deținea în di
verse întreprinderi, precum și ma
joritatea concesiilor de care bene
ficia de la venirea la putere a lui 
Duvalier.

Neîndoielnic. Clemart făcea 
parte din cercurile cele mai apro
piate lui „papa Doc". El era omul 
care dirija milioanele de dolari 
primite drept „ajutor" din par
tea S.U.A., fie spre echiparea găr
zilor personale, inarmate pînă-n 
dinți, ale șefului statului — temu
tele bande de asasini cunoscute și 
sub numele de „tontons-macou- 
tes" — fie spre băncile din străi
nătate pentru completarea contu
rilor personale ale președintelui. 
Dictatorul îi reproșează bancheru

deosebirile profunde în pozițiile 
Uniunii Sovietice și S.U.A. Partea 
sovietică a subliniat că reglemen
tarea problemei vietnameze este 
posibilă numai în condițiile încetă
rii bombardamentelor asupra teri
toriului R.D. Vietnam și retragerii 
trupelor americane din Vietnamul 
de sud.

Ambele părți au afirmat că con
sideră importantă realizarea rapidă 
a unei înțelegeri referitoare la în
cheierea unui acord internațional 
de neproliferare. în cursul convor
birii s-a făcut o amplă trecere în 
revistă a situației relațiilor bila
terale sovieto-americane.
• în ansamblu, întîlnirile au dat 
posibilitatea guvernelor Uniunii 
Sovietice și S.U.A. să-și confrunte 
pozițiile în problemele discutate, 
fapt care, potrivit părerii ambelor 
părți, este folositor".

în continuare, premierul sovietic 
a răspuns la întrebările ziariștilor.

NEW YORK 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., A. N. Kosîghin, care a con
dus delegația sovietică la sesiunea 
extraordinară a Adunării Generale a 
O.N.U., a părăsit luni New York-ul, 
plecînd la Havana, Ia invitația guver
nului Republicii Cuba.

Johnson
nameză continuă. El a declarat că am
bele părți se află pe poziții profund 
deosebite în aceste probleme. „Uneori, 
în asemenea discuții, se pot găsi ele
mente — începuturi, aspecte încura
jatoare — de teren comun, chiai în ca
drul unui dezacord general". în acest 
sens el a amintit acordul la care s-a 
ajuns acum două săptămîni asupra ne
cesității unei grabnice încetări a fo
cului în Orientul Apropiat. în ce pri
vește retragerea trupelor în această zo
nă, el a arătat că aceasta trebuie 
să aibă loc „în condiții adecvate". 
Sîntem departe de un acord — a spus 
vorbitorul — dar sîntem departe și de 
țin dezacord total".

Referindu-se la situația din Vietnam, 
președintele a declarat că „zona de 
acord este mai mică — ea este defi- 

, nită prin afirmarea că nu trebuie să 
se îngăduie ca pericolele și dificultă
țile dintr-o regiune să devină cauza 
unui conflict mai larg". El â anunțat 
că conducătorii celor două țări au că
zut de acord să mențină contactul în 
viitor prin intermediul miniștrilor de 
externe și ambasadorilor, precum și 
prin contact direct.

într-un mesaj adresat participan- 
ților de la Livorno, Luigi Longo, 
secretar general al P. C. Italian, 
subliniază că amintirea bătăliei de 
la Guadalajara, cheamă forțele pro
gresiste din Italia să-și întărească 
și mai mult solidaritatea cu po
poarele care luptă împotriva dicta
turii fasciste și pentru libertate atît 
în Europa, cit și în lumea întreagă.

lui de a fi complotat împreună cu 
ginerele însuși al lui Duvalier, lo- 
cotenent-colonelul Max Domi
nique, împotriva lui „tata socru"...

Disperat, Duvalier e hotărit să 
treacă prin „foc și sabie" pe toți 
cei bănuiți de infidelitate. Călă
tori proveniți din Haiti și sosiți 
recent la Santo Domingo au sem
nalat noi arestări, arătînd că pe
ricolul de a fi trimise în fața plu
tonului de execuție planează asu
pra a încă 22 de persoane. Valul 
de teroare a dezlănțuit un exod 
fără precedent de cetățeni hai- 
tieni spre alte meleaguri din re
giunea Mării Caraibilor. In ace- 
Iași timp, reprezentanțele diplo
matice din Port-au-Prince conti
nuă să fie asaltate de persoane
le amenințate de represiune. Pre
zența a 44 de oponenți ai lui Du
valier la ambasada braziliană din 
capitala haitiană a dus la o criză 
diplomatică între cele două țări.

Arestarea lui Clemart — un nou 
episod al rivalităților politice din 
Haiti — ridică în mod firesc între
barea i dacă Duvalier e părăsit, 
pînă și de oamenii săi cei mai de 

' încredere,,. cît timp va mai- fi; in 
stare să comande plutoane de 
execuție ?

' V ' E. S.

TEHERAN 26 (Agerpres). — In
tre 24 și 26 iunie a avut loc la Te
heran a doua sesiune a Comisiei 
mixte ministeriale româno-ira- 
niene.

Delegația guvernamentală a Re
publicii Socialiste România a fost 
condusă de Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, iar de
legația guvernamentală a Iranului 
de dr. Alinaghi Alikhani, ministrul 
economiei.

Conducătorii delegațiilor în co
misie au făcut expuneri cu privire 
la dezvoltarea economică a celor 
două țări și au analizat progresul

Pentru anularea 
interzicerii P.C. 
din Germania

BONN 26 (Agerpres). — La Gel
senkirchen, unul din centrele indus
triale din Ruhr, a avut loc o adunare 
la care s-a cerut autorităților R.F.G. 
să anuleze interzicerea Partidului Co
munist din Germania. Luînd cuvîntul 
la adunare K. Schabrod, fost deputat 
în landtagul din Renania de nord- 
Westfalia din partea Partidului Co
munist din Germania, a subliniat ne
cesitatea acordării unei amnistii tutu
ror membrilor și sprijinitorilor parti
dului comunist care sînt persecutați 
pentru activitatea lor politică.

Dezbateri la Bruxelles 
in problema aderărilor 
laC.E.E.
Ț ■• I

BRUXELLES 26 (Agerpres). — Luni 
și-au început lucrările la Bruxelles trei 
consilii ministeriale ale Pieței comune: 
al miniștrilor de externe, a| miniștrilor 
agriculturii și al Euratomului. Miniștrii 
de externe vor examina cererile de a- 
derare la Piața comună ale Angliei, Ir
landei și Danemarcei, compoziția noii 
comisii executive a C.E.E. și problema 
relațiilor comunității cu Spania.

în problema aderărilor se crede că 
nu va fi adoptată nici o hotărîre de 
fond, întrucît Franța insistă că. îna
intea oricărei discuții, cu delegatul 
britanic, trebuie să se întreprindă un 
studiu aprofundat de către „cei șase" 
al efectelor politice și economice ale 
unei eventuale extinderi a Pieței 
comune. Această problemă va fi exa
minată în cursul lunii iulie de că
tre noua comisie executivă a C.E.E.. 
în care nu au fost numiți pînă în 
prezent decît doi membri — Jean Rey 
(Belgia), ca președinte, și Sicco 
Mansholt (Olanda) — zilele acestea 
urmînd să fie numiți ceilalți 12 mem
bri. Problema relațiilor cu Spania va 
fi, de asemenea, lăsată pe seama noii 
comisii executive.

încotro
se îndreaptă Nigeria

Din Lagos sosesc știri 
despre intenția armatei 
federale nigeriene de a 
declanșa, „cît mai 
curînd posibil", opera
țiuni militare împotri
va Provinciei Orientale, 
care s-a proclamat luna 
trecută Republica Bia- 
fra. „Ne aflăm în faza 
confruntării forțelor yi 
nu vom face nici un fel 
de concesie" — a de
clarat un purtător de 
cuvînt al guvernului 
federal.

In ultimele săptămîni 
tensiunea în Nigeria a 
crescut brusc. In Pro
vincia Orientală autori
tățile locale au între
prins un șir de măsuri 
menite să consolideze 
actul secesiunii. . Pen
tru a-și asigura spri
jinul extern, șeful 
guvernului local, O- 
jukwu, a dat asigurări 
marilor companii petro
liere că interesele aces
tora în Biafra vor fi 
protejate de armată.

Problemele care se 
pun în Biafra sînt însă 
mult mai complexe.

Evenimentele din ul
tima perioadă se răs- 
frîng direct asupra situ
ației economice genera
le. Scăderea prețurilor 
la produsele destinate 
exporturilor, în special 
la materii prime — 
arahide,. cafea — loveș
te greu economia nige- 
riană. 

In afara unor serioase 
dificultăți de ordin eco
nomic apărute, între 
altele, și ca urmare a 
faptului că guvernul fe
deral a instituit un boi
cot economic împotriva 
acestei provincii, Biafra 
are de făcut față unei 
multitudini de proble
me create de migrația 
cîtorva zeci de mii de 
membri ai tribului Ibo, 
refugiați din nordul ță
rii. Foștii funcțio
nari ai administrației 
federale, foștii comer- 
danți în marile orașe 
din nord, zeci de mii 
de muncitori, țărani, 
oameni de toate cate
goriile sociale refugiați 
în Provincia Orientală 
nu dispun de nici un 
fel de resurse și o mare 
parte din ei nu au mă
car un adăpost. Exodul 
lor a lăsat, totodată. în 
partea septentrională a 
tădi o stare de dezor
ganizare. '■

Observatorii politici 
remarcă, între altele, 
că acum, ca și în' tre
cut, importante forțe 
politice interesate în 
soluționarea probleme
lor Nigeriei sînt ținute 
de o parte. Sindicate
le, Partidul socialist al 
rhuncitdrilor și țărani
lor, Congresul tinere
tului nigerian și alte 
organizații de masă 
care se pronunță pen
tru unitate națională

realizat, de la prima sesiune a co
misiei, în cooperarea dintre Repu
blica Socialistă România și Iran.

Comisia mixtă, pe baza expune
rilor și analizelor făcute, a discu
tat și convenit un larg program de 
măsuri pentru activitatea de viitor 
în domeniul industriei miniere, a- 
gricol, silvic, comercial și al coope
rării tehnice.

Lucrările sesiunii a doua a co
misiei mixte s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească și cordială, 
ambele părți exprimîndu-și convin
gerea că realizările obținute în 
dezvoltarea economică a celor două 
țări permit o nouă lărgire în viitor 
a cooperării economice și tehnice 
între Republica Socialistă România 
și Iran.

★

Luni seara s-a înapoiat în Ca
pitală, venind din Iran, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului ex
terior, conducătorul delegației gu
vernamentale române, care a par
ticipat la cea de-a doua sesiune a 
Comisiei ministeriale mixte româ- 
no-iraniene.
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ADEN

Blocada 
Craterului

La o săptămînă de la revolta tru
pelor federale d;n Aden, situația in 
orașul de pe coasta Golfului Oman 
continuă să rămînă încordată. Cartie
rul Crater, teatrul atîtor ciocniri sîn- 
geroase în decursul acestei primă
veri, se află mai departe sub controlul 
forțelor patriotice. Potrivit relatărilor 
trimisului special al agenției „France 
Presse", trupele britanice evită deo
camdată să intervină. Trimiterea sol- 
daților. britanici in Crater — a decla
rat generalul Philip Tower, șeful secu
rității din Aden — ar pulea provoca 
„un dezastru" căci „dacă britanicii ar 
deschide tocul asupra arabilor, tulbu
rările ar izbucni în formele cele mai 
violente". Reținerea ocupanților, care 
pină acum n-au ezitat niciodată să se 
răfujașcă cu populația locală, este de
terminată ma: ales de faptul că în 
ultima vreme e; au suferit serioase 
pierderi. Duminică, în cimitirul militar 
din „Valea făcută”, situată la >35 km 
de Aden, au avut loc funeraliile a 24 
de soldați britanici uciși în timpul re
centelor incidente.

Hotărîrea guvernului britanic — a- 
nunțată săpfamîna trecută — de a a- 
corda independență Federației Ara- 
biei de Sud la 9 ianuarie 1968, nu 
numai că n-a contribuit la liniștirea 
spiritelor ci, dimpotrivă, a provocat 
un nou val de indignare, fntr-o 
declarație publicată duminică de că
tre Federația sindicatelor din Aden 
se arată că dacă Anglia va acorda 
independență menținînd actualul gu
vern federal, alcătuit din emiri șf 
șeici reacționari, aceasta ar însemna 
„o adevărată catastrofă”. Sindicatele 
cer formarea unui . guvern care să 
reunească. . personalități . .de foaie 
convingerile politice.

nici măcar nu sînt con
sultate într-un moment 
cînd țara trece printr-o 
situație atît de dificilă.

Se anunță, pe de 
altă parte, că lideri 
politici din alte pro
vincii ale țării încear
că să creeze state sepa
rate și amenință cu pă
răsirea federației. După 
părerea unor comenta
tori, guvernul federal 
s-ar afla acum în fața 
unei serioase alternati
ve : fie că va accepta 
faptul împlinit (sece
siunea Provinciei Ori
entale) și o dată cu a- 
ceasta dezmembrarea 
federației în cel mai 
scurt timp, fie că va fo
losi forța, și aceasta în
seamnă reînceperea ți
nui război civil distru
gător.

Din nou, deci, fră
mântările politice, care 
de mulți ani zguduie 
Nigeria, sînt pe cale să 
reizbucnească cu o și 
mai mare amploare.

O serie de măsuri — 
printre care proclama
rea stării excepționale 
și decretarea de către 
guvernul de la Lagos 
a mobilizării generale 
— sînt apreciate ca ac
țiuni de natură sâ pre
cipite evoluția eveni
mentelor în această ța
ră atît de frământată.

C. BENGA 
Alger
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