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CENTRAL

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
părăsit luni dimineața Capitala, 
plecînd cu avionul spre Haga, unde 
ya face o vizită oficială la invita
ția guvernului olandez.

în vizita sa în Olanda, premierul 
român este însoțit de Corneliu Mă-

nescu, ministrul afacerilor externe, 
Angelo Miculescu, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, George Elian, ambasa
dorul României la Haga, de consi
lieri și experți.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii : A- 
lexandru Bîrlădeanu, Emil Bodna-

raș, llie Verdeț, Tosif Bâpa, Petra- 
Blajovici, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, membri 
ai guvernului,

Au fost de față D. H. Visschej-. 
însărcinatul cu afaceri ad-înterim 
al Olandei la București, și merritjrli 
ambasadei.

(Agerpres)'

SOSIREA LA HAGASOSIREA LA HAGA
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Plenara C.C. al P.C.R. 
din decembrie anul tre
cut a subliniat câ înde
plinirea integrală și rit
mică a planului de in
vestiții pe 1967 are o 
importanță hotărîtoare 
pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale în în
treaga perioadă a cin
cinalului. în primul se 
mestru s-a realizat, po 
trivit datelor statistice 
43 la sută din planul 
de investiții pe 1967, 
volumul investițiilor 
executate iiind cu 20 
la sută mai mare decît 
în perioada corespun
zătoare a anului trecut 
In cadrul unor ministe 
re, ca Ministerul Ener
giei Electrice, Ministerul 
Minelor, această pro
porție se ridică la peste 
50 la sută. Sînt însă al
tele cu rezultate nesa
tisfăcătoare - bunăoară 
Ministerul Industriei 
Chimice nu a reali
zat decît 32,9 la sută 
din planul anual de in
vestiții. Ce concluzii se 
desprind, după înche
ierea primului semes
tru, din activitatea unor 
șantiere de construcții 
industriale din regiuni
le Argeș, Oltenia, Dobro- 
gea, Iași și Crișana?

anchetei 
care o pu- 
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Există un" echilibru 
firesc, care guvernea
ză relațiile dintre oa
meni. Afecțiunii i se 
răspunde cu afecțiu
ne. loialității cu în
toarcerea loialității; 
stima, cinstea, curajul 
se dezvoltă intr-un 
climat, de reciproci
tate. Societatea noas
tră a oferit cadrul 
propice de înflorire a 
acestor virtuți, care-l 
înnobilează pe om, îi 
conferă aureola unor 
noi atribute și iposta
ze morale. O în
treagă lume de senti
mente, generate de 
ampla înnobilare a 
spiritului în contextul 
restructurărilor esen
țiale declanșate de ci
vilizația epocii noas
tre, vine să adauge va
lori inedite acestui 
mecanism complex al 
relațiilor dintre oa
meni.

Există toate acestea, 
după cum n-au fost 
sugrumate definitiv 
tendințele, practica de 
a rămîne mereu dator, 
pe planul sentimente
lor, omului de lingă 
tine, de a uita sau de 
a nu izbuti să răs
punzi -cu aceeași mă
sură cu care primești. 
Ne este dat să tntîlnim 
frecvent oameni care

opinii

se bucură — aș zice 
mai degrabă beneficia
ză din plin 1 — de căl
dura celor din jur, re
clamă într-un fel sau 
altul dreptul la mena
jamentul etern, ei sim- 
țindu-se datori doar cu 
o acceptare seniorială 
și atît. Ba, în chipul cel 
mai lipsit de scrupul 
și absolut fără nici o 
jenă, își întind preten
țiile pînă la a cere re
cunoașterea faptului că 
ceilalți ar trebui să fie 
onorați de această ac
ceptare. Speciile aces
tea, deloc rare, și-au 
clădit o adevărată mă
iestrie în a exploata 
îngăduința colectivelor 
în care respiră un aer 
aparte, de toleranță 
împinsă pînă dincolo 
de zona limită a răb
dării.

Discutam, mai deu
năzi, cu un amic atent 
la tipologia umană, la 
ipostazele diferite in 
care se definesc aces
tea în asaltul fără ră
gaz al orînduirii noas
tre pentru cristaliza
rea tranșantă a carac-

Interviu cu ing. M. MINULESCU
. directorul Institutului de proiectare a construcțiilor 

și instalațiilor de gospodărie comunală

— Care este locul institutului 
în cadrul activității de gospodă
rie comunală și ce obiective ur
mărește?

Dpzvoltarea impetuoasă a centrelor populate, creșterea 
confortului urban aduc pe un plan principal și problemele 
atît de complexe ale gospodăriei comunale. Pe acest te
mei a fost înființat și Institutul de proiectare a construc
țiilor și instalațiilor de gospodărie comunală. într-o primă 
parte a convorbirii pe care arh avut-o cu conducătorul in
stitutului, tov. mg. Minulescu, acesta a făcut o1 scurtă apre
ciere a activității de gospodărie comunală în ansamblul 
eforturilor de ridicare a confortului urban. Statul 
nostru — a spus interlocutorul — acordă o deosebită 
atenție dezvoltării armonioase a orașelor. Cu toate acestea, 
ritmul de creștere a centrelor populate și nivelul de la care 
s-a pornit mențin un decalaj însemnat între diferitele sec
toare ale deservirii publice, gospodăria comunală rămî- 
nînd chiar în urma celorlalte. Totodată, trebuie spus că 
sumele alocate de stat pentru realizarea investițiilor de 
gospodărie comunală, deși importante și mereu în creștere, 
nu pot, în mod firesc, acoperi dintr-odată toate nevoile. 
Această situație mărește răspunderea celor ce au în sar
cină rezolvarea problemelor respective și-i obligă la cău
tarea, celor mai bune soluții tehnice și economice, a celor 
mai indicate forme de organizare, cu ajutorul cărora să ob
țină maximum de eficiență în utilizarea mijloacelor de care 
dispunem.

— Tiste știut că un numai impor
tant de institute de proiectare, centrale 
și regionale, elaborează de multă vre
me documentații pentru investițiile de 
gospodărie comunală. Deci, scopul 
creării institutului nostru nu a fost nu
mai acela de a împlini o lipsă de 
capacitate de proiectare, ci de a ajuta 
în principal la îmbunătățirea laturii 
calitative a acestei activități. De aceea, 
noi considerăm că I.P.G.C. trebuie și 
poate să fie consilierul tehnic al sfa
turilor populare în problemele de gos
podărire comunală — de proiectare a 
investițiilor, de urmărire a execuției 
și chiar de organizare a 'exploatării. 
Totodată, studiem și pregătim condi
țiile pentru atingerea nivelului cei mai 
înaintat al tehnicii în acest domei

Mulți dintre beneficiarii noștri 
înțeles acest lucru și solicită cu 
teres colaborarea institutului în 
zolvarea de ansamblu a activității lor 
de gospodărie comunală, atît pe linia 
realizării unor investiții imediate, cît 
și a organizării de perspectivă. Sfatul 
popular regional Hunedoara, de exem
plu, are în vedere rezolvarea științifi
că a întregii game de probleme de 
gospodărie comunală, atacînd și as
pectul organizatoric de ansamblu. De 
asemenea, sfaturile populare regionale 
Brașov, Maramureș, Argeș, Ploiești și 
multe altele manifestă un interes deo
sebit pentru organizarea științifică a 
dezvoltărilor de perspectivă, prin soli
citarea unor studii privind circulația și 
organizarea transportului în comun, a- 
limentările cu apă și canalizarea. La 
fel se procedează și în 
mai mici, cum sînt 
Chișineu-Criș, Rîșnov 
sebit de interesante 
zolvare economică sînt lucrările cu 
caracter microzonal, pe care unii 
dintre beneficiari le-au solicitat. Pu
tem exemplifica prin studiul tehnico- 
economic pentru alimentarea cu apă 
a localităților de pe Valea Prahovei, 
prin acela privind organizarea trans
portului în comun în localitățile de 
pe Valea Jiului etc. Un exemplu edi
ficator de colaborare constructivă îl 
constituie faptul că, pe parcursul ela-

(Continuare în pag. a Il-a)
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ferelor. „Dacă ar 
să-i numeri pe 
care se simt 
drept numai la 
nificații" de menaja
mente, ar trebui să în
cepi poate cu cîntăre- 
țul, artistul, sportivul, 
cu deținătorul de 
bancuri, prezenți în 
fiecare colectiv. Lor

T elegramă
Tovarășului WILLI ST O PH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane
BERLIN

Permlteți-mi să vă transmit, în numele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste Româ
nia și al meu personal, felicitări cordiale eu pri
lejul numirii dv. In funația de președinte al Con
siliului de Miniștri al Republici 1 Demoarate Ger
mane și să vă urez sănătate și sueces în aativi- 
tatea dv.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Luni, 17 iulie. în dimineața a- 
cestei zile, populația Bucureștiului 
a însoțit pe ultimul său drum pe 
scriitorul Tudor Arghezi, drum 
care încheie o strălucită existență, 
închinată cu generoasă dăruire li
teraturii și propășirii culturii româ
nești.

în fața catafalcului, așezat în 
holul Ateneului, numeroși cetățeni 
ai Capitalei s-au oprit o clipă, pen
tru a aduce piosul lor omagiu ma
relui artist a cărui operă închi
nată omului va dăinui veșnic, 
și în ale cărei pagini vibrează ne
stinsă dragostea sa pentru popor, 
pentru patria cu frumusețile și is
toria ei seculară. O mulțime se 
perindă, gravă, stăpînită de emo
ție. Sînt cititorii pentru care Tudor 
Arghezi a scris o operă de geniu.

Răsună solemn acordurile mar
șurilor funebre. La catafalc fac de 
gardă membri ai Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, reprezentanți ai Aca
demiei, uniunilor de creație, ai 
instituțiilor centrale și organizații
lor obștești, oameni ai muncii.

Aducînd un ultim omagiu, o 
înaltă prețuire memoriei marelui 
dispărut, la catafalcul aceluia care 
a fost scriitorul patriot Tudor Ar
ghezi fac de gardă tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bod- 
naraș, Paul Niculescu-Mizil, llie 
Verdeț, Iosif Banc, Manea Mă- 
neseu.

Conducătorii de partid șl de stat 
prezintă apoi condoleanțe familiei 
defunctului.

Ora 10. începe adunarea de do
liu.

Luînd euvîntul, Pompiliu Maco- 
vei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, a 
spus : „în trecerea timpiilui ne o- 
bișnuisem cu prezența continuă și

Telefoto : AGERPRES

HAGA 17. — Trimisul special 
Agerpres, Mircea Moarcăș, trans- 

. mite : Luni a sosit la Haga, într-o 
vizită oficială, la invitația guvernu
lui olandez, președintele Consiliu
lui de Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer, și persoanele o- 
ficiale care îl însoțesc.'

Pe aeroportul Ypenburg din Haga, 
unde a aterizat avionul oficial, erau 
arborate drapele de stat ale Româ
niei și Olandei. La coborîrea din 
avion, premierul român a fost sa
lutat cordial de primul ministru 
al Olandei, Piet de Jong, de minis
trul de externe Joseph Luns, de ba
ronul W. Gevers, secretar general 
supleant, directorul cabinetului mi- 

. nistrului și al protocolului. Ministe
rului Afacerilor Externe olandez, 
precum și de ambasadorul român, 
George Elian, și de ambasadorul 
Olandei la București, J. B. Ha-, 
verkorn van Rijsewijk.

Garda militară de onoare alinia
tă pe aeroport a prezentat onorul. 
Au fost intonate imnurile de stat 
.ale Republicii Socialiste România 
și Olandei. Cei doi prim-miniștri au 
trecut în revistă garda și au primit 
onorul comandantului ei.

Președintelui Consiliului de Mi
niștri al României i-au fost prezen
tate apoi persoanele oficiale ve
nite în întîmpinare.

Pe aeroport se aflau de aseme
nea Un mare număr de ziariști o- 
landezi și corespondenți ai presei 
străine, fotoreporteri, operatori ci
nematografici.

Copii au oferit flori oaspeților 
români. ■ •

In salonul oficial al aeroportului, 
adresîndu-se președintelui Conși-

mereu nouă a numelui scriitoru
lui, cu ecouri profunde și multiple 
în întreaga cultură 
român. Arghezi a 
ror vîrstelor, tuturor 
de cititori, a fose așteptat, căutat, 
înțeles, admirat și iubit. Astăzi,; 
după ultima sa carte, numită cu 
atît de tragic sens „Noaptea", cU-; 
vîntul său maestru s-a curmat, cul
tura română primindu-și în veș
niciile ei poetul.

Expresie a dragostei pentru țară 
și oamenii ei, opera argheziană a 
devenit un bun al vieții spirituale,, 
al ființei noastre naționale. în-' 
scriem numele făuritorului ei în 
șirul celor care alcătuiesc sufletul 
și istoria patriei, între cărturarii 
și artiștii luptei de ieri și de azi, 
între vizionarii luminați ai zilei de 
mîine. în cîntecul, uneori de revoltă 
și mînie, alteori de încredere și nă-1 
dejde, cu care poporul nostru și-a! 
luminat destinul de-a lungul 
veacurilor pînă a ajunge la vre
mea ce-o trăim azi, opera lui Ar
ghezi constituie unul din momen
tele cele mai strălucite ale geniului 
nostru creator.

Străbătut de un patos puternic, 
înălțîndu-se ca o vibrantă expre
sie a sentimentelor patriotice, cîn
tecul său a preamărit dîrzenia re
voluționară a țărănimii noastre 
din 1907. Alăturîndu-se luptei for
țelor patriotice, Tudor Arghezi s-a 
ridicat cu toată vehemența și au
toritatea cuvîntului său împotriva 
dictaturii fasciste și a ocupației 
hitleriste. Purtat de generoasele 
idei ale umanismului epocii socia
liste, el a dat înaltă valoare artis
tică înnoirilor sociale, exprimînd 
avîntul prometeic al umanității 
descătușate de servitutile vechilor 
orînduiri, către cunoaștere, bucu-' 
ria generoasă de a munci și a crea 
liber.

liului de Miniștri al României și 
celorlalte persoane oficiale române, 
primul ministru al Olandei, PIET 
DE JONG, le-a urat un călduros 
bun venit pe pămîntul Olandei. 
Este pentru noi un motiv de mare 
satisfacție — a spus el — să ve- 
.'dem că relațiile dintre țările noas-

Tovarășului CHIVU STOICA,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Consiliului de Miniștri, al Republicii Socialiste România \

Zburînd pe deasupra teritoriului țării dv., în drum spre R. P. Mon
golă, vă transmitem dragi tovarăși, și prin dv. Comitetului Central.’al 
P.C.R., Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, 
poporului frate român, cele mai cordiale salutări și urări de succes în 
construirea socialismului și în lupta pentru menținerea păcii în lumea 
întreagă.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al C.C.

al P.C. Bulgar,
președintele Consiliului 

Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria

GHEORGHI TRAIKOV
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare 
a Republicii Populare 

Bulgaria

17 iulie 1967
De la bordul avionului

înțelegerea . profundă a raportu
rilor și a sensurilor dezvoltării so
ciale constituie temelia pe care 
Arghezi și-a sprijinit vasta sa crea
ție. din, ultimele decenii. în care a- 
deseori a evocat cu emoție lupta 
comuniștilor, opera înfăptuită sub 
conducerea partidului".

Vorbitorul a relevat apoi că Tu
dor Arghezi, poet, al marilor viziuni 
sociale, este în același timp deli
catul cîntăreț al frumuseților pla
iurilor românești.

Acad. Zaharia Stancu, președinte
le Uniunii Scriitorilor, a spus: 
„Din cei 87 de ani ai săi, mai bine 
de 70 Tudor Arghezi i-a pe
trecut la masa de lucru, frâ- 
mîntîndu-și gîndurile, șlefuindu-și 
și potrivindu-și cuvintele în ne
pieritoare pagini de versuri și 
proză. Fără îndoială că vasta operă 
argheziană, însumînd mai muit de 
60 de volume, se datorează înzes
trărilor excepționale cu care scrii
torul a ver.'t pe lume, însă aceste 
mari înzestrări nu ar fi dat rodul 
bogat pe care 1-au dat dacă Tudor 
Arghezi nu ar fi cunoscut adînc 
viața, nu ar fi avut strinse legături 
cu poporul, cu istoria sa, cu graiul 
său și nu ar fi stat necontenit aple
cat asupra paginilor, străduindu-se 
cu o rară îndîrjire să le dea, prin- 
tr-o muncă aspră, trăinicie și stră
lucire. Exemplul acesta al folosirii 
unui mare volum de cunoștințe și 
muncă pentru realizarea artistică 
a fiecărei strofe, sau a fiecărei 
gini de proză, Tudor Arghezi 
moștenit de la marii înaintași 
Eminescu, Creangă, Caragiale,
me pentru noi toți sfinte și lîngă 
care numele său nu pălește.

Debutînd la 16 ani, Tudor 
ghezi a SGris pînă asum două 
tămîni. Opera vastă pe care o 
în urmă este fără asemănare, 
noutatea, prin varietatea și z prin 
forța ei. Luptător pentru dreptate, 
el a atacat cu violență vechea orîn-

pa
l-a 
ca 

nu-

Ar- 
săp- 
lasă 
prin

duire social-politică din țara noas
tră și încă din tinerețe și-a arătat 
.prețuirea pentru ideile socialiste, 
în frămîntările prin care a trecut 
poporul nostru, Tudor Arghezi a 
Tost totdeauna de partea celor o- , 
bi.jduiți, de partea celor mulți-, de 
partea dreptății. Atitudinea sa net 
antifascistă, scriitorul nostru a plă
tit-o în anii războiului cu interna
rea sa în lagăr.

Cu Tudor Arghezi s-a stins din 
viață nu numai cel mai de seamă 
scriitor român al timpului nostru, 
dar și un scriitor de talie mondială. 
Prin scrierile sale, traduse în 
numeroase graiuri, Tudor Arghe- 
,zi a contribuit la cunoașterea 
peste hotare a poporului și patriei 
noastre. Moștenirea pe care acest 
neostenit creator de frumuseți o 
lasă poporului nostru este uriașă 
și de o valoare inestimabilă. Dar 
Tudor Arghezi nu ne lasă moște
nire numai opera sa literară, ci și 
exemplul vieții sale de muncă în
chinată în întregime literaturii ro
mâne, poporului român, patriei".

Exprimînd durerea adîncă față 
de pierderea celui mai mare poet 
român al zilelor noastre, acad. Mi
ron Nicolescu, președintele Acade
miei, a spus : „Prin mijloacele sale 
de exprimare Arghezi aparține a- 
cestui pămînt românesc, de care 
numele său va fi de-a pururi legat. 
Dar mesajul său depășește fron
tierele tării noastre, el se adresea
ză tuturor celor care au trudit, au 
suferit, au iubit și cred în frumos, 
în dreptate, în adevăr. Căci Ar
ghezi, ca orice poet autentic, de 
mare și puternic suflu, în care se 
răsfrînge înmiit orice vibrație a 
lumii în care a trăit, a pus fără șo
văire arta sa în serviciul apărării 
.dreptului la viață și la muncă gj

(Continuare în pag. aV-a)
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DIVERS
Scrisoare 
din vacantă

„Amice, după cum știi, con
cediul mi-l petrec la Drăgășani. 
Sînt necăjit că am uitat acasă 
aparatul de fotografiat. Iți tri
miteam o vedere. Ceva senzațio
nal. Să fi văzut și tu cirezi de 
vite, turme de oi și de porci mi- 
șunînd pe asfalt în plin centrul 
orașului, chiar prin fața sfatului 
popular orășenesc. Din loc în 
Ioc, oile se opresc pe marginea 
trotuarelor și în cinci minute 
desființează cite un strat de flori. 
In urma lor, cei de la salubritate 
au de lucru intens. Te întrebi 
probabil tinde se duc aceste a- 
nimale ? Aici e poanta formida
bilă : în centrul orașului există 
un cîntar al I.R.I.C., unde sînt 
cântărite animalele contractate. 
Nici unui edil local nu i-a venit 
ideea să mute acest cîntar la pe
riferie. Iartă-mă că închei brusc, 
dar vin niște tauri.,.”

O puteți 
ajuta ?

la 
nr.

în ziua de 21 mai 1939, 
ora 0,45 în fața imobilului 
244 din sti. Hala Traian a fost 
abandonată o fetiță în vîrstă 
de două luni. în scutece, un 
bilet cu numele fetei : Petres
cu Silvia. O familie cumsecade 
a înfiat-o și a crescut-o pînă 
cînd s-a căsătorit. Ieri a venit 
la redacție, rugindu-ne s-o a- 
jutăm să-și găsească părinții. 
Investigațiile sale, ani de-a 
rîndul, n-au dat rezultate. Și 
femfeia stăruie. O puteți ajuta? 
Adresa ei: Silvia Oprea, str. 
Mitropolitul Varlaam 166, ra
ionul Grivița Roșie, București.

Un atrâgdtor obiectiv turistic : podul din parcul orașului Craiova

amnarara

Tot un drac!
Era cioban la C.A.P. Dopca, 

din raionul Rupea. Ii plăcea 
grozav pastrama făcută din 
oile vecinilor. Mai întîi, cioba
nul (Bolony Kelemen) fufă 3 
oi de la C.A.P. Apața. Apoi, 
se angajează aioban la Apața 
și fură 4 oi de la Dopca (era 
omul imparțial 1). Acum s-a a- 
les cu un an și S luni închi
soare, pentru furt din avutul 
obștesc. Cu alte cuvinte, a 
făcut-o do oaie 1 (și dacă o 
făcea de capră, tot aici ajun
gea).

La fapte!
ta 

în
de 

auto

în cadrul acestei rubrici, 
data de 1 iulie a.c. a apărut 
semnarea „,...Și vor rămîne 
căruță" îeferitor 1a cursa 
Sibiu-Cîmpeni, deservită de auto
buzul 31—Cj—305 care a plecat 
la drum neasigurat. Direcția re
gională de transporturi auto Cluj 
ne-a răspuns că o comisie a stu
diat cele relatate și a propus ca 
un număr de 6 salariați, vi- 
novați de această neglijență să fie 
.sancționați mergînd pînă la des
facerea contractului de 
Sș pare deci că tovarășii 
conducerea D.R.T.A.-Cluj 
hotărîți să... nu rămînă de 
ruță.

muncă, 
din 
sînt 
că-

în avans
în urmă cu un an, Gospo

dăria agricolă de stat Grădina 
(Medgidia) l-a angajat, pe Stere 
Săbăreanu din comuna Bolin- 
tinu Vale (Titu) pentru a exe
cuta lucrări de construcție. 
Proaspătul angajat a primit în 
avans, suma de 2 500 lei pentru 
transporlul celorlalți muncitori 
constructori de care avea ne
voie. Nu s-a mai întors. Gos
podăria l-a acționat în judeca
tă pentru restituirea banilor. 
Executorul judecătoresc rm l-a 
găsit însă nicăieri. Dacă-1 cu
noașteți pe Stere Săbăreanu 
din Bolintinu Vale anunțați 
G.A.S. Grădina (raionul Med
gidia) unde poate fi găsit. Pen
tru că nu se cade să ia avansul 
și să nu bea aldămașul.

Concurs
Dacă vă pricepeți în treburi 

rurale și știți cumva din ce se 
poate construi o punte, comuni
cați urgent Sfatului popular al 
comunei Vulturești (Muscel). 
Puntea de peste Argeșel, stricată 
și scăpată din atenția gospodari
lor, a devenit cauza unor acci
dente frecvente. Se pare că o a- 
firmație a președintelui sfatului a 
creat încurcătură. El a spus : 
..Rezolvăm, tovarăși. Ne vom 
face luntre și punte și rezolvăm". 
Și acum secretarul sfatului osci
lează : ori luntre, ori punte, 
dilema continuă.

Și .

de:Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA
Ștefan DINICĂ 

cu spriiinul corespondenților 
„Scinteii"

Complex turistic important Caruselul
anihilat in plin sezon

• Contracte izvorite 
considerente birocratice
9 Ce înseamnă „cadru na-

gionale și T.A.P.L.-ului a 
fost scos din circuitul turis
tic un obiectiv important.

Cum au ajuns tinerii a- 
matori de înot din Bacău, 
la Măgura Codlei ?

— Conform programei de 
învățămînt — ne lămureștetural adecvat" pentru ama

torii de înot ® Mai mult catedră la Institutul peda- 

discernămînt în valorifica
rea bazelor 
agrement!

turistice și de

Complexul turistic Mă
gura Codlei de la poalele 
masivului cu același nume 
nu mai oferă ospitalitate tu
riștilor. De la 12 iulie și 
pînă 1a 22 august toate 
locurile sînt ocupate. Tu
riștii care se opresc în 
acest punct mult solicitat, 
situat la doi kilometri de 
șoseaua națională Brașov- 
Sibiu, și care ar dori să po
posească aici măcar 2—3 
zile, sînt nevoiți să facă 
cale întoarsă și să-și conti
nue drumul mai departe 
spre Brașov sau Făgăraș, cu 
regretul de a nu fi putut 
gusta din farmecul acestui 
minunat colț al naturii. 
Complexul a fost transfor
mat ad-hoc în școală de 
înot pentru .studenții Insti
tutului pedagogic din Ba
cău. „Consider că nu 
este normal să ne blocheze

gogic Bacău, responsabilul 
grupului de studenți — în 
fiecare an studenții anului I 
și II de la Facultatea de e- 
ducație fizică organizează 
cîte un curs de înot și unul 
de schi. în vara anului tre
cut cursul de înot a fost 
organizat la Toplița. Deoa
rece în acest an sînt acolo 
și studenți din alte centre 
universitare, pentru a evita 
aglomerarea, am hotărît să 
venim 1a Codlea...

Patru ore zilnic bazinul 
este închis pentru public. 
Dar în apă nu se află decît 
5—6 tineri. în timp ce alții 
stau pe margini, privin- 
du-i cu compătimire. Apa e 
prea rece pentru un antre
nament de patru ore pe zi 
ci, cel mult de jumătate de 
oră.

Sare în ochi lipsa 
oricărei activități serioa
se, organizate. Programul 
se reduce la înviorare, pre
gătire pentru mese, seivirea 
meselor, odihna, cercuri dis
tractive și, în sfîrșit, pentru

toate locurile și să nu putem 
satisface cerințele turismu
lui — ne spune tov. Sabin 
Boieru, șeful complexului*.  

Cum se justifică faptul că 
s-a blocat un important o- 
biectiv turistic cu niște a- 
matori de înot, pentru în
tregul vîrf de sezon ? To
varășul Sabin, ne lămureș
te : „Direcția comercială a 

' luat această măsură pentru 
a se... asigura. Cu turiștii 
nu ești sigur ; într-o zi sînt 
prea mulți, în alta prea pu
țini. Cu studenții nu mai ai 
42 de zile bătaie de cap...". 
Cu această logică s-ar pu
tea renunța și la deservire 
turistică ; hotelurile s-ar pu
tea închiria drept camere 
mobilate cu luna și cu anul 
etc. Iată cum datorită^ unui „liber în cabană". Cum s-ar 

zice unii sînt liberi și se 
pregătesc să se odihnească,

duințeiiar alții se odihnesc pregă- 
tindu-se pentru a fi liberi I

—- Ce v-a determinat să a- 
legeți tocmai Codlea. Știm 
că’ în regiunea Bacău există 
suficiente posibilități pentru 
învățarea înotului la Bacău, 
Roman, Piatra Neamț, Lu- 
căcești etc.

— Știți, un curs de înot 
trebuie să se desfășoare în
tr-un cadru natural adec
vat. El presupune nu numai 
însușirea înotului, ci și cu
noașterea frumuseților tu
ristice — ne lămurește tov. 
Șerban. Noi trebuie să dez
voltăm la studenți dragostea 
pentru frumusețile patriei...

Mai poți răspunde ceva 
la o astfel de trimbiță de
magogică, cînd zeci și sute 
de mii de lei sînt risipiți 
din fondurile statului la a- 
dăpostul unor pretexte ca 
învățarea înotului vara „în 
cadrul natural" ?

Este absolut firesc ca un 
viitor profesor de educație 
fizică să cunoască înotul, 
schiul, să practice și alte 
sporturi. Dar ne punem în
trebarea : oare rezultatele ar 
fi mai puțin bune dacă pre
gătirea se făcea la unul din 
bazinele sau nenumăratele 
lacuri artificiale din regiune, 
iar studenții erau cazați în- 
tr-unul din internatele șco
lare goale în vacanță ? Bine
înțeles că nu. Dar, după’ 
cum s-a desprins din discu
ția avută cu conducătorul 
grupului, tovarășii din con
ducerea facultății respective 
nici nu s-au interesat să 
vadă ce posibilități de orga
nizare a cursului există pe 
plan local' și au contractat 
întreaga capacitate de ca
zare a Complexului turistic 
Codleâ<

Nu încape îndoială că 
de o parte și de alta este 
vorba de risipă. Direcția co
mercială regională și 
T.A.P.L.-Brașov au risipit în 
mod ușuratic o parte din 
fondul de deservire 
tică în perioada cea

(Urmare din pag. I)

ii se iartă totul. Pentru ei, caruselul 
îngăduinței funcționează uluitor de 
perfect. Intîrzia la lucru ? li aș
teaptă o masă de oameni la ședință? 
„Da, așa stau lucrurile. A greșit. 
Da.r e băiat bun. Zău că nu face să-l 
amărîm !"

Și „băiatul bun", infuzat de aerul 
toleranței din care știe să sugă cit 
un miel la o sută de oi, crește sub 
ochii tuturor, sub privirile tuturor, 
pe nesimțite, un adevărat băiat rău. 
11 apără umbrela colectivă a îngă
duinței, de minerul căreia se ține 
cu strășnicie, precum înecatul. Pen
sionari statornici ai generozității co
lective, acești oameni cresc doar în 
goliciunea lor interioară, ca niște 
copii obișnuiți cu răsfățul matern 
pînă la monstruozitate.

Am locuit cîndva pe o stradă, unde ; 
aveam drept vecin un scandalagiu 
care se „desăvîrșea" în ale profesiei 
sub ochii tuturor. Mai întîi a inceput 
să-și bată nevasta. „O fi necăjit", 
și-au zis cei din jur. Altfel, e om 
cumsecade. Apoi s-a lăsat de muncă, 
și-a izgonit copiii, soția; omul s-a 
pus pe „suferit", împreună cu toată 
strada care, în loc să-l trezească, 
să-l aducă la realitate, îl ,-,miluia“ 
care cum putea pentru a suporta 
mai ușor singurătatea. Meseria prin
cipală a acestui individ căpătase o 
restructurare fundamentală: deve
nise specialist'în a ciupi îngăduință, 
se urcasp pînă la dreptul de a fi pro
tejat și menajat, fără ca el să dato
reze nimănui nici, cît negru sub un
ghie. Ih vremea asta, copiii lui alun
gați creșteau cu chiu cu vai, el ha
bar n-avea ce mtncau, cu ce se îm- 
brăcau, unde dormeau, cum le este 
viața. Au crescut așa, uitînd cuvân
tul „tată".

Oamenii de tipul acesta șe cred 
numai ei în drept să aibă drame, ne
cazuri, să li -se recunoască definitiv, 
în virtutea acestor obstacole ale vie
ții dramatice sau imaginare,' accesul 
la menajament. Și totul merge ca pe 
roate — pentru ei — ațît cit ni*  
meni hu-și calcă pe inimă să îi tra
teze bărbătește, cu măsura firească 
cu care sînt apreciați și judecați ,toți 
ceilalți, fără părtinire,. în spiritul 
celei mai depline exigențe, a celui 
mai deplin respect pentru om. 
nose două surori la care lipsa 
cărui raport de reciprocitate tn 
cordarea sentimentelor frățești 
scoate din sărite și pe un stoic.

calcul meschin contabilicesc 
al Direcției comerciale

GOSPODĂRIREA COMUNALA
(Urmare din pag. I)

borării proiectului pentru alimentarea 
cu apă a orașului Tulcea, beneficiarul, 
Sfatul popular regional Dobrogea, a 
făcut unele propuneri de îmbunătățire 
a soluțiilor, care au fost imediat îm
brățișate de institutul nostru, realizîn- 

' du-se economii de peste un milion de 
lei. Sînt însă și beneficiari care în
cearcă să impună soluții prestabilite și 
care consideră, în mod greșit, că iri- 

. stitutul nu are alt rol decît să le îm
brace într-o haină tehnico-economică. 
Este cazul Sfatului popular al orașu
lui Constanța, care a cerut sistarea 
proiectului pentru salubrizarea orașu
lui și a litoralului, deoarece institutul 
a considerat necesar să studieze în 
paralel și alte variante de neiftrâliT .’ 
zare a deșeurilor în afara variantei de 
incinerare, pe care beneficiarul’o a- 
greează. în raport cu eficiența -eco
nomică a unui astfel de studiu, cos
tul lui este minim. De aceea, apre
ciem că, în cazul de față, avem de-a 
face cu un mod greșit de folosire a 
experienței și capacității tehnice a 
unui institut de specialitate.

Considerăm, de asemenea, realiza
rea unei mai strînse colaborări între 
institutul nostru și institutele regionale 
drept un mijloc important de ridica
re a nivelului calitativ al lucrărilor de 
gospodărire comunală. Asistența teh
nică acordată pînă acum nrin con
sultarea, de către proiectanții din alte 
institute, a documentațiilor elaborate 
de noi — este cazul proiectelor de 
baze de transport în comun, care au 
fost cercetate de proiectanții din 
D.S.A.P.C. Ploiești sau a celor de 
baze floricole, care au fost consultate 
de specialiștii din D.S.A.P.C. Cluj — 
o considerăm încă sporadică și insu
ficientă. De aceea, pentru a se evita 
adoptarea unor soluții învechite, ne
economice sau ineficiente, am propu
ne ca în mod organizat institutele, re
gionale să ne consulte ori-de cîte ori 
proiectează lucrări de’gospodărie co
munală.

— Ce concluzii se desprind 
din activitatea de ptnli acum a 
institutului, ce lucrări mai im
portante realizați și cum socotiți 
că ar putea deveni mai activ ro
lul său în valorificarea, transmi
terea și generalizarea experien
ței înaintate?

co-

— Tn decursul celor trei ani și 
mătate de activitate, I.P.G.C. s-a 
ganizat în raport cu necesitățile 
zultate din prevederile planurilor 
dezvoltare a economiei naționale
respunzător profilului său. Greutățile 
întîmpinate — dintre care lipsa unor 
cadre de specialitate nu a fost cea mai 
neînsemnată — nu au împiedicat dez
voltarea institutului. Astăzi există în 
țară numeroase șantiere unde se rea
lizează lucrări proiectate de noi. Ali
mentarea cu apă și canalizarea zonei 
industriale Buzău, alimentarea cu apă 
a Tulcei, bazele de întreținere și ex
ploatare a * mijloacelor de transport în 
comun de la Sibiu și Oradea sînt o- 
biective importante ale planului cin
cinal, la care institutul și-a adus apor
tul printr-o soluționare 1a nivel tehnic 
ridicat, în condiții economice cores
punzătoare. încă în cursul acestui an 
urmează să înceapă execuția și a altor 
lucrări proiectate de I.P.G.C., cum 
sînt: bazele de exploatare și întreți
nere pentru transportul în comun de 
la Iași și Brașov, depozitarea controla
tă a gunoaielor la Baia Mare și 
Alba Iulia, alimentarea cu apă a 
orașului Cărei etc. In afara proiecte
lor pentru investiții, în preocuparea 
institutului a stat și elaborarea uno: 
studii cu caracter general, precum și 
întocmirea de documentații pentru asi
milare de utilaje. In această categorie 
putem aminti studiile pentru produce
rea centralizată a materialului dendro- 
logic și floricol din regiunile Huaedoa-

și confortul urban
ra și Oltenia, studiul asupra conduc
telor din diferite materiale, proiectul 
tehnic pentru asimilarea în producția 
internă a unei autogunoiere de măre 
capacitate etc. în curs_.de realizare sînt 
documentațiile tehnice pentru nume
roase lucrări de alimentare cu apă și . 
canalizare, cîteva baze pentru transpor
tul în comun, amenajările pentru sa
lubrizarea unor orașe, organizarea cir
culației1-— la Iași, Bacău, Oradea etc. 
De asemenea, se lucrează la noul nor
mativ pentru proiectarea instalațiilor 
de distribuție a gazelor naturale, Ja

• un . studiu asupra-; metodelor de di
mensionare economică a . rețelelor de 
alimentare cu apă; gaze și de termo- 
ficare, la un studiu general privind 
întreținerea autovehiculelor. Conside
răm necesar ca activitatea viitoare a 
institutului să fie dezvoltată pe trei 
direcții principale și anume: cerce
tare, proiectare și îndrumare tehnică.

— Care ar fi, după ■ părerea 
dv„ modalitățile organizatorice 
care să permită rezolvarea uni
tară, la cel mai ridicat nivel, a 
problemelor de gospodărie comu
nală în toate orașele țării?

E noapte. Tîrziu. A tre
cut de ora două. Veioza 
îmi luminează plăcut și 
intim hîrtia albă pe care 
scriu. O desăvîrșită liniște 
mă acoperă protectoare. 
Deodată, un strigăt cum
plit, un strigăt de groază 
și de o neomenească vio
lență, îmi sfîșie auzul. . 
Undeva, într-un aparta
ment vecin, cineva suferă 
de o durere fără-seamăn 
și urlă înspăimîntător. 
Ies, așa cum sînt, în pija
ma, pe holul 
Zeci de capete speriate 
s-au aliniat de-a lungul 
balustradei. Undeva, la 
etajul cinci, o femeie plîn- 
ge îngrozitor și explică 
celor din jur că bărbatul 
a bătut-o și a dat-o afară 
din casă. Cea mai mare 
parte a locatarilor se lă
muresc imediat despre ce 
e vorba și se întorc să-și 
continue somnul. Drama 
le e binecunoscută, nu-i 
mai impresionează. Căci 
nu e pentru prima oară 
cînd respectiva femeie 
este dată afară din casă, 
mai precis aruncată pe 
scări, după ce a fost bă
tută măr. Astă-iarnă băr
batul a aruncat-o chiar în 
stradă, în cămașă de 
noapte, după care a în
chis cu cheia ușa blocu
lui, pentru ca să nu aibă 
unde se adăposti. Ca să 
nu înghețe, femeia alerga 
în jurul clădirii, pînă cînd 
cineva s-a îndurat de ea 
și a chemat-o înăuntru. 
Nu o dată se întîmplă ca 
femeia să fie aruncată a- 
fară o dată cu copiii. Dar 
ea nu este singurul caz. 
La alt etaj, un alt bărbat 
s-a străduit într-o seară, 
uzînd de toate puterile 
sale fizice, să-și arunce 
soția de la etajul șase. 
Evident, ea s-a ținut zdra
văn de balustradă, s-au 
mai agățat șl cei doi co
pil de ea, astfel îneît fu
riosul bărbat nu și-a atins 
•copul. Femeia a rămas

blocului.

— în acțiunea de echipare a ora
șelor țării noastre la nivelul necesită
ților actuale, pe lîngă inițiativa local 
lă. care deține rolul determinant, est6 
necesară, după cît socotim, și o prir 
vite de ansamblu, o coordonare din 
partea unui organ central asupra a- 
celor probleme care, prinh-o rezolj' 
vare unitară, prezintă avantaje ătît 
din punct de vedere tehnic, cît și eco
nomic. In această categorie se situeaT 
ză, în prinnil rînd, dotarea cu utilaje, 
alegerea tehnologiilor celor mai indi-
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- dau .-.posibilitate mai mult 
decît oricînd ca; și activitatea de gos
podărie comunală să capete ponde- 

; i’ca corespunzătoare în creșterea stan
dardului de viață al poporului. Efor
tul comun .al tuturor celor care acti
vează în domeniul gospodăriei comu
nale, îmbinarea experienței practice a 
unora -cu specializarea căpătată prin 
studiu și documentare — a altora tre
buie să conducă 1a recuperarea ră- 
mînerii în urmă a acestui important 
sector al deservirii publice.

de orientare în perspectivă." Ea. depin?-”-- 
de de un minister de resort. Necesită-' 
țile întreprinderilor de gospodărie co
munală, deși prezintă caracteristici co
mune, se soluționează însă diferențiat 
nu totdeauna bine și cu competență 
necesară. Poate că în ceea ce pri- ’ 
vește organizarea acestei activități ar 
fi de adus linele. îmbunătățiri.

Dotările de gospodărie comunală ■. 
reclamă mijloace financiare și mate
riale deosebit de mari, astfel îneît se 
impune o coordonare și eșalonare ju
dicioasă spre a menține un raport ar

în viață. Cunosc și alte 
cazuri, vai, multe altele. 
Cunosc o femeie care din 
pricina palmelor primite 
peste ureche de la bărba
tul ei a asurzit pentru tot
deauna. Intr-o scrisoare 
primită cu un an în urmă 
de la o cititoare, respec
tiva îmi povestea că băr
batul ei nu numai că o 
bate (asta era o obișnuin-

monios între diferitele activități și dez
voltarea localităților. Ca și în alte do
menii de activitate, este de o mare 
importanță încadrarea acestor dotări 
într-un plan de perspectivă științific 
fundamentat. Directivele Comitetului 
Central al partidului cu privire Ja 
elaborarea planului cincinal pe anii 
1971—1975 și a direcțiilor principale 
ale dezvoltării economice naționale în 
perioada 1976—1980, prin viziunea lor 

'-largă, prin fundamentarea științifică 
în alegerea și eșalonarea realizării o-

să credem pînă nu demult 
că lovirea femeii de către, 
bărbat este o consecință 
directă a mizeriei- mate
riale, știam că aceste ma
nifestări erau tipice în 
trecut unor țărani sau ma
halagii alcoolici și degra
dați din punct de vedere 
moral. Credeam pînă mai 
demult că incultura este 
generatoarea violenței, câ 

Al. PLAIEȘU

jenă să le dau chiar și 
inițialele șl scriu tot ceea 
C9 scriu cu rușinea țîș- 
nind din obraji.

Realitatea este dintre 
cele mai triste și prea 
multă filozofie nu merită 
să facem pe marginea ei, 
dar totuși merită.

Dacă excludem excep
țiile (adică acele cazuri 
în care femeile acceptă

E NEVASTA

ță diurnă), dar, după ce 
o bate, o obligă să stea 
toată noaptea într-un pi
cior, cu fața la perete. 
Un alt bărbat i-a zdrobii 
soției degetele de la o 
mînă pentru că a pierdut 
o sută de lei la piață.

Am la îndemînă încă 
multe asemenea exemple 
fioroase, care te cutremu
ră prin absurditatea și 
cruzimea lor, exemple pe 
care eu, mărturisesc cu 
toată sinceritatea, le pri
mesc de fiecare dată cu 
spaimă și uimire. Sînt 
înspăimîntat și uimit de o 
constatare, de o concluzie 
care s-ar putea să nu fie 
chiar exactă, dar care pe 
mine mă obsedează : 
înaintarea noastră în ci
vilizație nu micșorează 
(sau nu micșorează în 
măsura așteptată) aseme
nea manifestări de barba
rie, de violență a bărba
tului asupra femeii. Să 
mă explic. Eram obișnuiți

ea, singura, înstrăinează 
pe om de preceptele ci
vilizației. Spaima și uimi
rea mea apar însă atunci 
cînd constat că pumnii și 
palmele care învinețesc 
chipul femeilor nu aparțin 
unor persoane inculte și 
înapoiate. Zilele trecute 
un prieten mi-a povestit 
că o cunoștință comună, 
lector universitar de isto
ria literaturii, își znopește 
nevasta în bătăi. Soția 
unui medic chirurg a ce
rut tribunalului legifera
rea despărțirii. Motivul : 
bătaia 1 Nu o dată vecinii 
trebuie s-o salveze din 
mîinile lui. Un alt bătăuș 
este activist cultural, un 
altul maior, altul activist 
al organizației de tineret. 
Pe fiecare dintre aceștia 
îi cunosc personal, mi-e

bătaia ca pe o distracție 
sau un viciu, gesturi care 
ating, desigur, o anumită 
treaptă de degenerescen
tă morală) manifestarea 
ca atare are ca mobil o 
stare de nervi. Bărbatul 
se enervează și, ca să-și 
descarce nervii, își lo-
vește nevasta. (Se întîm
plă să dea și ea, dar mai 
țar. Nu demult, citeam în
tr-o revistă străină despre 
„spectacolul" oferit în
tr-un restaurant londonez 
de d'oi foarte cunoscuți 
actori — soț și soție — 
care s-au pălmuit reci
proc). După aceea, în ma
joritatea covîrșitoare a 
cazurilor, 
împacă foarte 
Gestul a devenit aproape 
o obișnuință. Ne indig
năm, dar în trecere, cînd 
vedem un astfel de spec
tacol. Căci dacă intervii, 
ți se răspunde întot
deauna la fel : „Ce te 
bagi, domnule, s nevasta

cei doi se 
repede.

turis- 
__ _ „___ 
solicitată, iar conducerea in
stitutului băcăoan a risipit 
fonduri importante pentru 
distracții pe buzunarul sta
tului. Condițiile necesare 
bunei desfășurări a cursului 
de înot se găseau și în re
giunea Bacău.

Apreciem că se impune 
luarea unor măsuri urgente 
pentru descongestionarea 
Complexului turistic de 1a 
Măgura Codlei și punerea 
lui la dispoziția turiștilor. 
De asemenea socotim că 
este necesar ca Ministerul 
Învățămîntului să revizuias
că instrucțiunile actuale 
privind modul de organizare 
și funcționare a cursurilor 
de înot și schi ale facultă
ților de educație fizică, ca 
acestea să nu slujească drept 
paravan pentru justificarea 
risipei de fonduri și bloca
rea de cabane, hoteluri și 
alte amenajări importante 
în plin sezon turistic.

N. MOCANU
corespondentul „Scînteii"

mea Nimeni nu se 
ecandalizează 1 Cu ani în 
urmă, am asistat chiar la 
o ședință de partid la 
care cu greu s-a putut 
smulge un vot de blam 
pentru un membru de 
partid care își batea so
ția. Adunarea s-a lăsat 
cu greu convinsă că era 
vorba de o abatere gra
vă. Acum doi ani o cu
noștință a vrut să divor
țeze pentru • singurul mo
tiv că soțul ei a lovit-o 
într-o clipă de mînie. Ju
decătorii i-au rîs în nas. 
„Asta-i motiv 71".?

Ce e de făcut împotriva 
acestei manifestări me
dievale de umilire și gra
vă știrbire a personalității 
femeii 7 Mi se va răspun
de că opinia publică tre
buie și poate ș.a.m.d. De 
acord, dar parcă e puțin. 
Foarte puțin. Oare aici le
gea nu poat9 da o mînă 
de ajutor? Ea, care pe
depsește pînă și o jignire 
făcută cu cuvîntul, care e 
capabilă să dea șase luni 
închisoare pentru două 
palme, nu poate oare să 
pună mina in piept și ce
lor care ridică pumnul a- 
supra femeii 7 Aș vrea să 
văd publicîndu-se în zia
re o știre despre un băr
bat condamnat de justiție 
pentru că și-a lovit fără 
rușine, fără milă și fără 
remușcare femeia care îi 
este soție și mama copii
lor săi și să urmăresc 
apoi reacția acestui eve
niment pe chipul bărbați
lor. Atunci, poate, acel 
odios „e nevasta mea" ar 
înceta să mai scuze în 
fața cuiva 
și mitocănia 
Poate.

Cînd 
cestea 
urechi

brutalitatea 
masculină.

rîndurile a-închei
îmi răsună încă în 
și mă cutremură 

strigătele de durere
groază ale femeii de 
etajul cinci. Ce-i 
făcut 7

Și 
la 
de

Cu- 
ori*  

a- 
ar

Cea I 
mai mică, frumoasă, răsfățată, avînd 
un copil de la una din multele-i căs
nicii, își trăiește ■viața consolîndu-se i 
cu plăceri diverse pentru necazurile 
avute, îh vreme ce sora mai mare 
îi crește copilul, cu devotament, a 
rămas' nemăritată și rareori are ima- ; 
ginea inechității 'relațiilor, a tfava- 

■ liului diferit pe care „soarta" o o- 
bligă să-l traverseze. Să fim înțeleși: 
nimeni nu-i împotriva devotamentu
lui frățesc, a sentimentelor umani
tare, dar nici nb'pti'tem fi de acord 
cu jefuitorii de sentimente, ' cu chiu
lul de la îndatoririle pe care viața 
ni le pune în față în' mod tranșant.

„Exploatarea îngăduinței" . capătă, 
în diverse împrejurări, ipostaze dife
rite. La o instituție de stat din Gălați, 
un funcționar, R. G., nu lipsit de pre
gătire de altfel, se complăcea într-o 
lungă stare de lene și „apetit de 
muncă postchef Uri". Consecințe ? Așa 
cum e și firesc — neîmplinirea în 
termen a lucrărilor', ceea ce ar fi tre
buit să i se impute cu cea mai măre 
promptitudine și intransigență. Rămî- 
nea însă nesancțiohat.' Era doar un 
băiat „cumsecade" și „bătut de soar
tă" (pentru că atmsese grijă să-și eta
leze cu lux de amănunte acea parte 
a biografiei care făcea sensibilă ome
nia din fiecare : de mic copil a ră
mas orfan, a crescut greu, n-are pe 
nimeni pe lume etc.). Tată însă Că ă 
venit, ia instituție, un director exi
gent, ferm, drept. A cerut tuturor, 
inclusiv lui R.G., respectarea cu. seve
ritate a timpului de lucru, îndeplini
rea conștiincioasă a Streinilor. Acesta 
s-a trezit, deodată, fără acoperire, 
dincolo de' grilajul' îngăduinței, in 
zona comună tuturor și atunci s-a 
dezorientat.' .4 explodat, co.lomniin- 
du-l pe conducătorul instituției. Dar 
acesta nu i-a îngăduit și azi, R. G. 
operează nestingherit pe teritoriul 
mănos al clemenței altui colectiv.

Dreptul nedrept la menajament 
creează asupra, celorlalți un ascen
dent, are repercusiune nedorită asu
pra ierarhizării meritelor, a apre
cierilor. Unii dintre cei care sug 
fără rușine din ugerul generozității 
colective își încropesc nu de puține 
ori o poză de om demn de compa
siune. Dar zîmbetul lor „trist", de 
cele mai multe ori nu e decît o 
cinică ironie izvorîtă din bucuria 
ascunsă că izbutesc să-și bată joc de 
toți. Și nu rareori, beneficiarii în
găduinței devin răi, trufași, obraz
nici. E cazul unei funcționare a- 
greate de șefi, din motive lesne de 
înțeles, care vine și pleacă atunci 
cînd vrea de la serviciu, e mereu 
chemată pentru „treburi urgente", e 
mereu trimisă în „deplasare". Se a- 
junge în felul acesta la b atmosferă 
de muncă greu de respirat, la o 
confuzie în judecățile de valoare. 

' Colegele acestei ființe văd că dom
nește arbitrariul, că pentru a te 
bucura de avantaje trebuie să pro
cedezi într-un fel anume lipsit de 
demnitate și peste normele unei con
duite corecte. Așa se ajunge la un 
impas vecin cu pierderea încrederii 
și știmei in conducător, indiferent 
cine ar fi el, și ceea ce-i mai grav, 
la blazare.

„Exploatarea sentimentelor", obiș
nuința de a cere ocrotire, circulația 
frauduloasă a unor mentalități mes
chine pe seama răbdării colective, în 
virtutea nu știu cărui drept la. me
najament își găsește practicanți între 
cei mai diverși oameni cu preocupări 
dintre cele mai diferite. Un director 
la o, instituție de cultură din Galați 
s-a înfuriat, s-a indignat și obrăznicit 
chiar împotriva unui om care l-a 
criticat, justificînd numai cu funcția 
lui de director, care îl „apăra de 
orice", care-i conferea lui dreptul la 
arbitrariu, la menajament. „Psiholo
gia" aceasta n-a putut fi înțeleasă 
cu nici un chip de cei din jur și, 
în acest caz, opinia severă a colec
tivului a izbutit să se constituie in
tr-un zid unic, fără fisură, peste care 
nu se pot arunca mentalități refor
mate de mult. Totul depinde, deci, 
de climatul în care larvele unei ast
fel de „psihologii" pot sau nu să se 
dezvolte. îngăduința, menajamentul, 
sînt valori ce-și reclamă, o mai justă 
și echitabilă nriniiire și poate o ttiaj 
economicoasă distribuție.

curs_.de
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Ancheta economică pe
șantiere industriale din re

Dobrogea, lași și Crișana

PLANUL Atenție la consecințele

UPĂ

cauze

Ancheta noastră
Demarajul a fost greu

va accelera
lucrărilor ?execuția

Sub „umbrela" cifrelor

AURELIA NI- costă 
costul

turbocompresoarelor 
fabrica de acid azo- 
atelierul mecanic u-

conduce- 
Industriei 
Mașini și

ca li- 
meta-

Anchetă realizată de Nicolae CUCUI, Nicolay
PANTILIE, Vasile MIHAI, Manole CORCACI, Ion 
PITICU -4

binate aflate în exploatare 
și unde se mai fac inves
tiții, principala atenție este 
îndreptată, de obicei, spre 
realizarea sarcinilor de 
producție. în acest fel, in
vestițiile sînt lăsate pe un

Pe șantierul din Slatina 
s-au ciștigat 5 luni

lipsit o parte din materia
lele de construcții: pietriș 
sortat, ciment și cărămizi.

ap
instalarea a două turbine (200 MW fiecare)

triicit- lipsește fier-betonul 
special (PC-52), precum și 

' tur.’număr de dulgheri și 
betoniști. De asemenea, nu 
prea se găsesc pe șantier 
nici cantițățile necesare de 
stîilpi de susținere • (furnizor 
întreprinderea de șantiere 
construcții-montaj e din a- 
ceeași localitate), grinzile- 
jug, anumite cantități da 
fier beton. Se adaugă la 
aceasta șl faptul , că în unele 
zile stația de betoane lu
crează sub capacitatea ei, 
atît din cauza slabei orga
nizări a muncii,' cît și a lip
sei de agregate, sau pentru 
că agregatele trimise în
deosebi de / întreprinderea 
de industrie locală din Ba
cău nu sînt de calitate.

Scurta vizită pe șantier 
ne-a dat posibilitatea să 
constatăm că pentru recu
perarea rămînerilor în 
urmă constructorii depun 
eforturi susținute. Brigă
zile de dulgheri conduse de 
VASILE SCÎNTEIE, ION 
POTECĂ și MIHAI MÎRT, 
cea de flerari-betoniștl a 
lui CONSTANTIN NICO- 
LAE" șl de zidari de sub 
conducerea lui DUMITRU

pășit, iar ca realizări fizice 
notăm: s-au montat toți 
stîlpii de rezistență, , 45 
grinzi principale din 54, 72 
grinzi secundare din 384 și 
1 022 fîșil la acoperiș din 
8 200. Așa după cum apre
ciază beneficiarul și con
structorul, rezultatele ob
ținute pînă în prezent dau 
garanția că noile obiective

După cum am aflat, re
cent, constructorul s-a an
gajat să termine lucrările 
cu 6 luni înainte de ter
men. Nu ne îndoim de po
sibilitățile și hotărîrea co
lectivului de aici, dar pen
tru aceasta se impun mă
suri energice care să per
mită grăbirea ritmului lu
crărilor, fără a se știrbi cu 
nimic calitatea execuției.

REMIUC și altele BÎnt me
reu în frunte. Conducerea 
șantierului ar trebui să-și 
îndrepte mal mult atenția 
spre extinderea experien
ței acestor brigăzi frunta
șe, cît șl a întregului lot 
nr. 1, condus de inginerul 
VASILE TEODORESCU, 
care la toate obiectivele se 
înscrie cu depășiri fizice 
față de graficul de execu
ție. Si încă ceva. Sînt acum 
pe șantier și continuă zilnic 
să sosească tot felul de ma
teriale care așteaptă, une
ori, pînă eă fie folosite în 
construcția obiectivelor. Se 
Impune o mal bună gospo
dărire a acestor materiale, 
deoarece se observă tm 
început de risipă — cără
mizi aparte și agregata

La Fabrica integrată de 
lînă din Constanța se ri
dică în prezent noi hale 
de producție. Prin darea în 
funcțiune a secției de fila
tură, țesătorie șl finisaj, 
producția fabricii va crește 
de circa trei ori. Care este 
stadiul construcțiilor la a- 
ceste noi obiective ? Ni se 
spune că planul valoric pe 
primul semestru a fost de-

în livrarea

. v w vr v ■■ I tărăgănării!

Primele.; cantități.'.de Cără
midă au sosit prin luna • 
iunie. Acuny lucrurile.A-ăii-, 
mai redresat, dăt''OT.'.&’eu, 
se mai poate recupera ceea 
ce-puteam realiza încă din 
primele luni ale anului." 

în continuare adăugăm 
noi, se mai ridică și unele 
probleme legate de cali
tatea unor materiale de 
construcție. Nu toate grin
zile canal GP pentru hale, 
primite de la întreprinde
rea de prefabricate din be
ton Militari-București, sînt 
de calitate corespunzătoa
re. Unele din ele prezintă 
defecțiuni — fețe nefinisate, 
canale șerpuite — care cer 
lucrări suplimentare, de re
mediere. Se înțelege că

le utilajului de la furnizo
rul general.

— Conducerea combina
tului susține că pentru par
tea de: construcție s-a asi
gurat întreaga documenta
ție de execuție .

— Nu este adevărat. Pri
mim mereu proiecte de e- 
xecuție și planuri modifi
catoare pentru construcții. 
Sînt lucrări pentru care 
s-au primit și cîte 3—4 va
riante de planuri modifica
toare. De aceea, se impune 
o triere riguroasă a lor de 
către institut, spre a se e-' 
vita orice greșeli și nepo
triviri la montaj.

Dat fiind că în perioada 
următoare se va trece ma
siv la montarea utilajului, 
unele cadre de pe șantier 
au propus să se creeze aici' 
o „permanentă" mai puter
nică a IPRAN-ului, cu oa
meni avînd pregătirea și 
experiența necesară și să 
existe, totodată, un specia
list din partea furnizoru
lui general străin. Propu
nerea este făcută de vreo 
2—3 luni, dar pînă acum 
nu s-a rezolvat nimic în 
acest domeniu. De unde se 
vede că forurile răspunză
toare de realizarea noilor 
investiții de la combinatul 
din Craiova nu acționează 
cu energie pentru ieșirea 
din impas. Colectivul com
binatului, constructorii de 
pe acest șantier așteaptă o 
intervenție hotărîtă din 
partea forurilor în drept, 
pentru a readuce activita
tea de investiții de la Cra
iova pe linia bunelor re
zultate economice.

— întrucît unele docu
mentații încă au continuat 
să sosească pe șantier cu 
întîrziere și incomplete, 
iar în lunile aprilie și mai 
s-a simțit lipsa unor ma
teriale și a muncitorilor 
calificați. Ca urmare, pla
nul semestrului I, stabilit 
de Ministerul Industriei 
Chimice șl Ministerul de 
Construcții pentru Indus
tria Chimică șl Rafinării, 
s-a îndeplinit numai în 
proporție de; 80-la sută, din 
care 66 la sută Ia lucrările 
de bază.

Cercetînd graficele de e- 
xecuțle fizică șl vizltînd 
împreună cu inginerul șef, 
IOCINT IONESCU, lotu
rile de lucru, am constatat 
că unele obiective, cum ar 
fi la lotul; 1 — atelierul 
mecanic cu platforma sa și 
grupul social, depozitele și 
remiza P.C.I. — se găsesc 
în avans față de grafic. La 
grupul social al atelieru
lui mecanic se toarnă acum 
beton la ultimul nivel. S-au 
creat astfel', posibilități să 
se înceapă și lucrările de 
instalații de către suban- 
treprenori. în schimb, la 
corpul de policondensare 
și la cele de filare, etirare, 
convertere, după ce că pla
nul pe primul semestru n-a 
fost îndeplinit decît în pro
porție de 75—90 la sută, 
stadiul fizic este rămas în 
urmă cu circa 12 zile, ta

rilor pe șantier. Stabilirea 
ulterioară a unei eșalonări 
raționale nu a mai fost po
sibilă, astfel că azi bene
ficiarul este la cheremul 
furnizorului străin. Este 
clar că forurile de resort 
din Ministerul Industriei 
Chimice și Ministerul Co
merțului Exterior nu au 
dat dovadă de răspunderea 
cuvenită la contractarea u- 
tilajelor pentru acest nou 
obiectiv industrial.

Dar o parte însemnată a 
construcțiilor metalice și 
utilajului tehnologic tre
buie asigurat de uzinele 
constructoare de mașini din 
țară. Din păcate, nici aici 
livrările nu țin pasul cu 
termenele contractuale. 
Tov. ing. STEFAN DUȚĂ, 
șeful secției economice a 
Comitetului regional Olte
nia al P.C.R., ne-a relatat 
că la o consfătuire care a 
avut loc în luna ianuarie 
a.c. pe șantierul combina
tului, cadre din 
rea Ministerului 
Construcțiilor 
conducătorii 
s-au angajat 
termenele de

lice să înceapă din luna 
iulie, în paralel și fa canti
tăți egale (cîte 325 tone), 
pentru cele două fabrici a- 
flate în execuție — din O- 
radea și Corabia. Se pare 
însă că aceasta nu este cea 
mal bună soluție, pentru 
că eșalonarea livrării mer
ge pînă la sfîrșitul lunii 
decembrie 1967, ceea ce a 
mult prea tîrziu...

Cum era și firesc, impa
sul la care s-a ajuns 
interesează nu numai pe 
constructor, ci în aceeași 
măsură și pe montorii de 
la întreprinderea nr. 10 in- 
stalatii-montaj Brașov.

— Noi am putea lucra din 
plin, întrucît pe șantier e- 
xistă toate utilajele din im
port și peste 30 la sută din 
cele provenite din țară — 
ne-a precizat tov. VASILE 
MÎRZA, șeful lotului mon
taj. Constructorul a pro
pus o soluție, însă aceasta 
nu este unica. Pentru ie
șirea din impas, ar mai fi 
una, legată direct de con
tribuția acestuia : asigura
rea frontului de lucru pen
tru montajul turnului de 
difuzie și a secției de spă
lare a sfeclei de zahăr. Lu
crarea reprezintă doar o . 
cincime din suprafața ha
lei principale. Montorii ar 
avea de lucru aici circa 8 
luni de zile de acum îna
inte și ar asigura astfel în
deplinirea ritmică a pla
nului pe următoarea jumă
tate de an. Din păcate însă, 
constructorul : nu a între
prins nimic în acest. sens, 
nu a cerut asentimentul 
proiectantului (IPIA Bucu
rești) și iiici’riu răspunde 
pozitiv acestei solicitări...

Importante sînt consecin
țele care s-ar putea naște 
din aceste tărăgănări. în 
lunile august și septem
brie 1968, vor începe re
coltarea și depozitarea ce
lor 45 000’ vagoane cu sfe
clă de zahăr, ce urmează 
a se prelucra în primul ci
clu de producție la această 
fabrică. „Aceasta obligă ca 
cel mai tîrziu la, 20 august 
toate utilajele să fie mon
tate și rodate, pentru a se 
putea intra în probe teh
nologice — arată tov. VA
SILE MÎRZA. Intrarea în 
iarna lui 1967—1968. cu. un 
stadiu necorespunzător, va 
reduce la jumătate pro
ductivitatea muncii la mon
taj și va afecta simțitor 
calitatea lucrărilor. Prac
tic, totul va echivala cu o 
depășire de cîteva luni a 
termenului de punere în 
funcțiune a fabricii. Ajun- 
gînd aici lucrurile, va a- 
pare necesitatea trimiterii 
spre alte fabrici a mii de 
vagoane cu sfeclă de za
hăr..."

Consecințele se întrevăd 
deci. Cu ce măsuri vor răs
punde factorii interesați 
pentru preîntîmpinarea 
lor și crearea condițiilor 
necesare bunului mers al 
lucrărilor de investiții la 
acest important obiectiv 
industrial ?

Centrala electrică Borzești se află într-o nouă etapă de dezvoltare. în prezent se fac lucrări de construcfii 
pentru

ar putea fi date în funcți
une la termen.

Totuși, în urma unei a- 
nalize mai atente se con
stată că realizările sînt de
parte de a oglindi posibi
litățile reale ale construc
torilor. Deficientele por
nesc încă de la planificare. 
Există o neconcordanță de 
plan între cele două părți 
contractante. în timp ce în 
planul de investiții al fa
bricii este prevăzută pen
tru acest an suma de peste 
23 milioane lei, în planul 
constructorilor s-au stabilit 
numai... 18 800 000 lei. „Acum 
ducem tratative cu între
prinderea de construcții 
pentru a ne realiza șl a- 
ceastă diferență — ne-a

spus ing.
COLAEVICI, șefa servi
ciului investiții din fabri
că. Dar deși ni s-a promis, 
rezolvarea ei nu este cer
tă." Reiese, deci, necesita
tea ca forurile de resort ale 
beneficiarului și construc
torului să soluționeze acea
stă divergență de sarcini și 
mai ales să acționeze asu
pra cauzelor care au gene
rat discordanța amintită. 
„O cauză principală a ne- 
concordanței dintre sarci
nile de plan constă în aceea 
că institutul de proiectări 
din cadrul Ministerului In
dustriei Ușoare ne-a trimis 
documentația ■ cu multă în
tîrziere — ne-a relatat ing. 
ION BONDOC, directorul 
întreprinderii 12 construc
ții — Constanța. Nici pînă 
acum n-am primit proiec
tele pentru instalația de 
ventilație, detaliile tîmplă- 
riei metalice, iar detaliile 
pentru izolație au sosit de 
abia zilele trecute. în a- 
ceastă situație, este lesne 
de înțeles că nici noi, ne- 
știind toate amănuntele de 
construcție și sumele res
pective, n-am putut să ela
borăm un plan valoric co
respunzător posibilităților 
noastre și cerințelor bene
ficiarului".

Am lăsat mai la urmă 
consecințele acestei discor
danțe. Despre ce e vorba 7 
După cum am arătat mai 
înainte, planul valoric la 
lucrările de construcții- 
montaj pe semestrul I a 
fost depășit pe acest șan
tier. Dar el reprezintă mal 
puțin de 30 la sută din pla
nul anual. în aceste con
diții, este de mirare de ce 
atît întreprinderea con
structoare cît și forul el 
tutelar sînt mulțumite că 
s-a depășit planul. Iată, în 
acest sens, părerea tov. 
ing. NICOLAE ZERNO- 
VEANU, director al Direc
ției tehnice de lucrări in
dustriale din cadrul Minis
terului Industriei Con
strucțiilor : „Consider că 
nu este o greșeală faptul 
că la acest șantier nu s-a 
planificat și realizat pe pri
mul semestru jumătate din 
volumul anual de construc- 
ții-montaj. întotdeauna 
cînd apreciem activitatea 
unei întreprinderi în subor
dine, noi avem în vedere 
realizările ei ne total. Din

vagoane, erau necorespun
zătoare. Am chemat furni
zorul, care imediat a în-

Iată-ne la șantierul Fa
bricii de zahăr— Oradea. 
Din. planul, anual de peste 
102 milioane lei, s-au rea
lizat în 6 luni lucrări fa 
vâloare-.de 41 730 OOOTei. La 
construcțli-montaj propor
ția realizărilor este de 46 la 
sută. Ș-a reușit astfel ca de 
la o.lună la alta ritmul lu
crărilor de construcții să 
fie constant superior și să 
se- cîștige fa general un a- 
vans’sensibil, față de grafi
cul-stabilit. încheind bilan
țul, primei jumătăți -a anu
lui, constructorii- și-au pro
pus ca prin eforturile sus
ținute și o muncă tot mal 
bine organizată să păstre
ze și chiar să mărească a- 
vansul cîștigat pînă acum.

— Se pare însă că acea
stă dorință nu va fi așa 
ușor realizabilă — ne-a re
latat tov. TEODOR OLA- 
RU, directorul Sucursalei 
regionale Crișana a Băncii 
de Investiții. Nu s-au pri
mit la timp vibratoarele de 
adîncime și două betonie
re de la întreprinderea nr. 
9 construcții-montaj Cluj, 
500 tone oțel de diverse 
mărci și dimensiuni de la 
Combinatul siderurgic Hu
nedoara, baza nr. 3 Iași și 
uzinele „Grlvița Roșie" — 
București, precum și im
portante cantități de ma
teriale de construcție.

Sprijinul și intervențiile 
organelor locale de partid 
șl de stat au făcut ca, în 
parte, aceste lipsuri să se 
remedieze „din mers" în 
luna iunie. Altele sînt în 
curs de soluționare. Rămî- 
ne totuși o problemă im
portantă, care pînă acum 
nu s-a putut „mișca" ă- 
proape deloc din punctul 
mort. Iată ce ne-a spus în 
acest sens IOAN DORDAI, 
inginerul șef al șantieru
lui.

— La hala principală de 
fabricație, cel mai mare o- 
biectiv de realizat, am ter
minat fundația pentru car
casa exterioară și se apro
pie de sfîrșît execuția fun
dației la planșeele interi
oare. Ar urma montarea 
structurii metalice, adică 
executarea carcasei exteri
oare a halei. Cele 916 tone 
de construcții metalice ne
cesare, precum și alte 1133 
tone necesare Ia • planșeele 
interioare ale halei trebuia 
să le primim din luna mai 
de la uzinele din Bocșa. 
Nu ne-au sosit însă nici 
pînă acum.

Nu s-ar putea spune că 
această situație nu este cu
noscută în general de toți 
factorii interesați. S-au fă
cut nenumărate încercări 
de rezolvare a problemei, 
împreună cu beneficiarul 
s-a întreprins recent a cin- 
cea deplasare la Bocșa pen
tru definitivarea livrărilor, 
în urma unei înțelegeri în
cheiate în luna martie în
tre Ministerul Industriei A- 
limentare și Ministerul In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini s-a hotărît 
vrarea construcțiilor

— Ce este cu înființarea- 
grupului tehnic de supra
veghere a investițiilor ?

— El reprezintă o formă 
nouă de organizare, expe
rimentată în cadrul Minis
terului Industriei Chimice. 
După cum se știe, în ca
drul marilor uzine și com-

întârzierile
utilajelor și proiectelor 

ale ritmu-

semnalat și mai există ne
ajunsuri. „încă de la des
chidere, șantierul a dus 
lipsă ;de brațe de muncă, 
în special cadre calificate 
— ne-a spus ing. ALE
XANDRU RĂDUCANU, 
inspector bancar. în pre
zent, este deficitar la zi
dari, dulgheri, montori pre
fabricate. Multă vreme a

Situația de pe acest șan
tier craiovean este deci în 
totală discordanță cu rit
mul alert de lucru înregis
trat pe o serie de șantiere 
de construcții industriale 
din țară. Rămînerea în 
urmă apare cu atît mai 
surprinzătoare cu cît, acum 
vreo șase-șapte luni, deci 
la începutul anului, colec
tivul șantierului era lău
dat că a demarat bine lu
crările, că respectă grafi
cele de execuție. Solicităm 
explicații aprofundate. Pen
tru început, iat-o pe pri
ma : „O lucrare critică, 
care condiționează intra
rea în funcțiune a fabricii 
de azotat de amoniu, avînd 
ciclul cel mai lung de e- 
xecuție, este turnul de gra- 
nulare — ne-a spus ing. 
EUGRAF SILVESTRU, de 
la șantierul de montaje. 
Deși trebuia să începem 
montajul construcției meta
lice încă de la sfîrșitul lu
nii aprilie, sîntem în iulie 
și încă n-am „atacat" acea
stă lucrare. Una din cauze 
este că nu s-a ajuns încă 
la o soluție unică pentru 
protecția anticorozivă. Au 
trecut mai bine de trei săp- 
tămîni de la sosirea pri
melor părți din construcția 
metalică, dar acestea stau 
în depozit și așteaptă..." -

Care este punctul de ve
dere al beneficiarului 7 
„Realizările actuale de pe 
șantier sînt scăzute, deoa
rece, practic, în semestrul 
I nu s-au putut executa 
decît lucrări de construcții 
și doar în mică măsură 
lucrări de construcții me
talice și montaje — a ară
tat tov. CONSTANTIN 
CORNEA, inginer șef al 
combinatului. Valoric, vo
lumul lucrărilor putea fi 
majorat numai prin asigu
rarea utilajelor grele, am
plasate în aer liber, pen
tru care au fost create con
diții de începere a monta
jului încă din luna aprilie 
a.c.“.

Servlndu-ne acest argu
ment „tare" — întîrzierea 
sosirii utilajelor și cons
trucțiilor metalice — bene
ficiarul a pierdut însă din 
vedere că principala făs- 
pundere în această privin
ță îi revine lui și forului 
său tutelar, întrucît nu au 
coordonat lucrările de con
strucție și montaj cu grafi
cele de asigurare a mate
rialelor și echipamentului 
tehnologic din țară și din 
import. Prin contractul cu 
furnizorul extern nu s-a 
stabilit de la început o e- 
șalonare a furniturii pe 
luni și repere principale în 
intervalul de livrare pre
văzut, care să permită „a- 
tacarea" din plin a lucră-

plan secundar. Or, exis
tența grupului tehnic de 
supraveghere a investițiilor 
permite uzinei să-și orga
nizeze foarte bine activita
tea de investiții, fără a 
frîna cu nimic producția. 
Pe lîngă urmărirea îndea
proape a execuției lucră
rilor, se poate asigura o co
laborare strînsă cu secto
rul de producție al uzinei. 
De asemenea ta ce priveș
te pregătirea cadrelor sau 
recepția unor instalații 
complexe speciale am pri
mit în permanență — prin 
intermediul grupului — un 
ajutor eficient din partea 
personalului tehnic din 
producție. Pe scurt, grupul 
stimulează punerea în va
loare a inițiativei și price
perii constructorilor și 
montorilor, asigură o con
lucrare strînsă între bene
ficiar, constructor, proiec
tant și furnizorii de uti
laje și materiale — ceea ce 
dă garanția punerii în 
funcțiune, cu cîteva luni 
înainte, a noilor obiective 
ale uzinei din Slatina.

acest punct de vedere în- 
treprinderea‘ de. construcții 
nr. 12 — Constanța stă des
tul de bine. Planul anual 
valoric a fost realizat în 
proporție de 56 la, sută". 
Ciudată părere 1 Vasăzică, 
dacă întreprinderea de con
strucții a realizat planul de 
producție pe total (ea exe
cută lucrări și pe alte șan
tiere), poate fi considerată 
fruntașă,.chiar în condițiile 
cînd la unele obiective pla
nificarea și realizările sînt 
sub posibilități.

După cum se vede, direc
torul tehnic, partizan al 
„cifrelor globale, medii", 
încearcă să escamoteze u- 
nele. neajunsuri. Pe șantier, 
nu totul ă mers bine, s-au

a reliefat experiența 
pozitivă acumulată de colectivele unor 
șantiere, precum și anumite rămîneri în 
urmă în execuția lucrărilor la unele o- 
biective de investiții. Indicația dată de 
conducerea partidului ca în primul se
mestru să se realizeze 50 la sută din pre
vederile planului anual de investiții nu a 
fost privită, în unele cazuri, cu răspunde
rea cuvenită. Cauzele rămînerilor în 
urmă constau — așa cum se desprinde și 
din ancheta de față — în deficiențele care 
persistă pe unele șantiere în organizarea 
lucrărilor, în folosirea utilajelor și forței 
de muncă, în aprovizionarea cu diferite 
materiale de construcții și asigurarea cu 
cadre de muncitori calificați. Realizarea 
ritmică a planului a fost grevată, de ase
menea, de neasigurarea Ia timp a anu
mitor proiecte, ca și a unor utilaje teh
nologice sau construcții metalice, ca ur
mare a nelivrării, necontractării din vre
me sau stabilirii unor termene de livrare 
necorelate cu necesitățile de montaj. 
Timpul nu așteaptă șl, de aceea, se im
pune ca toți factorii care poartă răspun
derea pentru realizarea planului de in
vestiții — ministere titulare, proiectanți, 
constructori și furnizori de utilaje tehno
logice și construcții metalice — să exa
mineze serios situația existentă pe unele 
șantiere, pentru a desprinde clar toate 
cauzele întîrzierilor și a lua cele mai ur
gente și eficiente măsuri care să ducă la 
recuperarea grabnică a rămînerilor în 
urmă, la accelerarea ritmului de execu
ție a lucrărilor de construcții-montaj. În
deplinirea integrală a planului de inves
tiții pe acest an are o mare însemnătate 
pentru realizarea prevederilor planului 
cincinal, pentru înfăptuirea programului 
de dezvoltare a economiei naționale ela
borat de Congresul al IX-Iea al parti
dului.

Am continuat ancheta la 
Iași, la un nou obiectiv a- 
flat în construcție — Uzina 
de fibre poliesterice. Chi
mistul ION STAICU, direc
torul uzinei, ne-a relatat 
că proiectanți! de la 
IPROSIN București, îm
preună cu cei de la filiala 
din Iași a acestui institut, 
au conceput ca halele să 
fie executate din elemen
te de beton și prefabricate, 
tacit perioada de construc
ție să fie cît mai scurtă. 
Sarcina de antreprenor ge
neral pentru • execuția noii 
uzine ieșene a revenit con
structorilor șantierului nr. 
3 din Iași a ISCM din ora
șul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Dar, la început, dato
rită unor neajunsuri fa or
ganizarea de șantier, acti
vitatea constructorilor a 
fost vizibil frînată. Cu 
timpul, însă ritmul s-a re
dresat...

— în primul rînd, ne spu
nea ing. GAVRIL BALAN, 
șeful șantierului, s-au sec
torizat obiectivele după 
importanta și așezarea lor 
teritorială, în loturi mari 
de lucru, fapt ce ne-a per
mis să redistribuim mai 
judicios forța de muncă și 
utilajele. Rezultatele n-au 
întîrziat să se arate. Recu
noaștem însă că ele nu s-au 
ridicat la nivelul posibili
tăților.

— De ce 7

unor uzine 
să devanseze 
expediere a 

unor utilaje și construcții 
metalice. Dar nu numai 
angajamentele au rămas 
simple vorbe în vînt, ci 
chiar și multe dintre obli
gațiile precizate expres prin 
contracte. Restante mari au 
mai ales uzinele „Grivița 
roșie“-BUcurești și Uzina 
de utilaj chimic din Plo
iești. Constructorii și mon
torii combinatului chimic 
craiovean așteaptă din par
tea uzinelor furnizoare să 
recupereze neîntîrziat aces
te restante, să livreze uti
lajele în ordinea și la ter
menele stabilite. Alături de 
asigurarea în timp util a 
echipamentului tehnologic 
din import, aceasta este o 
condiție „sine qua non" 
pentru construirea și da
rea în funcțiune la timpul 
prevăzut a noilor capaci
tăți de producție.

în cursul anchetei ne-au 
fost relevate și alte cauze 
care au influențat și in
fluențează nefavorabil rit
mul de lucru pe șantier.

— Proiectantul, IPRAN- 
București, ne produce mari 
greutăți în asigurarea do
cumentației tehnice — ne 
spunea tov. PAUL CHIS- 
COP, inginer șef la I.S.C.M.- 
Craiova. Multe din proiecte 
ne-au sosit cu întîrziere 
ori incomplete. în ultimul 
timp, IPRAN ne-a trimis 
proiecte de montaj provi
zorii, care se vor modifica 
în mod sigur cînd vor fi 
cunoscute toate elemente-

locuit produsele de slabă 
calitate șl care ne-a livrat, 
în continuare, numai ma
teriale cu caracteristici po
trivit contractelor. La fel 
am procedat șl în cazul 
blocurilor de cărbune, so
site tot din import.

Constructorii de pe șan
tierul obiectivelor din e- 
tapa a Il-a de dezvoltare 
a Uzinei de aluminiu din 
Slatina au realizat în pri
mul semestru 60,5 la sută 
din planul de construcții și 
montaj prevăzut -în acest 
an. O asemenea realizare 
ne-a fost comunicată de 
tov. IAROSLAV GAVRI- 
LIUC, iuținerul șef cu in
vestițiile din uzină. Tra
dusă în timp, ea înseamnă 
o devansare. cu aproape 5 
luni a termenelor de pu
nere în funcțiune a obiec
tivelor. Pe scurt, situația 
pe „frontul" diverselor lu
crări, la încheierea semes
trului, era următoarea : la 
stația de redresori cu si
liciu, montajul tehnologic 
la subsol se apropie de 
sfîrșit, iar Ia parter și eta
jul tehnic — se află în pli
nă desfășurare. în ce pri
vește hala a III-a de elec
troliză, în prima ei jumă
tate finisajul interior .este 
terminat și se execută 
„brascarea" cuvelor — ulti
ma operație din succesi
unea tehnologică a lucră
rilor de construcții-montaj. 
S-au montat primele 4, din 
cele 7 agregate complexe 
de deservire a cuvelor de 
electroliză. Acum, se apro
pie de sfîrșit pregătirile 
pentru începerea probelor 
electrice și mecanice la a- 
gregatul de deservire a 
cuptorului,’ se montează 
transportoarele pentru a- 
nozi, urmînd a se începe 
montajul instalațiilor de 
automatizare. Lucrările 
sînt înaintate și la turnă
toria de aluminiu. Se -lu
crează din plin la monta
jul tehnologic al celor două 
cuptoare.

— La baza ritmului in
tens de lucru — ne spunea 
inginerul șef — au stat mai 
mulți factori. Este vorba 
de organizarea judicioasă 
a lucrărilor, încă de la în
ceputul lor, utilizîndu-se 
metoda drumului critic. A- 
ceasta a permis o sincro
nizare perfectă a eforturi
lor, asigurarea frontului de 
lucru pentru toți construc
torii și montorii de pe șan
tier.

— Cum a. fost fructifi
cată. experiența dobîndită 
în prima etapă ?

— în mod creator, încă 
din proiectul de organizare 
a șantierului. Astfel, la 
noua hală de electroliză s-a 
inversat succesiunea lucră
rilor de construcții față de 
halele I și II. Ca urmare, 
durata de execuție a halei 
a III-a s-a scurtat cu circa 
3 luni. Totodată, prin folo
sirea schelelor mobile me
talice la finisajul pereților 
clădirilor și a fațadelor la 
cuptorul de coacere și la 
hala de electroliză, s-au ob
ținut însemnate economii 
de timp și de materiale.

Așa cum am putut con
stata la fața locului, pentru 
desfășurarea în ritm rapid 
a execuției lucrărilor, be
neficiarul și-a adus o con
tribuție substanțială, res- 
pectîndu-și obligațiile ce 
i-au. revenit. Pregătirea in
vestiției s-a făcut temeinic, 
din timp și organizat. Chiar 
la începutul anului el a pus 
la dispoziția executanților 
84 la sută din documenta
ția de execuție necesară. 
Ordinea rațională a predă
rii proiectelor a permis o 
succesiune logică în reali
zarea construcțiilor și mon
tajelor. Un merit deosebit 
în această privință l-au a- 
vut proiectanți! Institutu
lui de proiectări și cerce
tări pentru industria meta
lelor neferoase șl rare — 
București. Ei nu au privit 
predarea proiectelor numai 
sub aspectul valoric, ci au 
urmărit ca documentația să 
fie executabilă în anul de 
plan. Este de reținut, tot
odată, strădania proiectan- 
ților pentru adoptarea u- 
nor soluții constructive e- 
ficiente : gradul de prefa
bricate a structurilor de 
rezistentă atinge 70—80 la 
sută pe obiect. în plus, be
neficiarul a contractat din 
timp utilajele tehnologice, 
construcțiile metalice șl 
materialele necesare. Mi
siunea lui nu s-a oprit aici. 
A urmărit continuu la fur
nizori respectarea contrac
telor, i-a ajutat în procu
rarea diferitelor materiale.

— Intransigenți, ne relata 
inginerul șef, am fost și la 
recepția materialelor con
tractate din import. De pil
dă, produsele refractare din 
import pentru cuptorul de 
coacere sosite în primele

în primul semestru, pe 
șantierul noii unități de în
grășăminte azotoase de la 
Combinatul chimic Craio
va s-a realizat doar 20 la 
sută din planul anual de 
investiții și 29,6 la sută la 
construcții și montaje. 
Comparativ cu graficele, 
se semnalează întîrzieri, de 
la 15 zile la două luni, la 
un șir de obiective : hala 
compresoarelor de sinteză 
de la fabrica de amoniac, 
secția de fabricație uree, 
depozitul de uree în vrac, 
hala 
de la 
tic și 
zinal.
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BILANȚUL
STUDENȚIE

Opinii ale cadrelor

didactice din
învățământul

activistului
cultural

Noi discuri

Mozart
RECVIEMULExpoziția „Arta populară
IN RE MINOR

VITAN

Mircea SIMIONESCU

Zoltân, 
de fizi- 
„Babeș- 
„Anul I

irosește
timpul

Ini olt ți al formelor de lu
cru cu studenții»

Intr-o serie de facultăți, 
situația „școlară* a unor 
studenți este cel puțin ciu
dată. Cu toate că durata de 
școlarizare în facultatea 
respectivă nu depășește 3 
sau 5 ani, anumiți tineri 
vor putea sărbători în cu- 
rînd... un deceniu de viață 
studențească. Prof. C. Ca- 
listru, decanul Facultății de 
chimie industrială a Insti
tutului politehnic din 
Iași, ne-a furnizat citeva 
exemple concrete: Sîrbu 
Elisabeta — înmatriculată 
în 1960, In anul universitar 
1966—1967 este abia în anul 
III ; Stejar Valentin, Ne
meș Horia, Toma Stela — 
intrați în facultate în 1960, 
sînt numai în anul IV ; Bă- 
descu Constantin — trebuia 
să fie absolvent în promo
ția 1966—1967 dar n-a ajuns

„ELECTRECORD"

VINE PE PLOAIE :
INTRE POPOARE 

uzină de lapte) — 10:

Instantaneu de la Centrul de calcul electronic al Universități București
Foto : Ager preș

a regiunii Maramureș"

concursu- 
să nu se 
pe facul- 
repartiza- 

rea studenților pe secții să 
aibă loc în am? mai mari, 
în cunoștință de cauză, 
după o atentă evaluare a

decît în anul II. „Consider 
că în acest domeniu tre
buie restabilită ordinea. Să 
nu se mai admită reexami
nările repetate, de care se 
folosesc unii studenți ne- 
conștiincioși pentru a-și 
prelungi studenția, iar cei 
care sînt a doua oară re- 
petenți să nu mai fie ad
miși la cursuri de consiliul 
facultății decît în cazuri ab
solut justificate".

Unele cadre didactice uni
versitare, printre care prof, 
dr. ' "

UCIGAȘI
cinemascop : CAPITOL —

acum.
13.30;
11.15:
DIA
18.45 :
© N-A DANSAT DECÎT O VARĂ 
CINEMATECA — 10; 12; 14; 16.30 
13.45; 21.

amma- 
în tim- 
acestei 
muncii 
anoni- 

posibi- 
să cunoaștem,

• AVENTURILE LUI
HOLD (ambele serii)
TOȚII ACASĂ — 15;
RIE IN STIL ITALIAN 
CENTRAL.

• PENTRU UN PUMN DE DOLARI
— cinemascop : DACIA (completare

WERNER
9,30; CU

18; CĂSĂTO-
20,45 :

® RIO CONCHOS — cinemascop 
POPULAR (completare Pectina) — 
15.30: 18; 20,30.
• BANDA DE LAȘI : MUNCA (com
pletare Gustav pesimistul) — 15; 17: 
19; 21.
O JUANA GALLO : MOȘILOR - 
15,30; 18; la grădină — 20.15.

scos 
zuri 
care, 
timp
3—4 săptămîni) 
minau în măsura

— cinemascop
tare Chemarea vulcanilor)
18; 20.30.
• FERNAND COW-BOY:
15,30; 18.
O PRINTRE VULTURI — cinema
scop : MIORIȚA (completare Orizont 
științific nr. 5/1967) — 15.30; 18: 20.30. 
VOLGA (completare Uneltele gîn- 
dirii) — 8.30; 11; 13,30: 16: 18.30; 21.

lui’ de studenți — în rea
litate elemente neconștiih- 
ciogse și fără reale aptitu
dini — de la o facultate la 
alta.

Evident, dincolo de cau
zele semnalate aici, rezul
tatele necorespunzătoare la 
învățătură ale unor studenți 
se datoresc și slabei munci 
educative desfășurate pe 
alocuri de organizațiile de 
partid și de tineret, de fo
losirea în mică măsură a 
formelor existente pentru 
stimularea tinerilor spre o 
pregătire temeinică, ritmi
că, spre îndeplinirea exem
plară a îndatoririlor uni
versitare. La toate acestea 
se adaugă caracterul încă 
insuficient de stimulativ al 
sistemului de acordare a 
burselor studențești. „Nu
mărul mare de burse la 
unele facultăți și condițiile 
ușoare pentru obținerea 
lor nu constituie un ele
ment de emulație intelec
tuală" — releva prof. dr. 
docent M. Răvărut. ,

Discuția de fată a scos 
la iveală încă o dată faptul 
că fiecare verigă și fiecare 
latură componentă a pro
cesului instructiv-educativ 
din învățămîntul superior 
dispune încă de resurse ne
valorificate pentru îmbună
tățirea continuă a pregătirii 
tinerilor specialiști, pentru 
întărirea disciplinei univer
sitare și cultivarea spiri
tului de răspundere al stu
denților pentru îndeplini
rea obligațiilor lor.

Anchetă realizată de 
Florica DINULESCU 
Alexandru MURESAN 
Victor DELEANU

Așa cum observa 
unul dintre biografii 
săi, Mozart n-a lăsat 
moștenire urmașilor, ca 
mulți alți mari compo
zitori, un sistem mu
zical dintre acelea care 
deschid noi orizonturi 
creației; in schimb, el 
a dăruit artei un stil 
care, prin marea lui 
frumusețe și originali
tate, este perfect inte
ligibil, oferind epigoni
lor deplina posibilitate 
de descifrare dar și de 
imitare. Mulți compo
zitori care au urmat au 
„mozartianizat", spre 
nenorocul lor. Unul 
dintre aceștia a făcut-o 
însă cu geniu, înțele- 
gînd din capul locului 
să-și ascundă, cu mo
destie, propria perso
nalitate în umbra ace
leia a marelui său ma
estru, și în folosul o- 
perei sale. Se numea 
Franz Xaver Siissma- 
yer și îi fusese elev. 
Lui îi datorăm forma 
actuală a RECVIEMU
LUI, capodoperă de o 
copleșitoare adîncime, 
una dintre lucrările 
monumentale pe care 
n-a reușit să o defini
tiveze. Siissmayer cu
noștea nu numai schi
țele și încercările, dar 
și intențiile și senti
mentele care-l 
feră pe Mozart 
pul elaborării 
opere. Datorită 
sale inspirate și 
me, avem astăzi 
litatea 
într-o redactare căreia 
nu-i putem pune la în
doială autenticitatea, 
una dintre culmile gîn- 
dirii mozartiene.

Discul „Electrecord" 
pe care-l prezentăm 
(ECE-0259) este prima 
înregistrare integrală la 
noi a acestei capodo-

18,00 — în direct... Emisiune economică. Calitate 
si ritmicitate. Transmisiune de la Uzina 
„Electromagnetica".

18.30 — Pentru copii — Eoranul cu păpuși t „Fata
babei și a moșului" de Tudor Cetin, adap
tare după basmul lui Ion Creangă. Pre
zintă colectivul Teatrului de păpuși din 
Botoșani.

19,05 — Pentru tineretul școlar : 1001 de întrebări.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 — Aventurile lui Tarzan.
20.30 — Cabinet medical TV. Tratamentul balnear.
20.50 — Orașe și orașe.
21,00 — Teatru în studio : „Suflete tari" de Camil 

Petrescu.
23,00 — Telejurnalul de noapte.

— 10; 12.15: 14.30; 16.45: 
(la ambele completarea 
Podul Ponoarelor).
• COMPARTIMENTUL 
LOR
9.15; 11.30: 13.45: 16,15; 18,30; 21; la 
grădină — 20.30. GRĂDINA BUCEGI
— 20,15. GRIVITA (completare Și

. putină gimnastică) — 9: 11.15; 
16; 18.30: 21. GLORIA — 9: 
13.30; 16: 18.15; 20.30. MELO- 
- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 :

21.

Profesia de activist cul
tural, statornicită în am
bianța vieții noastre coti
diene o dată cu saltul înre
gistrat de cultura româ
nească în ultimele două de
cenii, reprezintă o sarcină 
de mare răspundere socială 
și, în același timp, de reală 
dificultate. Spre deosebire dc 
alte meserii, unde bunurile 
produse oferă baza unei es
timări reale a muncii de
puse, în acest domeniu de 
activitate criteriul de apre
ciere a folosirii raționale a 
timpului de lucru — mă
sura în care activitatea cul- 
tural-educativă, privită în 
perspectivă, înregistrează 
salturi valorice — este mult 
mai estompat și, poate de 
aceea, adesea ignorat.

Există. în întreaga țară, 
în fruntea forurilor și insti
tuțiilor culturale o adevă
rată armată de specialiști în 
problemele culturii de ma
să, mulți dintre ei însufle
țiți de o sinceră pasiune 
pentru meseria aleasă. Mai 
există însă și o altă catego
rie de activiști culturali. 
„Radiografia" unui interval 
de timp din programul lor 
de activitate ne-ar indica 
un veritabil tipic prestabilit 
al preocupărilor. Se pleacă 
pe teren, avînd de acoperit, 
într-un număr de zile, un

lui al VIIT-lea. La fața lo
cului se găsea întregul ac
tiv cultural al raionului, în 
frunte cu secretarul comite
tului de cultură și artă. 
Cu toate acestea, cu puțin 
timp înaintea începerii con
cursului nu se știa amănun
țit ce cuprinde programul 
fiecărei echipe, nu se încer
case să se combine de ase
menea natură numerele ar
tistice pentru a se oferi pu
blicului un adevărat specta
col folcloric, și nu o însăi
lare întîmplătoare de cîntece 
și dansuri disparate. Mai 
mult: se ignorase faptul că 
în comuna respectivă ora 
cînd sătenii vin deobi- 
cei la căminul cultu
ral este abia după prînz. 
Așa se face că primele for
mații de amatori au jucat în 
fața unei săli goale, iar a- 
tunci cînd căminul s-a um
plut, căderea cortinei a a- 
nunțat încheierea unui pro
gram care n-a slujit nimă
nui.

Care este explicația risi
pei inutile de energie, a e- 
forturilor adesea pline de 
bunăvoință dar rămase fără 
nici o finalitate practică ? 
După părerea unor cadre 
de conducere din cultura 
de masă, cauzele ar fi incom
petența, nepriceperea, opa
citatea la tot ce este nou

pere. O echipă de ai 
tiști înzestrați, sub con 
ducerea talentatului di
rijor Nicolae Boboc, a 
dat viață marilor fru 
museți ale partiturii. In 
fruntea distribuției, so
prana Emilia Petrescu 
își dovedește încă o 
dată excepționalele-i 
calități de interpretă a 
clasicilor — sensibilita
te, muzicalitate, depli
na înțelegere a stilului 
Viorica Cortez-Guguia- 
nu (mezzo-soprană), 
Valentin Teodorian 
(tenor) și Marius Rin 
zler (bas) o întovără
șesc în cvartetul solist, 
cu valori vocale și dra
matice dintre cele mai 
alese. Orchestra și co
rul Filarmonicii de stat 
„Banatul" din Timi
șoara (maeștri de cor : 
Ion Românu și Mircea 
Hoinic) împlinesc cu 
mare acuratețe, și ade
sea cu strălucire, mo
mentele de ansamblu, 
de o remarcabilă forță 
expresivă.

înregistrarea tehnică 
(semnată de ing. Eu
gen Wendel) se dis
tinge prin echilibru 
(deosebit de bună cap
tarea realizată în Cate
drala catolică din Ti
mișoara), prin redarea 
atentă a miorițelor și 
dozarea judicioasă a 
vocilor față de ansam
blu.

Calitățile deosebite 
ale discului, prin mij
locirea căruia amatorii 
de muzică au posibili
tatea să cunoască înde
aproape una dintre ma
rile creații ale geniu
lui mozartian, reco
mandă noul disc „E- 
lectrecord" ca o reali
zare de cultură de înalt 
prestigiu.

BAIA MARE (corespondentul „Scînteii"). — Cu prilejul celei de-a 
patra bienale de artă populară, la Baia Mare s-a deschis expoziția 
„Arta populară a regiunii Maramureș". Au fost expuse peste 350 obiec
te de artă populară reprezentînd cunoscutele zone etnografice mara
mureșene — Oaș, Lăpuș, Chioar, Codru și Maramureș. Vizitatorii pot 
admira costume naționale de o neasemuită frumusețe, țesături și cusă
turi artistice realizate în raioanele Sighet și Vișeu, vestite cioplituri și 
incrustații în lemn, vase de ceramică din centrele olărești Vama și Să- 
cel, obiecte de uz casnic ornate cu motive populare, straițe, ștergare, 
diferite obiecte vestimentare.

• STRĂINA : DOINA (completare 
Dialog cu stelele) — 11,30; 13.45; 16; 
18,30; 20.45.
• ALO, JAPONIA ! — RĂSPÎNDI- 
REA FRUCTELOR ȘI SEMINȚELOR 
— GUSTAV FACE CURĂ DE SLĂ
BIRE : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
• MAIORUL ȘI MOARTEA — cine
mascop : GIULEȘTI (completare Es
capada) — 15,30: 18; 20,30. FLOREAS- 
CA (completare Orizont științific nr. 
5/1967) — 9;
20,45.
O MOARTEA
ÎNFRĂȚIREA
(completare O
16; 18,15; 20,15.

• SPARTACUS — film pentru ecran 
panoramic : PATRIA — 9: 12,45; 
16,30; 20.15.
• COMISARUL X — cinemascop : 
SALA PALATULUI (seria de bilete 
1998) — orele 20, REPUBLICA — 9,15; 
11.30; 14; 17: 19,15; 21.30. BUCUREȘTI 
— 9; 11,15; 13,30; 16,45; 19; 21.15, STA
DIONUL DINAMO — 20.15 (la toate 
completarea Dacă treci Podul Ponoa
relor), STADIONUL REPUBLICII — 
20.15.
• PESCARUL DIN LOUISIANA : 
LUCEAFĂRUL — 10,15; 12,30; 15,30; 
17,45; 20. FESTIVAL — 9; 11,15: 13,30; 
16,30: 18,45; 21. MODERN — 9,30; 
11.45: 14; 16,30: 19; 21.15. ARENELE 
LIBERTĂȚII — 20.30 (Ia toate com
pletarea Tradiții), FEROVIAR — 8.45; 
11; 13,15; 15,30: 18; 20,30. EXCELSIOR

19.15: 21,30 
Dacă treci

anumit itinerar. în fiecare 
localitate, activistul se in
formează despre activitatea 
bibliotecii, a căminului cul
tural sau casei de cultură, 
asistă la diverse manifestări, 
transmite diverse indicații 
generale (în urma unei vi
zite care durează maximum 
1—2 zile 1). Reîntors la cen
tru, el redactează dări de 
seamă asupra celor consta
tate. Și apoi... povestea se 
reia de la început.

Faptele. arată că tipul de 
activist cultura] la care 
ne-am referit desfășoară o 
muncă adesea obositoare, 
umblă pe teren, nu-și pier
de timpul stînd degeaba, 
poate oricînd să și-l justi
fice, dacă i se cere. Am fă
cut sublinierea deoarece am 
întîlnit, la Constanța, urmă
toarea situație : Comitetul 
regional de cultură și artă, 
pentru a consolida tuturor 
salariaților săi, din întreaga 
Dobroge, un stil de muncă 
științific, care să pornească 
de la notele specifice ale 
muncii culturale de masă, 
de la problemele ei esen
țiale, întreprinde periodic o 
analiză a modului în care 
poate fi folosit cît mai ra
țional timpul de lucru al 
activistului cultural. Dar 
discutarea bilunară a utili
zării programului de acti
vitate va fi suficientă pen
tru a aprecia munca depusă 
de salariații comitetului ? 
Iar acei activiști culturali, 
mereu pe teren, veșnic preo
cupați de rezolvarea unor 
sarcini imaginare, care re
fac la nesfîrșit ritualul func
ționăresc descris mai sus, 
vor înțelege ineficacitatea 
stilului lor de muncă ? Cu 
siguranță că aprecierea va 
rămîne infructuoasă dacă 
justificarea măruntă, minut 
cu minut, a orarului zilnic 
nu va fi dublată, bineînțe
les, în timp, și de o verifi
care practică, de o probă 
concretă a eficacității ei. 
Aprecierea unei activități 
după criteriul „cît se mun
cește", aplicat mecanic, fără 
a fi corelat cu pandantul 
său, „cum se muncește", se 
dovedește și în cultura de 
masă falimentară.

Investigațiile noastre au 
adeseori la iveală ca
de activiști culturali 
deplasîndu-se pe teren 

îndelungat (uneori 
nu deter- 

aștep- 
tată un reviriment în 
viața culturală a localității 
vizitate. Aceasta deoarece e- 
forturile celor veniți să spri
jine, se canalizează îndeosebi 
asupra unor mărunte ches
tiuni organizatorice (fixarea 
zilei și locului unde se va 
desfășura acțiunea, mobili
zarea prin telefon a forma
țiilor artistice etc.) Dar pro
filul viitoarei manifestări ? 
Conținutul ei ? Paradoxal, 
tocmai acestea sînt lăsate 
în voia soartei. Recent, în 
comuna Hotare, raionul Ol
tenița, a avut loc una din 
fazele raionale ale concursu-

Orizont științific nr. 4/1967) — 7,15—21 
în continuare. TOMIS (completare 
Tradiții) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
la grădină — 20,30.
• ANGELICA ȘI REGELE — cine
mascop : BUZEȘTI — 15,30; 18; la 
grădină — 20,30, LIRA (completare 
Școala mamei) — 15; 17,30; 20.
o ZODIA FECIOAREI — cinema
scop : GRĂDINA DOINA — 20,30. 
GRĂDINA FESTIVAL — 20.30.
• LOCOTENENT CRISTINA : CRlN- 
GASI (completare Fuga Dușkăi) — 
15; 18; 20.30.
O HIPERBOLOIDUL INGINERULUI 
GARIN — cinemascop : BUCEGI 
(completare Cristale fără taine) — 9; 
11,15; 16; 18,15; 20,45.
9 FANFAN LA TULIPE : GRĂDINA 
EXPOZIȚIA (completare Omagiu tea
trului românesc la 150 de ani de la 
primul spectacol în limba română) — 
20,30.
• TIMIDUL : UNIREA (completare 
Jucării) — 15.30; 18.
C LADY MACBETH DIN SIBERIA

FLACĂRA (comple- 
15.30:

• CRĂCIUN INSÎNGERAT: VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂ
RITĂ — cinemascop : LUMINA 
(completare Fotbaliști, nu uitați co
pilăria !) — 8,45; 11,15; 13,30; 15,45;
18.15; 20,45. AURORA (completare 
Gimnastul) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
la grădină — 20,30. ARTA (completa
re Omagiu teatrului românesc la 150 
de ani de la primul spectacol în lim
ba română) — 9: 11,45; 14,30; 17,15: 
20; la grădină — 20,30.
9 DENUNȚĂTORUL : UNION (com
pletare Strănutul) — 15,30; 18: 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII: DOI
NA — 9; 10.

Radu CONSTANTINESCU

cunoștințelor și înclinații
lor acestora.

Dar mal sînt și laturi ale 
procesului de învățămînt 
superior în care — după pă
rerea interlocutorilor noș
tri — sînt necesare unele 
corective, unele îmbunătă
țiri. Iată cîteva.

• Prof. dr. docent Gh. 
Gheorghiev, decanul Facul
tății de matematică-meca- 
nică a Universității „Al. I. 
Cuza" din Iași: „O primă 
greutate pe care o întâmpi
nă un student (îndeosebi 
unul de nota 7) decurge din 
faptul că programele ana
litice și în consecință pre
darea cursurilor nu au gă
sit un echilibru între par
tea clasică a materialului 
faptic șl partea modernă. 
De aici decurge o aglome
rare a cursurilor cu mate
rial faptic, de memorat; 
implicit, unii studenți nu 
pot face față acestei «a- 
valanșe» și rămîn cori
gent! și repetenți. O altă 
dificultate pe care o întîm- 
pină studenții este cauzată 
de repartizarea nepotrivită 
a cursurilor și examenelor 
pe ani și semestre. Pe cînd 
studenții anilor I, III, IV, 
au de urmat cursuri și de 
dat examene la 6—7 disci
pline, cei din anul II, de 
exemplu, trebuie să frec
venteze 11 discipline șl să 
dea 10 examene și un co
locviu.

• Prof. Gâbos 
de la Facultatea 
că a Universității 
Bolyai" din Cluj : 
e relativ ușor. Programul 
anului II este însă șl la fa
cultatea noastră foarte va
riat și foarte încărcat, soli- 
citînd adesea pe studenți 
peste posibilitățile reale de 
asimilare și mai ales de în
țelegere".

• Prof. dr. docent Vasile 
Stratula, decanul Facultății 
de horticultura a Universi
tății din Craiova : „Progra
mul de studiu din facultă
țile noastre este aglomerat, 
nu lasă întotdeauna studen
ților timpul corespunzător 
pentru însușirea materialu
lui predat la cursuri, pen
tru studiu individual, apro
fundat și multilateral. Nu
mărul de ore la disciplinele 
de pregătire generală (chi
mie. matematică etc) depă
șește adesea pe acela al dis
ciplinelor de specialitate, 
iar studenții își dispersează 
preocupările în diferite di
recții care nu sînt legate 
direct și organic de profilul 
viitoarei lor profesiuni”.

In legătură cu acest as
pect al problemei aduse în 
discuție multi din interlo
cutorii noștri au făcut pro
punerea organizării de către 
forurile superioare de în
vățămînt, cu consultarea 
specialiștilor din facultăți, a 
unei atente analize și per
fecționări a planurilor șl 
programelor de învățămînt, 
atît sub aspectul conținutu-

docent N. Rădulescu, 
prorector al Universității 
din Craiova, lector Hie Ni
colae, prorector al Institu
tului pedagogic din Brașov, 
ne-au semnalat și fenome
nul dăunător *1 „exodului" 
de studenți repetent! de la 
o facultate la alta. Regula
mentele universitare în vi
goare permit studenților 
exmatriculați din cauza 
neîndepliniril îndatoririlor 
universitare, ca și studenți
lor repetenți să se „trans
fere" la facultăți similare 
din alte centre universitare, 
sau înrudite (unde să dea 
examene de diferențe). In 
marea majoritate a cazu
rilor ei nu fac față în con
tinuare cerințelor studiului 
superior, obțin aceleași re
zultate nesaiisfăcătoare. în 
plus, exercită influențe 
educative nedorite asu
pra colectivelor prin care 
„trec". In consecință s-a 
propus Ministerului Invăță- 
mîntului o reglementare 
mai strictă și exigentă a 
sistemului de promovare (în 
special de repetare) a ani
lor de studii, punîndu-se o 
anumită stavilă „transferu-

• JOE LIMONADA : COSMOS (com
pletare Trezirea) — 15,30; 18; 20,30.
• MONTPARNASSE 19 : VIITORUL 
(completare Escapada) — 15,30; 18; 
20,30. COTROCENI — 15,30; 18; 20,30, 
o SPIONUL — cinemascop: COLEN- 
TINA (completare Dialog cu stelele)
— 15,30; 17,45.
• IERBURI AMARE : RAHOVA 
(completare Șopîrla) — 15,30; 18; 20.15.
• DOAMNA DE PE ȘINE — cine
mascop : PROGRESUL (completare 
Fuga Dușkăi) — 15.30: 18; 20,15.
• DRAGOSTEA MEA : FLAMURA 
(completare Omagiu teatrului româ
nesc la 150 de ani de la primul spec
tacol în limba română) — 9: 11.30: 
15,30; 18; 20.30.
• VIATA LA CASTEL : DRUMUL 
SĂRII (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea 
Ploiești) — 15; 17.45; 20.30.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : FE
RENTARI (completare Orizont știin
țific nr. 4/1967) — 15.30; 18; 20,30.
• JANDARMUL LA NEW YORK
— cinemascop : PACEA (completare 
Al doilea eu) — 15,45; 18; 20.15.
• WARLOCK — cinemascop : GRĂ
DINA UNIREA (completare Jucării)
— 20,30.
• A FOST CÎNDVA HOT — cinema
scop : GRĂDINA VITAN — 20,30.
• FOTO HABER : GRĂDINA CO- 
LENTINA (completare Dialog cu 
stelele) — 20.30.
• TUDOR — cinemascop (ambele 
serii) : GRĂDINĂ PROGRESUL- 
PARC (completare Mama Iui Adrian)
— 20.15.
• DILIGENTA : GRĂDINA LIRA — 
20,30.
e FRANCH-CANCAN : GRĂDINA 
RAHOVA (completare Fabrica de îm
pachetat fum) — 20.30.

în acest domeniu. Directo
rul Casei creației populare 
a regiunii Dobrogea, Petre 
Stanciu, aprecia că mulți 
dintre activiștii culturali își 
întocmesc bine planurile de 
activitate. „Pe parcurs însă, 
din cauza lipsei de pregă
tire se încurcă în rezolva
rea lor. Aș putea cita aci 
metodiști care vin aproape 
zilnic la mine, întrebîn- 
du-mă cu ce să se ocupe".

Lipsa unei pregătiri co
respunzătoare atrage după 
sine eforturi suplimentare 
din partea activistului cul
tural, sacrificarea unui in
terval mare de timp pentru 
rezolvarea unor sarcini re
lativ simple, iar in cele din 
urmă, ratarea obiectivului 
propus. în acest fel, putem 
explica de ce adeseori in
tensa muncă de teren depu
să de salariații comitetelor 
de cultură și artă și ai ca
selor de cultură nu dă roa
dele așteptate. în raioanele 
Orăștic, Hațeg, în orașul 
Hunedoara metodiștii case
lor de cultură, știind că în 
comune îi așteaptă sarcini 
numeroase, pleacă dis-de-di- 
mineață pe teren. Dar aici 
timpul efectiv de lucru se 
limitează la un interval 
destul de restrîns (după ora 
17), adică atunci cînd și ță
ranii cooperatori și cadrele 
didactice își termină sarci
nile profesionale zilnice. 
Restul timpului este irosit 
de acești activiști culturali 
în mod inutil, în discuții ste
rile sau indicații formale. 
Cel pasionat de meseria pe 
care o are, înarmat cu cu
noștințe de specialitate și 
de cultură generală, se 
familiarizează repede cu 
problemele satului respectiv 
astfel îneît poate să inter
vină efectiv în desfășurarea 
vieții culturale a localității, 
nerezumîndu-se la sfaturi 
de principiu; se străduiește 
să organizeze el însuși ac
țiuni model de la care cei
lalți să aibă ce învăța, caută 
să discute cu forurile de 
conducere locale (sfatul 
popular, C.A.P.) pentru a 
proceda chiar la înlocuirea 
cadrelor culturale incompe
tente, fără tragere de inimă. 
Intr-un cuvînt, activistului 
cultural i se pretinde nu o 
obișnuită „îndrumare meto
dică", sprijin clasic care șa- 
blonizează, aplatizează chiar 
și inițiativele realmente in
teresante. ci o intervenție 
practică, de conținut.

în spiritul acesta propu
nem Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă un 
studiu atent al eficacității 
muncii activiștilor culturali 
în instituțiile regionale, ra
ionale și orășenești. Poate 
că mulți dintre acești „me
todiști", „instructori" etc. 
ar aduce mai mult folos in- 
tegrîndu-se ei înșiși în mun
ca unor cămine culturale și 
biblioteci, decît instruind, 
controlînd, „sprijinind" la 
nesfîrșit pe alții.

Profesorul-maistru Alexandru Hujanu, din Bacău, este 
un rapsod popular cu multiple Îndeletniciri artistice i 
etntă, recită, dansează, pictează. Meșteșugul său pre

ferat este însă sculptura în lemn, lată-l la lucru
Foto : M. Cioc

în fiecare an universitar, 
tradiționala „numărătoare 
a bobocilor", respectiv în
cheierea situației la învă
țătură a studenților, con
semnează, alături de cer
te succese, de reușite 
evidente în însușirea cu
noștințelor predate la 
cursuri — și rezultate mai 
puțin îmbucurătoare. Este 
vorba de studenți promo
vați cu medii „la limită", 
adesea după repetarea unor 
examene și, mai ales, de 
studenți repetenți care la 
confruntarea cu comisiile 
de examinare au probat 
un bagaj scăzut de cu
noștințe, sub nivelul cerin
țelor anului corespunzător 
de studii. Ce cauze generea
ză asemenea nereușite 7

Unii dintre interlocutorii 
noștri consideră că, privind 
lucrurile din punct de ve
dere cronologic, rezultatele 
nesatisfăcătoare la învăță
tură ale anumitor studenți 
iși au originea în slaba 
exigentă și pe alocuri în 
defectuoasa organizare a 
concursului de admitere în 
învățămîntul superior. Pen
tru a-și „acoperi" locurile, 
unele facultăți care bene
ficiază de un număr mai 
restrîns de candidați co
boară ștacheta „pretenții
lor" la limita ei minimă. 
Din această cauză termină 
în mod normal cursurile 
universitare In medie circa 
60 la sută din cei înscriși în 
anul I. (Evident, procentul 
variază de la o facultate la 
alta sau de la o instituție 
de învățămînt superior la 
alta), Ilustrînd cele expu
se mai sus, prof. dr. docent 
Mîhai Răvărut, rectorul 
Institutului agronomic din 
Iași, ne-a relatat:

— La Facultatea de t- 
gronomie, în seria 1961—62 
au fost admiși în anul I 
160 de studenți și au ajuns 
în anul V, în mod normal, 
92. Restul : 12 retrași,
13 repetenți, 22 exmatri
culați șl 21 transferați, 
în seria 1962—63 au fost 
admiși 164 de studenți și au 
absolvit 82, deci numai 50 
la sută. Restul : 21 retrași, 
20' repetenți, SO exmatricu
lați și 11 transferați. După 
părerea mea, una din cau
zele care duc la această si
tuație este următoarea > 
prezentîndu-se la concurs 
un număr mic de tineri 
(uneori, la primul concurs, 
mai ales la Facultatea de 
agronomie, vin mai puțini 
chiar decît numărul locu
rilor) reușesc să intre 
numeroase elemente slabe 
sau chiar foarte slabe. La 
al 2-lea concurs (care se 
tine la agronomie aproape 
în fiecare an pentru ocupa
rea tuturor locurilor în anul 
I) se prezintă candidați care 
nu au de gînd să rămînă la 
facultatea respectivă, ci au 
venit doar ca să se poată 
numi „studenți".

O situație asemănătoare 
ne-a fost. relatată *și de 
conf. Oprea Arsene, de la 
Institutul politehnic din a- 
celași centru universitar. 
Procentajul de candidați 
reușiți la concursul din sep
tembrie 1966 cu medii sub 7 
la facultățile de Hidroteh
nică agricolă, Mecanică a- 
gricolă, Industrie ușoară, 
Construcții, a fost de res
pectiv 92 la sută, 70 la sută, 
80 Ia sută și 76 la sută. „Pe 
de altă parte, lipsa de o- 
rientare profesională, do
rința de a Intra cu orice 
preț în îrivățămîntul Supe
rior fac pe unii absolvenți 
de liceu să se îndrepte spre 
facultăți fără să se gîndeas- 
că dacă aptitudinile lor co
respund domeniului de ac
tivitate ales. Dovadă stu- 
denți cu medii foarte mari 
la bacalaureat, cu note 
mari la admiterea în facul
tate, dar cu 2—4 examene 
nepromovate după prima 
sesiune de examene. De 
aceea, Ia propunerea de a 
se efectua o selecție exi
gentă a candidaților'la con
cursul de admitere în fa
cultăți, o adaug pe aceea 
de a se întreprinde unitar 
și organizat (nu la latitudi
nea fiecărui diriginte sau 
institut superior) o acțiune 
complexă de orientare pro
fesională a absolvenților de 
liceu, după aptitudini reale, 
verificate". Tot în această 
ordine de idei, majoritatea 
cadrelor didactice univer
sitare cu care am stat de 
vorbă au sugerat ca, în vii
tor, desfășurarea 
lui de admitere 
facă pe secții, ci 
tăți, urmînd ca
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Tudor Arghezi poetului
t
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(Urmare din pag. I)

poporului din mijlocul căruia a 
ieșit, a demascat cu vigoare și cu 
nimicitor sarcasm toată putreziciu
nea unui sistem social în agonie. 
Pentru arta sa și pentru poporul 
său, Arghezi, credincios al puterii 
cuvîntului, a luptat bărbătește, 
cu condeiul său, cjnd înțepător ca 
acul albinei, cînd duios ca mîrigîie- 
reă mamei.

Arghezi a fost membru al Aca
demiei. O înaltă cinstire, în gene
ral, pentru cel ales. Dar în cazul 
de față a fost numai o recunoaș
tere oficială a excepționalei perso
nalități a neîntrecutului poet i 
cinstirea a fost a noastră, a celor
lalți.

Amintirea ilustrului nostru coleg 
—• a încheiat vorbitorul — va ră- 
mîne veșnic vie printre noi și 
printre toți urmașii noștri, ca și 
opera sa".

Evidențiind frumusețile fără de 
seamăn ale cîntecului arghezian, 
profunda lui originalitate, legă
tura sa strînsă cu creația folclo
rică, acad. Al. Philippide, președin
tele secției de literatură și artă a 
Academiei, a spus : „Apariția lui 
Tudor Arghezi în literatura româ
nă, la începutul acestui veac, a în
semnat o revoluție în ce privește 
puterea de înnoire a stilului. Și în 
proză și în versuri Arghezi a adus 
dintr-o. dată o înnoire izbitoare. 
Scrisul său nu semăna cu nimic din 
ce se scrisese pînă la el. Rar se 
poate întîlni în istoria literaturii o 
individualitate stilistică atît de pu
ternică cum este aceea a lui Tudor 
Arghezi.

Dar mai uimitor decît. orice altce
va în această individualitate poeti
că este faptul că, deși atît de per
sonală în expresie, opera lui Tudor 
Arghezi cuprinde, în chip funda
mental, elementele caracteristice 
ale geniului popular românesc. Poe
tul a distilat fondul folcloric româ
nesc și a scos din el esențele rafina- 
'e ale poeziei sale. Admirabil lu-

j, într-adevăr, această păstrare a 
mii populare într-o poezie atît de 
nouă ca stil și ca mijloace de ex
presie.

Acum, cînd omul pieri tor s-a 
stins, opera nepieritoare rămîne ca 
un exemplu veșnic viu de mare 
poezie, avînd rara calitate de a în
fățișa în forme foarte personale, de 
o rară originalitate, un fond ome
nesc general, în care sentimentele 
fundamentale ale omului își află o 
expresie mereu nouă, datorită, unei 
forțe de interpretare stilistică ui
mitoare".

Marelui scriitor dispărut, iubi
tor al făuritorilor bunurilor mate
riale, i-a adus, de asemenea, un ul
tim omagiu muncitorul Florea Co- 
jocaru.' „Ne despărțim astăzi — a 
spus el — cu inima îndurerată de 
poetul „Cîntării omului", de unul 
dintre cei mai străluciți reprezen
tanți ai literaturii noastre, pildă de 
înaltă conștiință cetățenească, pa
triotică și artistică, de Eroul Muncii 
Socialiste Tudor Arghezi.

Vreme de peste 70 de ani a Slu
jit zi de zi, cu geniul său, țara și 
poporul, s-a simțit frate al celor 
mulți și truditori, a fost interpret 
al gîndurilor, durerilor, bucuriilor 
și aspirațiilor noastre, ale tuturor. 
Slova sa de foc a îmbărbătat, trans- 
mițînd încrederea în forța omului, 
în temeinicia idealurilor nobile de 
libertate și dreptate. în anii noștri 
luminoși, văzîndu-și visurile împli
nite, a cîntat primăvara, simbol al

înnoirilor, bucuria de a munci sub 
soarele libertății, satisfacția de a fi 
contemporan cu epoca în care flu
tură flamura biruinței socialiste.

Ne plecăm astăzi fruntea la ca
tafalcul marelui poet, pe care noi, 
muncitorii, l-am știut întotdeauna 
alături, ca pe un prieten, ca pe un 
tovarăș, el însuși muncitor pe ogo
rul literaturii, exemplu de dăruire, 
de tenacitate, de dragoste pentru 
nobila sa profesiune".

„în clipa grea a despărțirii de Tu
dor Arghezi — a spus studenta Des- 
pina Tomescu — inimile noastre 
îndoliate recheamă în memorie lu
mea de frumuseți cu care marele 
meșter al cuvîntului ne-a îmbogățit 
sufletul însetat de taine și de cer
titudini. Prin el, simțindu-1 mereu 
aproape, mereu contemporan, am 
pătruns într-un univers de miracole 
nebănuite, ne-am descoperit pe noi 
înșine,' trăind tinerește o tulbură
toare gamă de sentimente și de gîn- 
duri, conducîndu-ne pașii pe dru
murile neexplorate ale cunoașterii. 
L-am avut, tovarăș de vis și de 
idealuri, sfetnic drag inimii noas- 

este
mare 
fru- 
atî-

tre. Arghezi a fost 
pentru noi studenții 
dascăl de omenie și 
mos, 
tudine civică, de exigență și de sti
mă a muncii, de-dăruire și de elan 
creator. în fața sa, ne plecăm frun
tea cu recunoștință, cum și-o vor 
pleca veacuri de-a rîndul și urma
șii, cinstindu-i cu 
ti rea".

Ultimul care a 
fost tînărul poet 
„Am avut fericirea — a spus el — 
să fiu de cîteva ori în preajma 
maestrului. Privind mîna care a 
ținut condeiul, neîntrerupt, timp 
de peste șapte decenii, m-am ’gîn- 
dit la pasărea măiastră a celuilalt 
gorjan, pasăre ș.i ea capabilă să 
zboare în admirația întregii lumi, 
făcînd ritmic aceleași gesturi de 
aripă, la infinit. Expresie vibran
tă a virtuților de totdeauna ale 
poporului nostru, care a răzbit 
prin furtuna veacurilor, împlinin- 
du-și setea lui de libertate și de 
frumos, Arghezi le încarcă de sem
nificațiile unui anume timp, 
nostru, ale României socialiste, 
cestea sînt bunurile cele mai 
preț pe care maestrul nostru, 
tuturor, ni le lasă 'acum ădunâte, 
o dată cu numele său, pe o carte 
imensă și sfîntă ca ființa acestui 
neam, carte care nu se va închide 
niciodată".

Adunarea de doliu ia sfîrșit. Si
criul cu corpul neînsuflețit al Iui 
Tudor Arghezi, purtat pe umeri 
de personalități de frunte ale vie
ții culturale și științifice, este scos 
din holul îndoliat al Ateneului și 
așezat pe carul mortuar.

în fața Ateneului, o mare mulți
me de oameni, cu capetele plecate, 
aduce un ultim salut marelui poet 
român.

O companie militară, cu drapel 
îndoliat, prezintă onorul. Fanfara 
militară intonează marșul funebru. 
Carul mortuar pornește, îndreptîn- 
du-se spre Mărțișor. în fruntea 
cortegiului este purtat portretul 
îndoliat al maestrului. Pe perne 
purpurii strălucesc ordinele și me
daliile cu care a fost distins. Ală
turi de familia defunctului, în ur
ma carului mortuar se află tova
rășii Manea Mănescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Roman 
Moldovan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Grigore Geamă- 
nu, secretarul Consiliului de Stat,

Și 
un 

de 
de patriotism și de

venerație amin-

luat cuvîntul a 
Marin Sorescu.

al 
A- 
de
al

de Aurel BARANGA

Adunări de doliu

Pompiliu Macovei, Miron Nicoles- 
cu, Zaharia Stancu, membri ai 

P.C.R., ai Consiliului 
con- 

unor instituții cen-

C.C. al
.de Stat și ai guvernului, 
ducători ai 
trale și organizații obștești, frun
tași ai vieții culturale și științifice, 
numeroși cetățeni.

De-a lungul străzilor orașului, 
în drum spre Mărțișor, mii de bu- 
cureșteni, vîrstnici și tineri, iau 
parte cu durere la clipa despărți- ■ 
rii de marele poet și fiu al poporu
lui român — Tudor Arghezi.

Cortegiul a ajuns la Mărțișor.
Aici, un ultim cuvînt de adio este 

rostit de poetul Eugen Jebelea- 
nu, care a spus: 
ceea ce spiritul său a 
tiparele unei limbi, de 
noîtă și 
Nimic din lupta lui ______
pentru ridicarea graiului și gîndirii 
poporului nostru în stima universa
lă nu poate deveni numai amintire. 
Căci, mare artist,. Tudor Arghezi a 
demonstrat că arta înseamnă for
ță ; o permanență fără de care via
ța ar fi nespus de tristă. Legatar 
al milioanelor și milioanelor de a- 
nonimi, ale căror voci s-au trans
format în graiul izvoarelor, în of
tatul vîntului toamna, în șuieratul 
Crivățului și binecuvîntarea adierii 
vîntului verii, Legănînd lanuri de 
grîu, — Tudor Arghezi este o înaltă 
memorie.

Și iată-1 pe Tudor Arghezi, ne
spus de viu, în mijlocul nostru, prin 
ceea ce are umanitatea mai de preț, 
prin acel inefabil metal care se 
numește spirit. Și iată acest spi
rit, rezumînd testamentar o istorie, 
a lui, a noastră, a poporului acesta 
constructor al socialismului, a 
manității înfrîngînd tenebrele 
moartea".

în încheierea cuvîntului său, 
gen Jebeleanu a citit tulburătoarea 
poezie a maestrului, „Testament".

Este intonat apoi imnul de stat al 
Republicii Socialiste România. O 
companie militară trage salve de 
armă.

Episcopul Visarion, vicar al Pa
triarhiei Bisericii Ortodoxe Româ
ne, împreună cu un sobor de pre
oți, a oficiat slujba religioasă.

în acordurile marșului funebru, 
sicriul cu corpul neînsuflețit al lui 
Tudor Arghezi 
mormîntul din 
de la Mărțișor, 
torul a petrecut 
creație prodigioasă, loc evocat cu 
atîta căldură. în opera sa nepieri
toare.

„Nimic din 
lăsat în 
el reîn- 

înnobilată, nu dispare. 
Arghezi

u-
Și

este coborît în 
grădina casei sale 
casă în care șerii- 
ani îndelungați de

A murit marele nostru scriitor. 
Vestea este atît de rea și de 
cutremurătoare, iar imaginea e- 
ternității lui atît de adînc gra
vată în conștiințele noastre, îneît 
însăși această asociere de ter
meni : Tudor Arghezi și moar
te, este, neverosimilă, insupor
tabilă.

Șaptezeci de ani, o întreagă 
Istorie, literele românești au slat 
sub sigiliul geniului său. Știm 
de astăzi, vom ști și mai bine 
mîine, nu se va uita niciodată, 
că de la Eminescu încoace, el, 
al doilea, a dat poeziei românești 
o glorie nepieritoare, prozei noas
tre o demnitate nepereche, scri
sului zilnic o pasiune 'fără odih
nă, graiului acestui popor o sevă 
nouă și tumultuoasă, nobilei în
deletniciri scriitoricești o con
știință înverșunată, neobosită, ne
împăcată.

Nici o istorie literară a hunii, 
și n-am înscris în afirmație nici 
o exagerare, nu cunoaște un caz 
asemănător de fidelitate în ser
viciul frumosului omenesc, slujit 
cu devoțiune pînă la clipa grea, 
fatală, a agoniei.

Numele acesta: Arghezi se 
identifică în auzul meu cu nu
mele Poeziei — mi se pare că 
însăși rezonanța lor acustică este 
perfect similară — așa cum a- 
ceste ultime șapte decenii ale 
istoriei noastre literare se echi
valează cu personalitatea lui co
vârșitoare.

Care poet ajuns la etapa desă
vârșirii personale n-a silabisit pe 
abecedarul „Cuvintelor potrivite", 
care scriitor n-a învățat, diac 
umilit, din proza lui imperială, 
ce jurnalist — cum îi plăcea în
tr-o vreme să se numească — 
n-a deprins meșteșugul literelor 
așternute pe hîrtle din „Table
tele" lui ?

Dar mai mult decît toate 
astea la un loc, a stârnit vocații, 
a trezit sensibilități, fără prezen
ța lui, letargice, a întreținut o 
atmosferă de fervoare poetică, 
dominînd cerul literaturii noas
tre cu o lumină sclipitoare, nouă, 
mereu tînără, pînă la ceasul în 
care sufletul său s-a desprins din 
litera cernelii proaspete, cu atîta 
patimă iubită, ca să se încifreze 
pentru vecie, în litera gravată pe 
granitul eternității.

Ce cuvînt să găsească ucenicii 
săi care să nu jignească memo
ria unei osîrdii titanice în în
tregime irtcldtMtif" spiritului-- ro
mânesc și nemuririi sale ?

Ce-gest.de pietate să caut în 
această clipă a despărțirii ome
nești ?

Ea invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, luni 
seara a sosit în Capitală o dele
gație a Partidului Socialist Unifi
cat Italian, alcătuită din tovarășii 
Venerio Cattani și Alberto Bempo- 
rad, membri ai Direcțiunii, șefi ai 
Secției internaționale a partidului, 
deputăția membri ai Comisiei pen
tru afaceri externe a parlamentu
lui, precum și Gianni Finocchiaro,

șef adjunct al Secției internațio
nale a partidului.

La sosire, pe aeroportul Bănoa
sa, .delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., de acti- 
viști de partid.

(Agerpres)

PLECAREA TOVARĂȘULUI
MAXIM BERGHIANU ÎN R. P. POLONĂ

Președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Maxim Berghianu, 
însoțit de un grup de specialiști, a 
plecat luni dimineață la Varșovia 
unde va avea convorbiri cu 
ședințele Comisiei de Stat 
nificării din R. P. Polonă, 
Jedrychowski.

La plecare, pe aeroportul 
sa, au fost prezenți membri
ducerii C.S.P., precum și Wieslaw 
Sobierajski, ambasadorul R. P. Po
lone la București.

La sosire, la Varșovia, delegația 
a fost întîmpinată de Ștefan Je-

pre- 
a Pla- 
Ștefan

Bănea- 
ai con-

drychowski și de alte persoane ofi
ciale.

în aceeași zi, au început convor
biri între delegația română și de
legația polonă cu privire la colabo
rarea economică bilaterală dintre 
România și Polonia.

In cursul după-amiezii, tovarășul 
Maxim Berghianu a vizitat uzina 
de oțeluri fine „Huța Warszawa".

Seara, Ștefan Jedrychowski a o- 
ferit o masă în cinstea oaspeților 
români.

T e I e g r
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, Ștefan Voitec, a trimis lui 
Johannes Dieckmann o telegramă 
de felicitare, cu prilejul realegerii 
sale în funcția de președinte al 
Camerei “ ‘ “ ........“
mocrate

Populare a Republicii De- 
Germane.

(Agerpres)

• A început a XIII-a ediție a 
campionatului mondial universitar 
de șah pe echipe (masculin). între
cerile au Ipc la Harrachon (Cehoslo
vacia). In prima rundă, echipa 
României, care face parte din gru
pa a 5-a împreună cu echipele Cu
bei, Islandei și S.U.A., a întîlnit se
lecționata S.U.A. întîlnirea s-a în
cheiat la egalitate : 2—2. In meciul 
Cuba — Islanda, scorul este de 2—1 
în favoarea sportivilor islandezi, • 
•partidă fiind întreruptă.

Alte rezultate : grupa 1: Irlanda 
— U.R.S.S. 0—4 ; Olanda — R. î). 
Germană 1—3 ; grupa a 2-»: Bulga
ria — Cehoslovacia 1,5—2,5 ; Finlan
da — Belgia 0,5—1,5 (2) ; Grupa a 
3-a : Iugoslavia — Ungaria 3—0 (1) J 
grupa a 4-a : Danemarca — Austria 
2,5—1,5.

• Astăzi la Ploiești selecționata 
masculină de volei a Fnanței întâl
nește echipa Petrolul Ploiești. In cel 
de-al doilea meci jucat la Constanta, 
voleibaliștii francezi au învins cu 
3—0 echipa locală Farul.

• Campionatele mondiale de scri
mă au luat sfîrșit. Proba de spadă 
pe echipe a fost cîștigată de repre
zentativa U.R.S.S. (Nicancikov, Kris, 
Modzalewski, Vitebski), care în fi
nală a întrecut cu scorul de 7—5 
echipa Franței (Bourquard, Dreyfus, 
Boissier, Brodin). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Ungaria, Suedia, 
Polonia și Austria. Pentru locurile 
3 — 4, Ungaria a învins cu 9—2 Sue
dia. In semifinale Franța a învins cu 
8—7 Suedia, iar U.R.S.S. a întrecut 
cu 8—5 Ungaria.

e

o Turneul internațional masculin 
de handbal de la Gyoer (Ungaria) a 
fost cîștigat de selecționata acestui 
oraș. Gazdele au învins cu 23—19 pe 
Rafinăria Teleajen (România) și cu 
17—14 echipa orașului Budapesta. 
Alte rezultate : Praga — Rafinăria 
Teleajen 20—16 ; Budapesta — Praga 
22—14.

De asemenea, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, a tri
mis o telegramă de felicitare lui 
Otto Winzer, cu prilejul numirii 
sale în funcția de ministru al afa
cerilor externe al Republicii Demo
crate Germane.

• La Praga s-a desfășurat meciul 
amical internațional de rugbi dintre 
echipa Rapid București și formația 
cehoslovacă Sokol. întâlnirea s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate: 
6—6 (3-3).

r
ÎNTOARCEREA 
TOVARĂȘULUI 

BUJOR ALMĂSAN 
DE LA MOSCOVA

o n i c ac
• Tradiționala competiție de mare 

fond, desfășurată între Caprl și 
Neapole de-a lungul a 28 km, a fost 
cîștigată de înotătorul italian Giulio 
Travaglio. El a parcurs distanța în 
8h 37’13”. Travaglio cîștigă această 
competiție a doua oară consecutiv.

(Agerpres)

Dumitru MICU
■I'

Asemenea
străbunilor

Luni dimineața s-a reîntors 
la Moscova Bujor Almășan, 
nistrul minelor, conducătorul dele
gației de specialiști din acest dome
niu,-"care a-participat 4a lucrările ■ 
celui de-al -V-lea Congres interna
țional al minerilor.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți membri ai conducerii 
Ministerului Minelor, precum și 
A. V. Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, și membri ai 
ambasadei.

Expoziția, care rămîne deschisă 
jPÎnă în ziua de 26 iulie, cuprinde 
aparate de mare productivitate din 
domeniul poligrafiei.

★
Luni a părăsit Capitala dl.Arthur 

Haulot, președintele Uniunii inter
naționale a organismelor oficiale de 

„turism,„care la invitația O.N.T. a 
"vizitat baze' turistice și a luat cu
noștință de activitatea turistică din 
țara noastră.

• Atletul american Earl Mceulloch 
a egalat recordul 
de 110 m garduri, 
tanța în 13”2/10.

mondial in proba 
El a parcurs dis-

în semn de omagiu adus memo
riei lui Tudor Arghezi, la Craiova 
un mare număr de oameni de cul
tură și artă, cadre didactice dm în- 
vățămîntul mediu și superior și alți 
oameni ai muncii au luat parte luni 
dimineața, în sala de festivități a 
Universității, la o adunare de doliu.

După evocarea vieții și creației 
marelui poet, de către scriitorul Ila- 
rie Hinoveanu, secretarul filialei 
Oltenia a Uniunii Scriitorilor, cei 
prezenți au păstrat un moment de 
reculegere. Despre personalitatea 
strălucitului reprezentant al poe
ziei românești și despre locul său 
în literatura națională și universa
lă a vorbit Ilie Purcaru, redactor 
șef al revistei craiovene „Ramuri", 
lectorul universitar Gh. Dogaru, 
poetul Petre Dragu și profesorul Ion 
Negreanu.

O adunare de doliu a avut loc și 
la Tîrgul Cărbunești (Cărbuneștii 
Gorjului), locul de baștină al pă
rinților poetului.

★
La Cluj a avut loc luni la amia

ză, în sala de conferințe a Bibliote
cii centrale universitare, o adunare 
de doliu închinată memoriei lui 
Tudor Arghezi. Acad. Constantin 
Daicoviciu, rectorul Universității 
„Sabeș-Bolyai", a exprimat adînca 
durere a intelectualității clujene, a 
tuturor oamenilor muncii din oraș 
pentru greaua pierdere suferită.

Au evocat apoi personalitatea 
marelui poet.' scriitorii Dumitru 
Mircea, redactor șef al revistei „Tri
buna", Letay Lajos, redactor șef al 
revistei „Utunk", Aurel Gurghianu, 
redactor șef adjunct al revistei 
„Steaua", prof. dr. docent Liviu 
Rusu și conf. univ. Ion Vlad, de-' 
canul Facultății de filologie.

do-
și

cu-

Participanții la adunarea de 
liu — oameni de știință, artă 
cultură — au audiat cu emoție 
noscuta poezie argheziană „Testa
ment" înregistrată pe disc în lectu
ra autorului.

Asistența a păstrat un moment de 
reculegere.

★

în aula „Mihail Eminescu" a Uni
versității din Iași, la Adunarea de 
doliu în memoria lui Tudor Ar
ghezi au participat academicieni, 
cadre didactice din instituțiile de 
învățămînt superior, oameni de ști
ință, artă și cultură, oameni ai 
muncii din întreprinderi și insti
tuții, studenți. Adunarea a fost des
chisă de acad. Cristofor Simiones- 
cu, președintele filialei Iași a Aca
demiei

Conf. univ. Alexandru Andrees- 
cru, critic literar, și Corneliu Stur- 
zu, redactor șef adjunct la revista 
ieșeană „Cronica", au relevat con
tribuția originală adusă de Tudor 
Arghezi la îmbogățirea patrimoniu
lui literaturii române cu opere stră
bătute de o fierbinte dragoste de 
popor. Evocînd acea perioadă 
din activitatea literară a lui Tudor 
Arghezi, în care acesta a colaborat 
la revista „Viața Românească", scri
itorul Aurel Leon a relevat valo
roasa contribuție argheziană la cu
noscuta publicație ieșeană. Poe
tul George Lesnea a recitat ver
suri proprii închinate lui Arghezi, 
iar actorul Virgil Costin de la Tea
trul Național „Vasile Alecsandri" 
a citit versuri din ereația arghe
ziană.

(Agerpres)

încă înainte de apariția „Cuvin
telor potrivite", volumul de debut, 
cunoscătorii poeziei argheziene au 
avut clar conștiința de-a se afla în 
fata celui mai mare poet român de 
după Eminescu. Temerahă la vremea 
aceea, aprecierea validată de-a lun
gul deceniilor de apariția unor vo
lume ce au marcat tot atitea_ mo
mente în evoluția liricii românești, 
este azi unanim împărtășită. Poet na
tional. Tudor Arghezi este, implicit, 
unul dintre poeții contemporani de 
seamă ai lumii ; în vei șurile lui. per
sonalități literare de renume mon
dial. precum Miguel Anguel Asturias, 
Salvatore Quasimodo, mărturisesc a 
fi receptat „farmecul marii poezii", 
valori și îndrăzneli novatoare prin 
care creația sa atinge „cele mai înal
te culmi ale literaturii universale".

Vastă, traversînd cel mai amplu 
registru tematic din literatura ro
mână. înnoind arta cuvîntului prin 
răscolirea pînă în străfunduri a ma
teriei limbii, opera argheziană își 
trage substanța din cele mai acute 
frămîntări omenești din întrebările, 
neliniștile, aspirațiile ce înaltă uma
nitatea mereu mai sus. pe treptele 
autoalcătuirii ; în spațiul ei răzbat, 
în expresie plastică nemaiîntîlnită, 
îndrăzneală, aspecte ale societății, 
priveliști ale efortului constructiv și 
ale luptei pentru întemeierea unei 
așezări drepte.

Emanație lirică derutant de origi
nală a unui crîncen efort de cunoaș
tere, o întinsă parte a liricii arghe
ziene este implicit expresia căutării 
unui ideal etic, identificat în cele din 
urmă în .. h . 
omul își supune forțele colosale din 
univers, 
vorante 
moartea, rostul omului în lume, Ar
ghezi a creat o poezie cu adinei im
plicații filozofice. în care meditația 
devine trăire, angajînd nu intelectul ' 
doar, ci toate resorturile sufletești. 
Torturată de problemele pe care o- 
menirea și le-a pus și are să și le 
pună mereu cît timp va exista, conș
tiința „psalmistului singuratec" s-a 
războit cu tainele lumii, zeci de ani, 
cu o îndîrjire nedomolită, rezultatul 
fiind un număr de poeme prin care 
lirica românească de cunoaștere se 
ridică la universalitate.

Un optimism masiv, țărănesc l-a 
ridicat întotdeauna, după mistuiri, 
deasupra propriei cenuși, sub o nouă 
înfățișare. Dacă „Psalmii" și poeziile 
cu conținut înrudit sînt documente 
lirice ale unor aprige căutări eșuate, 
o seamă de alte piese dau, încă în 
„Cuvintele potrivite", dar mai cu

avîntul prometeic prin care
Căutînd răspuns unor de- 
întrebări privind viața.

seamă în volumele următoare : „Flori 
de mucigai". „Versuri de seară", 
„Hore", „Ce-ai cu mine, vîntule ?" 
etc„ mărturia unei regenerări su
fletești. orin îndreptarea către lumea 
reală.

Dragostea pentru omul simplu, 
muncitor, străbate întreaga literatură 
argheziană. întotdeauna, scriitorul a 
privit cu entuziasm sforțările omului 
de a spori frumusețile lumii și a glo
rificat munca, văzind în ea mijlocul 
de înălțare a ființei cugetătoare la 
condiția el. Unele din cele mai fru
moase pagini publicate de Arghezi 
mărturisesc admirație pentru truda 
țăranului, a meșteșugarului, pentru 
progresul tehnic modern.

Aderînd la existenta contemporană 
a țării Tudor Arghezi și-a angajat în 
serviciul idealurilor socialismului, o 
dată cu conștiința cetățenească, si re
sorturile profunde ale 'gîndirii. ela-1 
nurile mari ale sensibilității. O sea
mă de creații încredințate tiparului 
în anii noștri, si în primul rînd 
amplul poem „Cîntare omului", mar
chează un veritabil salt ideologic și 
artistic în evoluția scriitorului. Nu
meroase tablete si versuri mărturi
sesc din plin adeziunea scriitorului la 
noile realități sociale, . entuziasmul 
său în fata realizărilor regimului 
nostru.

De la „Psalmii" din tredut pînă la 
„Cîntare omului". Tudor Arghezi a 

' străbătut aceeași cale pe care o par
curge Faust de la prima la ultima 
situație fixată în marea operă 
goetheană. Calea de la efortul epui
zant. fără perspectivă, la împlinire. 
Cu deosebirea esențială că poetul 
„Cîntării omului" nu strigă clipei să 
se oprească. Si „Cîntare omului", și 
„1907“ și celelalte cărți de poezie, pu
blicate de T. Arghezi în anii noștri : 
„Stihuri pestrițe". „Frunze". „Poeme 
noi". „Cadențe". „Silabe". „Ritmuri", 
„Noaptea", slăvesc în cele mai varia
te moduri mișcarea neîntreruptă, 
continua autodepășire. mersul per
manent spre lumină, spre înălțimi.

Cel mai mare poet român ai acestui 
secol a fost și unul dintre cei mai 
muncitori oameni de cultură din 
toată istoria noastră. Spre a dărui li
teraturii impunătorul număr de cărți 
pe care le-a tipărit si care va spori 
simțitor prin adunarea în volum a 
atîtor scrieri împrăștiate în periodice 
sau aflate încă în manuscris, Tudor 
Arghezi a brăzdat șaptezeci de ani si 
mai bine — ■ de prin 1896 pînă în 
ultimele zile ale vieții sale — ogorul 
alb al filei, încovoiat asupră-i ase
menea „bunilor" Băi peste coarnele 
plugului.

★
Luni la amiază, în pavilionul B 

al Complexului central de expoziții 
din București, s-a deschis o expozi
ție tehnică a R.D. Germane, orga
nizată de întreprinderea de comerț 
exterior Polygraph-Export din 
Berlin.

Printre cei prezenți la inaugu
rare se aflau Hristache Zambeti, 
vicepreședinte al Camerei de Co
merț, precum și Ewald Moldt, am
basadorul R.D. Germane la Bucu
rești. Au vorbit. Otto Walter, atașa
tul comercial al R.D. Germane la 
București, Heinz Stock, director 
general adjunct al întreprinderii 
Polygraph-Export., și Claudiu 
peșteanu, 
comerț.

director la Camera

(Agerpres)

vremea

• La Messina a 
internațional de 
participă selecționatele feminine ale 
Franței, Iugoslaviei, României, Unga
riei și Italiei. In prima zi, Franța 
a învins Italia cu 46—32 (21-17), iar 
Ungaria a dispus de Iugoslavia cu 
72—69 (37-34). în ziua a doua, re
prezentativa României a fost învinsă 
de echipa Franței cu 52—49 (30—25). 
Selecționata Ungariei a întrecut cu 
49—30 (23—16) echipa Italiei.

început un turneu 
baschet la care

Ieri în țară: vremea s-a 
menținut călduroasă în jumăta
tea de sud a țării și s-a răcit în 
rest. Cerul a fost variabil. Unele 
înnorări ș-au semnalat în 
Transilvania, estul Munteniei, 
Moldova și Dobrogea, unde au 
căzut averse locale însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 16 grade Ia Boița 
și 34 de grade la Tr. Măgurele 
și Călărași. In București : vre
mea a fost frumoasă și căldu
roasă, cu cerul variabil. Vîntul

a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a atins 34 
de grade.

Timpul probabil pentru zi
lele de 19, 20 și 21 iulie. In țară: 
vreme ușor instabilă. Cerul va 
fi variabil. Vor cădea ploi locale 
mai ales sub formă de averse, 
însoțite de descărcări electrice, 
mai frecvente în jumătatea de 
vest a țării. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit. Minimele vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de 
grade, iar maximele între 22 și 
32 de grade, local mai ridicate. 
In București : vremea devine 
ușor instabilă, cu cerul variabil. 
Vor cădea ploi sub formă de 
averse însoțite de descărcări 
electrice, in cursul după-amie- 
zelor. Vînt potrivit. Temperatura 
în scădere ușoară la început, 
apoi în creștere.

iss

viața internațională -
Adunare festivă 
la Sofia

SOFIA 17. — Corespondentul A- 
gerpres Gh. leva transmite : Luni 
seara la Sofia a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 25-a 
aniversări a Frontului Patriei. Au 
luat parte conducători de partid 
și de stat, activiști ai Frontului Pa
triei, oameni ai muncii,

Luînd cuvîntul, Boian Bîlgara- 
nov, membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului Național al 
Frontului Patriei, a subliniat rolul 
acestei organizații în mobilizarea 
forțelor patriotice din Bulgaria la 
lupta antifascistă și la asigurarea 
succesului răscoalei populare de la 
9 septembrie 1944. Vorbitorul a re
levat activitatea Frontului Patriei 
în opera de construire a socialis
mului în Bulgaria.

BELGRAD

Ședința Comitetului Executiv al Uniunii
Socialiste a poporului

BELGRAD 17 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Ta- 
niug, recent a avut loc o ședință 
a Comitetului Executiv al Uniu
nii Socialiste a poporului muncitor 
din Iugoslavia, care s-a întrunit 
pentru prima oară în noua sa com
ponență. Ca organizație de masă 
puternică, Uniunea Socialistă a 
inițiat o serie de acțiuni încunu
nate de succes în vederea mobi
lizării . populației iugoslave pentru 
îndeplinirea anumitor sarcini. Una

muncitor din Iugoslavia

Promulgarea reformei agrare in Chile
SANTIAGO DE CHILE 17 (A- 

gerpres). — Președintele Republi
cii Chile, Eduardo Frei, a promul
gat duminică la Santiago de Chile, 
în cadrul unei festivități, legea cu 
privire la reforma agrară. Apro
bată la 22 februarie de parlament, 
legea prevede exproprierea proprie
tăților cu o suprafață depășind 80 
hectare. Aproximativ 100 000 de 
țărani chilieni urmează să be
neficieze de prevederile legii.

Proiectul reformei agrare a fost

adoptat de parlament după dez
bateri care au durat doi ani și ju
mătate. între timp, 450 de pro
prietăți agricole reprezentînd 
1 246 000 hectare au fost expro
priate și repartizate noilor proprie
tari. Reforma prevede realizarea 
unui program de dezvoltare socială 
și tehnologică a regiunilor rurale, 
ameliorarea situației în domeniul 
comercializării produselor agrico
le, extinderea creditelor bancare.

din ultimele acțiuni o constituie 
strîngerea de ajutoare pentru ță
rile arabe.

Cu toate acestea, la ședința Co
mitetului Executiv s-a ajuns la 
concluzia că politica externă nu 
a fost pînă acum „prezentă" în 
mod corespunzător în activitatea 
acestei organizații politice, căreia 
îi revine o mare răspundere în e- 
laborarea politicii externe a Iu
goslaviei. Una dintre cauze este 
aceea că membrii Uniunii Socia
liste nu sînt informați în măsură 
suficientă despre anumite acțiuni 
ale organelor de stat în domeniul 
politicii externe.

S-a subliniat că poporul iugos
lav, membrii Uniunii Socialiste 
sînt din ce în ce mai puțin satis- 
făcuți de explicațiile unilaterale, 
„în alb și negru", date evenimen
telor internaționale, inclusiv cele 
din Orientul Apropiat. S-a tras 
concluzia că populația cere expli
cații amănunțite cu privire la ati
tudinea guvernului iugoslav și a 
conducerii Uniunii Comuniștilor 
față de ultimele evenimente din 
lume.

gest.de


a tovarășului Ion Gheorghe aurer
(Urmare din pag. I)

: Dineu oferit de premierul

TOASTUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI 
AL OLANDEIDE MINIȘTRI

ale 
per- 
stat, 

schimbul reciproc de vizite, înțe
legerea care rezultă de aici pe plan 
oficial sînt condițiile necesare ca 
prietenia dintre popoare să se poată 
adînci și eu nu pot să nu-mi exprim 
bucuria față de aceste semne evi
dente de apropiere.

Mă gîndeso cu gratitudine la pri
mirea atît de cordială făcută în 
țara dv. în lunile ianuarie și iunie 
colegilor mei din Ministerul Afa
cerilor Externe și din Ministerul 
Economiei și sper că vizita pe care 
ne-o faceți vă va convinge, dacă 
mai este cazul, de bunăvoința, de 
dorința reală de armonie, pe care 
le nutresc guvernul și întreg po
porul olandez față de România.

Țara dv. se găsește ca și țara 
noastră la vărsarea unuia din ace
le mari fluvii care traversează Eu
ropa. Dacă situația geografică in
fluențează destinul, nu este prea 
mult a spune că aceste țări au o 
misiune europeană. Premierul a 
relevat că acțiunile întreprinse a- 
jută cele două țări să se apropie, 
susținînd și stimulînd dorința pro
fundă și sinceră de destindere ce 
se constată în prezent.în Europa. 
Să ne străduim să Gultivăm cu 
grijă fiecare posibilitate de coope
rare care ni se prezintă.

Deschizînd porțile, înmulțind

TOASTUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

înromâni 
Haga.

oficial, pre-

miniștri, împreună cu miniștrii de 
externe, străbătînd artere princi
pale ale capitalei olandeze, s-au 
îndreptat spre hotelul Wittebrug, 
reședința oaspeților 
timpul șederii lor la★

în timpul zborului spre* * * Haga, de 
la bordul avionului 
ședințele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a adresat 
telegrame de salut președintelui 
Guvernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc ungar, Jeno Fock. 
cancelarului federal al Republicii 
Austria, dr. Josef Klaus, și cance
larului federal al Republicii Fede
rale a Germaniei, Kurt Georg Kie- 
singer.

tre și, de asemenea, la întărirea pă
cii pe continent.
.Răspunzînd, președintele Consi

liului de Miniștri al României, ION 
GHEORGHE MAURER, a mulțu
mit primului ministru olandez1 pen
tru calda primire făcută și pentru 
cuvintele adresate. Sîntem foarte 
fericiți — a subliniat premierul ro
mân — de a ne afla pe solul ospi
talier al frumoasei dumneavoastre 
țări, purtători ai mesajului de prie
tenie al poporului român către po
porul Olandei. Ca și dumneavoas
tră, sîntem convinși că întîlnirile 
pe care le vom avea vor fi folosi
toare popoarelor noastre, dezvoltă
rii relațiilor reciproce și, totodată,
cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

In continuare, premierul Maurer 
a răspuns la întrebările unor zia
riști privind relațiile româno-olan- 
deze și unele aspecte ale relațiilor 
internaționale ale României.

S-a părăsit apoi aeroportul. Es
cortate de motocicliști, mașinile ofi
ciale în care se aflau cei doi prim-

Seara, președintele Consiliului 
de Miniștri al Olandei, Piet de 
Jong, a oferit un dineu cu prilejul 
vizitei oficiale a președintelui 
Consiliului de Miniștri al Româ
niei, Ion Gheorghe Maurer.

La dineu au luat parte Corne
liu , Mănescu și celelalte persoane 
oficiale române.

Au participat: Joseph Luns, mi
nistrul de externe al Olandei, H. 
Beernink, ministrul afacerilor in
terne, W. den Toom, ministrul a- 
părării, P. Lardinois, ministrul a- 
griC'ulturîi și pisciculturii, general 
de corp de armată Pahud de Mor- 
tanges, șeful ceremonialului Ma
iestății sale Regina Olandei, J. Ma-

Adresî.ndu-se oaspeților, premie
rul Olandei a spus: Plăcuta oca
zie de a vă primi astăzi și de a vă 
ura bun venit. în numele tuturor 
membrilor guvernului olandez îmi 
produce o mare satisfacție, deoare
ce vizita dv. dă un relief cu totul 
deosebit dezvoltării relațiilor armo
nioase dintre cele două țări 
noastre. Reluarea contactelor 
șonale între oamenii de

Președintele Consiliului de Mi- 
liștri al României a transmis pre

mierului și miniștrilor olandezi cal
de mulțumiri pentru cuvintele prie
tenești rostite la adresa poporului . 
român, precum și pentru primirea 
cordială făcută din primul moment 
al sosirii în ospitaliera Olandă.

Prilejul pe care ni l-ați oferit — 
a spus vorbitorul — de a ne afla 
aici, pe pămîntu) Olandei, al cărei 
popor, prin priceperea și hărnicia 
sa, și-a cîștigat pretutindeni stimă 
și prețuirea, ne produce o deo
sebită satisfacție.

în trecutul nostru există un ele
ment comun — aspirația către li
bertate și independență, pentru a 
cărei realizare popoarele român și 
olandez au luptat vreme îndelun
gată, plătind cu grele jertfe.

încă din secolul al XVII-lea, Ță
rile Românești dezvoltau legături 
comerciale cu Olanda, iar mai tîr- 
ziu prin Rotterdam și Amsterdam 
se efectuau importante schimburi 
comerciale între cele două țări. Le
găturile dintre țările noastre au,

MOSCOVA 
TASS anunță 
Moscova, într-o vizită prietenească, 
Houari Boumedienne, președintele 
Consiliului Național al Revoluției, 
prim-ministru al Algeriei, și pre
ședintele Irakului, Abdel Rahman 
Aref.

fi restabilită. Ca urmare a ciocnirilor 
dintre populafia de culoare și polijie 
s-au înregistrat 24 de morti, 1 100 ră
niți, peste 1 600 arestați, iar pagubele 
materiale sînt calculate la 5 milioane 
dolari.

In cadrul unei conferințe de presă, 
William Patterson, secretar al Comisiei 
pentru problemele negrilor a Partidului 
Comunist din S.U.A., a declarat că 
incidentele din Newark „constituie o 
ilustrare a deficientelor politicii guver
nului fafă de populafia de culoare. 
Ghetoul negrilor, a arătat el, s-a trans
format înfr-un adevărat cîmp de luptă”. 
William Patterson a menționai unele 
cereri ale partidului comunist adresate 
președintelui Johnson, în care se stipu
lează, printre altele, îndepărtarea din 
polijie a tuturor rasiștilor și acordarea 
de ajutor autorităților federale în rezol
varea problemelor politice, economice, 
sociale și culturale ale populafiei de cu
loare din Newark.

„Conflictele rasiale — transmitea luni 
agen|ia -France Presse- — nu sînt singura 
grijă a guvernului președintelui Johnson 
care trebuie să faca fafă, de asemenea, 
unor conflicte sociale acute ; 137 000 de 
feroviari sînt astăzi în grevă și traficul 
întrerupt ieri pe coasta Pacificului va fi 
oprit pe toată întinderea teritoriului Sta
telor Unite". Paralizarea transporturilor, 
continuă agenția, ar avea repercusiuni 
asupra aprovizionării trupelor americane 
din Vietnamul de sud „unde situafia mi
litară cauzează de acum serioase griji 
conducătorilor americani".

Președintele S.U.A., Lyndon Johnson, 
s-a întîlnit duminică la Casa Albă cu 
liderii democrafi și republicani din 
Congres, cu care a discutat problema 
adoptării de urgentă a unor măsuri 
legislative pentru a pune capăt grevei, 
luni a fost convocată o sesiune ur
gentă cu participarea unor membri al 
Camerei Reprezentanților și Senatului.

Negocierile tn problema majorării sa
lariilor celor aproximativ 137 000 de fe
roviari durează de un an. ,)

 

★
Luni după-amiază, președintele 

Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion Gheor- 
ghe Maurer, însoțit de ministrul a- 
facerilor externe, Corneliu Mănes- 
cu, împreună cu ambasadorul 
României la Haga, George Elian, 
și ambasadorul Olandei la Bucu
rești, Haverkorn van i-Rijsewijk, 
au făcut vizite protocolare la- Pa-

zure, președintele primei Camere 
a Statelor Generale, G. Naderhorst, 
prim-vicepreședintele celei de-a 
doua Camere a Statelor Generale, 
și alți înalți demnitari olandezi. 
Au luat parte, de asemenea, 
J. Graham, ambasadorul Liberiei, 
decanul Corpului diplomatic la 
Haga, Bustaimante Y. Rivero, pre
ședintele Curții Internaționale de 
Justiție de la Haga.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
primul ministru al Olandei, Piet 
de Jong, și președintele Consiliu
lui de Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer, au rostit toas
turi.

luările de contact fie pe plan poli
tic, cultural sau economic, noi ac
celerăm această mișcare care, sînt 
sigur, vă bucură în aceeași măsură 
ca șj pe noi. In acest mod noi pu
tem contribui la crearea unui cli
mat politic în care dialogul va con
tinua din ce în ce mai susținut.

România și Olanda care, din 
punct de vedere geografia, sînt si
tuate Ia extremitățile europene.se 
întîlneso totuși în multe privințe, 
spiritul dv, latin formînd o puter
nică trăsătură de unire cu o țară 
care a cunoscut și ea civiliza
ția imperiului roman. Dacă dv 
nu întîlniți aici suplețea și 
strălucirea care marchează cultura 
dv., rezerva naturală a popoarelor 
nordice nu trebuie să vă înșele a- 
supra sentimentelor noastre adevă
rate pe care le nutrim față de dv

Sper, d-le pr-im-ministru, că vă 
va face plăcere de a revedea a- 
ceste priveliști care vă sînt cunos
cute din timpul șederii dv. Ia Haga 
ca membru al Curții permanente 
de arbitraj.

în dv., noi salutăm o personali
tate care știe să apere cu curaj și 
succes dreptul la independență al 
popoarelor și al națiunilor. Ințr-o 
țară îndrăgostită de libertate ca a 
noastră, puteți fi siguri de a găsi 
înțelegere, simpatie și aprobare de
plină pentru această politică.

Exprimînd urări pentru prietenia 
dintre cele două popoare ale noas
tre și pentru renașterea Europei, 
ridic paharul în sănătatea conducă
torilor români, exprimîndu-vă, 
d-le președinte, d-le ministru, în 
numele tuturor compatrioților mei 
aici prezenți, via noastră satisfac
ție de a vă avea printre noi.

așadar, un caracter tradițional.
Noi continuăm aceste relații, pre- 

ocupîndu-ne, totodată, să le îmbo
gățim și să le ridicăm pe o treaptă 
mai înaltă.

Schimburile comerciale dintre 
țările noastre sînt în continuă creș
tere ; de asemenea, relațiile cul
turale se dezvoltă favorabil.1 Mi
siunile diplomatice ale celor două 
țări la București și Haga au fost 
ridicate la rang de ambasadă.-A— 
cestea, ca și numeroase, alte aspea-: 
te îmbucurătoare, arată că reia» 
țiile româno-olandeze se află pe uh 
drum ‘bun.

Vizita pe care excelența sa dl. 
Joseph Luns, ministrul afacerilor 
externe al Olandei, a făcut-o la 
începutul acestui an în România, 
ca și contactele oficiale menținute 
intre țările noastre, au contribuit 
Ia promovare^ înțelegerii, a încre
derii reciproce și a bunelor relații 
româno-olandeze.

Ca urmare a reglementării pro
blemelor în suspensie putem con
stata cu satisfacție că între Româ-

. ...... , I 1 '
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Ion 
cu 

re-
O- 

pro-

latul Binnenhof din Haga, sediul 
parlamentului olandez.

Inalții oaspeți români au fost 
primiți de Johannes Mazure, pre
ședintele primei Camere, și de Ger
hard Naderhorst, prim-vicepre-. 
ședințele celei de-â doua Camere a 
Statelor Generale. Gazdele au în
fățișat oaspeților români cîteva as
pecte ale vieții parlamentare o- 
landeze, ale modului de organiza
re și funcționare al Statelor Ge
nerale.

După aceea, președintele Consi
liului de Miniștri al României, 
Gheorghe Maurer, împreună 
Corneliu Mănescu au sosit la 
ședința primului ministru al 
landei, unde au făcut o vizită 
to'colară premierului Piet de Jong. 
în continuare au început convor
birile oficiale dintre cei doi pre
mieri.

La convorbiri participă din par
tea română Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Angelo 
Miculescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
George Elian, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Româ

internaționale, la

prea bine că în 
au apărut serioa- 
încordare în at-

nia și Olanda nu există probleme 
litigioase, ceea ce ne permite să ne 
îndreptăm eforturile spre viitor, 
spre explorarea căilor și mijloace
lor în vederea promovării colabo
rării reciproce în folosul comun al 
celor două țări.

Guvernul român apreciază că 
dezvoltarea relațiilor dintre Româ
nia și Olanda are o importanță nu 
numai pentru țările noastre ; ea 
reprezintă în același timp o con
tribuție la însănătoșirea climatului 
european, la asigurarea securității 
continentului și a păcii în lume.

în realizarea aspirațiilor legiti
me de pace și securitate a popoa
relor, tuturor statelor, tuturor gu
vernelor le revin sarcini de mare 
răspundere. După părerea noastră, 
toate țările, mari sau mici, pot și 
trebuie să contribuie la dezvolta
rea colaborării 
întărirea păcii.

Știm cu toții 
ultima perioadă 
se elemente de ....
mosfera internațională. Războiul 
din Vietnam, primejdia pentru 
pacea lumii pe care acesta o pre
zintă ne provoacă o adîncă îngri
jorare. în această regiune, conti
nuarea războiului și intensificarea 
sa dureroasă, ceea ce comportă, din 
nefericire, consecințe grave, cu 
perspective greu de prevăzut, cre
ează un intens sentiment de neli
niște.

Noi am subliniat, în repetate 
rînduri, seriozitatea situației și am 
declarat că pentru restabilirea pă
cii în Vietnam trebuie să înceteze 
imediat și'necondiționat bombarda
mentele asupra Republicii Demo
crate Vietnam, să se pună capăt 
războiului împotriva poporului 
vietnamez. El trebuie să fie lăsat 
să-și rezolve singur, fără amestec 
din afară, problemele sale interne, 
în conformitate cu acordurile de la 
Geneva din 1954.

O gravă amenințare pentru pace 
o prezintă, de asemenea, conflictul- 
din Orientul Mijlociu. încordarea 
și ostilitățile , din această regiune 
au' apărut ca o consecință a nere- 
zolvării unui întreg complex de 
probleme, care preocupă de mult 
timp statele respective.

Guvernul român a- afirmat în 
repetate rînduri că aceste proble
me nu pot fi rezolvate pe calea, ar-, 
Inelor și că încercarea de a le so
luționa prin forță tiu poate servi 
intereselor popoarelor din această 
parte a lumii. Soluții raționale și 
durabile pentru problemele liti
gioase din această regiune pot fi 
obținute numai prin folosirea mij-
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Ostilitățile din Nigeria. 
Autoritățile guvernamentale din Lagos 
gu anunțat luni că trupele federale 
„continuă să înainteze spre Enugu", 
capitala provinciei de est rebele, auto- 
prpclamată din iunie „Republica Bia- 
fra". Un comunicat militar dat publi
cității la Lagos afirmă că trupele fede
rale controlează acum întreaga regiu
ne a orașului Nsukka, unde „un în
treg batalion al rebelilor a fost pus 
în stare de derută în cursul ultimei 
faze a luptelor".

Tratative economice celio- 
slovaco-vest-germane. A- 
genția C.T.K. anunță că la 20 iulie 
la Praga vor fi reluate tratativele 
economice între Republica Socialistă 
Cehoslovacă și Republica Federală a 
Germaniei, care au fost întrerupte în 
martie 1965. Delegația cehoslovacă va 
fi condusă de Vladimir Babacek, loc
țiitor al ministrului comerțului exte-

Bălănescu,
I
mfe Iâ Haga,1 Mircea 
ambasador,. director în Ministerul 
Afacerilor Externe, Mircea Bădică, 
director în Ministerul Comerțului 
Exterior, Virgil Constantinescu, di
rector adjunct în Ministerul Aface
rilor Externe, Gheorghe Bădescu, 
'șef de serviciu în Ministerul Aface
rilor Externe.

Din partea olandeză participă 
Joseph Luns, ministrul afacerilor 
externe, H. de Koșțer, secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne, baronul van Boetzler, secre
tar general al Ministerului Afaceri
lor Externe, A. Hartogh și J. Ra- 
nitz, directori generali în Ministe
rul Afacerilor Externe, Haverkorn 
van Rijsewijk, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Olandei 
;la București, H. van Oorscnot, di
rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate într-o atmosferă de înțe
legere și colaborare probleme pri
vind relațiile bilaterale actuale și 
de perspectivă și unele aspecte ale 
situației internaționale.

olandez
loacelor pașnice, a tratativelor și 
înțelegerii, prin eliminarea imix
tiunii străine, respectarea interese
lor fundamentale ale fiecărui stat, 
pe baza existenței sale indepen
dente și suverane.

Norii negri care se acumulează în 
diferite părți ale lumii demonstrea
ză., după părerea noastră, necesita
tea imperioasă de a se întreprinde 
eforturi sporite pentru instaurarea 
■rațiunii și legalității în relațiile 
dintre state. Mai mult ca oricînd 
este necesar să fie respectat drep
tul inalienabil al popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta. Mai mult 
ca oricînd trebuie respectate prin
cipiile suveranității și independen
ței naționale, neamestecului în 
treburile interne, egalității în drep
turi și avantajului reciproc.

Considerăm că la această operă 
de însănătoșire a vieții internațio
nale țările mici și mijlocii au de 
adus o importantă contribuție. Ro
mânia, ca stat european, feste in
teresată în restabilirea unui climat 
de destindere, înțelegere și colabo
rare între țările de pe continent. 
Guvernul român desfășoară cu 
răbdare și perseverență eforturi 
constructive pentru realizarea a- 
cestiii țel. El are convingerea că 
drumul spre înfăptuirea securității 
în Europa trece în mod necesar 
prin dezvoltarea și consolidarea re
lațiilor dintre statele europene, in
diferent de orînduirea lor social- 
politică.

Adresîndu-se premierului olan
dez, vorbitorul a spus : îmi exorim 
convingerea că discuțiile începute 
astăzi cu dv. și dl. ministru al afa
cerilor externe ne vor permite să 
facem un schimb util de păreri a- 
șupra posibilităților de dezvoltare 
a relațiilor dintre țările noastre, 
bît și a problemelor internaționale 
pctuale. Sîntem bucuroși că-vizita 
noastră ne va da posibilitatea să 
jadmirăm frumosul peisaj al Olan
dei, străvechi tezaure de artă, să 
icunoaștem direct realizările po
porului din Țările de Jos.

Nutrim convingerea că această 
vizită va contribui la o mai bună 
cunoaștere reciprocă și la întărirea 
relațiilor prietenești existente în
tre țările și popoarele noastre.

Cu aceste gînduri. vă rog să-mi 
permiteți să ridic paharul pentru 

; prietenia dintre România și Olan- 
■da, pentru prosperitatea și ferici- 
'rea poporului olandez, în sănăta
tea Majestății sale regina Juliana, 
în sănătatea dv., d-le prim-minis- 
tru, în sănătatea dumneavoastră, 
domnilor miniștri, și a tuturor ce
lor prezenți.

rior, iar cea a R. F. a Germaniei de 
ambasadorul Egon Bahr.

Contaclul cu sonda luna
ră „Surveyor-4"sa Pierdut du- 
minică-seara cu cîteva secunde înainte 
de aselenizare. încercările făcute pînă 
în prezent pentru restabilirea contac
tului au rămas fără rezultat. Specia
liștii presupun că „Surveyor-4" s-a 
prăbușit pe lună.I

I

I

Expoziția agricolă inter
națională „Rgra-67" de la 
Leipzig 5* ’a înc^ls porțile. Ea a fost 
vizitată de aproximativ 700 000 de per
soane. După cum a arătat agenția 
A.D.N., tractoarele și mașinile agri
cole românești prezentate la expoziție 
s-au bucurat de atenția specialiștilor 
din diferite țări ale lumii. Aceștia au 
apreciat îndeosebi tractoarele româ
nești de tipul „U-650" și „U-651“.

X

la rezultatul consultări- 
diversele 
situației

delegații în 
din Orientul

că țările 
convingerea

membre sînt 
că trebuie

NEW YORK 17. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : După întreruperea de sfîr- 
șit de săptămînă, sesiunea extraor
dinară a Adunării Generale a 
O.N.U. s-a întrunit luni la ora 12,24 
(18,24 — ora Bucureștiului) pentru 
a asculta informarea președintelui 
sesiunii, Abdul Rahman Pazhwak, 
cu privire 
lor dintre 
problema 
Mijlociu.

Arătînd 
unite în 
găsită o soluție justă și durabilă, 
conformă scopurilor și principiilor 
Națiunilor Unite, președintele A- 
dunării Generale a declarat că 
consultările în această problemă nu 
au luat încă sfîrșit. Vorbitorul a 
adăugat că în prezent există pers
pective, deși reduse, pentru un a- 
cord. El a propus ca Adunarea Ge
nerală să hotărască încheierea 
consultărilor pînă în dimineața zi
lei de joi, 20 iulie. întrucît nu a 
existat nici o obiecție, propunerea 
prezentată a fost acceptată.

După întreruperea de la prînz, 
lucrările au fost reluate, treeîn- 
du-se la discutarea raportului Co
misiei pentru validarea deplinelor

Observatorii O.N.U.
au intrat 
în funcțiune

de
agenția

al Na- 
că „ge-

CAIRO 17 (Agerpres). — Autori
tățile R.A.U. și generalul Odd Bull, 
șeful Comisiei O.N.U. de suprave
ghere a încetării focului în Orien
tul Mijlociu, „au ajuns la un acord 
complet în ceea ce privește activi
tatea observatorilor Națiunilor U- 
nite de-a lungul liniei de încetare 
a focului în zona Canalului 
Suez", a anunțat luni 
MEN.

Un purtător de cuvînt 
țiunilop Unite a declarat 
neralul Odd Bull consideră că, în 
condițiile în care ambele părți au 
ajuns la un acord, va fi posibil 
pentru observatorii O.N.U. să-și 
îndeplinească misiunea". Purtăto
rul de cuvînt a adăugat că în 
urma acestei situații a fost infor
mat și secretarul general al 
O.N.U., U Thant.

în aceeași zi, la sediul Națiu
nilor Unite s-a anunțat că obser
vatorii O.N.U. pe linia de încetare 
a focului au intrat efectiv în func
ție la ora 16,00 gmt, relatează 
genția Associated Press.

a-

0
brown : Anglia
se opune oricăror
extinderi teritoriale

LONDRA 17 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Angliei, Geor
ge Brown, a declarat în Camera 
Comunelor că Anglia se opune ori
căror extinderi teritoriale în Orien
tul Apropiat, ca urmare a războiu
lui arabo-izraelian. Răspunzînd la 
o întrebare ministrul a adăugat că 
arabii, ca și izraelienii, au argu
mente care merită să fie luate în 
considerare.

Marea Britanie, a spus Brown, 
apreciază că este intolerabilă men
ținerea închiderii Canalului de 
Suez. Aceasta, a spus el, este însă 
o problemă politică, a cărei soluție 
nu poate să fie decît tot politică.

transmit:
0 nouă violare a zonei 

demilitarizate. La 16 iulie- a- 
nunță Agenția Centrală Telegrafică 
Coreeană, peste 170 de soldați ameri
cani, înarmați cu arme grele și auto
mate, au atacat în cîteva rinduri par
tea de nord a zonei demilitarizate. A- 
tacul a fost respins de unitățile nord- 
coreene. Partea americană — se arată 
în declarația A.C.T.C. — va trebui 
să-și asume întreaga răspundere pen
tru consecințele pe care le pot avea 
asemenea acțiuni.

Revelațiile lui Stangl, 
centrare de la Sobibor și Treblinka, 
fost extrădat de guvernul brazilian și 
judiciare ale R. F. a Germaniei, 

Fostul comandant al lagărelor de con- 
. Franz Stangl, care după cum se știe a

fost extrădat de guvernul brazilian și se află în prezent sub ancheta organelor 
judiciare ale R. F. a Germaniei, a declarat că: „Bormann, ultimul om de în
credere al lui Hitler, este încă tn viață". Această declarație este cuprinsă într-un 
comunicat al Ministerului Justiției vest-german cu privire la judecarea lui 
Stangl. Potrivit unor ziare occidentale, Stangl ar fi declarat că cunoaște și 
locul unde se ascunde Bormann.

puteri. în timpul dezbaterilor din 
cadrul acestei comisii, un număr 
de delegații au exprimat rezerve 
cu privire la împuternicirile cian- 
kaișistului și ale delegației Africii 
de Sud. Comisia pentru validarea 
deplinelor puteri a aprobat împu
ternicirile tuturor delegațiilor la 
actuala sesiune extraordinară cu 
șapte voturi pentru, nici unul con
tra și două abțineri.

John Gollan despre căile

pentru negocieri de pace

in Orientul Apropiat
LONDRA 17. — Corespondentul 

Agerpres, L. Rodescu, transmite: 
Duminică s-a încheiat turneul na
țional, organizat de Partidul Co
munist din Marea Britanie.

In cadrul mitingului final de la 
Lopdra a luat cuvîntul John Gol
lan, secretar general al Partidului 
Comunist din Marea Britanie, care 
a arătat că această campanie pe 
scară națională coincide cu bilanțul 
celor 1000 de zile ale guvernului 
laburist. Referindu-se la unele mă
suri ale guvernului, el a precizat 
că la un an de la introducerea în
ghețării salariilor, economia brita
nică se află într-o situație mai rea 
decît la începutul mandatului la
burist. Producția se află în stag
nare, obiectivele planului național 
nu au fost atinse, în timp ce șo
majul a devenit o problemă se
rioasă; există nemulțumiri crescîn-

ÎNCHEIEREA REUNIUNII
DE LA CAIRO

CAIRO 17 (Agerpres). — La Cairo 
a luat sfîrșît duminică seara reuni
unea șefilor de state ai R.A.U., Al
geriei, Irakului, Siriei și Sudanului, 
consacrată examinării situației din 
Orientul Apropiat.

în comunicatul final se arată că 
cei cinci șefi de State au căzut de 
acord asupra adoptării unor „mă
suri pozitive pentru lichidarea con
secințelor agresiunii împotriva na
țiunii arabe". Subliniind că „lumea 
arabă se află în prezent în fața u- 
nei încercări hotărîtoare, ca rezul
tat al recentei agresiuni", comuni
catul arată că „marea energie crea
toare și uriașele resurse de care dis
pune națiunea arabă sînt capabile 
să transforme o înfrîngere într-o 
nouă forță de realizare a aspirați
ilor sale juste și nobile".

La propunerea șefului de stat al

S. U. A
■ La Newark tensiunea 
persistă ® Greva feroviarilor

Orașul Newark, situai în imediata a- 
propiere a New York-ului, a fost timp 
de cinci zile teatrul unor puternice inci
dente rasiale. Deși ciocnirile au încetat 
duminică seara, capitala statului New 
Jersey continuă să trăiască sub tensiune. 
Starea excepjională rămîne în vigoare. 
Guvernatorul statului New Jersey, Huges, 
a declarat că 5 000 de membri ai gărzii 
naționale vor rămîne mobilizați în zona 
ghetoului negrilor pînă ce „ordinea" va

Comitetul militar al 
O.T.O. a recomandat crearea unei 
forțe navale convenționale multinațio
nale, anunță agenția Associated Press, 
citînd surse oficiale ale Pentagonului. 
Aceasta ar urma să fie formată din 
nave puse la dispoziția unui coman
dament integrat de către țările mem
bre, preconizîndu-se folosirea de echi
paje naționale. Se afirmă că acest pro
iect aparține amiralului american Tho
mas Moorer, care urmează să fie nu
mit în fruntea marinei militare a Sta
telor Unite. Observatorii reamintesc că 
un proiect similar vizînd crearea unor 
forțe multilaterale ale N.A.T.O., a 
eșuat ca urmare a opoziției majorității 
țărilor membre ale alianței atlantice.

„Cosmos-169". Luni în 
Uniunea Sovietică a fost lansat sa
telitul artificial „Cosmos-169".

Vizita unei delegații 
de partid și de stat 
bulgare 
în R. P. Mongolă

SOFIA 17 (Agerpres). — O dele
gație de partid și de ștat bulgară, 
condusă de Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, și Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare, a plecat luni într-o vizi
tă oficială și prietenească în Mon
golia, la invitația C.C. al P.P.R.Mj 
a Prezidiului Marelui Hural Popu
lar și a Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole.

de în rîndul maselor muncitoare.
Vorbitorul s-a pronunțat împo

triva candidaturii britanice la Pia
ța comună, a condamnat agresiu
nea americană în Vietnam.

Reafirmînd punctul de vedere al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie față de situația din O- 
rientul Apropiat, J. Gollan a spus 
printre altele: „Am sprijinit întot
deauna și vom sprijini întotdeauna 
dreptul statului Izrael de a exista. 
Sprijinim însă, de asemenea, miș
carea de eliberare a arabilor, țe
lurile juste ale acesteia de a pune 
capăt imperialismului și feudalis
mului. Adevărata securitate a Iz- 
raelului este legată de retragerea 
forțelor sale armate pe liniile de 
la 4 iunie. Atunci va putea fi des- t 
chisă calea pentru negocieri de pace, 
asupra tuturor problemelor nere- . 
zolvate".

Sudanuluf, a fost hotărîtă convo
carea, în curînd, la Khartum, a u- 
nei reuniuni a miniștrilor de exter
ne ai țărilor arabe.

17 (Agerpres). — 
că luni au sosit la

europene.se

