
Anul XXXVI Nn 7391 Marți 4 iulie 1967 6 PAGINI — 30 BANI

AL P.O.

vil și

In timpul lucrârilor consfâtuirn

ca al

EVOLUȚIA CRIZEI

acti- orga- învă-

la consfătuire a con- partid și de stat, în tovarășul Nicolae secretar general al Co-
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presa străină — „Măsurile draconice ale dictaturii1*

ancheta socială

Adaptarea
A LUCRATORILOR DIN INDUSTRIA CHIMICA citadină»»In sala Ateneului român au început luni dimineața lucrările Consfătuirii pe țară a lucrătorilor din . industria chimică, organizată din inițiativa C.C. al P.C'.R. și a Consiliului de Miniștri.La consfătuire iau parte delegați ai colectivelor din unitățile industriei chimice, precum și reprezentanți ai altor ramuri ale economiei j naționale, numeroși invitați.Participă, de asemenea, membri ai C.C. al P.C.R, ai Consiliului de Miniștri, conducători de instituții centrale, oameni de știință, viști de partid, de stat și ai nizațiilor obștești, cadre din țămîntul superior.Asistența a întîmpinat cu puternice aplauze pe tovarășii Ni- , colae Ceaușescu, Chivu Stoica, A- lexandru Bîrlădeanu, Alexandru Drăghici, Ilie Verdeț, Maxim Ber- ghianu, Leonte Răutu, Iosif Banc, Petre Blajovici, Janos Fazekaș, Petre Lupu, Manea Mănescu, Gheorghe Gaston Marin, Roman Moldovan, care iau parte la lucrările consfătuirii.Rostind cuvîntul de deschidere 

a lucrărilor consfătuirii, tovarășul Alexandru Drăghici, membru al • / Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a spus :Prima Consfătuire pe țară a lucrătorilor din industria chimică are sarcina de a ’ dezbate problemele tot mai mari și Cortțplexe cațe.stau în fața acestei ran^j^afecum și a altor sectoare ale‘jiSdnomiei* naționale chemate să sprijine dezvoltarea chimiei în România.Ca și celelalte consfătuiri care s-au ținut pînă în prezent, și a- ceasta se înscrie pe linia metodelor de muncă promovate de conducerea partidului nostru, de a se consulta și a dezbate cu muncitorii, specialiștii, inginerii, cu toți oamenii muncii aspectele principale ale dezvoltării economiei naționale, în scopul de a găsi căile și mijloacele pentru continua îmbunătățire a activității în toate domeniile.Se află în sală muncitori și maiștri de înaltă calificare, tehnicieni și ingineri din serviciile de concepție, din secții Și ateliere, specialiști din institutele de cercetări și proiectări, din laboratoarele uzinale, economiști, conducători de întreprinderi și institute, oameni de știință, lucrători din aparatul de partid și de stat, care, cu competență și simț de răspundere, pot da soluții valoroase problemelor actuale și de perspectivă ale industriei chimice.Prezența ducerii de frunte cu Ceaușescu, mitetului Central al Partidului Comunist Român, arată încă o dată atenția de care se bucură industria chimică, ramură în care își desfășoară activitatea aproape 120 000 de lucrători animați de dorința de a-și spori aportul la întărirea și ridicarea patriei, la de- săvîrșirea construcției socialiste.Actuala consfătuire a fost precedată, după cum știți, de dezbateri rodnice în majoritatea fabricilor, uzinelor și combinatelor chimice, în institutele de cercetări și proiectări, la care au participat zeci de mii de muncitori, tehnicieni. ingineri, economiști. A fost analizată multilateral și aprofundat situația din unități, s-au făcut numeroase propuneri, care, aplicate în practică, vor duce la ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități viitoare.Ne exprimăm convingerea că delegații și invitații vor dezbate problemele esențiale ale muncii din industria chimică, vor dezvălui și supune criticii neajunsurile ce se mai manifestă, iar pe baza experienței pozitive acumulate vor face propuneri valoroase pentru îmbunătățirea activității în toate domeniile și în toate sectoarele, potrivit sarcinilor trasate de cel , de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.Discuțiile ce urmează să aibă loc timp de trei zile, în ședințe plenare și pe secții de specialitate, vor constitui, fără îndoială, încă o mărturie a hotărîrii ferme a lucrătorilor din industria chimică de a-și îndeplini sarcinile de răspundere ce le revin din mărețul program al partidului de ridicare pe o treaptă nouă, superioară, a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste în țara noastră.Delegații au ales apoi organele. de lucru ale consfătuirii.In continuare, tovarășul Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a prezentat raportul privind dezvoltarea industriei chimice și sarcinile ce reyin acestei ramuri din documen-

tele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român.In ultima parte a ședinței de dimineață ay._început, discuțiile, a- , supra raportului prezbntăt.Au luat cuvîntul : Aurel Teodora, director general al Combinatului chimic Borzești, Teodor Antonescu, inginer șef al Combinatului de fibre artificiale-Brăila, Florian Saica, director general al Combinatului de îngrășăminte chi- mice-Turnu Măgurele,' Ștefan Stoian, cuptorar șef la Uzina de superfosfați și acid sulfuric-Năvo- dari, Augustin Korch, inginer șef niecano-energetic la Combinatul chimic-Făgăraș, Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Tănase Volintiru, director general al Uzinei de anvelope „Danubiana“-București, Ion Popescu, adjunct al ministrului industriei ușoare, Elena Gabor, tehnician la Combinatul petrochimic- Ploiești, Spiridon Petrescu, director al Uzinei de medicamente-Bucu- rești, Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor pentru industria chimică și rafinării, Radu Manoliu, secretar al Comitetului regional-Ba- cău al P.C.R., Ladislau Miklos, o- perator chimist la Combinatul de

îngrășăminte azotoase-Tg. Mureș, Ion Petcu, șeful secției de electroliză de la Uzina de alumi- .xiiii.-^latma, vTeadqr. XGrișan',' ș^ful - serviciului de cercetări de la Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Constantin Țapu, secretarul comitetului de partid al Uzinelor de. produse so- dice-Govora și Gheorghe Paftaiă, director al Uzinei de prelucrare a maselor plastice-Iași. ' ;O telegramă sosită în timpul lucrărilor consfătuirii a vestit celor prezenți că lucrătorii de pe șantierul Uzinei de aluminiu din Slatina au îndeplinit în proporție de .60,5 la sută planul de construcții și montaj prevăzut pentru acest an. Partici- panții la consfătuire au salutat cu- vii aplauze succesul harnicilor' muncitori de pe șantierul din Slatina.După-amiază, lucrările consfătuirii s-au desfășurat pe secții de specialitate : organică și medicamente; metalurgie neferoasă ; petrochimie, fibre, mase plastice, cauciuc ; celuloză și hîrtie: îngrășăminte și anorganică ; mecano-energetipă.Lucrările consfătuirii continuă.(Agerpres)

Foto : M. Andreescu

b

GOSPODINEI OR

Noțiunea de cetățean s-a năș
it o dată cu apariția pri

melor așezări urbane în lumea 
antică. Dar noile relații sociale 
care au dus la ivirea orașelor au 
impus și elaborarea 
dreptul civil, după 
numele, fiind inițial 
de norme și reguli 
ce locuiau în civitas, în cetate.

Există oare o constrîngere a ora
șului față de locuitorii săi ?

— Mai exact, a locuitorilor față 
de ei înșiși, precizează tov. Vasile 
Pavlicu, procuror la procuratura 
orașului Suceava. E o constrîngere 
impusă de conviețuirea în condi
țiile aglomerării urbane. La sat. 
fiecare familie își are. dg regulă, 
casa, fîntîna, ograda proprie, den
sitatea populației e scăzută, con
tactele, relațiile între oameni sînt 
mai rare, mai puțin intense decît 
la oraș. „Cîte bordeie, atîtea obi- 
ceie“. era o vorbă. Ei bine, la oraș 
obiceiurile’ individuale tind să se 
supună unor norme de conduită ge
nerală fără de care aglomerarea 
citadină ar fi imposibil de suportat.

unor noi legi, 
cum arată si 
un compendiu 
adresate celor

de școlarizare

ducqtorii de partid și de stat
Participanjii la consfătuire întîmpină cu vii și puternice aplauze pe con

ducătorii ae partid și de stat Foto : AgerpresÎN PAGINA A III-A
RAPORTUL PREZENTAT 

DE TOVARĂȘUL 
GHEORGHE GASTON MARIN

Mă aflam deunăzi, la un ceas după asfințit, în Piatra Neamț, sus pe muntele Cozia, la „Cercul Gospodinelor" — unul dintre cele mai interesante, și' mai originale restaurante pe care le-am putut vedea în desele mele peregrinări reportericești. înfățișarea de ansamblu a localului, ca și detaliile de construcție recomandă restaurantul a fi o casă țărănească de prin părțile locului, strămutată pe vîrf de munte. Dar arhitectura construcției interesează mai puțin pe vizitator. Avînd în exclusivitate funcții gospodărești, „casa" pentru client decît ților culinare care mesele din ogradă, cesta este punctul
nu reprezintă izvorul bunătă- sînt servile la Iar ograda ? A- de atracție 1 Imaginați-vă o arie de vreo 3—4 sute de metri patrați, străjuită jur- împrejur de brazi și molizi falnici. La o margine a ogrăzii, un prepeleac înalt și subțire, cu cioatele- încărcate de oale și ulcioare noi, veghează asemenea unui majordom întreaga mișcare din jur. Din loc în loc — căpițe țuguiate de fîn cu pai gălbui. Și, răspîndite pe toată această arie — mesele. Unele sînt confecționate din lemn subțire, . sculptat, altele rezultate din retezarea unor trunchiuri de copaci seculari. Scaunele — retevee din butuci de brad...La acea oră, totul era învăluit de lumina palidă a „opaițelor" e- lectrice și — deopotrivă — de lumina lunii. Nimic fals, nimic strident, într-atît se aseamănă „Cercul gospodinelor" cu o casă și o ogradă țărănească, pregătite pentru sărbătoare.Eram la o masă împreună cu Dumitru Mironescu și Florin Dumitru, directori ai TĂPL, precum și cu directorul adjunct al Direcției comerciale regionale.Primul director zise :— Cînd am pornit noi să organizăm pe acest vîrf de munte localul pe care îl vedeți, nu bănuiam că despre el o să se ducă vestea nu numai în împrejurimi — necum peste țări și mări. Nu luați drept exagerare cele ce v-am spus — aici, la noi, vin și revin străinii pe capete...— A fost greu cu concepția, spuse cel de-al doilea director. Nu știam pur și simplu cam ce înfățișare să dăm localului. Cînd am stabilit să-1 organizăm în chip de casă țărănească, am plecat mai mulți inși la țară, am intrat în
Gh. GRAURE

Orașul e o scoală complexă, un 
mediu educativ ; urbanizarea influ
ențează nu numai viața materială, ci 
șl mentalitatea oamenilor. In pri
mul rînd, le dezvăluie avantajele 
dar și disciplina confortului, plă
cerea* de a "aVfea* apă caldă" la ro
binet, de pildă, dar șl rigorile unei 

. bune întrețineri a instalațiilor sa
nitare, electrice etc. Se impune 
astfel noțiunea de respect față de 
bunurile comune, fată de vecini, 
față de normele etice, față de ți
nuta vestimentară îngrijită 
ș.a.m.d. Orașul îl învață pe om să 
devină mai sociabil și nu întîmplă- 
tor cuvîntul urban e sinonim une
ori cu civilizat, procesul urbaniză
rii însemnînd, în multe privințe, 
urcușul pe treptele civilizării. Am 
considerat că cel mai sensibil alti- 
metru pentru a detecta cota atinsă 
în această ascensiune pe scara ur
banizării e locuința, căminul cita
din pe care proaspeții orășeni și 
l-au alcătuit.

...în condițiile dificile ale unul a- 
partament împărțit între familiști și 
celibatari (altă anomalie adminis
trativă care s-ar putea soluționa) 
soții Mărgineanu, veniți la Suceava 
din satele regiunii, și-au mobilat 
cu gust o încăpere. De la curățe
nia parchetului și pînă la atenția 
față de fiece amănunt se simte mîna 
unor oameni gospodari, dragostea 
pentru frumos, saltul de la condiția 
satului la confortul superior al 
orașului.

— In cele 108 comitete de bloc, 
cu aproximativ 1 000 de membri, ne 
relatează ■ tov. Edmund Olarnic, 
șeful comisiei organizatorice a sfa
tului popular orășenesc, marea ma
joritate o reprezintă oameni venit! 
din mediul rural. De ce ? Fiindcă 
s-a constatat că sînt mai gospodari, 
se îngrijesc mai atent de între
ținerea locuințelor.

Nu contestăm această afirmație, 
dar trebuie să spunem că alte vi
zite în noile cartiere 
ne-au decepționat. Am 
tamente cu parchetul 
instalații defecte, cu 
rozetă la patru robinete etc. Dacă 
astfel de aspecte se pot consemna

după o vizită făcută mai mult sau 
mai puțin la întîmplare, ne între
băm cum trebuie să arate cele 200 
apartamente cu degradări înregis
trate în evidențele întreprinderii 
de gospodărie orășenească.

în multe privințe vina o poartă 
locatarii, dar sînt destule situații 
în care defecte de construcție, re
parații făcute de. mîntuială duc la 
deteriorarea prematură a instala
țiilor și amenajărilor din noile 
blocuri. Tov. Vichențlu Giurgiu, 
președintele comitetului de bloc 
din str. Alexandru cel Bun nr. 14, 
ne confirmă observațiile: unele 
finisări și lucrări în termenul de 
garanție a blocului nu s-au mai 
efectuat, apa caldă picură cînd și 
cînd, un solar pentru copii a fost 
situat chiar sub ferestre, trei 
blocuri nu au acces la arterele de 
circulație decît prin poteci, ceea 
ce ridică probleme la transporta
rea mobilei.

Care sînt raporturile locatar-lo- 
catar, locatar-administrație ? Din 
1962 și pînă acum numărul de con
travenții se menține constant — 
cu puțin peste 400 anual, dar ni 
se spune că s-a modificat conți
nutul infracțiunilor, devenind 
mai... pozitiv, că certurile, loviri
le, stricăciunile etc. sînt mai rare. 
Și totuși, uneori o petrecere de fa
milie, ca să pomenim una din cele 
mai nevinovate contravenții, tur
bură somnul unul bloc întreg. 
„Sînt unii care mai confundă încă 
blocul cu toloaca", remarca, plas 
tic. cineva.

Suburbia -
o fază
obligatorie ?

(Continuare în pag. a V-a) y'lp
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ale orașului 
văzut apar- 
stricat. cu 
o singură

Imaginea unul oraș se alcătu 
lește nu numai din peisajul să' 
arhitectonic. Viața și mișcarea 
străzii, ținuta pietonilor, aspectul 
magazinelor contribuie mult la ca
racterizarea unui oraș, sintetizea 
ză mentalitatea, psihologia locui 
torilor săi.

— Cînd. cu ani în urmă, 
venit în Suceava, povestește 
Vasile Frînculescn, medic la 
liclinica orașului, am avut 
presia că am pătruns într-un 
sau mai exact într-un 
tier de periferie. Sub ochii mei, 
periferia s-a transformat într-un 
oraș autentic. în această ambianță 
modernă, atitudinile, gesturile, ex
presiile suburbane devin anacroni
ce, supărătoare. Desigur, dacă le 
raportăm la evoluția generală a 
orașului, ele par și chiar sînt niște 
amănunte. Dar, în definitiv, viața 
cotidiană a unui oraș nu se com
pune din amănunte ? Uneori auto
buzele au întîrzierî mari, ceea ce 
provoacă îmbrînceli și vociferări 
la ambele uși: alteori întîlneșți 
șoferi care se poartă grosolan. La 
cofetăria din blocul-turn ți se oferă 
cupa de înghețată fără farfurie și 
fără un pahar de apă.

Prin contactul lor direct și per
manent cu consumatorii, lucrătorii 
din rețeaua serviciilor publice

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a Il-a)Relațiile interoccidentale
»

O isubită pasiune pentru 
geografie pare să fi pus 
stăpînire pe anumiți oameni 
politici din S.U.A. în decla
rații apărute în presă, țări 
și continente sînt dislocate 
ca niște simple piese de 
șah și reamplasate pe harta 
terestră, oceane devin un 
soi de lacuri sau piscine 
particulare, distante de mii 
de kilometri sînt anihilate 
dintr-un condei.

Citești și parcă nu-ți vine 
să crezi : spațiul vest-euro- 
pean dependent de N.A.T.O. 
este considerat „flancul ră
săritean al teritoriului a- 
merican" (New York Ti
mes) ; „Statele Unite sînt 
o putere europeană chiar 
din punct de vedere geo
grafic". știut fiind că în e- 
poca noastră distantele nu 
mai contează (Acheson, fost 
secretar al Departamentu-

lui de Stat) ; „evenimentele 
reafirmă poziția Atlanticu
lui ca prima Mare Nos
trum a Washingtonului" 
(Christian Science Monitor).

Departe de a fi simple 
jocuri de cuvinte, aceste 
ciudate considerente geo
grafice . vădesc o concepție 
politică cu contururi pre
cise, sînt expuse într-un 
moment bine definit și vi
zează un anume scop. Ele 
împletesc atragerea de a- 
tenție cu apelul, sînt enun
țate în contexte care îm
bină argumentul politic cu 
avertismentul abia voalat. 
Scoase la iveală într-o pe
rioadă cînd „criza de în
credere" în relațiile ameri- 
cano-vest-europene pare a 
se apropia de un punct de 
fierbere, ele sînt fluturate 
în direcția Europei occiden
tale.

Observatorii politici de o 
parte si de alta a Atlanti
cului sînt unanimi în apre
cierea că dezvoltarea noilor 
tendințe în Europa occiden
tală. spre eliminarea do
minației politice si econo
mice a S.U.A.. spre asigu
rarea deplină a indepen
dentei și drepturilor suve
rane a statelor respective 
au adus în cel mai mare 
impas de pînă acum poli
tica europeană a Washing
tonului. Pronunțîndu-se 
pentru o reevaluare dras
tică a acestei politici, multi 
comentatori americani ana
lizează evoluția de pînă a- 
cum a tacticii folosite de-a 
lungul anilor de cercurile 
conducătoare din S.U.A. în 
raporturile cu statele vest- 
europene. căutînd. în lu
mina acestei analize, o so

luțle pentru depășirea im
pasului actual.

într-adevăr, drumul si
nuos urmat de-a lungul a- 
nilor de diplomația ameri
cană pentru a-și asigura 
și menține supremația în 
Europa de vest, este semni
ficativ pentru actualul sta
diu al acestor raporturi.

Ca în povestea cu 
ucenicul vrăjitor

A trecut aproape un 
veac și jumătate de cind 
James Monroe, fost preșe-

Borbu STOIAN

(Continuare tn pag. a
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Perplex
Sfatul popular ăl comunei Mol

doveni (Roman) a trimis Minis
terului Sănătății și Prevederilor 
Sociale o scrisoare prin care so
licita să se indice locul actual de 
muncă al dr. Traian Ionescu, 
deoarece acesta are o imputație 
de 1176 lei pentru convorbiri te
lefonice particulare. Ministerul 
ne trimite nouă scrisoarea
publicăm, oerînd concursul ce
tățenilor, deoarece „Ministerul 
nu cunoaște unde funcționează 
în prezent" doctorul îndatorat.

Bine, tovarăși, iată, o publicăm. 
Dar să știți : cu chestiunea a- 
ceasta că ministerul nu poate să 
afle unde lucrează unul din ca
drele sale, ne-ați făcut praf ! Aș
teptăm concursul dv. să ne venim 
în fire.

Hecatomba 
ratelor»La rățărie a fost tragedie. Picau bietele rațe cu ciocul în țărînă, răposate, una după alta : 1, 2, 3... 2 200. Alte 1 000 sînt pe ducă. Acest tablou l-am întîlnit la cooperativa a- gricolă de producție din Na- nov (Alexandria). Moartea rațelor era o... greșeală. Palmipe- dele au pierit intoxicate cu medicamente. Cercetările continuă. Deocamdată vinovății n-au fost stabiliți. S-a stabilit însă că vor plăti cu siguranță pagubele. Se înțelege, doar nu va arunca nimeni „moartea în gîște”.
Ocupat!

Un corespondent voluntar, 
Mihail Vlad, he scrie că în 
ziua de 29 iunie a așteptat, in 
Tirgoviște, timp de 2 ore să 
obțină o legătură telefonică... 
cu Ploieștiul. (Situația aceasta 
dăinuie de multă vreme). La 
insistențele sale, Supraveghe
toarea i-a răspuns: „Toate te
lefoanele sînt deranjate. Faptul 
este cunoscut și la minister". 
Vai, dacă așa stau lucrurile, 
noi ne retragem. Toj din mo
tive de... deranjamente!

„Castelanii"Dacă doriți să le scrieți, a- dresa loi este următoarea : Hunedoara,. Castelul Huniazi- lor. Nu sînt descendenții vechilor castelani, ci simpli cetățeni care și-au stabilit domiciliul în curtea exterioară a acestui monument istoric. Și ca să se simtă ca la ei acasă, și-au aranjat gospodăria după toate regulile domestice : cu cățel șl purcel (la propriu, nu la figurat). Viața la castel se pare că le place grozav, mal ales că din „grija' Biatu- lul popular orășenesc s-a deschis alături (în fața podului de acces al castelului) o baracă cu băuturi alcoolice. Oare cit timp vor mai primi „castelanii* corespondența pe această adresă ?

• •

Inimă 
de piatră!refuzat să credem. Trista depășea orice închipuire.Am 
veste . , 
De aceea, am reverificat. Și Foc
șanii ne-a confirmat: „Așa este, 
femeia decăzută e arestată". Cîte 
femei nu își doresc un copil I Ea 
l-a făcut și l-a dat pierzaniei. A- 
vea 20 de ani și era învățătoare 
în Hîngulești (Focșani). Ecateri- 
na Ucrea. Nemăritată. în urma 
unor legături amoroase a rămas 
gravidă. Venindu-i vremea să 
nască, și-a făctft valiza și a ple
cat spre București. A revenit în 
comună cu aceeași valiză, în care 
pruncul a murit asfixiat prin
tre lenjeria ei. Din ce-o fi 
zămislită ființa asta cu chip de 
femeie ? Instanța va fi necruță
toare. Pentru demnitatea și sim
țămintele curate ale tuturor ma
melor.

Urmărirea 
s-a sfîrsit

9

Brăila. Urmărirea a început. 
Urmăritul: țînăra R. S. Urmări
torul : Cristea Cloșca (cu domi
ciliul stabil in comuna Cioara- 
Doicești). Pentru a scăpa de in
sistențele triviale ale urmăritoru
lui, fata a cerut protecție miliției 
orașului. Afară, în stradă, Cris
tea Cloșca o aștepta. Un lucrător 
de miliție l-a invitat înăuntru 
pentru cercetări. A refuzat. Mai 
mult, a îndrăznit să lovească pe 
milițian și apoi să fugă. A în
ceput o nouă urmărire.
era urmărit... urmăritorul. Cetă
țenii i-au barat drumul.
prins și l-au predat organelor de 
miliție. Huliganul va fi judecat 
pentru ultragiu și violență. A gă
sit ce-a urmărit.

Acum

L-au

Rubrică redoctată de>
Ștefan ZIDARITA
Ștefan CINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Seînteii"

Cu aproape șase luni în urmă a fost publicat în coloanele zia
rului un articol despre condițiile de călătorie pe liniile secundare, în 
care erau înfățișate unele aspecte ale calității deservirii pe aceste 
linii. Unele deficiențe erau mai greu resimțite din cauza iernii. Ce 
s-a schimbat între timp ? Cum se călătorește acum pe aceste linii ?

...într-adevăr, trenurile sînt aglo
merate, dar se călătorește mai bine 
decit cu cîțiva ani in urmă. în defi
nitiv, ce pretenție putem avea : va
goanele sînt mai vechi, cam puține 
la număr; ca pe liniile secundare. 
Dar se poate călători. — Iată o frin- 
tură din discuția avută cu subșeful 
stației Ploiești-Sud. Ion Țolea, des
pre condițiile în care se circulă cu 
trenurile locale ; unii Ie denumesc și 
de navetiști.

Liniile secundare, trenurile locale 
fac parte dintr-un sector al C.F.R.- 
ului in care s-a moștenit o situație 
deosebit de dificilă. Pe parcursul 
anilor acestea au beneficiat de unele 

• îmbunătățiri. La solicitarea unor 
mari întreprinderi și centre munci
torești au fost revizuite graficele de 
circulație, s-au introdus trenuri su
plimentare, s-a mărit numărul de 
vagoane, în special la garniturile care 
transportă salariații în orele intrării 
și ieșirii din schimburi. Au sporit 
eforturile pentru îmbunătățirea în
treținerii, exploatarea mai rațională 
a vagoanelor și ameliorarea condiții
lor de călătorie. Totuși, pe multe 
linii secundare, condițiile de călătorie 
sint încă nesatisfăcătoare.

Gara Ploiești-Sud, în preajma 
orei șase dimineața. Cursa 8332 
de la Urziceni intră pufăind în gară, 
în vagoane — o adevărată baie de 
aburi, iar pe scări oamenii atîrnă 
ciorchine. Călătorii, muncitori la di
ferite întreprinderi din oraș, co
boară. Nu trece o jumătate de oră 
și sosește fratele geamăn al acestei 
curse, care poartă numărul 8338. Aici 
s-a călătorit în condiții mai bune. 
Dar numai de la Drăgănești, 
unde trenul venit de la Urzi
ceni „a făcut un pui", cum îmi 
explică cîțiva călători. Adică s-a 
împărțit în două, deși venise gata 
aglomerat, așa îneît majoritatea că
lătorilor s-au văzut nevoiți să se 
înghesuie în prima jumătate. Iată 
cum o intenție bună — aceea de a 
se deservi călătorii de pe traseu cu 
două trenuri, la intervale de timp 
apropiate — șe transformă într-o 
chestiune formală, ba chiar în re
versul intenției inițiale. „Așa s-a 
hotăriț sus” — ni s-a explicat. Este 
de sperat că cei de „sus" vor pune 
graficele de acord cu necesitățile.

Cu trenul-cursă 8312 de pe linia 
Oltenița-Titan vin la lucru, în pri
mul schimb, circa o mie de abonați 
ai Uzinei „23 August", mulți de la 
Uzinele ..Republica". F.M.U.A.B.. în
treprinderea de confecții metalice, 
Fabrica de stîlpi de beton. Fabrica 
de cabluri și materiale electroizo
lante, Fabrica de încălțăminte Pro
gresul, I.O.R., Granitul șl din alte 
întreprinderi ale Capitalei, Se că
lătorește greu, în condiții proaste, 
pe scări, tampoane și chiar pe aco
perișul vagoanelor. Părerea șefului 
stației Titan, loan Macarschi ? Totul 
e simplu : „Trenul are aproximativ 
1 200 de locuri. Este o garnitură 
mare. Nimeni nu ne-a reclamat că 
nu se poate călători. Da, e aglome
rat. Ce să-i faci 1 Asta-i situația...".

Afirmațiile celor doi șefi de sta
ție, puțin deosebite între ele, expri
mă, de fapt, optica unor organe ale 
C.F.R. în ceea ce privește felul de 
deservire a călătorilor pe liniile se
cundare. „Nu putem avea pretenția 
ca fiecare să aibă un Ioc pe bancă" 
— încearcă să ne convingă un in
terlocutor din partea Direcției regio
nale C.F.R. București. Firește, dar 
între condițiile oferite pe unele linii 
secundare și cerințele unei elemen
tare deserviri civilizate este o 
tanță cam mare.

treacă cite patru ore pe zi în trenuri 
aglomerate și cu viteză de melc.

Explicații găsim la căile ferate 
multe : parc vechi, stații foarte nu
meroase, drum sinuos... Dar călă
torii vor soluții. La unele s-au și 
gîndit. în esență, ar fi vorba de tra
tarea diferențiată a călătorilor. Cei 
din localitățile apropiate de centrul 
spre care gravitează masa călători
lor să circule cu trenuri ce se opresc 
la fiecare haltă, iar cei din localități 
mai îndepărtate. să fie scutiți de 
unele opriri și să fie transportați cu 
viteză mai mare. In măsura posibi
lităților să fie folosite și trenuri sau 
vagoane automotoare. Deși sîntem în 
plină vară, ne-au fost sesizate și în- 
tîrzieri ale trenurilor.

nița-Port, în conformitate cu cerin
țele muncitorilor de la șantierul na
val. Alte 36 de propuneri, făcute în 
cadrul Direcției regionale C.F.R.- 
București, își vor găsi oglindirea în 
noul mers al trenurilor, care va in
tra în vigoare la 1 octombrie. Unele 
propuneri nu au putut fi acceptate : 
opriri de trenuri rapide sau accele
rate de cursă lungă în stații mici, 
apropiate de București, cu trafic de 
pasageri redus sau decalarea unor 

care1ar avarii 
întreprinderi

dis-

Ce spun
călătorii...

care 
tre-

...și ce spun 
ceferiști i

Ne-am interesat la conducerea Di
recției regionale C.F.R. 
despre îmbunătățirile ce pot 
se condițiilor de călătorie, 
adaptarea graficelor la 
orarelor din întreprinderi, 
măsuri au fost adoptate 
Astfel, orarul cursei 8319 pe traseul 
Titan-Oltenița a fost decalat în ra
port cu nevoile schimbului II al u- 
zinei „23 August" din Capitală. în- 
tr-un mod asemănător a fost rezol
vată circulația pe cursele 8321, 8322, 
8323 și 8324 între Oltenița și Olte-

București 
fi adu- 
despre 

nevoile 
Cîteva 

operativ.

grafice de trenuri 
laja muncitorii unor 
în dauna altora.

Trenul, la fel ca 
troleibuzul sau tramvaiul, a devenit 
și este pe cale să devină din ce în 
ce mai mult un mijloc pentru trans
portul cotidian a) călătorilor spre și 
de la locul de muncă. Crește mereu 
nu numai la noi, ci și în multe alte 
țări, numărul acelora 
iese în localități < 
orașelor în care lucrează, al acelora 
care nu călătoresc ocazional cu tre
nul, ci zi de zi. Circa 70 000 de a- 
bonamente lunar se vînd numai în 
stațiile Regionalei C.F.R.-București 
(ponderea ei reprezintă cam un sfert 
din activitatea căilor ferate pe 
țară.). La aceasta se adaugă și nu
mărul 
mînali 
zionali.

Dar ...... - ..____,_
lor justificate la călători. Să folo
sească vagoanele în condiții bune, să 
respecte regulamentul 
De aceea, punîndu-le 
aceluiași cîntar, trebuie ___ _
că unii călători certați cu disciplina 
îngreunează ei înșiși condițiile de că
lătorie prin conduita lor necorespun- . 
zătoare în gări sau trenuri.

Nu numai organele C.F.R., dar și 
unii călători reclamă, pe bună drep-

și autobuzul.

i care locu- 
din preajma

însemnat de navetiști săptă- 
și toți așa^-zișii călători oca-

feroviarii au și ei pretențiile

căilor ferate, 
pe talgerele 

să constatăm

tate. indivizi turbulent! și huliga
nici, dintre care unii pătrund în tre
nuri în stare de ebrietate, provoacă 
scandaluri, acostează diferiți călă
tori, alții monopolizează comparti
mentele, blocîndu-le și sporind a- 
glomerația, alții încearcă să vîridă 
chilipiruri la naivi. Se cere din par
tea personalului căilor ferate să .ac-? 
ționeze energic împotriva unor ast
fel de călători, iar din partea publi
cului călător o opinie de masă in
transigentă împotriva unor aseme
nea manifestări. Cu ajutorul miliției 
am aflat numele și locul de muncă 
ale cîtorva dintre aceștia. Iată-le : 
Gheorghe și Ion Vasile din Slobozia- 
Moara, raionul Răcari, salariați ai 
fabricii „Electrofar", Petre Stanciu 
din Fundeni-Frunzănești. raionul Ol
tenița, muncitor la Fabrica de ca
bluri și materiale electroizolante, Bo
boc Florian din Gălățeni-Videle, 
marcator la uzinele „Vulcan" din 
Capitală, Ion Mangulea din Smîrda- 
nu-Ploiești. salariat la uzina 
„1 Mai“-Ploiești. Sperăm că denun
țarea unor astfel de fapte huliganice 
va găsi ecoul cuvenit în rîndul co
lectivelor respective. . .

După cum s-a văzut mai sus, . li
niile secundare se bucură, din păca
te, în continuare de o atenție.,.se
cundară. Deși cu toții avem ocazia 
să vedem atîtea schimbări pe calea 
ferată, vagoane ultramoderne pen
tru trenuri de mare viteză, locomo
tive Diesel electrice, garnituri con
fortabile de lungă distantă. Poate 
sînt trenurile de pe liniile secundare 
mai puțin rentabile decît cele de 
distanță lungă ? Nu, dimpotrivă. 
Atunci este și firesc să punem în
trebarea : de ce se face atît de pu
țin pentru îmbunătățirea condițiilor 
de călătorie pe aceste trasee ?

m y

(Urmare din pag. I)

.un important rol educativ. în mod 
normal, acești lucrători provin tot 

, din mediul rural ca și cei din in
dustrie, ca majoritatea populației 
orașului. Or. tocmai de aceea, res
ponsabilii din comerț și din ali
mentația publică ar trebui să de- 

• pună un efort susținut pentru edu
carea, șlefuirea și chiar stilarea 
acestor oameni, care, vrînd-ne- 
vrînd, sînt niște pedagogi, niște 
exemple bune sau rele de conduită 
cetățenească.

în societatea noastră procesul de 
urbanizare a exclus periferiile de 
odinioară, acele medii în care se 
dezvoltau promiscuitatea, moravu
rile nesănătoase, alcoolismul. Dacă 
totuși asemenea manifestări ■ mai 
apar, ele nu aparțin nici lumii 
satului și nici a orașului, ci se 
datorează unor deficiențe educa- 
tiv-culturale pe .plan mai larg, în
cheie interlocutorul nostru.,

Pledoarie
pentru 
frumos

— E de mirare, constată tov. 
Otilia Popescu, ingineră la Combi
natul- de celuloză-și hîrtie, cum 
de la cătrința sau-cojocelul lucrate 
cu, măiestrie și rafinament artis
tic foștii țărani veniți la oraș a- 
doptă o îmbrăcăminte lispită une
ori de gust. Se. mai întîmplă chiarPLĂIEȘU

Complexul „Tic-Tac‘, deschis recent în-orașul Bacău Foto : Gh. Vințilă

BrohotecaIubitorii de cărți știu cît de mult prețuiește o bibliotecă, nu numai ca piesă de mobilier într-o cameră de zi, ci și ca mijloc de păstrare a cărților Dintre diferitele modele produse de întreprinderile Ministerului Economiei Forestiere pe care magazinele de specialitate le oferă, biblioteca „Milcov" se distinge prin deosebite calități estetice și practice. Cele cinci corpuri, prin suprapunei‘e sau, alăturare, pot servi, la multiple combinații, după gust sau după specificul încăperii unde urmează să fie instalată.Prețul de vînzare al acestei biblioteci este următorul : corp A — 422 lei, corp B — 466 lei, corp C — 527 lei, corp D — 501 lei și corp E — 447 lei.

Raid-anchetă PRIN FA RMA Cil,

. ca bunul gust -în materie de ținu
tă vestimentară să fie . etichetat 
drept extravaganță. .La o privire 
rnai atentă vina principală revine 
comerțului și cooperației meșteșu
gărești. în magazine . abundă încă 
modele demodate, iar explicația 
vînzătorilor sună cam așa : „Asta 
comandăm pentru, că . asta se vin
de la Suceava".. Chiar și la „Pa
rada modei" se prezintă tot "modele 
depășite. Cît privește ' atelierele de 
croitorie și de încălțăminte, sînt 
încadrate cu lucrători fără înaltă 
calificare, care produc după sta
suri învechite. Cunosc suceveni 
care preferă să-și comande haine 
ori pantofi la Botoșani sau la Iași. 
Si, centru că sîntem la acest ca
pitol, aș vrea să exprim o dole
anță feminină ; Suceava nu are 
încă o cosmeticiană. Si încă o do
leanță care, sper, nu e numai a 
femeilor — în orașul nostru există 
o singură florărie unde, de obicei, 
nu se găsesc flori.

— Urbanizarea înseamnă, prin
tre altele, culturalizare, observă 
tov. Alexandru Vasilescu, prorec
tor al Institutului pedagogic. In
stitutul de învățămînt superior 
creat în ultimii ani, Ansamblul de 
cîntece și dansuri „Ciprian Porum- 
bescu", o casă de cultură aflată în 
construcție- sugerează preocupările 
și perspectivele orașului în acest 
domeniu. Cred însă "că nivelul cul
tural actual al Sucevei nu cores
punde exigențelor populației. Ma
nifestările de ținută cultural-artis- 
tică superioară • sînt- destul de rare. 

. Se știe că un repertoriu cultural al- 
. cătuit și gradat c.u pricepere, poate 
crea și ridica un public Ia înțele.- 
gerea unor opere tot. măi dificile. 
Din păcate, repertoriul formațiilor 
teatrale și muzicale 
Suceava e pus sub 
plării. Am impresia 
turală a orașului se 
sub zodia televizorului, ceea ce nu 
e rău, dar nici prea bine/Numai 
o viziune culturală de ansamblu, 
dar mai ales de perspectivă, ne va 
ajuta să depășim această etapă.

în urmă cu mai mulți ani, la 
o discuție între edilii orașului și 
reprezentanți ai C.S.C.A.S., un su
cevean a propus o soluție de ur
banizare sui-generis : un-bloc-turn 
și un hectar de livadă, alternativ... 
Glumă sau realitate, această po
veste ascunde îri ea un sîmbure 
de adevăr. Sîntem, ' de-a lungul 
vieții, tributari ai impresiilor, tra
dițiilor, obiceiurilor îri mijlocul că
rora ne-anr născut. ■ De aceea, în 
sufletul multor orășeni răzbate din 
cînd îrf cînd o undă de nostalgie 
după livada copilăriei, după casa 
și ograda bătrînească. Uneori, 
chiar și în sufletul celor ce răs
pund de destinele orașului. De alt
fel, în cursul anchetei noastre am 
ascultat și regrete sincere după 
spațiile largi și specificul pomicol 
al Sucevei.

De dorul aerului curat, al ver- 
delui crud, al prospețimii nu pu
tem și nici nu trebuie' să ne des
părțim, după cum nu' trebuie să 
pierdem nici un dram din vitali
tatea, bunul simț, cumpătarea și 
înțelepciunea transmise prin atî
tea generații de țărani pînă la noi. 
Efortul de urbanizare la care șîn- 
tem martori și participant! ne o- 
bligă însă să ne despărțim de toa
te acele vestigii ale unor obiceiuri 
rudimentare, ale unor, mentalități 
cețoase, rămășițe ale înapoierii ma
teriale și spirituale a sațului de o- 
dinioară ; ne obligă să privim și să 
primim cu receptivitate toate pro
gresele vieții moderne.

care vizitează 
semnul întîm- 
că viața cui- 
desfășoară azi

h.

Vorbim cu mal mulți călători, 
de ani de zile se deplasează cu 
nul spre locul de muncă și înapoi; 
aceștia, în modestia lor, vin întru- 
cîtva în întîmpinarea acestei optici 
ceferiste :

— N-avem pretenția decît să că
lătorim cît de cît omenește — ne 
spune Ioniță Toma, strungar Ia 
Uzinele „23 August". Nu stăm depar
te de București. Eu locuiesc la 
Frunzănești. alții la Cernica. Tîn- 
ganu. O jumătate de oră mai stai 
și în picioare. Dar cînd vagoanele 
sînt blocate de saci cu zarzavaturi, 
coșuri de orătănii, iar dacă mai calci 
greșit provoci și cîte un guițat de 
protest, te întrebi ce e acesta : tren 
de persoane sau de coletărie ? De ce 
nu-și face datoria personalul însoți
tor de trenuri ?

întrebarea e legitimă și justifica
tă. Multi călători, abonați ai liniei, 
ne-au sesizat că toate aceste trans
porturi de mărfuri se fac în pofida 
reglementărilor feroviare, dar în 
bună înțelegere cu unii 
de tren certați cu normele 
cinstite și puși pe căpătuială, 
pildă, conductorii Tudor 
Nenu loan, Ghiță Gh. Iovan 
surprinși făcînd „concurență" 
ului ; în schimbul unei taxe 
admiteau în vagon călători fără bi
lete. Conductorul Zamfir Iosifescu 
transporta saci. în mare număr, pe 
culoarele vagoanelor de clasă. în a- 
ceste cazuri, sancțiunile au fost însă 
foarte blînde.

Am mai colectat și alte păreri ale 
călătorilor. Prea puține vagoane are 
trenul cursă Brașov-Feldioara. iar 
cele existente sînt într-o stare foar
te proastă" — ne informează lăcă
tușul Ștefan Conag de la Uzina de 
tractoare din Brașov. „Odată cu in
troducerea noului mers de vară, s-a 
creat o aglomerație foarte mare pe 
linia Brețcu-Ciceu — arată oțelarul 
loan Mocanii de Ia aceeași uzină. 
Două trenuri au fost comasate în- 
tr-unul singur, cu care este foarte 
greu să călătorești".

Dar aglomerația nu este singurul 
păcat al trenurilor de pe liniile se
cundare. „Am o normă la Uzinele 
„1 Mai" — ne spunea maistrul sculer 
Angliei Morcov — și încă o jumăta
te de normă la calea ferată : drumul 
pînă acasă cu trenul durează două 
ore. deși distanța de la Ploiești Ia 
Homorîciu, este doar de 43 km". Este 
nefiresc ca numărul din ce în ce 
mai mare de călători,- legați prin 
muncă de alte localități, să-și pe-

Amplasarea 
farmaciilor

f

dar 
conductori 

muncii 
Așa. de 
Nistor, 
au fost 
C.F.R.- 
ilicite,

în Reșița există patru 
farmacii, un punct farma
ceutic și o drogherie, toate 
concentrate în partea cen
trală a orașului. Unele car
tiere masiv populate — 
„Govîndari" (cu circa 6 000 
de locuitori), „Moroasa" — 
sînt vitregite din acest 
punct de vedere. (Constată
rile aparțin corespondentu
lui nostru voluntar Nicolae 
Golopența); La fel stau lu
crurile și la Caracal. Cele 
3 farmacii sînt „îngrămă
dite" în centru. Cartierul 
„Bold" are aproape 7 000 
de locuitori și nu dispune 
nici măcar de un punct 
farmaceutic ; la fel, car
tierul „Gară", unde viețu
iește peste 30 la sută din 
populația orașului (Nicolae 
Bițu). Nedreptățite sînt. în 
această privință, și noile 
cartiere -.,1 Mai" și „Grivi- 
ța“ din Tg. Jiu (Zamfir 
Podăriță), „Dărmănești" din 
Piatra Neamț (Petre Con
stantin) ș.a. Oficiile farma
ceutice regionale. împreu
nă cu sfaturile populare o- 
rășenești respective, ar tre
bui să pună capăt acestei 
inegalități în amplasarea u- 
nităților farmaceutice.

Urgențele 
și birocrația

La redacție sosesc scrisori care dezvăluie diferite 
neajunsuri in funcționarea unităților farmaceutice. 
Pentru a cunoaște mai bine cum stau lucrurile în 
această privință, redacția a organizat un raid-an- 
chetă cu ajutorul unor corespondenți voluntari și 
cititori ai ziarului. Redăm mai jos cîteva constatări 
făcute cu acest prilej.

tărît ca tratamentul copi
lului să fie făcut 
sub supravegherea 
cului pediatru V. 
lescu. 
singur 
cesare 
nilului

tă șl ser fiziologic, fără de 
care e cu neputință admi
nistrarea antibioticelor. Din 
lipsă de apă distilată, rețe
tele se prepară cu apă po
tabilă 1 Și doar de la Gă
iești la Pitești, unde se află 
depozitul O.F.R., nu sînt 
decît cîteva zeci de kilo
metri.

La Iași, Constanța, Bicaz, 
Bacău nu rareori ești pus 
în situația de a aler
ga în zadar, de la o far
macie la 
chet de 
după un 
sau după
mente de strictă necesita
te : piramidon, algocalmin, 
faringosept. codenal. vi
taminele Bl forte și B6. Iar 
acolo unde aprovizionarea 
cu medicamente este bună, 
lipsesc... ambalajele. La 
Rm. Vîlcea. cu regret, dar 
nu ți se poate face rețeta 
dacă nu vii cu sticluța 
de-acasă. Farmaciile nu au. 
pur și simplu; sticluțe de 
100 și 200 g (Mihaela Albu).

oamente sînt repartizate cu 
precădere spitalelor și unor 
farmacii. Unii medici, să le 
spunem culanți. eliberează 
însă bolnavilor rețete pen
tru medicamente din im
port și în cazurile în care 
avem preparate indigene 
tot atît de bune ca și cele
lalte. Știm foarte bine cît 
de susceptibil e bolnavul. 
El caută peste tot, se face 
luntre și punte pentru a-și 
procura medicamentele res
pective, de multe ori de la 
persoane particulare, care 
le vînd la preturi de spe
culă. (M.G. din București 
ne-a scris că a fost nevoită 
să cumpere 
„Rovatinex" 
450 de lei).

Iată și un 
Bolnavului A. N. i s-au 
prescris, printre altele, de 
către medicul de speciali
tate de la policlinica raio
nală Tudor Vladimirescu. 
50 de tablete ..Librium". 
Medicamentul acesta se im
portă în cantități mici, 
dat fiind că avem . în 
țară echivalentul ..Napo- 
ton“. Omul aleargă însă, 
de o lună de zile, de la 
secția sanitară raională la 
farmacia nr. 40 si nici pînă 
acum ri-a izbutit să-și 
procure preparatul respec
tiv. Se înțelege că în aceste 
cazuri, bunăvoința medicu
lui nu-i este de folos bol
navului. ci. dimpotrivă. îl 
pune pe drumuri sau îl o- 
bligă. așa cum am mai a- 
rătat. să 
nar sume

PRODUSE
DIETETICE
DE

PANIFICAȚIEPrintre zecile de sortimente pe care întreprinderile de panificație le produo sînt cîteva destinate acelor consumatori cărora produsele obișnuite le sînt interzise de medici. Pentru cei suferinzi de boli renale. cardiace, hipertensiune sau care sînt predispuși la obezitate este recomandabilă pîinea neagra acloridă (fără sare) în greutate de'500 de grame, sau pîinea albă acloridă tot de 500 de grame. Pîinea dietetică are în făină, drojdie, ......___zahăr vănilat. Se recomandă •Tn atoneea gastrică este indicat .. ...... .de 300 de grame sau al pîinii de graham cu miere îri greutate de 200 de grame. în tratamentul aceleiași boli se recomandă pîinea dietetică eu făină de grîu care mai are în compoziție și drojdie, sare, glucoza și chimen. Pentru diabetici se produce pîine hiper- glucid'ă de 200 de grame.' care are în conținut gluten umed, făină albă, tărîțe de grîu. drojdie, safe, unt și chimen Tn alimentația copiilor, a femeilor gravide, prricum și a celor cu lipsă de calciu este : binevenită franzela cu fapte și calciu în greutate'de' 150 de grame, Care are în compoziție făină albă, drojdie, sare, lapte praf, gluconat de calciu, zahăr și unt; ■ .->■■■ ■> • <•Toate aceste sortimente se găsesc de vînzare--la centrele de pîine și la celelalte , unități care desfao produse alimentare. .

ar fi 
des- 

bunul 
12 iu-

alta, după un pa
vată medicinală, 

biberon, o pipetă.- 
diferite medica-

acasă, 
medi- 

Dincu- 
Acesta a procurat 

medicamentele ne- 
și a administrat co- 
tratamentul adec

vat primului moment. A 
doua zi, la ora 8,45, tatăl 
a mers din nou la farma
cie. cu o rețetă urgentă. 
Dar. la toată graba pe care 
o solicita boala, farmacis
tul a rămas impasibil j re
țeta a fost gata abia după 
patru ore și jumătate.

Așa se petrec, de regulă, 
lucrurile la cele două far
macii. nr. 20 și 21. din Dră
gășani. Dar nu numai a- 
colo. Nici la Găiești nu 
este asigurat, la unica far
macie din oraș, serviciu de 
gardă. Ca și cînd. între o- 
rele 21 și 7, cît timp este 
închisă farmacia, 
n-ar avea voie să se 
bolnăvească. în cursul 
lei. farmacia este 
solicitată. Oamenii, 
cu rețete din oraș 
comunele raionului, 
tă pînă ce li se eliberează 
medicamentele cîte 
ore în șir. Se discută 
mult despre sporirea 
mărului farmaciștilor 
despre înființarea 
punct farmaceutic în 
tierul „Gară", dar nU s-a 
depășit. încă stadiul vorbe
lor (Violeta Radu).

La Călimănești. farmacia 
este închisă joia și dumi
nica. iar în celelalte zile 
funcționează doar nînă la 
ora 19.30 (Marin Volun
tarii). Stranie rațiune ' Ce 
fac oamenii care au nevoie 
strictă de medicamente. în 
zilele și orele cînd unita
tea are obloanele trase ?

La farmaciile nr. 16 și 18 
din Piatra Neamț, progra-

oamenii 
îm- 
zi- 

sunra- 
veniți 

și din 
așteap-

mul de lucru parcă 
facultativ. Salariații 
chid unitățile după 
lor plac. Concret : la 
nie a.c.. farmacia nr. 18 a
fost deschisă cu o oră mai 
tîrziu față de program ; a- 
celași lucru s-a întîmplat. 
la 13 iunie, cu farmacia nr. 
16.

Cine provoacă 
maladia neglijenței

un flacon de
cu suma de

alt exemplu.

semialbă compoziție glucoza și
mult.e ori de- 
medicamente 
farmaceutice 
onorează la

0 recomandare 
pentru unii medici 
culanți

în dietele fără ’ sare.consumul pîinii graham
După cum este cunoscut, 

statul nostru importă o 
seamă de medicamente ne 
care nu le produc fabricile 
noastre sau le produc în 
cantităti mici. Aceste medi-

Multi participant! la rai
dul nostru au făcut cu
noștință cu o anomalie des
tul de frecventă : lipsa de 
interes pentru aproviziona
rea unităților farmaceutice 
cu strictul necesar de me
dicamente. De 
pozitele de 
ale oficiilor 
regionale nu
timp1 și în cantitățile soli- 
cita/te comenzile unităților 
pe care au sarcina să le a- 
provizioneze.

Așa se face că. în unele 
perioade, nu găsești în far
macii și în punctele farma
ceutice banalele dar mult 
solicitatele antinevralgice. 
La punctul farmaceutic din 
gara Pitești există în stoc 
cantități mari de antine
vralgice (Tudor Popescu), 
pe cînd la Tg. Jiu nu gă
sești. cîteodată. în tot 
șui. o tabletă. Lipsesc 
proape cu desăvîrșire. 
multe locuri, ceaiurile 
dicinale (de tei, de mușețel, 
de sunătoare, de cozi de 
cireșe, de pătlagină etc). 
Astfel de situații au fost 
întîlnite la Sebeș, la Re
șița. la Stîlpeni-Muscel. 
Farmacia din Găiești n-a 
avut. zile în șir din 
luna iunie, apă distila-

scoată din buzu- 
mari de bani.7—8 

de 
nu- 

și 
unui 
car-

de aspecte careDin multitudinea
iveală cu ocazia acestui raid-anchetă, __ ,______
cîteva care merită atenție din partea Direcției 
generale farmaceutice a M.S.P.S. :

au ieșit la 
desprindemEmi! 

ne-au 
în- 

într-o 
în 

s-a

Soții Nicoleta și 
Banja, din Drăgășani, 
relatat 
tîmplare : 
duminică, 
vîrstă de 
îmbolnăvit grav de gri- 
nă. Dudă scurt timp a in
trat în comă. Alarmă ma
re. de bună seamă. Pînă la 
sosirea salvării., un medic 
din familie i-a nrescris co- 
nilului un tratament de ur
gentă. Tatăl a alergat cu 
rețeta la cea mai apropiată 
farmacie, apoi la cealaltă. 
Amîndouă erau însă închi
se. Farmacist de serviciu 
— nicăieri ! Spitalul a ho-

următoarea 
Recent, 
fetita lor, 

3 luni.
ora- 

a- 
în 

me-

o Se impune revizuirea programului de lucru al 
unităților farmaceutice, fixarea lui în funcție de 
nevoile populației și asigurarea OBLIGATORIE. Ia 
cel puțin o unitate în fiecare localitate, a servi
ciului de gardă pentru urgențe.

® Este nevoie de stabilirea unui BAREM MINI
MAL OBLIGATORIU DE MEDICAMENTE atît 
pentru farmacii, cît și pentru puncte farmaceutice, 
astfel îneît cetățeanul să găsească. în orice clipă, 
în fiecare unitate farmaceutică, medicamentele de 
strictă^ necesitate. Iar cazurile de neglijență în a- 
provizionare să fie sancționate.

Al. STROE
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DEZVOLTAREA INDUSTRIEI CHIMICE Șl SARCINILE CE REVIN ACESTEI 
RAMURI DIN DOCUMENTELE CONGRESULUI AL IX-LEA AL P.C.R.

RAPORT PREZENTAT DE TOVARĂȘUL GHEORGHE GASTON MARIN
Raportul a arătat că profunda revoluție tehnică-științifică, care caracterizează epoca noastră, a conferit industriei, chimice un rol deosebit de important în ansamblul progresului industrial mondial. Ea a devenit un factor de bază al dezvoltării producției materiale, al introducerii progresului tehnic, al creșterii productivității muncii sociale.Școala românească a ridicat sa- vanți cu renume în domeniul chimiei, o pleiadă de ingineri și chimiști deschizători de drumuri în această ramură a științei și tehnicii. In tezaurul universal al cuceririlor științifice și-au adus o prețioasă contribuție numeroși chimiști români, printre care Ștefan Micle, Alexe Marin, Carol Davilla, Petru Poni, Constantin Istrati, Gheorghe. Spacu, Radu Cernătescu și alții. Remarcabilul om de știință Nico- lae Teclu a anticipat, cu aproape un secol în urmă, necesitatea creării și dezvoltării acestei ramuri pentru avîntul economiei naționale. Cu toate acestea, industria chimică reprezenta în 1938 numai 2,7 la sută din valoarea producției globale industriale a țării.A revenit Partidului Comunist Român misiunea de a trasa, încă în primii ani ai industrializării socialiste, liniile directoare de dezvoltare a industriei chimice care să satisfacă necesitățile multiple ale economiei naționale în plin avînt, să asigure valorificarea superioară și complexă a resurselor naturale. Prin alocarea unor fonduri de investiții care au crescut an de an, în perioada 1950—1965 au fost construite și date în funcțiune 140 întreprinderi și secții noi. Dispunem astăzi de o industrie chimică modernă, în plină dezvoltare. în care sînt reprezentate toate subramurile ei cunoscute pe plan mondial; ea realizează peste 6 000 de produse.Principala atenție a fost acordată petrochimiei, căreia i-au fost ălorate aproximativ 40 la sută din fondurile de investiții ale ramurii. Prin aceasta s-au ous bazele dezvoltării industriei îngrășămintelor, fibrelor și firelor chimice, maselor plastice și rășinilor sintetice, cauciucului sintetic si unei game variate de alte produse chimice. Importante fonduri de investiții au fost alocate pentru construirea unor mari combinate de celuloză și hîr- tie si uzine de metalurgie neferoasă.In continuare, raportorul a subliniat că, deși producția globală a industriei chimice a crescut în perioada 1950—1965 într-un ritm mediu anual de 22,3 la sută, producția și consumul la numeroase produse se situează în urma unor țări cu industrie chimică puternică. A- ceasta arată că ritmul înalt de creștere trebuie menținut și în viitor, pentru a ajunge din urmă țările dezvoltate în acest domeniu important al producției mondiale.Potrivit direcțiilor de dezvoltare stabilite în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, la Congresul al IX-lea al partidului, industriei chimice îi revin sarcini importante în vederea satisfacerii nevoilor agriculturii cu îngrășăminte, bioStimulatori, a cererilor de fibre ale industriei textile, a nevoilor de produse ale industriei de- medicamente și bunuri de consum pentru populație. Planul cincinal prevede o creștere a producției globale a industriei chimice — inclusiv a celei de celuloză, hîrtie și metale neferoase — de 2.4 ori în 1970 față de nivelul anului 1965, corespunzător unui ritm mediu a- nual de 19 la sută, superior ritmului mediu al producției industriale. La nivelul anului 1970 vom produce 1 328 000 tone îngrășăminte substanță activă. 83 000 tone de fire și fibre chimice. 241 000 tone de mase plastice și rășini sintetice. 60 000 tone de cauciuc sintetic și cantități sporite la toate celelalte produse.Creșterea producției va fi însoțită de unele schimbări în structura nomenclatorului de produse, corespunzător cerințelor consumului intern și exportului. Se vor fabrica sortimente mai eficiente, cum sînt ureea. îngrășăminte complexe azot- fosfor-potasiu în compoziții variate, se va îmbunătăți raportul dintre e- lementele nutritive ale îngrășămintelor. mărindu-se ponderea azotului. corespunzător cerințelor agriculturii noastre.O dezvoltare susținută va cunoaște producția de mase plastice și rășini sintetice, de fibre și fire sintetice, va spori considerabil producția de auxiliari textili și pentru pielărie, se vor fabrica noi clase de co- loranți cu. caracteristici superioare. Prin modernizarea industriei de medicamente se vor înlocui numeroase produse din import cu produse indigene, creîndu-se disponibilități și pentru export. Industria metalurgiei neferoase va. trece la o valorificare complexă a concentratelor și a bauxitelor. Vor continua eforturile pentru sporirea considerabilă a producției de celuloză și hîrtie. Cerințele populației vor fi mai .bine satisfăcute prin creșterea producției de bunuri de consum chimice, care vor fi realizate în noi sortimen.te si într-o gamă variată.Relevînd faptul că actuala consfătuire reprezintă încă o dovadă a preocupării și sprijinului permanent pe care partidul și guvernul îl acordă dezvoltării industriei chimice, îndrumării continue a activității lucrătorilor ei. vorbitorul a a- rătat că analizele făcute în întreprinderi, ca și măsurile ce se vor 

stabili în urma dezbaterilor consfătuirii vor contribui la îmbunătățirea' activității viitoare, la elaborarea planului pe anul 1968 și a planului cincinal 1971—1975, la care se lucrează în prezent.înfățișînd bilanțul rezultatelor obținute pînă acum de lucrătorii din industria chimică în îndeplinirea sarcinilor ce le revin din planul cincinal, raportorul a arătat că, în 1966, producția globală planificată a fost realizată în proporție de 101,3 la sută, productivitatea muncii — de 101,4 la sută, iar beneficiile — de 110,1 la sută. Și în prima jumătate a acestui an producția globală industrială a înregistrat un ritm înalt de creștere față de perioada corespunzătoare a a- nului trecut, respectiv de 20,5 la sută, planul fiind realizat în proporție de 101,4 la sută. In același timp, planul pe 1966 nu a fost realizat la îngrășăminte chimice, decît în proporție de 83,6 la sută, la cauciuc sintetic, de 86,5 la sută, la polietilenă, de 94 la sută etc. Această situație a creat greutăți agriculturii, unor întreprinderi textile și din alte ramuri ale industriei prelucrătoare.Pe baza măsurilor luate la unele întreprinderi în urma analizei făcute de conducerea de partid, la Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice din orașul Gh. Gheorghiu-Dej, Uzina de fibre sintetice Săvinești, Combinatul chimic Borzești și altele situația producției s-a redresat. In alte unități însă, printre care Combinatul chimic Craiova, Combinatul de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele, Combinatul de celuloză și hîrtie Călărași, continuă să se înregistreze rămîneri în urmă față de plan.. Existența, unor restanțe de producție și la livrarea de îngrășăminte, fire și fibre chimice, colorant! și auxiliari pentru textile și pielărie, celuloză și hîrtie obligă întreprinderile producătoare și Ministerul Industriei Chimice să ia măsuri hotărîte pentru recuperarea acestor datorii.Nomenclatorul produselor chimice rămîne în urmă și față de cerințele crescînde ale populației, care solicită o varietate mai mare de detergen.ți, articole din mase plastice,' insecticide și alte produse chimice. Pe de altă parte, nu s-au avut în vedere unele produse .chi- _ mice intermediare, auxiliare, catalizatori și altele, ce ar putea fi produse de industria noastră și care încă se importă.Vorbitorul a subliniat apoi că, deși volumul exportului de produse chimice a crescut în anii 1960—1965 de aproape 6 ori, iar ponderea sa în exportul total al țării a ajuns la aproape 7 la sută, totuși, el nu se ridică încă la nivelul posibilităților actuale ale industriei chimice. Trebuie să lucrăm în așa fel, încît calitatea produselor chimice livrate la export, promptitudinea cu care răspundem cerințelor comerțului exterior, în condițiile accentuării concurentei pe piață, să creeze relații trainice și lărgite pentru desfacerea produselor chimice românești. In perioada actuală , se impune creșterea rolului Ministerului Industriei Chimice și al marilor întreprinderi în activitatea de comerț exterior, în crearea de legături directe cu cliehțiî externi.Dificultățile care au dus la ne- realizarea planului de producție la unele produse importante sînt determinate în primul rînd de ne- atingerea unor capacități de producție la termenul planificat — îngrășămintele la Craiova și Tr. Măgurele, fibrele și firele chimice la Brăila, celuloza și hîrtia la Călărași, polietilena la Brazi, plumbul la Copșa Mică.•Direcțiile generale din minister și conducerile întreprinderilor trebuie să treacă cu toată hotărî- rea și răspunderea la aplicarea măsurilor stabilite la fiecare unitate și produs pentru a se asigura, în cel mai scurt timp, nu numai intrarea în condiții normale de funcționare a instalațiilor și îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție planificate, ci și recuperarea restanțelor. Ministerul Industriei Chimice trebuie să acționeze cu mai multă perseverență, să apeleze la un cerc mai larg de specialiști, la oameni de știință, profesori și, la nevoie, la specialiști străini, pentru a scurta la minimum durata înlăturării dificultăților care apar în producție.Exigența beneficiarilor în ce privește calitatea și competitivitatea produselor chimice — a arătat vorbitorul — este în continuă creștere. Unele întreprinderi însă nu acordă întreaga atenție ridicării nivelului calitativ al produselor. în cinci luni din acest an. pe întregul minister, valoarea produselor refuzate pentru calitate necorespunzătoare s-a ridicat la 22,5 milioane lei. Slaba exigență a unor servicii de control tehnic de calitate din întreprinderi este încurajată de minister și de conducerile întreprinderilor, care nu au luat la momentul potrivit măsuri energice pentru curmarea abaterilor constatate.Eforturile întreprinderilor trebuie să se îndrepte nu numai spre obținerea de produse conforme cu standardele în vigoare, care în unele cazuri sînt depășite, ci spre fabricarea de produse cu caracteristici similare celor obținute în țările cu industrie chimică dezvoltată, pentru a putea concura cu acestea pe piețe externe.Diversificarea domeniilor de utilizare a produselor chimice noi și în special a maselor plastice, rășinilor sintetice, fibrelor chimice, im

plică o mai strînsă colaborare între consumatorii acestor produse și specialiștii industriei chimice, pentru a stabili folosirea lor cu maximum de randament, evitîndu-se re- clamații care provin uneori dintr-o utilizare incorectă a acestora.Raportorul s-a ocupat în continuare de problemele exploatării și întreținerii potențialului tehnic e- xistent în industria chimică, problemă fundamentală care condiționează desfășurarea normală a producției, realizarea parametrilor proiectați, asigurarea unei înalte eficiente economice. In această privință întreprinderile mai vechi, consolidate, dispun de un personal tehnic experimentat, care dovedește competență și maturitate în exploatare. Aceeași situație se întâlnește și la majoritatea întreprinderilor noi, recent puse în funpțiune, la care a existat o preocupare corespunzătoare pentru recrutarea și pregătirea cadrelor. Vorbitorul a citat apoi neajunsuri care au avut loc la Combinatul petrochimic Ploiești, la uzina .Danubiana", la Combinatul de celuloză și hîrtie Călărași, Combinatul de îngrășăminte Turnu Măgurele, Combinatul chimic Craiova, în aceste unități, datorită insuficientei calificări a personalului și slabei organizări a producției și a muncii s-au înregistrat cazUri de exploatare necorespunzătoare a instalațiilor și de nerespec- tare a disciplinei tehnologice, care au determinat avarii și accidente tehnice, opriri ale instalațiilor, cu tot șirul de consecințe — nereali- zări de plan și cheltuieli suplimentare. Capacitățile mari ale instalațiilor din industria chimică, interdependența între secții în marile combinate amplifică considerabil pagubele provocate economiei naționale de întreruperile în funcționarea acestora. Multe opriri și dereglări ale procesului tehnologic s-au datorat avariilor în instalațiile energetice proprii sau întreruperilor din sistemul energetic national. Numai în cursul anului 1966 au avut loc 563 întreruperi, din care 30 la sută în instalațiile energetice ale combinatelor chimice.Analiza accidentelor și avariilor a arătat încă o dată că se impune elaborarea unor norme stricte de exploatare și de intervenție urma- ■ te' de' cont rol ui riguros și conți nuu al însușirii și respectării lor, întărirea disciplinei și răspunderii personale a fiecărui lucrător care deservește instalațiile chimice. Deoarece se constată că cele mai multe avarii din ultimii ani au avut loc în timpul schimbului de noapte și în zilele de sărbătoare, perioade în care asistența tehnică a fost mai slabă sau absentă, este necesar să se aplice fără întârziere indicația dată de conducerea partidului de a se asigura în toate schimburile, la toate locurile de muncă, o asistență tehnică competentă, efectivă.Vorbitorul s-a ocupat apoi pe larg de mijloacele de menținere a potențialului de producție al instalațiilor, subliniind importanța executării în cele mai bune condiții tehnice a reviziilor și reparațiilor, planificării lor judicioase și scurtării termenelor de imobilizare a instalațiilor pentru reparații și revizii.Varietatea mare a utilajelor cu care a fost dotată industria chimică în ultimii ani a mărit, considerabil necesarul de piese de schimb — a spus vorbitorul. Proiectarea și asimilarea în țară a pieselor de schimb pentru industria chimică, sarcină care revine în primul rînd Ministerului Industriei Chimice, vor trebui să fie mai bine organizate, utilizîndu-se întreaga capacitate de producție a atelierelor de întreținere existente. De asemenea, se impune urgentarea construirii u- zinei prevăzute în planul cincinal în acest scop. Totodată, este de cea mai mare însemnătate înfăptuirea neîntîrziată de către Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, în colaborare cu Ministerul Industriei Chimice, a măsurilor stabilite de conducerea de partid, de a se produce și tipiza treptat aparate de măsură și control necesare chimiei și altor ramuri industriale. Vorbitorul a arătat că întrucît o serie de utilaje au fost scoase din funcțiune înainte de durata normală de serviciu datorită corodării, problemele de combatere a coroziunii trebuie să-și găsească un loc important în cercetare și proiectare, în alegerea celor mai bune soluții constructive, în asimilarea de către Ministerul Industriei Metalurgice a oțelurilor corespunzătoare, în producerea și introducerea în instalații, de către unități specializate, a materialelor sintetice anticoro- zive.Raportul s-a ocupat în continuare de planul de investiții, a cărui îndeplinire riguroasă și integrală asigură cea mai mare parte a sporului producției ce se va realiza în industria chimică în perioada 1966—1970 și în anii următori. In acest sens o importanță deosebită au darea în funcțiune la termenele planificate a tuturor obiectivelor și atingerea în scurt timp a indicatorilor tehnico-economici aprobați pentru fiecare instalație. Planul cincinal prevede pentru Ministerul Industriei Chimice un volum de investiții de 31,3 miliarde lei, ceea ce reprezintă peste o cincime din totalul investițiilor pentru industrie și o creștere de peste 45 la sută față de investițiile realizate în cei 5 ani precedenți.Amintind că în acest an, din inițiativa conducerii partidului, a luat ființă Ministerul de Construcții pentru Industria Chimică și 

Rafinării, raportul a arătat că 1967 este anul hotărîtor pentru realizarea investițiilor prevăzute în planul cincinal. Activitatea de investiții a început în condiții mai bune decît în anul precedent. în primele șase luni ale acestui an s-a realizat un spor de 38,6 la sută investiții și de 59.7 la sută la construcții- montaj față de aceeași perioadă a anului trecut. Ritmul îndeplinirii planului este însă nesatisfăcător, realizîndu-se din planul anual doar 34,2 la sută la investiții și peste 43 la sută la construcții-mon- taj, ceea ce situează chimia sub nivelul mediu realizat pe ansamblul economiei. Sînt create totuși condițiile pentru recuperarea rămîneri- lor în urmă, astfel ca planul de investiții pe acest an să fie îndeplinit, iar pe unele șantiere chiar depășit. în acest scop, este necesară o activitate intensă, operativă și plină de răspundere din partea beneficiarilor, proiectanților, constructorilor și furnizorilor de utilaje, și materiale.înfăptuirea vastului program de investiții în chimie este condiționată, ca și în alte ramuri ale industriei, într-o măsură hotărîtoare de activitatea lucrătorilor din proiectare. Răspunderea proiectanților din chimie este cu atît mai mare, cu cît prin specificul acestei industrii, procedeul tehnologic ales, capacitatea și n’zelul tehnic al instalațiilor, dete.mină de la început rezultatele tennice și economice, modul de organizare a producției și a muncii, în esență, eficienta economică a investiției. în acest sens, vorbitorul a subliniat importanța pe care o au încă din faza de prospectare — și ulterior la elaborarea studiilor tehnico-economi- ce — alegerea procedeelor tehnologice celor mai moderne, stabilirea mărimii optime a capacității de producție, adoptarea de soluții constructive cît mai economice, în primul rînd prin montarea utilajelor în aer liber, executarea de construcții ușoare, scurtarea la maximum a lungimii rețelelor de conducte și cable, comasarea diferitelor secții, reducerea consumului de metal. Un exemplu în ceea ce privește alegerea pentru noile obiective, a unor instalații care au la bază cele mai moderne procese tehnologice, amplasate pe platforme cu p.rp.t'il complex, îî constituie una'din fabricile platformei de la Pitești, care permite realizarea instalației cu un tonaj și o suprafață redusă la jumătate față de cea existentă în funcțiune la Săvinești și cu un preț de cost de aproape 3 ori mai redus.Indicațiile date de conducerea de partid de a se construi noi complexe industriale mari — a spus vorbitorul — corespund caracteristicii industriei chimice moderne de a asigura pe această bază cele mai reduse costuri de producție, pentru a putea concura cu succes pe piața internațională. Construirea de capacități optime de producție, realizarea de complexe mari industriale asigură o colaborare și elasticitate maximă în producția secțiilor și o prelucrare cît mai înaltă a materiilor prime. Uneori însă se planifică și construiesc la etape scurte, capacități de producție limitate. Dacă, de. pildă, în locul celor trei instalații de metanol de 9 090, 30 000 și 50 000 tone/an s-ar fi construit o singură instalație mare de acest gen, investiția specifică ar fi fost mai redusă, iar eficiența economică mult mai mareReferindu-se la problema utilajelor destinate obiectivelor de investiții în industria chimică, vorbitorul a arătat că, avînd în vedere creșterea și perfecționarea continuă a potențialului tehnic al industriei noastre constructoare de mașini, conducerea de partid a hotărît recent ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să treacă la fabricarea unor instalații complexe pentru care există în țară experiență în exploatare. Aceasta va asigura o importantă economie de valută, mărind aportul industriei constructoare de mașini la realizarea marilor obiective prevăzute în cincinal pentru industria chimică.în marea lor majoritate — a spus în continuare raportorul — noile obiective chimice au dat economiei produsele și acumulările pentru care au fost create. Sînt însă unele instalații puse în funcțiune în ultimii ani care, prin indicii- tehnico- economici atinși, nu justifică nici pe departe eforturile materiale și financiare făcute de stat, în unele cazuri fiind necesară acoperirea pierderilor înregistrate, în loo ca ele să asigure beneficii. Un exemplu în această privință îl constituie Combinatul de celuloză și hîrtie Călărași, ale cărui utilaje tehnologice după doi ani de funcționare nu permit atingerea parametrilor proiectați. O situație dăunătoare există și la alte unități și instalații. Asemenea cazuri arată că unele cadre de conducere din chimie, căutând să achiziționeze cu orice preț tehnologii noi, au acceptat în fond ca unele firme furnizoare să le experimenteze la scară industrială pe seama econ&miei noastre. Cercetările și experimentările trebuie să revină unităților noastre de cercetare în instalații pilot, în care cheltuielile și riscurile sînt limitate. Firmele străine să-și facă asemenea experimentări și cercetări pe cheltuiala lor. Plătind prețul convenit, înțelegem să ni se livreze instalații verificate, cu ' utilaje puse la punct, care în scurt timp să atingă toți parametrii prevăzuți în contract.Deficiențele amintite puteau fi înlăturate dacă prospectarea pieței și contractarea instalațiilor se fă

ceau cu mai mult simț de răspundere, în urma unui studiu temeinic al experienței firmelor furnizoare, al condițiilor de funcționare a instalațiilor, pentru a se putea stabili în contracte clauze și garanții de livrări corespunzătoare, obligatorii pentru furnizori.în activitatea de investiții s-au făcut puternic simțite în anii din urmă efectele predării cu întârziere a proiectelor, ale nerespectării ordinii de elaborare a documentațiilor în raport cu cerințele execuției, precum și unele omisiuni sau refaceri. Toate acestea au avut ca principal efect întârzierea unor lucrări de construcții-montaj, decalarea termenelor de punere în funcțiune, executarea de lucrări suplimentare.Persistă încă serioase lipsuri în ce privește amplasarea obiectivelor, folosirea terenurilor, în special a acelora destinate agriculturii și sectorului forestier. Aceste neajunsuri s-ar putea evita prin practicarea soluțiilor pe verticală, gruparea clădirilor, reducerea suprafeței construcțiilor administrative și auxiliare, folosirea de terenuri mai puțin productive. Institutele de proiectări, în colaborare cu conducerile întreprinderilor, sînt chemate să reglementeze și o altă problemă vitală pentru economie, aceea a împiedicării im- purificării apelor și aerului de către unitățile chimice. Este necesar ca proiectanții să prevadă în mod obligatoriu în studiul tehnico-eco- nomic soluțiile și sumele necesare stațiilor de epurare și recuperare a substanțelor utile care să fie puse în funcțiune o dată cu instalațiile pe care le deservesc.Cerințele specializării și aprofundării aspectelor tehnico-eco- nomice ale proceselor tehnologice, precum și necesitatea unei concepții mai raționale și mai economice a lucrărilor de construcție, impun studierea degrevării institutelor de proiectare din chimie de sarcina elaborării documentației de execuție pentru construcții și montaj. Acestea ar putea fi făcute de un institut specializat pe lîngă Ministerul de Construcții pentru Industria Chimică și Rafinării, care ar avea astfel posibilitatea de a raționaliza și tipiza construcțiile tși lucrările de mon- ’ tefj.Alături de proiectare, execuția este chemată să asigure termene cît mai scurte în construcția, montajul și darea în funcțiune a instalațiilor chimice. în țara noastră, termenele de execuție ale unor lucrări de investiție sînt încă mult prea lungi. Avantajele scurtării duratei de execuție sînt multiple și incontestabile. Punerea în funcțiune a noii linii de îngrășăminte de la Craiova cu trei luni mai devreme ar duce la o producție suplimentară de 75 000 tone uree și 75 000 tone azotat de amoniu, a căror valoare se ridică la 200 milioane lei. Se impun, deci, măsuri pentru ca lucrările de investiție să fie pregătite din timp, pentru a se crea un decalaj suficient între întocmirea documentației și începerea construcției, perioadă în care să se facă toate comenzile de utilaje provenite din țară și din import, să se asigure o aprovizionare coordonată și ritmică. A- ceasta va permite, concomitent, folosirea rațională a forței de muncă, pregătirea din timp a cadrelor de muncitori calificați. Totodată, este necesar ca Ministerul de Construcții pentru Industria Chimică și Rafinării să studieze experiența țărilor avansate în specializarea mai adîncă a unităților de execuție.Subliniind sarcina ce revine constructorilor de a asigura realizarea ritmică și la un înalt nivel calitativ a lucrărilor, raportorul a amintit apoi unele greutăți determinate de întârzieri în primirea documentațiilor, de lipsa unor materiale și de sosirea cu întîrziere a unor utilaje tehnologice. Pe de altă parte, pe unele șantiere persistă neajunsuri provocate de constructori.Calitatea întregii activități de investiții trebuie să fie apreciată pozitiv numai atunci cînd la obiectivul respectiv s-au atins toți parametrii proiectați la termenul planificat, cînd investiția asigură eficiența scontată. Eforturile făcute de stat prin alocarea fondurilor de investiții industriei chimice obligă lucrătorii din această ramură să-și mobilizeze toate forțele pentru a pune la dispoziția economiei naționale, la termenele planificate, produsele și acumulările prevăzute.în continuare, vorbitorul a arătat că planul cincinal prevede o creștere a productivității muncii în 1970 de 67,4 la sută față de 1965. In anul 1966 această creștere a fost de 14,2 la sută, obținîndu-se astfel circa 64 la sută din sporul de producție, reducerea prețului de cost și însemnate beneficii peste plan. Anul trecut, produsul net realizat de un salariat în industria chimică a sporit cu peste 20 la sută față de anul precedent.Cu toate acestea, față de posibilitățile create prin înzestrarea tehnică a muncii, se înregistrează încă rămîneri în urmă. Principala cauză a nerealizării productivității muncii la o serie de instalații o constitui? depășirea numărului personalului prevăzut în proiecte.Creșterea eficienței activității e- conomice trebuie să se concretizeze în reducerea cheltuielilor de producție, în sporirea acumulărilor socialiste. în primele cinci luni ale acestui an, în industria chimică s-au realizat beneficii peste plan de 143 milioane lei. Acesta este, în pri

mul rînd, rezultatul acțiunii de rentabilizare a producției, inițiată de conducerea partidului nostru, care a supus unei aspre critici practica pierderilor planificate din economia națională. Pentru realizarea acestei sarcini, în cadrul întreprinderilor Ministerului Industriei Chimice, care fabrică o serie de produse cu pierderi, se desfășoară o intensă acțiune de rentabilizare.Analiza consumurilor de materii prime arată că ele sînt încă ridicate la unele produse ; de asemenea se înregistrează frecvente depășiri ale consumurilor specifice, în anul 1966, la aproape 30 la sută din totalul de 189 norme de consum urmărite prin planul de stat și departamental s-ati înregistrat depășiri reprezentând o valoare de peste 66 milioane lei. Aceste consumuri inadmisibile de materii prime și materiale ridică cheltuielile de producție, încarcă nejustificat balanțele materiale, sustrag însemnate resurse care ar putea fi supuse procesului de valorificare superioară, micșorează posibilitățile de creștere a producției și duc la importuri suplimentare. Ministerul și conducerile întreprinderilor trebuie să pună capăt neîntârziat a- cestor stări de lucruri. De aceste pierderi trebuie să răspundă nu economia națională, ci acei care le provoacă și le tolerează.O contribuție importantă la.creșterea eficienței economice a industriei chimice va trebui să o aducă acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii, în curs de desfășurare. întrucît în industria chimică organizarea fluxului tehnologic are loc o dată cu proiectarea și construirea instalațiilor, activitatea pentru organizarea științifică a producției și a muncii trebuie să fie concentrată spre folosirea completă a utilajelor și instalațiilor și depășirea capacității lor de producție, optimizarea proceselor tehnologice, mai buna folosire a timpului de lucru. Rezultatele obținute pînă în prezent, deși incomplete, scot în evidență mari rezerve în cadrul fiecărei întreprinderi.Concentrarea industriei chimice în unități mari cu profil complex — a spus vorbitorul — impune adaptarea organizării și conducerii acestora la condițiile nou create, înlăturarea unor structuri organizatorice depășite, organizarea pe baze științifice a sistemului informațional în cadrul întreprinderilor. în prezent, un volum mare de informații circulă între întreprinderi și minister privind probleme care ar trebui și pot fi rezolvate la nivelul întreprinderii; în schimb, în minister nu sînt dezvoltate suficient sectoarele de studii tehnice și conjuncturale, pentru stabilirea celor mai juste direcții și proporții de dezvoltare în perspectivă a industriei chimice.Creșterea eficienței economice obligă la formarea și înrădăcinarea unor metode de lucru bazate pe evaluarea critică a rezultatelor soluțiilor adoptate în problemele complexe ale investiției, producției și desfacerii produselor, pe compararea în permanență a variantelor posibile și alegerea celei optime.în raport au fost abordate pe larg și problemele calificării cadrelor. Formarea unui număr mare de cadre într-un timp relativ scurt — a spus vorbitorul — a cerut eforturi deosebite. Analiza activității de pregătire și formare a cadrelor a scos însă la iveală serioase lipsuri în ce privește stabilirea structurii pe specialități a personalului, existența unor programe școlare incomplete, controlul redus din partea conducerilor întreprinderilor asupra selecționării cadrelor didactice, asupra calității cursurilor. Datorită calificării înguste a muncitorilor operatori, în prezent un număr nejustificat de mare de muncitori de întreținere lucrează direct în secțiile de producție. Trebuie studiată de către Ministerul Industriei Chimice problema îmbunătățirii programelor analitice ale școlilor profesionale și de maiștri în vederea lărgirii cunoștințelor în domeniul mecanicii, energeticii, a- paratelor de măsură și automatizare. Totodată, merită să fie examinată de Ministerul Invățămîn- tului, în colaborare cu Ministerul Industriei Chimice, problema accentuării pregătirii electromecanice și în domeniul automatizării a viitorilor ingineri chimiști.în majoritatea întreprinderilor chimice există posibilitatea ca maistrul să devină cadrul de bază în organizarea, supravegherea și conducerea instalațiilor. De aceea, este necesar ca un număr din ce în ce mai mare din muncitorii cu experiență și înaltă calificare să fie îndrumați să-și completeze cunoștințele tehnice în școlile de maiștri. Din lipsa maiștrilor cu pregătire corespunzătoare, conducerea schimburilor este încredințată inginerilor, ceea ce duce la o folosire incompletă a capacității lor tehnice. Peste 50 la sută din numărul cadrelor cu pregătire tehnică superioară lucrează direct în exploatarea instalațiilor, ceea ce restrînge posibilitatea folosirii lor în munca de concepție, de perfecționare tehnologică, de analiză a căilor de sporire a producției și a eficientei economice a acesteia. Există un raport nesatisfăcător între numărul inginerilor chimiști, pe de o parte, și ingineri mecanici și energetici, pe de altă parte, în defavoarea celor din urmă. O proporție necorespunzătoare există și între ingineri și economiști, în special în 

institutele de proiectări. Prin planul de pregătire a cadrelor pentru perioada următoare vor trebui eliminate aceste anomalii.în actualul cincinal, numărul salariâțiîor din industria chimică urmează să crească cu peste 55 900, din care peste 40 000 muncitori. Din indicațiile conducerii de partid a fost întocmit un program detaliat de recrutare și pregătire a cadrelor necesare noilor unități din acest cincinal. Vorbitorul a subliniat că promovarea cadrelor trebuie să aibă la bază verificarea obligatorie a competenței profesionale, a preocupării pentru perfecționarea cunoștințelor și aplicarea lor în interesul întreprinderii și al economiei naționale.Pornind de la necesitățile economiei naționale și de ia tendințele revoluției tehnico-științifice contemporane, partidul nostru atribuie chimiei un loc central în cadrul cercetării științifice — a spus vorbitorul. Ministerul Industriei Chimice dispune astăzi de un număr de 6 institute de cercetări, 4 laboratoare centrale și un important număr de laboratoare uzinale, cu un potențial uman de cercetare calificat și experimentat. în institutele de cercetări lucrează peste •2 300 de salariați, din care aproape 800 de cercetători cu pregătire superioară. în munca de cercetare au fost obținute realizări însemnate. Prin aplicarea proceselor tehnologice puse la punct de institutele de cercetare se realizează o producție anuală de circa 1 200 milioane lei. Rezultatele puteau fi și mai bune dacă s-ar fi manifestat mai multă operativitate din partea ministerului în aplicarea în producție a cercetărilor, dacă proiectarea ar fi lucrat mai operativ pentru întocmirea documentațiilor pe baza cercetărilor.Actualul nivel de dezvoltare al cercetării și experiența dobîndită de proiectanți fac necesară și posibilă crearea și în industria noastră a engineering-ului, prin realizarea unei colaborări permanente între cercetarea procedeelor chimice, cercetarea în domeniul construcției utilajelor chimice și proiectarea instalațiilor, înlesnind astfel aplicarea în industrie, într-un termen mai scurt, a proceselor teh- nolpgice definitivate de cercetare, înființarea engineering-ului va înlesni, totodată, cooperarea cu partenerii externi pentru realizarea u- nor obiective ale industriei chimice.Rolul hotărîtor pe care-1 are cercetarea în menținerea caracterului competitiv al industriei chimice impune concentrarea în mai mare măsură a cadrelor cu experiență și pregătire telmico-științifică superioară în această activitate. Laboratoarele uzinale au posibilitatea să desfășoare o activitate de cercetare valoroasă pentru perfecționarea neîntreruptă a producției, lărgirea gamei de sortimente, îmbunătățirea calității produselor și reducerea consumurilor specifice.Subliniind că măsurile inițiate de partid și guvern pentru îmbunătățirea organizării activității de cercetare științifică constituie un cadru deosebit de favorabil pentru ca activitatea de cercetare științifică să devină tot mai rodnică, vorbitorul și-a exprimat convingerea că oamenii de știință și cercetătorii din institute și de la catedre vor aduce o contribuție crescîndă la dezvoltarea științei și industriei chimice românești.Dezvoltarea și diversificarea industriei chimice, apariția unor probleme tot mai complexe care trebuie rezolvate operativ, competent presupun sporirea rolului conducerilor unităților industriei chimice, al direcțiilor generale din minister — a spus în continuare raportorul. Ministerului Industriei Chimice îi revine sarcina de a desfășura o muncă creatoare și competentă, încît sprijinul pe care îl acordă unităților în subordine să fie concret, operativ, eficient. Este necesar ca latura tehnică a activității să stea mereu în fruntea preocupărilor, dar nici un moment nu trebuie să’ fie ruptă de latura economică, deoarece industria chimică este chemată să aducă o prețioasă contribuție la dezvoltarea economiei, la sporirea rapidă a avuției naționale. Nu trebuie pierdută nici un moment din vedere importanța hotărîtoare pe care o are realizarea la timp și Ia un înalt nivel calitativ a tuturor obiectivelor prevăzute în planul de investiții, atingerea într-o perioadă cît mai scurlă a parametrilor proiectați pentru îndeplinirea planului de producție în acest an și în viitorii’ ani ai cincinalului. Este de! datoria tuturor ministerelor, a tuturor colectivelor din întreprinderile care concură la realizarea marilor obiective ale chimiei să sprijine efectiv eforturile lucrătorilor din această ramură, asigurînd la timp materialele necesare, livrînd utilajele și instalațiile la un înalt nivel calitativ.Realizările obținute pînă acum, se spune în încheierea raportului, ne întăresG convingerea că lucrătorii din industria chimică vor fructifica mult mai bine mijloacele puse la îndemîna lor. Promovînd tot ce este nou și înaintat, muncind cu abnegație și entuziasm, lucrătorii din industria chimică vor îndeplini și vor depăși sarcinile de mare răspundere ce le revin în actualul cincinal stabilite de Congresul al IX-lea al partidului, aducînd astfel o contribuție substanțială la avîntul economiei naționale, la dezvoltarea și înflorirea patriei noastre — România socialistă.
(TEXT PRESCURTAT)
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IPOSTAZE
ALE
EXPERIMEN
TULUI
ARTISTIC

în discuția care se desfășoară de 
un timp în paginile presei noastre, 
cu destulă constanță dar cu mai mult 
sau mai puțin succes, noțiunea de 
experiment circulă cu înțelesuri di
verse. Fiecare, de fapt, meritînd o 
prețuire aparte și. cînd e cazul, so- 
licitînd dreptul la o discuție aparte.

Un prim înțeles asimilează experi
mentul privilegiului artistului de a 
se avînta pe un tărîm necunoscut, 
de a încerca forme și structuri noi, 
de a arde deliberat vechile canoane 
tocite de multă întrebuințare, de a 
pune la îndoială și de a încerca re
zistenta, capacitatea de înnoire și 
adaptare a unor legi străvechi ale 
artei, care păruseră imuabile pînă 
atunci. Principiul pus astfel în 
cauză este însă mult mai general și 
mai de substanță decît experimentul 
propriu zis. care nu este altceva de
cît o rezultantă, un derivat, un ele
ment concret. Reușit sau nu, nicio
dată într-o cultură matură, stabilă, 
sigură — cum se impune cu eviden
tă cultura noastră astăzi — experi
mentul nu poate pune în discuție, 
prin extravagantele pe care le îmbra
că uneori, principiul acestui drept al 
artistului, care-i garantează evoluția, 
care-i asigură spontaneitatea, fără 
de care arta își pierde culoarea, for
ța, personalitatea.

S-ar părea că adevărurile elemen
tare de mai sus se atrag în lanț 
unele pe altele și s-ar putea pune 
întrebarea dacă o discuție dezvoltată 
în jurul unor locuri comune poate 
avea vreo utilitate oarecare. Răspun
sul nostru — care pare să fie și al 
vieții, devreme ce schimbul de pă
reri dedicat acestei teme se conti
nuă de atîta timp — se poate expri
ma .tot printr-o întrebare: de ce 
nu ? Adevărurile elementare — s-a 
spus de atîtea ori, — trebuie din 
cînd în cînd rediscutate. Ca orice 
lucruri văzute și știute de multă vre
me își pierd materialitatea, devin 
niște prezente transparente. Devin 
invizibile. Casele de pe strada unde 
locuim nu le privim cu atentie a- 
proape niciodată. Discutînd des
pre ele, privindu-le din nou, 
constati cu uimire nu numai 
că ceva din structura sau a- 
parența lor s-a schimbat, dar că tu 
însuți te-ai schimbat. Că lucrurile 
care ti se păreau definitive s-au mo
dificat. Vorbind despre aceste lu
cruri, la prima vedere acceptate fi
resc de toată lumea, observi surprins 
că descoperi încă o dată caracterele 
primordiale ale artei. Și ale vieții, 
bineînțeles. Cum ar putea tocmai 
artă rămîne imobilă, într-o lume 
care se mișcă, se schimbă, se dez
voltă mereu ? Cum s-ar putea ca 
tocmai artistul să nu se angajeze, să 
nu se avînte în acest proces dinamic, 
de prefacere, care o deplasează me
reu mai repede în vasta lume exteri
oară, și nu mai puțin vasta și agitata 
sa lume interioară ?

Este adevărat că principiul înțeles 
astfel, chiar dacă nu este pus di
rect în cauză, deseori stupefiază, tre
zește mirare, reacții contradiotorii. 
Debarcînd într-o epocă nouă, în- 
tr-un nou univers, dominat de inte
ligență, disecat și recompus de ști
ință ca o mașină oarecare de serie, 
omul, în primul moment, resimte șo
cul electric firesc al acomodării la 
un nou ritm, cu care nu fusese de
prins. Obișnuințele sale de ordin 
estetic, criteriile, sistemele sale de 
valori artistice sînt străfulgerate de 
contacte și prezente neobișnuite. Este, 
poate, util să amintim de existenta 
unei teorii estetice care deosebește 
între epocile dominate de idealul cla
sic — a căror artă impresionează 
prin eleganță, ordine, profunzime, 
simț al măsurii — și epocile inspira
te de idealul originalității. Pe ma
rele fundal al istoriei, aceste două 
formule se află într-un continuu dia
log, într-o alternanță ritmică, una 
continuînd-o pe cealaltă. în această 
perspectivă, arta epocii noastre, fie 
că ne mulțumește sau nu, trăiește cu 
fervoare tentația idealului originali
tății, cu tot ceea ce înseamnă a- 
ceasta, cu explorare exterioară, mo
bilitate juvenilă, luciditate și rațio
nalitate artistică. Nu mă îndoiesc că 
mîine — acel mîine imprevizibil, ne- 
cunosout, dificil de configurat, dar 
fără îndoială sigur și miraculos, se 
va ajunge la o nouă liniște artistică, 
la redescoperirea eternelor valori ale 
sentimentului, la absorbirea creatoa
re a actualelor formule de expresie 
modernă, dar despuiate de orgoliul și 
solitudinea mimată a artistului, care 
atît de des viciază în zilele noastre 
simplicitatea și candoarea sfîrsitu- 
lui.

Un al doilea înțeles al experimen
tului se referă la tentatia unor ar
tiști de a face referiri și a repeta 
ipostaze ale unor trecute experiențe 
șl curente artistice, în vogă la în
ceputul secolului. Problema este în 
acest punct delicată șl numai criti
cul înzestrat cu o cultură reală, au
tentică. poate fi ferit de judecățile 
pripite și cețoase, ne care le-am vă
zut afirmate de atîtea ori. Dorința 
de a cunoaște istoria poeziei moder
ne este însă legitimă. Din bilanțul 
editorial al ultimilor ani, atît de larg 
desfășurat peste epoci, lipsește, deo
camdată. studiul comprehensiv, în
soțit de textele ilustrative, al marii 
aventuri poetice din preajma primu
lui război mondial. Curentele care 
au apărut atunci au decedat de mult, 
în sensul epuizării rapide a inten
țiilor programatice. Dar dispariția 
lor nu s-a petrecut fără urme. Su- 
prarealismul va influența limbajul 
poetic modern, dadaismul care nu 
va crea opere în literatură se va 
dovedi util în arta punerii în pa
gină a tipăriturii. în publicistică și 
în arta publicitară. Fronda adoles
cenței lui Aragon. Breton, Eluard, 
Tzara și. înaintea lor, experiența 
dramatică a lui Lautrâamont și Rim
baud s-a stins, foarte curînd, dar 
puternicele lor personalități au ră
mas. îmbogățind în continuare isto

ria culturii secolului XX și nicio
dată nu se va putea face abstracție 
de existența lor literară.

O resuscitare tîrzie a acestor cu
rente mi se pare un fenomen opus 
vieții, o imposibilitate și o confuzie 
estetică. Experimentarea unor ex
perimente depășite de mult — și 
părăsite de propriii lor creatori — 
este un non sens. Primul reproș care 
li s-ar putea aduce acestor încer
cări — dealtminteri timide și șo
văielnice — care se proclamă sub 
flamura modernismului este că nu 
sînt moderne. Declarațiile de luptă 
împotriva conformismului se prefac 
lesne in conformismul orgolios care 
poartă numele de snobism. Dorința 
de a reabilita agitata perioadă de 
pionierat poetic de la începutul se
colului nu poate fi. din punctul nos
tru de vedere, subiect de dispute li
terare, dar operația trebuie făcută 
cu discernămînt. Cînd se consideră, 
de pildă, că aceste curente făceau 
„tabula rasa" din moștenirea artis
tică a veacurilor precedente transmi
să generației lor, că înțelegeau arta 
ca pe o creație spontanee, care arde 
totul și ridică pe un cîmp golaș pro
priile lor monumente, opinia este evi
dent eronată. în faldurile ei se dra
pează cu cochetărie ignoranța. Nici 
chiar suprarealismul. manifestare de 
revoltă totală și refuz al lumii în 
care a apărut, nu putea nega crea
ția trecutului — deci cultura, munca 
de cunoaștere, și implicit munca de 
creație — și în primul manifest pe 
care l-a semnat Breton se descoperă 
ca premergători ai curentului Dante, 
Shakespeare. Swift, Hugo, Chateau- 
briant, Poe. între negarea totală a 
fenomenului — care elimină și po
sibilitatea de cunoaștere, — și ade
ziunea totală — prea ades bazat pe 
plăcerea farsei și confuzia valorilor
— adevărul așteaptă cu sensibilitate 
la jumătatea drumului, de a fi re
levat de înțelepciune.

în fine, noțiunile de experiment și 
experimentalism le găsim și în o a 
treia ipostază, cea care a prilejuit 
îndeosebi discuții. Experimentul de
vine în acest caz un fel de cuvînt 
tabu, de formulă magică, care asi
gură o imunitate artistică autorului, 
îi acordă o dispensă miraculoasă ca- 
re-1 scutește de obligația de a fi în
țeles, și însăși ideea de „public" 
pare spulberată. Conceptul de meș
teșug artistic (de strădanie necurma
tă pe planul efortului fizic, de muncă 
în cel mai dramatic sens pe care-1 
poate avea și de modestie pe pla
nul moral) este repudiat cu superi
oritate. (Ar fi poate util să ne amin
tim că autoportretul lui Luchian este 
intitulat „Zugravul", că Arghezi nu 
acceptă să i se zică maestre, că 
Faulkner se recomanda de meserie 
fermier). încă o dată însă, terme
nul nu pare a fi potrivit. Evident, 
ideea de experiment presupune o 
zonă de risc, atmosfera în care se 
mișcă alternează între lumină și um
bră. Contururile lucrurilor pe care le 
privește se deplasează în spațiu și 
sînt greu de desenat. Dar experi
mentul, în orice domeniu al vieții — 
și arta se află în acest moment pe 
același plan cu știința — nu evo
luează niciodată la întîmplare și în 
gol, fără a avea conștiința, tulbure 
încă, neclarificată poate, difuză de 
cele mai multe ori, a unei finalități 
oarecare. Ideea viitoare a operei tre
buie să existe, oricît de înconjurată 
de cețuri. Prin încercări succesive, 
printr-o luptă dramatică cu materia, 
experimentatorul începe să degaje 
norii, să purifice orizontul, să se 
apropie de țel. Cînd opera este fi
nită, rămîn evident în cartoanele ar
tistului și mărturiile drumului par
curs, a hotărîrilor pe care le-a dat. 
a înfrîngerilor numeroase și a pu
ținelor victorii pe care le-a repur
tat. El preferă ca aceste încercări, 
care-i amintesc de rănile primite pe 
drum, să rămînă închise între coperți 
și să nu-și negocieze suferința. In
teresul lor este strict documentar, 
va fi relevat mult mai tîrziu de către 
istoricul literar, după ce opera va 
rezista uzurii timpului.

Noi nu ne aflăm, așadar, în ca
zurile care au provocat schimbul de 
opinii amintit, în fața unor adevă
rate experimente, ci a unor crochiuri, 
schițe, vocalize mecanice, stereotipii 
de prea multe ori executate la un 
nivel diletant. Nu este cazul însă 
să ne întrebăm dacă nu cumva exa
gerăm și noi, îngroșînd prea mult 
liniile fenomenului, dramatizînd din
colo de proporțiile sale reale ? Tî- 
năra școală artistică românească este 
o prezență vie In cadrul mai larg 
al literaturii noastre contemporane. 
„Una din cele mai bune școli artistice 
din Europa", afirma de curînd ma
rele poet iugoslav Vasko Popa. Solu
ția, în măsura și în spiritul pe care 
o îngăduie ideea de cultură, constă, 
poate, în mai multă luciditate este
tică. mai multă siguranță în jude
cata de valoare a mentorului critic,
— în special, a celui angajat într-o 
activitate redacțională. Arta nu poate 
sta mult timp sub semnul farsei și al 
exhibiției, și începătorii — pentru 
că de fapt de o asemenea categorie 
vorbim — trebuie ajutați pentru a 
descoperi în ei forța și curajul de a 
se sacrifica, de a se dărui unei pa
siuni în care, cum spunea Brâncuși. 
artistul nu va cunoaște niciodată mo
mente de odihnă, de vacanță și în 
care munca transformată în bucurie 
a creației se confundă cu viața. Arta 
nu poate sta prea mult timp — toți 
marii artiști pe care-i iubim o a- 
firmă — sub imperiul clipei. „Pe 
bună dreptate sau nu. scria Eluard. 
eu cred că esențialul artei este eter
nitatea sa. Creația nu pretinde a fi o 
eternitate absolută. Ea nu există, 
bineînțeles, în afara lumii, ca ceva 
separat. Ea nu e fixă, în afara 
unei lumi în mișcare. însă scopul ei 
esențial este de a transmite, de a 
dura, de a se menține cît mai mult 
timp posibil".

iordan CHIMET
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cinema
• SPARTACUS — film pentru ecran pano
ramic : PATRIA — 9; 12,45; 16.30; 20,15.
• COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR —
cinemascop : REPUBLICA — 9: 11; 13; 15;
17; 19,15; 21,30, STADIONUL DINAMO — 
20,30, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30, FES
TIVAL (completare Strănutul) — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 20,30.
O ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — 
cinemascop : SALA PALATULUI (seria de 
bilete 1989 — orele 17.30 și seria 1995 — orele 
20,15), LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18,45; 21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,45; 
19; 21,15, GRĂDINA DOINA — 20,30, STA
DIONUL REPUBLICII — 20,30, FEROVIAR
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, EXCEL
SIOR — 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30.
• DRAGOSTEA MEA : CAPITOL (comple
tare Judecata lui Paris) — 9.15; 11,30; 13,45; 
16; 18,30; 21; la grădină — 20,30, MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN
— 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15.
• MAIORUL ȘI MOARTEA — cinemascop :
VICTORIA (completare Mai sus, mai repede, 
mai tare) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
GRIVIȚA (completare Orizont științific nr. 
5/1967) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : 
LUMINA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45,

DACIA (completare Strănutul) — 7,45—21 în 
continuare.
• UNION PACIFIC: — 10; 12; 14; OMUL 
CARE A FOST SHERLOK HOLMES — 17,15; 
19,15; 21,15; CINEMATECA.
• ÎNCURCĂTURĂ BLESTEMATĂ — 9,30;
FALSTAFF — 12,15, IERBURI AMARE — 15; 
SEDUSĂ ȘI ABANDONATĂ — 18; 21 —
CENTRAL.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY 
VALANCE : UNION — 15.30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 
9; 10.
• OGLINDA CU DOUĂ FEȚE : DOINA —
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, FERENTARI
(completare Uneltele gîndirii) — 15,30; 18;
20,30.
O TRADIȚII — ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 
5/1967 — MEȘTERII PĂMlNTULUI — OMA
GIU TEATRULUI ROMÂNESC LA 150 ANI 
DE LA PRIMUL SPECTACOL ÎN LIMBA 
ROMÂNĂ — DACĂ TRECI PODUL PONOA- 
RELOR — RETROSPECTIVA JUBILIARĂ 
(20 DE ANI DE ACTIVITATE A CLUBULUI 
SPORTIV AL ARMATEI „STEAUA") : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• PENTRU UN PUMN DE DOLARI — ci
nemascop : GIULEȘTI (completare Mama lui 
Adrian) — 15,30; 18; 20,30, BUCEGI (com
pletare Oaspeți de iarnă) — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21; la grădină — 20,30, FLAMURA 
(completare Judecata lui Paris) — 9; 11,30; 
15,30; 18; 20,30..
• DOCTOR PRĂTORIUS — cinemascop :
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (comple
tare Orizont științific nr. 4/1967) — 10; 16;
18; 20.

• MONTPARNASSE 19 : BUZEȘTI — 15,30; 
18; la grădină — 20,30. DRUMUL SĂRII — 
15; 17,30; 20.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : CRÎNGAȘI 
(completare Tensiune înaltă la Bechet) — 
15,30; 18; 20,30.
e DOAMNA DE PE ȘINE — cinemascop : 
GLORIA (completare Șopirla) — 9; 11,15; 
13,45; 16; 18,15; 20.30.
• CĂLĂREȚUL DEASUPRA ORAȘULUI : 
UNIREA (completare Duska) - 16; 18,15.
• MOARTEA VINE PE PLOAIE: TOMIS
(completare Istoria unui manuscris) — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21: la grădină — 20,30, 
VOLGA (completare Orizont științific nr. 
4/1967) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• PE GHEAȚA SUBȚIRE — cinemascop — 
ambele serii : FLACĂRA — 15,30; 19,15.
• BANDA DE LAȘI : VITAN (completare 
Cristale fără taine) — 15,30; 18; la grădină 
— 20,30.
O FRENCH-CANCAN : MIORIȚA (comple
tare O uzină de lapte) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ și 
JANDARMUL LA NEW YORK — cinema
scop : MUNCA — 16; 19,45.
• RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : POPULAR
(completare Chemarea vulcanilor) — 15,30;
18; 20.30.
• PRINTRE VULTURI — cinemascop : AU
RORA (completare Aluminiul) — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 20,30, FLO- 
REASCA (completare Jucării) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21. RAHOVA (completare 
Trezirea) — 15,30; 18; la grădină — 20,30.

• TIMIDUL : ARȚA (completare Fabrica de
împachetat fum) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,45.
• VIAȚA LA CASTEL : MOȘILOR (com
pletare Vizita conducătorilor de partid și de 
stat îi» regiunea Ploiești) — 15,15; 18; la gră
dină — 20,30. _ n®»®.
• TUDOR — cinemascop — ambele serii t 
COSMOS — 15,30; 19,15.
• OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — cinemascop: 
VIITORUL (completare Gimnastul) — 15,30; 
18; 20,30.
• SUCCES, CHARLIE ! — cinemascop : CO- 
LENTINA (completare Al doilea eu) — 15,30;
• RIO CONCHOS — cinemascop : PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20,30.
• APE LIMPEZI — cinemascop : LIRA 
(completare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Ploiești) — 15,30; 18.
• DULCEA PASĂRE A TINEREȚII — ci
nemascop : COTROCENI — 15,30; 18( 20,30.
• DRAGOSTEA ȘI MODA : PACEA (com
pletare De ziua mamei) — 15,45; 18; 20.15.
• TRAGEȚI ÎN STANISLAS ! : GRĂDINA 
UNIREA — 20,30.
• SOȚII ÎN ORAȘ : GRĂDINA EXPOZI
ȚIA (completare în tainițele muzeului) — 
20,30.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : GRĂDINA 
ARTA — 20,30.
• SECRETUL CIERULUI : GRĂDINA CO- 
LENTINA — 20,30.
• DACII — cinemascop : GRĂDINA PRO- 
GRESUL-PARC — 20,30.
• DRAGOSTE ȘI PĂLĂVRĂGELI: GRĂ
DINA LIRA — 20,30.

Uti teatru car®

piesa romaneasca

pătimașul de înavuțire, mo-

TEATRUL

cele mai di-

de B. P. Hașdeu, co
de Camil Petrescu

și cu cîteva 
de stîngace. 
Cosmescu a 
spectacolul 

Blajinu".

Mi- 
Ba- 
foi- 
Va-

acum zece- 
ani s-au ma-

continui. 
energic 
colecti- 
nă'-erea 
în con-

piteșteană clasica

AL. DAVILA"
din Pitești

A 
și

18,00 — în direct... Emisiune economică. Transmisiune de la 
Fabrica de conserve „Flora"-București.

18.30 — Pentru copii :
— A fost o dată... „Leul îngîmfat" (basm popular). Pre

zintă Brîndușa Zaița Silvestru.
— Filmul „Urîtul".

19,00 — Pentru tineretul școlar : 1001 de întrebări.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 — Aventurile lui Robin Hood.
20.30 — Cabinet medical TV.
20.50 — Orașe și... orașe.
21,00 — Teatru în studio : „Don Juan“ de Moliăre. în românește 

de Alexandru Kirițescu. Interpretează : Atena Denie- 
triad, Doina Tuțescu, Dorina Lazăr, Ștefan Iordache, 
Matei Alexandru, Emanoil Petruț, Titus Lapteș. Regia : 
Dinu Cernescu.

— Pe aripile valsului.
— Panoramic.
— Telejurnalul de noapte.

22,00
22,40
22,55

■ ■ ■ / ■

■ ■:■ .
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început practica în producfie a studenților. Și odată cu ea, frecventele 
rodnicele contacte științifice cu specialiștii uzinelor, șantierelor, ogoa

relor Foto : M. Cioc

cultivă cu pasiune

Privind repertoriul aces
tei instituții, care-și va săr
bători în curînd două de
cenii de activitate, dar care 
continuă o tradiție mult mai 
veche (la jumătatea veacu
lui trecut literatul patriot 
C. D. Aricescu dădea spec
tacole în limba română cu 
o trupă de amatori la Pi
tești și Cîmpulungul Mus
celului). observăm o con
stantă preferință, care face 
cinste colectivului, pentru 
dramaturgia românească. 
Numai în ultimele două 
stagiuni au fost montate pe 
scena 
dramă Istorică „Răzvan și 
Vidra" 
medii 
(„Mitică Popescu") și Tu
dor Mușatescu. („Visul unei 
nopți de iarnă"), o dramă 
mai puțin reprezentată : 
„Ciuta" de Victor Ion Popa, 
precum și un buchet de lu
crări dramatice contempo
rane. cum sînt „Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară" de 
Eugen Barbu. „Sfîntul 
tică Blajinu" de Aurel 
ranga. „Neîncredere în 
șor" de Nelu Ionescu. 
rietatea tematică, structura, 
modalitățile de expresie ale 
acestor piese sînt de na
tură să confere interes și 
atractivitate repertoriului, 
configurația sa generală pu
țind să constituie temeiul 
unei mîndrii reale în sînul 
colectivului care-1 promo
vează.

Urmăresc, de mai multă 
vreme, cu consecventă, ac
tivitatea acestui teatru și 
rni-aș îngădui cîteva obser
vații care nu sînt acumulate 
numai cu prilejul vizionării 
ultimelor premiere. După 
părerea mea. la teatrul din 
Pitești s-a închegat. în 
cursul anilor, o echipă de 
actori omogena, cuprinzînd 
aproape toate „emplois-u- 
rile". capabilă să abordeze 
texte dintre 
ficile.

Tinerii de 
cincisprezece 
turizat. arta lor s-a fixat din 
punct de vedere profesional, 
perioada de dibuire, de șo
văială, a trecut, rezultate 
multiple arată că actori ca 
Dem. Niculescu, Constan-

tin Zarnescu, Adrian Grigo- 
rlu. Ileana Zărnescu și alții 
au ajuns la un profil cert, 
la o anumită fermitate în 
modelarea personajelor țe li 
se încredințează. Pentru a 
mă referi doar la exemple 
recente, voi spune că ase
menea impresii sînt genera
te de urmărirea modului în 
care se transformă un actor 
ca Dem. Niculescu din a- 
rieratul și nătîngul Vasile 
Vasile („Sfîntul Mitică Bla
jinu") in enigmaticul și tă
cutul File („Omul care a- 
duce ploak." de R. Nash) sau 
în

bază în colectivul de la Pi
tești. cu disponibilități și 
pentru altfel de roluri decît 
cele de compoziție, în care 
se pare că-1 preferă, în ul
tima vreme, regizorii; sau 
Ioana Ciomîrtan, care a dat 
o emoționantă expresie sce
nică. în registrul tragi-co- 
mic, întîrziatei domnișoare 
Aurica din piesa lui E. Bar
bu.

Lingă aceste prezente se 
afirmă tineri de talent, ne
detașați încă de emoțiile 
debutului, ca Sorin Gheor
ghiu. o adevărată speranță 
a trupei, distribuit în

Radoslavescu, în special în 
„Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară" face dovada unor ca
lități de bun tehnician, lu
cid în descifrarea sensurilor 
piesei, o natură mai mult 
cerebrală decît tenperamen- 
tală, un constructor și mai 
puțin un poet al scenei. în 
„Ciuta" siguranța sa în al
cătuirea distribuției se pre
zintă intrucîtva deficitar, 
consecința fiind un specta
col în linii mari corect, dar 
fără strălucire 
apariții destul

Actorul Nae 
pus în scenă 
„Sfîntul Mitică 
avînd note personale în re
zolvarea unor momente (de 
exemplu, scena telefoanelor 

sau finalul a cărui rezonantă 
lozincardă a fost sensibil a- 
tenuată). dar și pastișe după 
„originalul" bucureștean de 
Ia Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra".

Discutabilă mi se pare 
experiența regțzorală a unui 
alt actor. Ion Dumitrescu, 
care semnează direcția de 
scenă a comediei „Visul u- 
nei nopți de iarnă". Distri
buția. care cu două excep
ții. se află sub semnul im
provizației și insuficienta 
inventivitate regizorală au 
contribuit la confecționarea 
unui spectacol neinteresant, 
cu prea puține momente de 
fior liric si savoare comică.

„Vioara întîia" în mate
rie de scenografie este Emil 
Moise, autorul decorurilor 
la majoritatea spectacolelor 
vizionate. Consonant cu 
textele al căror cadru plas
tic îl întocmește, scenogra
ful se arată într-o evoluție 
fată de propria activitate 
anterioară, soluțiile sale 
plastice fiind rodul unor 
meditații, al unor intenții de 
modernizare.

Teatrului din Pitești i se 
deschid perspective de pro
grese artistice 
Pentru a se înscrie 
pe această spirală, 
vul ar trebui, dună 
mea. să promoveze 
tinuare. cu aceeași nas’une. 
repertoriul național, niesa 
românească de valoare din 
zestrea lăsată de clasic! sau 
din producția contempora
nă. Tn același timp, sînt ne
cesare o sporită autoexigen
ță, o muncă perseverentă 
de perfecționare profesio
nală, care să ducă la înlă
turarea inegalităților fla
grante observate adesea în 
spectacolele actuale. întă
rirea sectorului regizo
ral, introducerea unei mai 
mari stabilități, comba
terea fluctuației și intole
ranta față de formulele im
provizate ar putea avea ca 
urmare mai buna utilizare 
a forțelor artistice, poten
țarea maximă a talentelor 
reale existente înăuntrul co
lectivului actoricesc. în sfîr- 
șit, aspirația spre multila
teralitate. spre diversifica
rea stilului spectacolelor, re
nunțarea la pastișă, aduce
rea unei amprente originale 
în peisajul nostru 
actual mi se pare că 
tea să preocupe mai 
pe toți cei care sînt 
prin munca și creația lor, 
de această instituție.

Mihai FLOREA

bolnav după bani, Vasile 
Domnișor, din piesa lui Eu
gen Barbu ; sau o actriță 
ca Ileana Zărnescu. care 
construiește cu abilitate si 
umor diferențiat două per
sonaje episodice. Doina Bo
boc („Sfîntul Mitică Bla
jinu") și Lină („Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară").

Generația care-și încheia 
perioada de căutări, acum Corneliu Poenaru, Angela 

.............. **“ * Radoslavescu, Vasile Prisă- 
caru. Petre Dumitrescu și 
alții.

O valoroasă experiență le 
transmite tuturor actrița 
Telly Barbu, care. în afara 
celor două roluri de mai 
mică întindere. Maria Micu 
(„Ciuta") și Frosa („Sfîntul 
Mitică Blajinu"). realizează 
unul dintre rolurile memo
rabile ale carierei sale în 
bătrîna Elena Domnișor 
(„Să nu-ti faci prăvălie cu 
scară").' unde îmbină cu 
artă ironia, umorul și fires
cul în plăsmuirea scenică a 
personajului.

O anumită instabilitate în 
compartimentul regizorilor, 
adoptarea unor soluții de 
semiprovizorat în acest atît 
de important sector al tea
trului au făcut ca scena pi- 
teșteană să nu ajungă încă 
la posibilitatea de a da miș
cării noastre teatrale perso
nalități regizorale proemi
nente. La realizarea spec
tacolelor mai sus amintite 
și-au dat contribuția regi
zori în general tineri, unii 
cu pregătire de specialitate 
și ani de experiență, alții, 
deschizători de porți în 
ceastă artă : rezultatele 
fost vizibil diferențiate.

Lidip Ionescu. invitată 
monteze piesa „Omul care 
aduce ploaie" a prestat un 
lucru regizoral serios, apli
cat resurselor colectivului, 
izbutind să închege un spec
tacol de bună calitate care, 
chiar dacă prezintă un mi
nus la capitolul meșteșug, 
oferă în schimb un plus la 
capitolul prospețime, ceea 
ce face ca și cele cîteva 
stîngăcii ale unor actori să 
aibă un anumit farmec ju
venil.

Prezent relativ recent în 
colectiv. regizorul Mihai

meatul de față în patru pie
se, Julieta Strîmbeanu. ale 
cărei calități o recomandă 
îndeosebi pentru roluri de 
factura celui interpretat cu 
putere de convingere în pie
sa lui E, Barbu (Domnica), 
Mioara Iatan, de o cuceri
toare gingășie în rolul prin
cipal (Maria) din comedia 
lirică „Visul unei nopți de 
iarnă" de Tudor Mușatescu.

un deceniu și jumătate a 
urcat treptele măiestriei, ale 
rutinei, în sensul bun al cu- 
vîntului. acumulînd consi
derabile experiențe, supra- 
veghindu-și permanent su
plețea și mobilitatea mește
șugului. Mă gîndesc la ac
tori ca Ileana Focșa, pe 
care am văzut-o interpre- 
tînd cu adîncă sensibilitate 
partitura atît de dificilă a 
Lizziei Curry din „Omul 
care aduce ploaiu". apoi în- 
truchipînd-o amuzant, dar 
substanțial, pe eroina 
Baranga. Adela Cosînbescu; 
sau Ion Focșa. element de

lui

ELEMENTE NOI ÎN SISTEMUL
DE PRACTICĂ STUDENȚEASCĂ

în oadrul 
publicate de 
cu cîteva 
urmă, cadre 
versitare 
transformarea stagiului stu
dențesc de practică într-o 
posibilitate de activitate 
precisă și directă în pro
ducție. Opiniile exprimate 
cu acest prilej, dincolo de 
soluțiile concrete preconi
zate, demonstrau existența 
unui intens climat de dis
cuții purtate în cercurile 
universitare 
perfecționării 
practicii 
superior. Pe baza unor 
asemenea propuneri. Minis
terul învățămîntului a ini
țiat, începînd cu data de 
1 iulie, experimentarea u- 
nei noi forme de efectuare 
a practicii. în legătură cu 
aceasta, am adresat cî
teva întrebări prof. univ. 
Gheorghe Buzdugan, mem
bru corespondent al Aca
demiei. director general în 
Ministerul învățămîntului :

— In ce constă noutatea 
acestui experiment ?

— Este vorba de posibi
litatea mai. largă ce li se 
acordă studenților de a 
participa direct la desfășu
rarea procesului de produc
ție, efectuînd nemijlocit 
operații tehnico-științifice, 
potrivit cu specificul locu
lui de muncă și cu caracte-

unei anchete 
ziarul nostru 
săptămîni în 
didactice uni- 

militau pentru

în favoarea 
continue a 

în învățămîntul 
Pe baza

Convorbire
cu prof. univ. Gheorghe BUZDUGAN

director general în Ministerul Învățămîntului

rul programului lor de 
practică. în perioada de 
practică, studenții, încadrați 
la locurile de muncă puse 
la dispoziție de întreprin
deri și șantiere, vor fi sa
larizați conform muncii 
prestate. Firește, nu toți 
studenții cuprinși în aceas
tă formă experimentală vor 
putea fi direct încadrați în 
producție. Cei care. îndeo
sebi în primul an de prac
tică, nu pot fi încadrați ca 
salariați, vor participa to
tuși nemijlocit la desfășu
rarea procesului de produc
ție pe lîngă muncitorii cu 
înaltă calificare. în acest 
scop, au fost perfectate 
convențiile de practică în
cheiate de către institute 
tehnice de învățămînt su
perior cu 27 de întreprin
deri și șantiere. Practic 
însă, nu este vorba numai 
de acestea. Institutele de 
învățămînt au libertatea să 
extindă acest experiment 
și în alte unități economice, 
acolo unde există posibili
tăți ca studenții să participe 
nemijlocit la desfășurarea 
procesului de producție.

teatral 
ar pu- 
intens 
legați,

a-
au

să

Mihai IORDĂNESCU

îndatoriri revin, în 
ordine de idei, fac- 
interesați în buna

conducătorilor de 
de colaborarea 

cu specialiștii și 
din întreprinderi.

— Care sînt obiectivele 
științifico-didactice vizate 
de această nouă formă de 
efectuare a practicii ?

— Lucrînd direct în pro
ducție, într-unul din cele 
două schimburi de 8 ore 
dintr-o zi, avînd responsa
bilitatea unei munci perso
nale și fiind stimulați către 
aceasta, viitorii ingineri pot 
fi orientați mult mai pre
cis asupra sarcinilor ce le 
revin după absolvire, se 
familiarizează mai ușor cu 
aspectele multilaterale ale 
procesului de producție, cu 
ambianța uzinei sau a șan
tierului. În plus, avem con
vingerea că o asemenea 
modalitate nouă de efectua
re a practicii le dezvoltă 
studenților dragostea față 
de profesiunea aleasă, îi 
educă.

— Ce 
această 
torilor
desfășurare a practicii stu
denților ?

— înainte de toate, o 
aplicare elastică a preve-

derilor regulamentare. Cu 
deosebire, este de dorit ca 
participarea nemijlocită a 
studenților la desfășurarea 
activității concrete să nu 
se realizeze în detrimentul 
obținerii unei viziuni mai 
largi asupra procesului de 
producție. Cunoașterea am
plă, înțelegerea procesului 
de producție în totalitatea 
lui sînt obiective care se cer 
menținute. Este adevărat că 
în sprijinul realizării lor 
se prevede rezervarea unui 
număr de 3—4 zile din sta
giul respectiv de practică, 
în care studenții urmează 
să viziteze întreaga uzină, 
pentru a-și crea o imagine 
de ansamblu De asemenea, 
colocviile de practică vor 
fi susținute la locurile de 
producție. Dar reușita a- 
cestor prevederi — cît și a 
sistemului de practică stu
dențească în ansamblul său 
— depinde mai ales de con
tribuția 
practică, 
strînsă 
inginerii
investiți cu răspunderea în
drumării și controlului 
practicii studențești. Și, 
bineînțeles, de studenții 
înșiși, cei mai interesați ca 
practica în producție să-șl 
atingă scopul.

• Teatrul de operă și balet : LOHENGRIN
• Teatrul „C. I. Nottara" (la Teatrul de vară „He
răstrău") : SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 20.

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

e
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PLECAREA TOWAPJI

vicepreședintele Consiliului • de Miniștri, Iosif Banc, a primit luni la amiază pe D. A. Davies, secretar general al Organizației Meteorologice Mondiale, cu care a avut o întrevedere privind problemele colaborării țării noastre cu Organizația Meteorologică Mondială și perspectivele de dezvoltare a acesteia.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat Gheorghe Hossu, președintele Comitetului de Stat al Apelor, Constantin Flitan, adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale.

adjunct al ministrului afacerilor externe.

★în aceeași zi, D. A. Davies a fost primit de George Macovescu, prim

★în continuare, oaspetele a vizitat Institutul de studii și cercetări hidrotehnice.Apoi a făcut o vizită la Institutul meteorologic de la Băneasa, unde a intrat recent în funcție o instalație radar, ca urmare a cooperării institutului cu Organizația Meteorologică Mondială. După ce a vizitat laboratoarele și cîmpul experimental agro-meteorologic, oaspetele a purtat discuții cu specialiștii de aici privind activitatea in domeniul meteorologiei și perspectivele de dezvoltare a colaborării instituțiilor de specialitate din țara noastră cu Organizația Meteorologică Mondială. (Agerpres)

Luni la amiază a plecat la Moscova tovarășul Gheorghe Rădules- cu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul permanent România participa dință a C.A.E.R.
al Republicii Socialiste în C.A.E.R., pentru a la cea de-a XXX-a șe- Comitetului Executiv al

La plecare, pe aeroportul Băneasa, a-u fost de față Petre Bla- jovici, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, conducători ai unor ministere și instituții centrale. Erau prezenți A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

saw

răsfoind presa străină
GHEORGHE RADULESCU LA ȘEOiB
COMITETULUI EXECUTIV M, C.A.E.B

Sfânt

ăsurile
draconice

„Cercul

gospo

dinelor"

închiderea expoziției

„italia produce//

ctatuni (Urmare din pag. I)curțile oamenilor, ne-am informat. Pe urmă, au urmat la rînd construcția propriu-zisă, amenajările. Credeam că n-o să se mai termine. E greu să organizezi un lucru frumos...Cel de-al treilea director se pregătise și el să spună ceva, dar n-a apucat. De la rădăcina unui brad țîșni o chiuitură scurtă. Apoi viorile se îngînară cu țambalul și, a- companiată de întregul taraf, o ju- pîniță tînără, îmbrăcată în frumosul port moldovenesc, începu să cînte...Ea cînta, pe cînd alte tinere ju- pînițe scoteau din pivnițe carafe mari de lut, asudate de vinul cel rece.— Și, în același timp cu amenajarea localului — se desluși în sfîrșit glasul celui de-al treilea director — ne-am interesat de aprovizionare. Pentru că un l.ocal de alimentație publică nu-și poate crea un renume de pe u na unui meniu șablon, criticat pe drept cuvînt în atîtea rînduri. Și mai e ceva : dacă un restaurant oarecare, așezat în oraș la răscruce de drumuri, poale rezista un timp o- ferind salam, slănină și chiftele — pentru un astfel de sortiment oamenii nu se urcă pe vîrf de munte... Cu alte cuvinte, noi trebuie să oferim clienților , noștri „ceva", ceva deosebit. Ca să reziste, „Cercul gospodinelor" trebuie să atragă nu numai din punct de vedere estetic...Ne-am consultat, am făcut încercări. Trebuia găsită „priza" culinară, punctul de atracție. Și am găsit-o în „arsenalul" aproape fără limită al bucătăriei moldovenești. Cîte bunătăți nu sînt pe la noi ! Sarmale în foi de varză, mari cit— nuca, vorba ceea — sarmaua și înghițitura. și pîrjoale care atunci cînd sînt calde — le mănînci cu ochii ; și e tochitura moldovenească, după care se spune că e păcat să bei apă. Să vă mai vorbesc de pastrama pe care meșterul Rudolf de la carmangeria locală o prepară ca nimeni altul ? Despre puii tăvăliți prin unt și rumeniți la ceaun, în spuză ?Am zis : acestea sînt bucate bune, renumite, dar posibilități de a le realiza aveți ?— Posibilități, îmi răspund directorii, nu erau, dar ni le-am creat. întîi de toate, am pus carmangeria pe picioare ; pentru vinul casei, pentru păsări ne-am creat relații directe cu producătorii ; am căutat și am găsit meșteri iscusiți în prepararea bucatelor. Trustul nostru s-a zbătut. N-am stat cu mîna înfiptă-n brîu, aștep- tînd să ne pice marfa — pară mă- lăiață.Nici nu terminară directorii de vorbit, și bătrînul plăcintar, „reangajatul" localului, dădu înlături ușile cuptoarelor încinse. Năvăli în grădină miros ademenitor de plăcinte și de pîine caldă...— Facem plăcintă și deloc nu stă cuptorul. Pînă e gata comanda clientului, servim totul cald — crezu de cuviință să precizeze u- nul dintre directori.Curînd, pe la mese începură din nou să roiască fetele acelea tinere, îmbrăcate în port moldovenesc. Unele duceau vin, altele pui fripțl la tavă, plăcinte, sarmale moldovenești „tocate cu barda" și ținute apoi pe lîngă spuză, în oale mari de lut, pînă se face foaia de varză galbenă oa lămîia. S-a mat servit tochitură cu mujdei și mă-' măliguță caldă, de culoarea aurului vechi. Și mi-au venit în minte frînturi din povestirile lui Creangă : „Făcînd mama un cuptior zdravăn de alivenci și plăcinte cu poale-n brîu și părpălind niște pui tineri la frigare și apoi tăvălindu-i prin unt, pe la prînzul cel mic, chemă pe mătușa Măriuca lui moș Andrei la noi..."— Vă place să petreceți la „Cercul gospodinelor" ?Cei cîțiva turiști — unii români, alții străini — cărora le-am adresat această întrebare, mi-au răspuns bucuroși. Din cele spuse am reținut 4 idei :a) localul e frumos și atrăgător țb) aici se pot bea vinuri naturale din podgorii renumite ;c) mîncărurile sînt adevărate delicii ;d) ospitalitatea gazdelor — de- săvîrșită. Din momentul în care te așezi la masă și pînă la plecare, ai tot timpul senzația că dintre toți consumatorii, tu ai fost oaspetele principal....Reîntors la masă, am spus celor trei directori : „Toate sînt bune și frumoase. Localul este original, aprovizionarea și deservirea deosebite. Dar totul ar fi în zadar dacă rentabilitatea...— „Cercul gospodinelor" este cel mai rentabil local din împrejurimi — mi s-a răspuns. Deși așezat în vîrf de munte, desface marfă cît trei unități similare luate laolaltă!Ne bucură pe toți consumatorii faptul că localurilor de alimentație publică mai vechi, cărora li s-a dus vestea — ca „Bolta rece" din Iași, „Cerbul carpatin" din Brașov, ..Bumbești" din Capitală — li se alătură și altele tinere, viguroase, cu personalitate. Astfel de restaurante sînt și rentabile, și capabile să satisfacă cerințele clienților lor. Ele au spart uniformitatea rețelei de alimentație publică și au dovedit ce posibilități largi de dezvoltare și perfecționare are acest sector. Tocmai de aceea socotim că acțiunea tre- • buie continuată, mai rapid și pa un front mai larg.

noaptea de 21 aprilie nu au avut 
. nici măcar timpul să-și pună ceva 

peste pijama.
Cei eliberați din lagărul improvi

zat pe stadionul de fotbal au fost 
încărcați în camioane și transportați 
la Scaramanga, în apropierea portu
lui Pireu. Aici au fost încărcați îm
preună cu alte 1 100 de persoane 
aduse din împrejurimi pe un remor
cher și transportați sub pază severă 
pe insula Yaros. Această insulă nu a 
fost folosită acum prima oară ca loc 
de detențiune pentru deținuți politici, 
în special după războiul civil din 
1948 aici au fost deportate multe per
soane suspectate de a simpatiza cu 
comuniștii. Din 1957 instalațiile pri
mitive existente nu au mai fost fo
losite și cu timpul s-au degradat, 
în clădirile acoperite, ale căror în
căperi nesănătoase adăposteau de 
obicei 150 de persoane, au fost_ în
grămădite 1 750 de 
tul deținuților au 
corturi. Insula este 
tuită de furtuni și, 
vara aceasta nu a 
s-a răspîndit repede gripa. Cei bol
navi tușeau într-una molipsindu-i și 
pe ceilalți și nelăsîndu-i să doarmă. 
Acest lucru a intensificat nervozita
tea generală, făcînd astfel situația și 
mai grea. De abia după cîteva zile 
am primit o mîncare caldă.

Interlocutorul meu a arătat 
mațiile presei grecești, care 
că deținuții ar fi avut ocazia 
bească între patru ochi cu reprezen
tantul Crucii Roșii internaționale, 
sînt false. Atît eu, cît și alți deținuți, 
a spus el, nu am avut voie să răs
pundem la întrebările reprezentan
tului Crucii Roșii internaționale pri
vind viata din lagăre decît în pre
zenta a trei supervizori greci.

★
O deosebită atenție trebuie acor

dată declarației în care se afirmă că 
în insula Yaros nu se află tineri și 
nici muncitori : cei mai tineri deți
nuți de pe insulă ar avea între 35—40 
de ani. Acest lucru vine să întă
rească temerea generală că în Grecia 
mai există și alte insule închisori. 
Cu ocazia unei conferințe de presă 
a lui Patakos, această presupunere a 
fost aproape confirmată. Este foarte 
probabil ca o serie de deținuți să se 
afle pe insula Makronissos. renumită 
pentru fapte de groază care au avut 
loc aici în timpul războiului civil și 
care au făcut ca ea să cîștige tristul 
renume de Buchenwaldul grecesc.

Cifra de 6 138 deținuți anunțată de 
juntă încă în aprilie nu este nici ea 
exactă, deoarece de atunci și pînă 
în prezent arestările au continuat.

O lumină asupra orientării regi
mului militar o aruncă și faptul că 
orice observator extern care nu a- 
probă demersurile guvernului Kol- 
îias este etichetat de presa greacă 
(aflată sub controlul juntei) drept co
munist. Iată două exemple : de cu- 
rînd, fostul vicecancelar austriac 
Bruno Pittermann, împreună cu un 
parlamentar danez și unui italian, au 
sosit la Atena pentru a interveni în 
favoarea deținuților politici. Presa 
ateniană i-a denumit imediat „pur
tători de cuvînt ai comunismului in
ternațional". Chiar și redactorul șef 
al cunoscutului ziar conservator en
glez „Times" a fost învinuit. în urma 
publicării scrisorilor despre trata
mentul inuman la care sînt supuși 
deținuții din Yaros, de a fi comunist".

Sub titlul de mai sus, ziarul elve
țian „Neue Ziircher Zeitung" publică 
noi mărturii despre teroarea dezlăn
țuită de junta militară în Grecia.

„La întrebarea_ziariștilor, ministrul 
de interne grec ~ 
pentru ordinea 
mis. au răspuns 
nuți politici de 
fi fost 
despre 
că cei 
anume 
național de Cruce Roșie. Collandeau, 
și președintele Crucii Roșii grecești, 
Georgakopoulos, le-au găsit bune. 
O altă mărturie pentru felul excelent 
în care sînt tratati deținuții. au spus 
ei, ne-o oferă numeroasele telegrame 
și scrisori de la foști deținuți care 
mulțumesc «guvernului național» 
pentru tratamentul bun de care s-au 
bucurat cît timp au fost arestați. 
Mărturiile deținuților arată însă în 
modul cel mai clar de ce 
se bucură

Patakos și ministrul 
publică. Paul Toto- 
că din cei 
pe insula
3 300. La

i

6 138 deți- 
Yaros ar 
întrebarea 
ei au spus

eliberați
condițiile de viată, 
care au vizitat lagărele, și 
delegatul comitetului inter-

exponatele prezentate au trezit interesul reprezentanților comerțului exterior românesc și al specialiștilor români, fapt reflectat în numeroasele tranzacții perfectate. în viitorul apropiat firmele noastre vor exporta pentru prima oară în România o serie de mărfuri, achizi- ționînd în schimb produse românești. D-sa a subliniat că expoziția s-a bucurat de succes, deschizînd perspective tot largi dezvoltării nomice bilaterale.în încheiere, dr. a spus : Țin onoarea ce ni s-a făcut de către conducătorii României, în frunte cu secretarul general al C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, care au vizitat expoziția. Cu acest prilej, înalții oaspeți români s-au interesat de produsele noastre, aducînd cuvinte de laudă realizărilor actuale ale economiei italiene.

La București s-a închis expoziția „Italia produce" organizată de Institutul italian pentru comerțul exterior. în timpul celor 11 zile cît a fost deschisă, expoziția a fost vizitată de peste 200 000 persoane, printre care numeroși specialiști din diverse sectoare ale economiei noastre.Cu prilejul închiderii acestei manifestări economice-comerciale italiene, dr. Franco Tardioli, directorul expoziției, a declarat, printre altele, redactorilor Agerpres — S. Lucian și T. Nițescu :Expoziția noastră a contribuit, fără îndoială, la strîngerea relațiilor comerciale, la dezvoltarea colaborării economice dintre Italia și România. După cum s-a mai anunțat, în cadrul expoziției și-au prezentat produsele circa 360 de firme, din care 200 au expus pentru prima oară în România.Referindu-se la eficiența expoziției, d-sa a arătat că multe dintre

tratament
ei.

(Agerpres)

Sportivi romani peste hotare

avut rara 
cu o per-

că afir- 
sustine 
să vor-

cu cerul variabil. Vîntul a su
flat slab din est. Temperatura 
maximă a atins 30 grade.

labiciov-Covaliov (2), Viorica Dumitru (2) și Nicoară-Ivanov.

★
acestui articol a 
a sta de vorbă

va fi 
ploi de 

după- 
Tempe-

persoane. Res- 
fost cazați în 
foarte des bîn- 

deoarece primă- 
fost prea caldă,Franco Tardioli să subliniez

ea mai relațiiloi- eco-
vremea

SPOR

HANDBAL

C-i.v\. < ,
TURNEUL MASCULIN DE

CAIAC-CANOE

(Urmare din pag. I)

ultima zi : Rornâniă-Polonia (7—3) ; lugoslavia-Ungaria (7-3).

Ieri în țară : Vremea a fost 
călduroasă și în general fru
moasă în toate regiunile tării. 
Cerul a fost variabil. în cursul 
după-amiezei cerul s-a înnorat 
în vestul țării. în Banat, Cri- 
șana și Transilvania s-au sem
nalat descărcări electrice și a- 
verse izolate de ploaie. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit, 
predominînd din direcțiile sud 
și sud-est. Temperatura aerului 
la ora 14 se afla cuprinsă între 
22 grade la Cîmpulung Muscel 
și 32 grade la Sînnicolau Mare 
și Răuți. în București : Vremea 
a fost frumoasă și călduroasă.

Timpul probabil pentru zilele 
de 5, 6 și 7 iulie. In țară : Vre
me instabilă și în răcire ușoară 
la începutul intervalului. Cerul 
va fi temporar noros și vor că
dea averse locale de ploaie. A- 
poi vremea va deveni frumoasă, 
cu cerul variabil și cu ploi izo
late. Vînt potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse în
tre 10 și 20 de grade, iar maxi
mele între 20 și 30 de grade 
în București : Vremea devine 
ușor instabilă. Cerul 
schimbător. Vor cădea 
scurtă durată în cursul 
amiezelor. Vînt potrivit.
ratura va scădea ușor la înce
put apoi va crește.

Pentru amatorii

TURNEUL FEMININ DE HANDBAL 
„TROFEUL ZAGREB" a luat sfîrșit cu victoria reprezentativei Iugoslaviei. Echipa României s-a clasat 
pe locul al doilea. Rezultate din . 13_?- 10—7

O frumoasă comportare au avut sportivii români și la concursul de caiac-canoe de la Griinau (R.D. Germană), unde au obținut victorii prin Aurel Vernescu (3), echipajele Artimov-Ivanov-Terente-Calenic (1) și Suhov-Serghei (1).

, Pe lacul Herăstrău a început 
ieri campionatul republican 
universitar de canotaj și ca
iac. în fotografie : imagine din 
proba de caiac dublu 500 m

Foto : M. Cioc

HAND
BAL „TROFEUL TAȘMAIDAN", desfășurat la Belgrad, a fost cîștigat la actuala edijie de selecționata Iugoslaviei, care în finală a întrecut echipa României cu scorul de 28—15 (11—4). Pentru locul 3, reprezentativa R.F. a Germaniei a învins cu scorul de 18—12 (10—5) formația Bulgariei.

IN CONCURSUL DE CAIAC-CA- 
NOE, desfășurat la Tampere (Finlanda), la care au participat sportivi din opt țâri, reprezentanții României au dominat întrecerile cîș- tigînd zece probe prin Andrei Igo- rov (3), juniorul R. Rujan (2), Ca-
In cîteva rînduri

LA ISTANBUL A AVUT LOC 
PARTIDA OMAGIALA DE FOTBAL 
DINTRE O SELECȚIONATĂ IN
TERNAȚIONALĂ ȘI ECHIPA GA- 
LATASARAY, organizată cu ocazia 
retragerii din activitatea competițio- 
nală a cunoscutului portar turc Tur- 
gay. Victoria a revenit Selecționatei 
internaționale cu scorul de 2—0 
(2—0). în formația selecționatei au ju
cat. printre alții, fotbaliștii români 
Pîrcălab și Nunweiller III. precum 
și cunoscutul portar sovietic Lev 
Iașin. Au asistat 65 000 de spectatori.

ECHIPA CEHOSLOVACĂ DE 
FOTBAL DUKLA PRAGA, din rîn- 
durile căreia fac parte cunoscuții in
ternaționali Masopust’și Viktor, va 
evolua miercuri 5 iulie la Tg. Mureș 
în compania echipei locale A.S.A., 
recent promovată în prima catego
rie a tării.

LA ȘTRANDUL TINERETULUI 
DIN CAPITALĂ s-a disputat asea
ră întîlnirea internațională de polo 
pe apă dintre lotul de juniori al țării 
noastre și echipa Chemie Halle (R.D. 
Germană); Meciul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate 3—3 (0—0, 1—2, 
2—1, 0—0). Astăzi de la ora 20,00 
Chemie Halle joacă cu Rapid.

ÎN SFERTURILE DE FINALĂ 
(SIMPLU MASCULIN) ALE TUR
NEULUI INTERNATIONAL DE TE
NIS DE LA WIMBLEDON, Taylor 
(Anglia) a reușit să-l elimine cu 
6—4, 8—6. 6—4 pe australianul Ruf- 
fels. Newcombe (Australia) a dispus 
cu 6—4. 6—3, 6—4 de Fletcher (Aus
tralia), iar Bungert (R. F. a Germa
niei) a cîștigat cu 6—4. 4—6. 4—6,
6—1, 6—3 în fața brazilianului Koch.

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
DE ATLETISM DESFĂȘURAT LA 
SANTA 
sprintera 
a egalat 
de 100 m 
formantă

BARBARA (California), 
americană Barbara Farrell 
recordul mondial în proba 
plat : ll’T/10. Această per- 

........... . a mai fost realizată de po
lonezele Eva Klobukowska și Irena 
Kirzenstein (la 9 iulie 1965) și de a- 
mericana Wyomia Tyus (la 31 iulie 
1965). în cursa de la Santa Barbara, 
Wyomia Tyus s-a clasat pe locul trei 
cu timpul de ll”6'T0.

CAMPIONATUL IUGOSLAV DE 
FOTBAL A FOST CÎȘTIGAT DE 
FORMAȚIA SARAJEVO, cu 42 de 
puncte, urmată de Dynamo Zagreb 
— 40. Partizan Belgrad — 38 și 
Vojvodina Novi Sad — 33 etc.

ECHIPA DE FOTBAL VALENCIA 
este cîștigătoarea ediției din acest an 
a „Cupei Spaniei". în finală, Va
lencia a învins cu scorul de 2—1 
(1_1) pe Atletico Bilbao.

i

Mulți dintre gospodarii care dispun de teren în jurul casei obișnuiesc să-și amenajeze o mică grădiniță cu flori de îngrijirea căreia se ocupă în Jixnputlor..ljbpr,.. Cei care nu au curți își cultivă pe balcoane adevărate „grădini suspendate". Și unii și alții, pentru procurarea materialului sădi- tor necesar, de bună calitate, se pot adresa întreprinderii de gospodărie orășenească- Călărași care produce, în sera proprie, răsaduri de flori, de cele mai diferite specii și pentru toate anotimpurile. Amatorilor de grădinărit li se oferă astfel posibilitatea să împrospăteze permanent decorul și' parfumul grădinițelor și balcoanelor

Autorul 
ocazie de 
soană care a fost deținută în insula 
Yaros. Ce mi-a spus interlocutorul 
vine să întărească cele arătate în 
scrisorile publicate nu de mult de 
ziarul londonez „Times". (Scrisori de 
la deținuți din Yaros în care aceștia 
descriu condițiile inumane în care 
trăiesc). ■

Interlocutorul meu a fost trans
portat la 21 aprilie cu cătușe la 
mîini, împreună cu alte 150 de per
soane, bărbați și femei, pe stadionul 
atenian de fotbal „AEK“ de lîngă 
Nea Philadelphia unde au fost în
chiși în garderoba sportivilor. încă
perea era atît de mică încît numai 
cîțiva din deținuții epuizați se puteau 
întinde pe jos. Hrana consta din 
pîine și o fiertură. Apă de băut pri
meam foarte puțină. Mereu și me
reu se auzeau oameni delirînd stri- 
gînd după apă. Cei care, din lipsă 
de spațiu, trebuiau să stea în pi
cioare intrau în panică de fiecare 
dată cînd un deținut țipa „apă de 
teamă să nu se atragă prin aceasta 
atenția soldaților înarmați care pa
trulau în fata ușii și care se jucau 
.mereu cu' trăgaciul.
7 Teama Celor închiși era cu atît mai 
mare cu cît își ’dădeau foarte bine 
seama că și cei care-i păzeau se 
temeau de moarte și deci la orice 
incident ar fi recurs repede la mă
sura extremă. Cît de întemeiată era 
această frică o dovedește un inci-

« dent care a- avui loe printre deți- ■ 
huții de pe hipodromul din Atena. 
Acolo, un ofițer a împușcat deodată, 
fără nici o somație, pe un om numit 
Elis deoarece a avut impresia că îl 
amenința. Martorii spun că Elis se 
îndreptase spre ofițer pentru a în
treba ceva.

într-o noapte, pe ușa îngustă a 
carcerei în care eram închis, a fost 
împins fostul deputat al EDA. Ilia 
Iliu. care era într-o stare jalnică. 
Fusese bătut și era.plin, de vînătăi 
și de sînge., Interlocutorul meu a 
fost de asemenea martorul .maltra
tării unei dentiste căreia i-au fost 
rupte două coaste. M-a asigurat că 
atît el cît și tovarășii săi de suferință 
pierduseră deja orice speranță și 
vorbeau doar despre moartea care-i 
așteaptă cînd .deodată, în a patra 
noapte, cineva a strigat : „împache- 
tați-vă lucrurile !“ Această poruncă 
nu putea fi îndeplinită deoarece toți 
deținuții care fuseseră ridicați în

dinte al S.U.A., își proclama faimoa
sa doctrină care interzicea amestecul 
statelor europene în treburile țărilor 
Americii (exprimînd în fapt tendința 
burgheziei de peste Ocean de a-și 
rezerva în exclusivitate continentul 
latino-amerlcan). Rezumată în cuvin
tele „America-americanilor", această 
doctrină, care nu uita să stipuleze 
totodată angajamentul S.U.A. de a nu 
interveni în treburile interne ale sta
telor europene, a cunoscut de atunci 
metamorfoze radicale.

Faptul s-a petrecut treptat, de-a 
lungul timpului. Dar el s-a cristali
zat, în specia] în anii de după ulti
mul război mondial, cînd țările vest- 
europene, slăbite de pe urma con
flagrației, au devenit o țintă ușor 
accesibilă tendințelor expansioniste 
ale capitalului monopolist american, 
care a ieșit considerabil întărit din 
război. Mai tîrziu, alături sau în 
locul vechilor forme de infiltrare au 
apărut altele. Dar anii au trecut și 
vremurile s-au schimbat. Pe tărîm 
economic, lucrurile au evoluat în
tr-o direcție nedorită de mono
polurile americane. Potrivit sta
tisticilor, cota parte a S.U.A. în pro
ducția industrială a lumii capitaliste 
a scăzut de la 55,8 la sută în 1948 la 
45,1 la sută în 1965, în timp ce pon
derea industrială a statelor vest- 
europene a crescut de la 30,4 la sută 
la 34,1 la sută. O evoluție similară 
a înregistrat fluctuația procentelor 
atît în domeniul rezervelor de aur 
și valută, cît și în cel al comerțului 
exterior.

Lucrurile s-au petrecut ca în po
vestea cu ucenicul vrăjitor. în a doua 
jumătate a deceniului trecut, erijîn- 
du-se în nași ai Pieței comune, 
cercurile diriguitoare din S.U.A. 
contau pe faptul că, tratînd cu o en
titate economică în loc de a negocia 
cu state separate, vor putea facilita 
lărgirea pieței de desfacere pentru 
propriile lor monopoluri, avînd tot
odată în organizația ,4celor 6“ o bază 
politico-economică a' N.A.T.O. pe 
continent. Dar țările „micii Eu
rope", parcurgînd un proces de e- 
mancipare economică, adoptînd mă
suri vamale protecționiste în cadrul 
C.E.E., și sporindu-și puterea de con
curență pe piețele lumii capitaliste, 
au făcut ca lucrurile să evolueze 
într-o direcție potrivnică monopolu
rilor nord-americane. Concomitent, 
statele vest-europene au vădit și 
primele tendințe de emancipare po
litică. Comentînd aceste fenomene, 
decanul presei americane, Walter 
Lippmann, scria cu cîțiva ani în ur
mă : „Europa occidentală a depășit 
dependența față de americani înce
pută o dată cu primul război mondial 
și nu va mai accepta conducerea și 
dominația americană în problemele 
europene".

în fața Washingtonului se ridica 
cu acuitate problema readaptării tac
ticii folosite în raporturile cu statele 
vest-europene. Ca urmare, la încn- 
putul acestui deceniu s-a născut așa- 
numltul „mare plan" sau „planul 
comunității atlantice", atribuit fostu
lui președinte Kennedy, privitor la 
regruparea economică și politică a 
lumii occidentale dacă nu în ansam
blu, cel puțin la scară atlantică. De
venit cunoscut în 1961 și bazat pe 
teoria „interdependentei națiunilor", 
planul era menit să dea statelor 
vest-europene iluzia că S.U.A. ar fi 
dispusă să renunțe la o parte a pre
rogativelor de a hotărî în sînul lumii 
occidentale și să împartă puterea cu 
aceste țări, „de la egal la egal". El

elaborată a evitării barierelor va
male prin pătrunderea „în spatele 
inamicului" și strămutarea înfrun
tării pe propriul său teren. După 
cum arată revista americană „News
week", proprietățile americane în 
Europa occidentală — acaparate prin 
investiții de capital — cresc în rit
mul de 11 milioane 
adică 4 miliarde pe an.

Diferența de „talie" dintre concer
nele americane și firmele vest-euro
pene, faptul că primele se infiltrează 
în principalele ramuri industriale în 
care dispun de o tehnică superioară, 
înlesnesc acest proces de acaparare, 
ale cărui proporții provoacă alarmă 
atît în rîndurile capitaliștilor cît și 
al oamenilor politici din țările Euro-

dolari pe zi,

xistența N.A.T.O., și prezența mili
tară a Ș.U.A. în Europa de vest a 
dat o lovitură puternică strategilor 
de peste Ocean ai „integrării" eco
nomice, militare și politice. în a- 
cest sens, un mare merit revine ță
rilor socialiste, politicii lor de pace, 
acțiunilor lor concrete îndreptate spre 
destinderea încordării internaționale 
în Europa și în lume, spre dezvol
tarea cooperării între state fără 
deosebire de orînduire socială, pe 
baza respectului independenței șl 
suveranității naționale, a avantaju
lui reciproc.

în schimb, statele vest-europene au 
putut constata „pe viu" că blocul 
nord-atlantic contravine în fapt pro
priilor lor interese naționale. Căci ce

războiului din Coreea, Statele Unite 
n-au izbutit, în pofida repetatelor 
apeluri și presiuni, să determine vreo 
țară vest-europeană, nici chiar din 
N.A.T.O., să participe la agresiunea 
americană în Vietnam. „In nenumă
ratele angajamente formulate de se
cretarul de stat Rusk pentru «apă
rarea» țărilor din diferite părți ale 
lumii, noi nu avem măcar un sin
gur aliat de nădejde, dornic să îm
partă cu noi riscurile și cheltuielile 
acestei politici. Ne aflăm în ciudata 
situație de a fi o putere izolată care 
preconizează o strategie_ globală’ — 
conchide 
Tribune".

ziarul „New York Herald

★

de încredere
prevedea, în esență, lărgirea Pieței 
comune, prin admiterea Angliei și 
legarea organizației de Statele Unite 
în cadrul unei vaste zone de schim
buri cu tarife vamale reduse, ur
mărind în fapt să faciliteze mono
polurilor americane exporturile pe 
piața vest-europeană și, totodată, să 
întărească hegemonia politică și mi
litară a S.U.A. în N.A.T.O. Opinia 
publică europeană a știut însă să 
deslușească dedesubturile noii tac
tici. Respingînd-o fără întîrziere, 
președintele Franței, de Gaulle, a 
denunțat-o ca pe o încercare 
de absorbire a Pieței comune în 
cadrul comunității atlantice, în inte
resul S.U.A. „Marele plan" — scria 
„Le Monde" — constă în a îneca 
statele vest-europene în Atlantic".

pei occidentale. în fața primejdiei 
crescînde de a fi înghițite de capita
lul străin, un șir de companii vest- 
europene au trecut la concentrarea 
producției, centralizarea capitalurilor 
— respectiv la fuziuni și încheierea 
unor înțelegeri defensive. Totodată, 
în ultima vreme au apărut un șir de 
proiecte oficiale de reducere a a- 
cestui pericol — cum ar fi o propu
nere pentru un „plan Marshall" teh
nologic sau pentru o Comunitate teh
nologică vest-europeană.

în același timp, în tot mai largi 
cercuri politice și 
nifestat tendința 
lațiile economice 
te, ca o acțiune
ducă efectele presiunii americane și 
să contribuie la stabilitatea și inde
pendența economică a statelor vest- 
europene.

de 
de 
cu 
de

afaceri s-a ma- 
a extinde re- 
țările socialis- 
natură să re-

„A doua cucerire 
a Europei”

O dată ce planul „comunității eco
nomice atlantice" a eșuat, spre țările 
vest-europene a început o scurgere 
și mai masivă de capitaluri ameri
cane. Procesul de infiltrare s-a ma
nifestat cu pregnantă în țările Pieței 
comune, vădind tactica minuțios

Strategse globală cu cine ?
Spulberarea vechii sperietori cu 

privire la o așa-zisă „primejdie din
spre Răsărit", menită să justifice e-

le-a adus acesta ? O știrbire evidentă 
a suveranității și independenței na
ționale prin amplasarea pe teritoriul 
lor a numeroase baze militare și 
trupe ale „aliatului" de peste ocean, 
prin presiuni economice și politice 
permanente din partea acestuia, um
flarea peste puteri a bugetelor mili
tare și, mai presus de orice, primej
dia de a fi împinse, împotriva voin
ței lor, într-o conflagrație armată cu 
consecințe de neprevăzut. în aceste 
împrejurări „criza N.A.T.O.". declan
șată prin retragerea Franței din or
ganismele integrate ale blocului 
nord-atlantic a cunoscut o evoluție 
progresivă, generînd un tot mai larg 
curent vest-european de respingere 
a influenței americane și a ideilor 
nefaste despre „supranaționalitate". 
de asigurare a condițiilor pentru dez
voltarea independentă a statelor din 
această parte a lumii. Acest curent 
se manifestă, sub o formă sau alta, 
în Danemarca și Norvegia. în Belgia 
și Olanda, în 
țări. Ceea ce 
nat pe senatorul 
field să constate 
cidentală de azi :
care a fost în urmă cu 20 de 
Și ca o dovadă în plus că așa 
lucrurile, observatorii americani 
liniază că spre deosebire de perioada

Anglia
l-a și 
american
că „Europa 

nu mai este

și alte 
determi- 

Mans-
oc- 
cea 

ani", 
stau 
sub-

în ce 
tică în 
europene, 
bările 
ceastă 
cercurile 
antrenează în dezbateri Congre
sul și Pentagonul, institutele de cer
cetări politice, centre speciale de 
studii de la cele mai importante uni
versități. Ca un corolar al acestei 
activități, în presa americană apar 
nu puține declarații ale unor oameni 
politici în care se recunoaște nece
sitatea revizuirii relațiilor cu țările 
Europei occidentale, a inițierii unei 
„ere a reconcilierii" cu ele.

Una dintre „soluțiile" posibile a 
fost înfățișată și într-o declarație a 
președintelui S.U.A., Johnson. Recu- 
noscînd că politica Washingtonului 
„trebuie să oglindească realitatea de 
astăzi, nu cea de ieri", el a preco
nizat însă menținerea și întărirea 
N.A.T.O., integrarea Europei occi
dentale și constituirea ei, ca atare, 
drept partener „egal" al S.U.A.

Desigur, în S.U.A. se fac auzite și 
glasurile unor oameni politici 
care cer abordarea cu realism 
a problemei relațiilor cu țările vest- 
europene, recunoașterea tendințelor 
pozitive care se dezvoltă la scara în
tregii Europe, renunțarea la politica 
agresivă în Asia de sud-est și la vi
surile de dominație asupra altor sta
te, dezvoltarea unor relații economi
ce fructuoase atît cu țările din vest 
cît și cu cele din est.

Deocamdată însă, după cum arată 
faptele, în administrația americană 
și în Congres precumpănesc forțele 
care se opun unei politici realiste. 
Același Walter Lippmann arăta, nu 
de mult, că ,.dintr-o serie de motive 
guvernul american nu se identifică 
cu sentimentul european potrivit 
ruia a sosit vremea de a se pune 
păt erei imediat postbelice".

Judecind după fapte, „criza 
încredere" în relațiile americano- 
vest-europene va continua să se ac
centueze.

va consta viitoarea tac- 
relațiile 'cu statele vest- 
avînd în vedere schim- 

petrecute în Europa ? A- 
întrebare

conducătoare din S.U.A., 
în

frămîntă intens

că- 
ca-

de
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in problemele
Orientului Apropiat

NEW YORK Solidaritate cu Primul ministru
C. MĂNESCU A PLECA T
SPRE PA TRIE

democrații greci 
întemnițați

al Franței
9a sosit la Moscova

NEW YORK 3. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, transmite : După obișnuita întrerupere de sfîrșit de săptămînă, sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. și-a reluat luni dimineața lucrările. După cum se știe, la 30 iunie s-au încheiat dezbaterile generale și în prezent delegații înscriși la cuvînt explică motivele pentru care se pronunță în favoarea sau împotriva unuia altuia din cele șapte proiecte rezoluție prezentate Adunării nerale.Reprezentantul permanent Suediei, Sverker Astrom, careluat primul cuvîntul, a adus la cunoștința participanților proiectul de rezoluție al celor 22 de țări cu privire la necesitatea ajutorului u-

manitar care să fie acordat giaților și celorlalte recentului conflict

Reuniuni

refu- victime ale' din Orientul Mijlociu, proiect care a fost depus sîmbătă, cînd Adunarea nu a ținut ședință.Trence Nsanze (Burundi) a prezentat unele noi modificări la proiectul de rezoluție al țărilor neangajate, subliniind că în dorința de a obține un sprijin cit mai larg, coautorii au făcut o serie de concesii față de proiectul inițial. El a adresat un apel autorilor celorlalte propuneri, cerîndu-le să se alăture coautorilor proiectului țărilor neangajate, al cărui puiict principal este retragerea imediată a trupelor izraeliene din teritoriile ocupate. Au mai luat cuvîntul, în explicarea modului în care intenționează să voteze, Manuel Perez Guerrero (Venezuela), Adnan Pachachi (Irak), Thanat Khoman (Tailanda), Nesti Nase (Albania), Pedro P. Berro (Uruguay).Lucrările sesiunii continuă.

NEW YORK 3. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, transmite : Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, care a participat la lucrările sesiunii extraordinare a Adunării Generale a O.N.U., a părăsit luni New York-ul, îndrep- tîndu-se spre patrie.
VrMinistrul af acerilor externe al României, Corneliu Mănescu, împre-

ună cu Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, și ambasadorul Gheorghe Diaconescu, răspunzînd unei invitații a lui A. Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., au participat duminică după-amiază la o întîlnire a reprezentanților unor țări socialiste, care s-a desfășurat la sediul misiunii permanente sovietice la O.N.U.

BRUXELLES 3 (Agerpres).— Bule
tinul informativ al Partidului Comu
nist din Belgia a publicat un apel 
adresat comuniștilor belgieni în care 
se arată că Manolis Glezos și alți 
democrați greci se află în primejdie. 
S-a aflat recent, se spune în apel, că 
guvernul din Grecia pregătește, pe 
baza unor date false, un proces îm
potriva unor fruntași ai partidelor 
democrate din Grecia, printre care 
Manolis Glezos, I. Iliu, L. Kirkos. 
A. Papandreu, și mulți alții. Apelul 
îndeamnă pe comuniștii belgieni și 
pe toți democrații din țară să-și ma
nifeste solidaritatea cu deținuții po
litici din Grecia.

de guvern
în R. A. U.
si Izrael
9CAIRO 3 (Agerpres). — Duminică, guvernul R.A.U. s-a întrunit într-o ședință sub președinția lui Gamal Abdel Nasser, a anunțat postul de radio Cairo. După trei ore de dezbateri, Mohamed ’ Faik, ministrul orientării naționale, a anunțat că guvernul a examinat noile evenimente intervenite pe plan militar și a făcut, de asemenea, o trecere în revistă a evoluției situației politice.A fost discutat, de asemenea, un raport al Comitetului pentru problemele planificării privind efectuarea unor modificări bugetare în scopul compensării lipsei de valută provocată de închiderea > traficului pe Canalul de Suez.

★
IERUSALIM 3 (Agerpres). — Guvernul izraelian a examinat duminică situația creată în urma incidentelor produse de-a lungul Canalului de Suez, în Peninsula Sinai. Au fost examinate, de asemenea, o serie de alte probleme și au fost adoptate hotărîri. Una dintre acestea se referă la condițiile care permit reîntoarcerea refugiaților arabi, în urma operațiunilor militare de luna trecută.

ala
sau de Ge-

Demonstranfi pe străzile Londrei

TRIPOLI 3 (Agerpres). — Noul guvern al Libiei și-a reafirmat ho- tărîrea de a lichida bazele militare străine de pe teritoriul libian și de a menține embargou asup porturilor de petrol destinat rii Britanii și Statelor Unite, clarat luni noul premier libian, Ab- R del Kader El Badri, cu prilejul de- | punerii jurămîntului. Statele Unite 0 și Marea^ Britanie, a arătat el, au | acceptat începerea de negocieri cu o a comisie libiană ad-hoc, în vederea “ elaborării procedurii evacuării și li- R chidării bazelor lor militare din Li- | bia.Din Tripoli agenția U.P.l, Infor- I mează Gă guvernul Libiei a anunțat | reluarea livrărilor de petrol sătre „ Franța, Turcia, Grecia, 1 țări. Interdicția asupra

■DAMASC 3 (Agerpres). — La Damasc a fost dat publicității un comunicat cu privire la vizita lui N. V. Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., în Siria la invitația președintelui Noureddin el Atassi.In comunicat se arată că în cursul vizitei au avut loc tratative privind situația din Orientul Mijlociu și măsurile practice care trebuie luate pentru lichidarea consecințelor războiului dintre Izrael și țările arabe. Părțile au luat, de asemenea, în considerare diferite probleme ale situației internaționale care prezintă interes pentru ele.Luni N. Podgornîi a sosit la Bagdad. La invitația președintelui Republicii Irak, Abdel Rahman A- ref, Nikolai Podgornîi va face o vizită oficială în această țară.
0 CUViNTARE
A LUI PIETRO NENNIROMA 3. — Corespondentul A- gerpres, N. Puicea, transmite: Timp de două zile, C.C. al Partidului Socialist Unificat Italian a analizat probleme legate de viitoarea •conferință ' națională a partidului. Președintele partidului, Pietro Nenni, vicepreședinte al guvernului italian, vorbind despre evenimentele din Orientul Mijlociu, a afirmat că este necesar să se transforme „încetarea focului" într-o negociere directă de pace, cu sprijinul O.N.U. Războiul nu putea să rezolve și nici nu a rezolvat nimîc. Problemele sînt politice și se rezolvă numai la masa tratativelor de pace.Referindu-se la situația din Grecia, vorbitorul a spus că pentru socialiști un alt motiv de îngrijorare îl constituie ușurința cu care dictatura coloneilor a reușit să se instituie fără ca organisme cum ar fi Consiliul Europei, Comunitatea economică europeană și N.A.T.O. să intervină, cu mijloacele de care dispun, pentru „a izola politic și moral o "' terii".

A

flagrantă uzurpare a pu-

CORESPONDENȚA
DIN LONDRA

DE LA LIVIU RODESCU

Sâptâmina
vietnameză

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Luni a sosit la Moscova, într-o vizită oficială, la invitația guvernului sovietic, primul ministru al Franței, Georges Pompidou, însoțit de ministru] afacerilor externe, Maurice Couve de Murville. Pe aeroport, oaspeții francezi au fost întîmpi- nați de Alexei Kosîghin și alte persoane oficiale.In aceeași zi, Georges Pompidou i-a făcut o vizită la Kremlin lui Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Cu acest prilej a avut loc o convorbire la care au participat Maurice

Couve de Murville, ministrul afacerilor externe al Franței, Vasili Kuznețov, prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., și alte persoane oficiale sovietice și franceze.Guvernul sovietic a oferit apoi un dejun în cinstea premierului francez, Georges Pompidou. Au participat Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Alexei Kosîghin, și alți conducători de stat ai U.R.S.S. Din partea franceză au fost prezenți Maurice Couve de Murville, ministrul afacerilor externe, și alte persoane oficiale.

dioasă pe care alunecă politica in- lervenționistă americană, înfățișînd, totodată, tabloul creșterii curentului de protest în rîndurile opiniei publice din S.U.A.Dintr-un capăt al pieței a pornit coloana de marș, înșirîndu-se pe distanțe lungi, pe străzile centrale ale Londrei. Din loc în Ioc, 15 care alegorice personificau cercurile imperialiste americane și intervenția lor în viața poporului vietnamez, victimele bombardamentelor, fermitatea luptătorilor vietnamezi în fața invadatorilor. Ajungînd în fața ambasadei S.U.A., păzită de puternice cordoane polițienești, demonstranții au dat glas sentimentelor lor de indignare și protest. Clădirea, cu toate draperiile lăsate la ferestre, părea o insulă izolată, bătută de valul opiniei publice.Pe întinsele peluze verzi din Hyde Park, circa 10 000 de oameni au ascultat cuvîntările rostite de 24 vorbitori, de la două tribune improvizate pe camioane. Deputați laburiști, lideri ai unor sindicate, reprezentanți ai partidelor comunist și liberal, ai unor organizații de tineret și de luptă pentru pace au condamnat războiul dus de S.U.A., au subliniat dreptul sfînt al vietnamezilor la pace, libertate și independență, și-au exprimat solidaritatea deplină cu aspirațiile și cauza justă a poporului vietnamez, chemat la intensificarea și rea mișcării de protest în publică din Marea Britanie întreaga lume.

VIENA 3. — Corespondentul Agerpres, P. Stăncescu, transmite : Ambasadorul României la Viena, Gheorghe Pele, a oferit luni un dejun în onoarea cancelarului Austriei, Josef. Klaus, cu ocazia apropiatei vizite a domnului Klaus în Republica Socialistă România. Au participat Cari Bobleter, secretar

de stat, înalți funcționari în Cancelaria Federală.Prînzul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească. In toasturile rostite gu acest prilej, cancelarul Klaus și ambasadorul Gheorghe Pele au subliniat importanța vizitei pentru dezvoltarea în continuare a bunelor relații dintre Austria și România.
Rezultatele ARGENTINA

RESPINGEalegerilor din
R. D. Germană „UMBRELA 

MILITARĂ"Duminică, 2 Iulie. îmbrăcate în negru, cu trandafiri roșii în mînă, sute de femei au trecut pe străzile Londrei, simbolizînd doliul șl lupta, suferința și încrederea în viitor, solidaritatea cu eroicul popor vietnamez. Publicul îngrămădit pe trotuare asista la una din cele mai impresionante manifestări londoneze în sprijinul cauzei poporului vietnamez. Era sfîrșitul unei săp- tămîni de luptă pentru pace în Vietnam — zile care au înscris în viața a zeci de orașe britanice largi acțiuni de protest : marșuri, spectacole, conferințe, scrisori, întîlniri cu deputății pe culoarele parlamentului etc.

Loc tradițional al marilor întruniri populare, Trafalgar Square a fost încă o dată punctul de confluență al coloanelor de mii de londonezi, al numeroaselor grupuri venite din multe alte orașe, acoperind piața cu steaguri și pancarte. Cerința generală — încetarea agresiunii a- mericane — era însoțită de lozinci exprimînd sprijin și simpatie pentru lupta poporului vietnamez, pronun- țîndu-se pentru disocierea Marii Britanii de politica de agresiune promovată de Washington. Printre vorbitori a fost și dr. Benjamin Spock, personalitate de frunte în mișcarea pentru pace din Statele Unite, care a relevat panta primej-

BERLIN 3. — Corespondentul Ă- gerpres, Șt. Deju, transmite: La Berlin au fost date publicității, luni, rezultatele alegerilor pentru Camera Populară a Republicii Democrate Germane. După cum a declarat Comisia electorală, din cei 11 341 729 de cetățeni eu drept de vot din R. D. Germană, s-au prezentat duminică în fața urnelor 98,82 la sută. Dintre aceștia, 99,93 la sută și-au dat votul pentru didații Frontului Național al maniei Democrate, iar 0,07 la — împotrivă.

AMERICANĂ
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transmit:

Marea Britanie.

Dunărea a dat viață unul șir de localități .ale Austriei. Fapte din trecutul țării, consemnate in legende, urmează neabătut cursul iluviului. Se spune că străvechea epopee a nibe- lungilor s-a născut pe malurile austriece ale Dunării. Ceea ce este comun însă tuturor așezărilor omenești din această parte a Austriei este munca tenace a o- mului, eiorturile uriașe pentru a înirunta natura și a-i smulge comorile. De acest lucru te convingi la iiece pas.Șiragul de hidrocentrale de pe valea austriacă a Dunării, durate de-a lungul anilor, s-a îmbogățit cu noi generatoare de energie. Bătrî- nul iluviu, cu apele lui nestatornice, umflate adesea peste măsură și revărsate nimicitor peste maluri, scăzînd, cîte- odată, și întrerupînd lanțul de nave pline cu mărfuri, intră treptat în corsetul amenajărilor hidroenergetice. Pe parcursul celor 350 de kilometri ai cursului austriac al Dunării se prevede să se construiască 12 centrale electrice.Am vizitat nu de mult centrala aflată în iuncjiune la Ybbs- Persenbeug. Cam în același timp cinematografele vieneze o- fereau ecranizarea tehnicoloră a legendei nibelungilor, pre- zentînd, firesc, și comorile subterane păzite de nibelungi, în

sușite mai apoi de războinicii lui Siegfried. Subterană este șl clădirea centralei Ybbs, dar bogăția ei și chiar strălucirea sînt superioare : 1 250 milioane kWh anual, o sală de o frumusețe comparabilă celor de concerte, e- cluze pentru trecerea rapidă a navelor, a- menajări de reglare a debitului afluenți-

înălțimea „Stephans- (137 metri). Por- primei turbine prevăzută să loc în luna a-

agențiile de presă

® Puternică mani
festație la Seul 
® Cazul Chombe 
® Tensiunea din 
Nigeria

Noi ciocniri violente la Seul. Aproape 10000 de studenți sud-coreeni au demonstrat luni pe străzile Seulului, la plecarea vicepreședintelui S.U.A., Hubert Humphrey. Intre demonstranți și poliție au avut loc ciocniri violente. Studenții au scandat lozinci de protest împotriva falsificării alegerilor parlamentare de la 8 iunie.
Vizita oficială în Polonia a președintelui de Gaulle va avea loc între 6 și 12 septembrie 1967, s-a anunțat într-un comunicat oficial dat publicității la Paris.

BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — Argentina s-a alăturat poziției Braziliei șl a confirmat oficial că nu mai sprijină acțiunile în vederea creării unor forțe permanente Interamericane. Ministrul 
argentinean al afacerilor externe, 
Nicanor Costa Mendez, a declarat 
că țara sa „nu va mai da nici un 
sprijin creării forțelor de pace 
interamericane".In legătură cu aceasta, observatorii din Buenos Aires menționează că guvernul brazilian a afirmat, 
în urmă cu cîteva săptămîni, că 
apărarea instituțiilor și suverani
tății naționale „este în exclusivi
tate de competența guvernelor na
ționale și forțelor armate ale fie
cărei țări de pe continentul ame
rican".In trecut, Brazilia și Argentina au fost principalei^ susținătoare ale creării unor asemenea forțe permanente, considerînd că este necesar ca întregul continent să fie plasat sub „o umbrelă militară" americană. Observatorii consideră că noile poziții adoptate de cele două guverne se datoresc lipsei oricărui ecou favorabil în rîndurile .altor țări latino-americane a integrării militare interamericane.

CORESPONDENȚA 
DIN VIENA 

DE LA PETRE 
STANCESCU ramuri a turis-lungul indică

Fostul premier congolez Chombe continuă să fie reținut în Algeria. Conducerea „Mișcării populare a revoluției", partid politic creat de președintele statului Congo (Kinshasa), a dat publicității un comunicat în care își exprimă „neliniștea în legătură cu faptul că unele guverne occidentale fac presiuni asupra autorităților algeriene pentru a împiedica remiterea lui Moise Chombe justiției congoleze". „Conducerea M.P.R., adaugă comunicatul, proclamă solemn în fața lumii că statul Congo a fost întotdeauna victima imixtiunii străine și că orice intervenție în legătură cu cazul lui Chombe, problemă în exclusivitate internă, va fi considerată ca un act neprietenesc la adresa poporului congolez".
0 declarație a guvernului R. S. Cehoslovace în lesg- tură cu agresiunea S.U.A. împotriva unor regiuni ale Cambodgiei a fost transmisă de agenția C.T.K. Declarația condamnă cazurile repetate de agresiune împotriva Cambodgiei din partea S.U.A. și a aliaților lor, reafirmă sprijinul deplin acordat politicii Cambodgiei și recunoașterea integrității sale teritoriale.

'1'

PENTRU PANAMA
între S.U.A. și Panama a intervenit un acord pri

vind un alt statut al actualului canal interoceanic șl 
pentru străpungerea unei noi căi navigabile, anunță 
agenția U.P.l.

care mi- an. aici

trans-

lor care întregesc aici apele Dunării, în plus un pod care leagă cele două maluri ale fluviului.Mai sus, la Wall- see sînt în plină desfășurare lucrările u- nei alte centrale va furniza 1 290 lioane kWh pe Dunărea va fiforțată să curgă pe o albie nouă, mai dreaptă, mărind forța de cădere a apelor. Pînă în luna decembrie circulația vaselor trebuie deviată de pe vechiul curs pe ecluze. Constructorii potporta astfel pe calea apelor părțile grele ale mașinilor și agregatelor. Prin comparații plastice, betonierii ne informează că metrii cubi turnați pînă acum însumează volumul unei piramide cu lungimea bazei de 140

metri și vestitei dom' nirea este aibăprilie, iar terminarea definitivă a construcției în februarie 1969.Amenajarea cursului austriac al Dunării este considerată ca unul din cele mai mari proiecte ale țării. Acest proiect asigură ocuparea pe timp îndelungat a 6 000 de muncitori și va avea, potrivit pă- . ierii specialiștilor austrieci, efecte favorabile asupra dezvoltării altor industriale și mului de-a Dunării. Seși avantajele navigatorilor : cu toate opririle necesare la trecerea prin ecluze, se obțin cîștiguri de timp de 8 pînă la 10 la sută.Cu mult interes sînt urmărite aici lucrările pe care le întreprind în comun, pe Dunăre, la Porțile de Fier, România și Iugoslavia, precum și proiectele de viitor româno-bulgare. Proiecte asemănătoare de construcții hidroenergetice inițiază și alte țări riverane. Dunărea devine astfel poate cel mai mare experiment, munca depusă de poporul fiecărei țări riverane, utilă lui în primul rînd, contribuie, totodată, la dezvoltarea unei activități pe planul mai larg al intensificării legăturilor și schimburilor dintre statele europene.

unde

Primele unități de partizani din Ecuadorau aParut în nordul regiunii centrale a țării. După cum scrie influentul ziar ecuado- rian „El Comercio", partizanii operează în pădurile din statul San Lorenzo, la frontiera dintre Ecuador și Columbia. Acestea sînt primele știri care recunosc existența unei mișcări de partizani în Ecuador.
în Nigeria crește încordarea. »° înfruntare militară este inevitabilă", a declarat sîmbătă seara un purtător de cuvînt al guvernului federal, referindu-se la conflictul care-1 opune pe Ojukwu, guvernatorul provinciei estice, autoproclamată stat independent, autorității centrale conduse de generalul Gowon.
Franța a efectuat o nouă experiență nucleară, anun*ă un comunicat oficial publicat la Paris. Experiența a avut loc duminică la baza Mururoa din Pacific cu o încărcătură de putere restrînsă. Aceasta este ultima din seria de experiențe zează comunicatul. prevăzute pentru anul 1967, preci-
Prima emisiune de te

leviziune în culori din 
Europa 0 f°st transm^d Sîm- 
bătă ele radioteleviziunea brita
nică. După un număr de încer
cări, B.B.C. a inaugurat cu o 
transmisie de la meciurile de te
nis din Wimbledon o perioadă 
experimentală de cinci luni pentru 
televiziunea în culori. Prima emi
siune în culori a fost urmărită 
doar de cîteva mii de spectatori, 
cărora li s-au distribuit aparatele 
speciale, destul de costisitoare.

Oameni de afaceri sco
țieni la Praga. La Camerei de Comerț a Cehoslovaciei, la Praga a sosit o delegație a Comitetului pentru comerț și industrie din Scoția, condusă de W. I. .Mathew, președinte și director general al firmei „W. Mathew and Company" din Glasgow. în timpul vizitei în Cehoslovacia, delegația va discuta cu reprezentanții cehoslovaci posibilitățile de sporire a livrărilor de produse ale industriei constructoare de mașini între firmele din Scotia și Cehoslovacia și va vizita cîteva întreprinderi industriale.

Panama. In virtutea unei 
vechi tradiții, drapelul național 
este înălțat, în toate orașele 
tării, odată cu răsăritul soare
lui și coborît la asfințit. Cere
monia ar vrea să semnifice de
plina suveranitate a statului Pa
nama asupra teritoriului său. 
Există însă o regiune, zona 
Canalului Panama, în care de 
decenii flutură drapelul înste
lat al Statelor Unite. încă din 
1903, în baza unui tratat bilate
ral, S.U.A. au preluat construc
ția canalului de pe istmul pana
mez. Ele și-au asumat dreptul 
de a „folosi, ocupa și controla 
pe termen nelimitat" o zonă de 
1 432 km pătrati. precum și drep
tul de a menține aici forte mi
litare. Zona canalului a fost 
transformată 
americană. In interiorul 
guvernează cu 
pline Compania 
canalului. Acolo 
luxoase, hoteluri 
60 000 de 
care lucrează în cadrul com
paniei. Se află, de asemenea, 15 
baze militare, care au devenit 
flancul sudic al S.U.A. în Ca- 
raibe. Suma de mai puțin de 
două milioane de dolari pe care 
S.U.A. o plătesc anual drept 
arendă nu este decît o sumă 
simbolică față de profiturile de

canalului a 
într-o posesiune 

zonei 
drepturi de- 
americană a 
se află vile 

pentru cei 
cetățeni americani

190 milioane încasate 
S.U.A. din exploatarea 
lui.

Situația creată de 
tratat a iscat ani în șir 
nente și dramatice < 
care au impus în cele din urmă 
revizuirea lui. După trei ani 
de tergiversări, după ce au fost 
elaborate zeci de variante, zi
lele acestea s-a anuntat că în
tre delegațiile celor două țări a 
intervenit un acord asupra 
„formei și conținutului" a trei 
tratate separate privind Cana
lul Panama.

Conținutul acestor acorduri n-a 
fost dat încă publicității. Știri 
de presă anunță însă că. printre 
altele, ele ar prevedea mări
rea redeventelor anuale că
tre Panama, sporirea rolului 
statului panamez în administra
rea canalului. Nodul problemei 
rămîn însă bazele militare, pen
tru care S.U.A. doresc să obțină 
acoperire juridică din partea 
guvernului panamez. După cum 
se vede. în negocierile care au 
avut loc ca răspuns la presiu
nile opiniei publice. S.U.A. n-au 
urmărit altceva decît să menți
nă actualele rînduieli. lezînd în 
continuare suveranitatea statu
lui Panama. libertatea șl demni
tatea poporului panamez.

de 
canalu-

vechiul 
■ perma- 
conflicte
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