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Imagine de sezon de pe ogoare. In multe unități agricole din 
sud combinele recoltează ultimele hectare cu grîu, iar în altele 
această importantă lucrare s-a încheiat. De cîteva zile fron
tul recoltatului s-a mutat spre regiunile din centrul și nordul 
țării unde, alături de combine trebuie să se utilizeze intens toate 
celelalte forțe și mijloace existente, pentru ca aurul holdelor să 

ajungă fără pierderi în hambare
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Experimentarea unor măsuri în 77 de întreprinderi

INIȚIATIVA, MOBILITATE
Șl EFICIENTA IN
ACTIVITATEA ECONOMICA

V.
Congresul al IXwea al P.C.R. a 

subliniat că perfecționarea neînce
tată a organizării vieții economice, 
a formelor și metodelor folosite în 
conducere și planificare constituie 
o necesitate obiectivă, determinată 
de stadiul actual de dezvoltare a 
economiei și sarcinile etapei în care 
ne găsim. Sensul profund al măsu
rilor luate de partidul și guvernul 
nostru în acest domeniu. în perioa
da care a trecut de la congres, ca 
și al celor preconizate să fie luate 
în continuare, este de a valorifica 
din plin avantajele economiei so
cialiste și rezervele existente în 
economie, de a asigura ridicarea 
calitativă și creșterea eficienței 
întregii activități economice.

In ansamblul acestor preocupări, 
în prezent se află în studiu o serie 
de alte măsuri organizatorice și e- 
conomice. Firește, aplicarea lor 

’ cere o cercetare atentă a nume
roși factori, o verificare practică a 
efectelor, fără a angaja însă în
treaga economie. In acest sens, re
cent, Consiliul de Miniștri a adop
tat o hotărîre eu privire la expe
rimentarea, incepînd de la 1 iulie 
a. c., într-un număr de 71 între
prinderi — a căror producție re
prezintă eirea 15 la sută din va
loarea producției industriale pe 
ansamblul economiei — a unor 
măsuri referitoare la metodele de 
planificare, lărgirea competenței 
conducerii întreprinderii și crește
rea cointeresării materiale, măsuri 
menite să stimuleze sporirea efi
cienței activității lor economice.

Ca un prim aspect al măsurilor 
supuse experimentării. merită 
menționat că se reduce numărul 
de indicatori pe cate întreprinde
rea ii primește ca sarcini obliga
torii de la organul central. Se ur
mărește prin aceasta creșterea ini
țiativei întreprinderilor în stabi
lirea detaliilor planului propriu, 
în concordanță au realitățile și 
condițiile specifice fiecărei între
prinderi. Se vor crea astfel condi
ții mai bune pentru adaptarea pro
gramului de producție la cerințele 
reale, pentru folosirea mai efi
cientă a capacităților de producție 
și, în general, a fondurilor cu care 
au fost dotate unitățile economice. 
In acest sens. întreprinderile în 
care se face experimentarea vor 
primi în cadrul planului de stat, 
pentru perioada 1 iulie—31 decem
brie 1967 numai Indicatorii : pro
ducția marfă vîndută și încasată, 
livrări de mărfuri către fondul 
pieței, volumul Investițiilor și vo
lumul reparațiilor capitale, fond 
de salarii pentru totalul salariați- 
lor, productivitatea muncii, chel
tuieli maxime la 1 000 lei produc
ție marfă vîndută și încasată, li
vrări pentru export La rîndul lor, 
ministerele au primit saraina de 
a reduce la striatul necesar numă
rul indiaatorilor economiei și fi
nanciari din planul departamental.

Din examinarea indicatorilor 
prevăzuți pentru întreprinderile în 
care se face experimentarea, se 
desprinde că aceștia «e referă la 
acele laturi ale activității economice 
care, prin natura lor. asigură «on- 
cordanța dintre activitatea între
prinderilor și Interesele generale 
ale economiei în ansamblu. Accen
tul se pune pe menținerea ea in
dicatori obligatorii a acelora care

Virgil PÎRVU 
prim-vicepreședinte al Comitetului 

de Stat al Planificării

caracterizeazâ principalele rezul
tate ale activității întreprinderii — 
producția marfă vîndută și înca
sată. livrările la fondul pieței și la 
export — precum și a acelora care 
oglindesc condițiile în care se rea
lizează producția, caracterizate 
prin productivitatea muncii și 
cheltuielile de producție. Tocmai 
acești indicatori orientează între
prinderile spre satistacerea nevoi
lor și cerințelor economiei națio-

nale și consumatorilor, definesc e- 
ficiența întregii lor activități eco
nomice. stimulind colectivele de 
muncitori, ingineri” și tehnicieni 
într-o activitate plină de inițiativă 
și utilă întregii societăți.

Concomitent cu restrîngerea nu
mărului de indicatori, în cadrul 
experimentării se atribuie condu
cerilor de întreprinderi drepturi și 
competențe substanțial lărgite. 
Primind ca sarcină obligatorie 
fondul total de salarii, conducerile 
acestor întreprinderi au competen
ța de a stabili singure numărul de 
salariați necesari desfășurării ac
tivității și structura acestora, ne-

(Continuare tn pag. a IlI-a)

opsnii Funcția
dinamică

Intr-o povestire a sa, un scriitor 
tînăr punea în valoare un fel de fa
bulă care avea următorul conținut : în 
fiecare an tata dărîina soba veche și 
construia alta, jumătate din cărămidă 
nouă, jumătate din cărămidă veche 
rămasă întreagă de la soba anterioa
ră... Astfel mi se pare că arată viața 
pe pămînt. Valul nou este pe jumătate 
îmbrățișat de valul vechi în caie-și 
află rădăcina, legătura, motivul rezis
tent. Valul tînăr preia funcția dinami
că a valului bătrîn încă înainte ca a- 
cesta să-și isprăvească energiile și în
țelesul, 
seamnă 
tărirea, 
Intr-un 
tea și cărămizile noi, care aduc cu for
ța lor un conținut mai tensionat, și 
cărămizile vechi, care cu realismul ex
perienței lor echilibrează, dau sens du
rabil construcției. Și tinerețea și bătrâ
nețea au un rol bine stabilit în exis
tență. Ani de zile i-au trebuit unui om 
vîrstnic pentru a deprinde gesturile cu 
care brațul lui și fruntea lui înnobi
lează astăzi aerul tare al înălțimilor. 
El este acut necesar fluxului debor
dant al țării, precum, fără tinerețe, 
Carpații, nu ar mai avea izvoare de 
apă, iar Marea Neagră ar comunica 
numai cu norii, părăsită de Dunăre, 
părăsită de rîuri. Experiență și ener
gie, cumpănire și izbucnire, iată cei 
doi poli ai vîrstelor omenirii I

*
Dar, mă întreb : sînt tinerețea și 

bătrânețea împrejurări distincte ? Țin 
ele numai de faptul că nu știu cine 
are 20 de ani și celălalt nu știu cine 
65 ? N-ați întîlnit tineri care împlini
seră, sub specia adevărului cel mai 
adevărat, 55 de ani, deși certificatele 
lor de naștere arătau 20 ?

Este, în mod mecanic, filfizonul zîm- 
băreț de pe str. Aurel Vlaicu, care s-a 
născut la 3 februarie 1942, tînăr ? 
Poate locui fotografia lui intr-un po
sibil medalion al vârstei ?

Ați remarcat bătrinețea pretimpurie

(o, desigur, bătrînetea este totdeauna 
pretimpurie I) a unor tineri pentru 
care viata începe — paradoxal — să 
nu aibă nici un sens după primele 
două decenii de existență ?

Adrian PAUNESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Dar această preluare nu în- 
anularea valului vechi, ci în- 
sublinierea, continuarea lui. 
edificiu își justifică necesita-

îndemnul „să nu furi !“ e 
milenar. Și totuși, de-a lun
gul secolelor, furtul a înso
țit omenirea pe contradicto
riul ei drum : sclavia, șerbia, 
exploatarea — iată doar cî
teva din manifestările 
tului admis în numele 
ralei vremii respective, 
sica formulă a justiției 
minem laedere ; suum 
que tribuere" (a nu vătăma 
pe nimeni ; a da fiecăruia ce 
este al lui) nu și-a avut un 
corespondent egal nici în 
orînduirea primitivă, nici în 
cea sclavagistă și feudală, 
nici în cea capitalistă, căci 
nu există de fapt o morală și 
o justiție a priori, normele 
de dreptate izvorind din în
suși conținutul fiecărei so
cietăți.

— Societatea noastră so
cialistă — ne spune TILICA 
NICA. președintele Tribuna
lului popular al raionului 
„N. Bălcescu" — este în fond 
prima care instaurează nor
me de dreptate reale. în- 
temeindu-și morala și impli
cit justiția pe temeiurile 
dreptății sociale. Iată de 
ce legea, și totodată opi-
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O singură
investiție...

Se juca la Brașov „Pericles’ de 
Shakespeare și ambijia scenogra
fului, în cele din urmă exemplar 
împlinită, a fost aceea de a sugera 
ambianja celebrului teatru „The 
Globe’ pe scena căruia s-au rostit, 
uneori chiar 
cile atîtor 
moarte.

Decorul a 
ce se afla gala ridicat, 
și lemn, la unul din colturile ve
chiului zid de apărare a orașului : 
Bastionul Țesătorilor, masiv și înalt, 
cel ma; bine păstrat dintre .cele 
șapte turnuri ale cetă(ii. -

Cineva, un visător optimist pro
babil, a lansat chia- și zvonul 
montării unui spectacol în acest 
cadru „natural". Actorii, îneîntaji 
de a juca în această ambiantă au 
început a rosti versuri, privind spre 
lojile pe care le și vedeau pline...

Au trecut patru ani de atunci, 
fără ca acest original „teatru’ dă
ruit Brașovului de istoria secolu
lui al XVI-lea să fi cunoscut încă 
emofia așteptatei premiere. Cînd 
și cînd, entuziaștii ideii își invită 
prietenii — dintre care unii re
gizori, scenografi, actori, gazetari 
— la spectacole sau concerte ima
ginare. In după amiezile tîrzii de 
vară, prin galeriile unde vor fi ră
sunat cu sute de ani în urmă zgo
motele archebuzelor și arbaletelor, 
se aud versuri abia șoptite. N-aș- 
tepfi decît ca raza luminoasă a 
unui reflector să se oprească pe 
chipul Julietei, luminîndu-i frumu
sețea transfigurată de dragoste, sau 
ca, infrînd pe sub bolțile porfii 
scunde, să se arate călare Mihai 
Viteazul împlinind, cu verbul unei 
piese noi, actul legendar al consti
tuirii statului centralizat român.

Ce ar însemna o asemenea sce
nă, nu numai pentru viata artistică 
a orașului ci și pentru tofi aceia 
care îl vizitează, este inutil să mai 
spun. CU privește dificultățile, să 
ne înțelegem : o singură investiție, 
prea mult drămuită pînă acum, 
este aici necesară — inifiativa.

de autorul 
personaje

reconstituit

lor, repli- 
fără de

însă ceea 
din piatră

Mihai NADIN

publică, reprimă la 
categoric, infracțiu- 

de orice natură. Prin-
nia 
noi, 
nea 
tre țelurile unui om al mun
cii care activează în socie
tatea noastră se numără : 
prosperitatea țării, bunăsta
rea sa personală, asigurarea

HAGA 20. — Trimisul special 
Agerpres, Miraea Moarcăș, trans
mite: In continuarea vizitei ofi
ciale pe care o face în Olanda, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al României, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe, și 
de celelalte persoane oficiale ro
mâne, a luat parte joi la un dejun 
oferit de ministrul de externe al 
Olandei, Joseph Luns, la reședința 
acestuia. Au participat primul mi
nistru al Olandei, Piet de Jong, 
precum și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Olandei.

După-amiază, la Ministerul Afa
cerilor Externe al Olandei, a avut 
loc semnarea unor documente ofi
ciale, la care au fost de față cei 
doi prim-mlniștrl, miniștrii de ex-

terne, precum și membrii eelor 
două delegații participante la con
vorbiri. Corneliu Mănescu și Joseph 
Luns au semnat Acordul privind 
cooperarea economică, industrială 
și tehnică, preGum și un Acord 
veterinar între cele două țări. Tot
odată, a avut loo schimbarea in
strumentelor de ratificare a Acor
dului cultural, semnat la Bucu
rești la 13 ianuarie 1967.

După semnarea documentelor, 
ministrul de externe olandez a de
clarat : Constat cu satisfacție că, 
semnînd aceste acorduri, am pășit 
într-o nouă etapă a relațiilor din
tre țările noastre. îmi exprim bucu
ria că am putut semna aceste do
cumente cu prilejul vizitei în O- 
landa a premierului Maurer. Sînt 
convins — a încheiat el — că pre
zența la Haga a înalților oaspeți
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specialiștii de mîine
Prof, emerit Stelian PĂUN

Ascultîndu-i pe proaspeții absol
venți ai liceelor, constați că ei se 
comportă ca niște 
care au ajuns la 
ce ani de-a rîndul 
numărate și folositoare cunoștințe ce 
s-au așezat în mintea lor cu rînduială, 
pentru a-i ajuta, ca niște unelte, să 
înfăptuiască lucruri demne de epoca 
noastră, să se consacre unei înfăptuiri

tineri maturi, 
liman, după 

au strîns ne-

Pe magistrala 
București - Craiova

SECTOARE
DE CALE FERATĂ
DUBLA

Pe magistrala feroviară care 
leagă Capitala cu Craiova au 
fost date în exploatare sectoa
rele de cale ferată dublă Dră- 
gănești-Olt — Stoenești și Ro
șiorii de Vede — Măldăeni. 
In scopul desfășurării în con
diții optime a circulației tre
nurilor de persoane și marfă, 
s-au executat centralizarea e- 
lectrodinamică a stațiilor, înlo
cuirea traverselor din lemn cu 
cele din beton precomprimat 
precum și montarea unui tip 
de șină care permite viteze și 
capacități sporite. Aceste lu
crări au drept scop satisface
rea traficului de pe acest tra
seu care este într-o continuă 
creștere, reducerea timpului 
de parcurs precum și a chel
tuielilor de întreținere a mate
rialului rulant. . (Agerpres)

niciodată direct afectat, ac
tualmente sîntem martorii 
indignării si intransigentei 
manifestate de oameni care, 
aparent, n-au avut nimic de 
suferit de pe urma infrac
țiunii comise. Dar ei socotesc 
că orice furt din avutul obș-

anchetă socială
de Mihai STOIAN

opinia cetă- 
consideră. 

află în fata 
că hoțul a

unei bătrîneti demne, liniș
tite, ca și asigurarea viitoru
lui propriilor copii, nepoți 
etc. Nu mi se pare deloc a 
fi o exagerare 
teanului care 
atunci cînd se 
unui infractor.
atentat, prin actul său anti
social. la toate . idealurile 
noastre de viață. Dacă în 
trecut, prin mulțimea filtre
lor sale social-economice. 
statul era opus cetățeanului, 
și deci omul nu se simțea

teso echivalează cu o spar
gere la cetățean, cu o mină 
băgată în buzunarul fiecă
ruia. Cinstea este astăzi atît 
expresia conștiinței indivi
duale. cît și a conștiinței so
ciale. Omul de valoare își 
îndrăgește existenta numai 
în măsura în care este încre
dințat că ea e onestă, bună, 
curată. Confirmarea 
sale este stima 
Mi-e greu să 
vintele rostite de 
tor al acuzării,

valorii 
celorlalți, 
uit cu- 
un mar- 
într-un

români va da acestor documente o 
și mai mare importanță.

Ministrul de externe român și-a 
exprimat, la rîndul său, satisfac
ția pentru faptul că semnarea do
cumentelor s-a făcut în timpul vi
zitei președintelui Consiliului de 
Miniștri al României. Aceste acor
duri — a subliniat el — exprimă 
stadiul pozitiv de dezvoltare a re
lațiilor noastre și reprezintă tot
odată instrumentul menit să asi
gure cadrul propice pentru conti
nua lor îmbunătățire. Ne exprimăm 
convingerea că aceasta este atît în 
interesul României, cît și al Olan
dei, că și în felul acesta aducem 
contribuția noastră modestă la 
cauza însănătoșirii atmosferei din 
Europa, la stabilirea unor relații 
normale de cooperare între țările 
continentului.

La Ministerul Afacerilor Externe 
au continuat apoi convorbirile din
tre președintele Consiliului de Mi
niștri al României, Ion Gheorghe 
Maurer, și primul ministru al 
landei, Piet de Jong, la care 
asistat miniștrii de externe și 
legațiile română șl olandeză,
ora 18,00 convorbirile româno- 
olandeze au luat sfîrșit. In înche
ierea lor a avut loc o conferință de 
presă. Președintele Consiliului de 
Miniștri al României, Ion Gheorghe 
Maurer, a răspuns întrebărilor 
puse de ziariștii prezenți în mare 
număr.

O- 
au 

de- 
La

(Continuare In pag. a Vl-a)

Poriir

deschise
viitoare, unei vocații. La drept vorbind 
nu mai sînt niște băiețandri. Nu mai 
sînt la vîrsta cînd filozofia, artele, 
știința și chiai viața sînt doar niște 
noțiuni atrăgătoare și minunate, dar 
încă neconturate și răvășite. Au acum, 
după anii de liceu, o bază de cultură 
multilaterală; sînt la anii căutărilor 
febrile, la care ei știu și pot să facă 
legătura dintre știință, filozofie, arte 
și cunosc legile obiective ale dezvol
tării societății umane. în jurul lor 
nimic nu rărnîne lipsit de semnifica
ție sau întîmplător. De aceea ei iu
besc viața și nu se tem de răspunde
rea care le incumbă.

Cu elanul specific tinereții lor, 
mulți dintre noii bacalaureați s-au în
dreptat spre universități, institute de 
învățămîht superioi pentru a diseca, 
a înțelege tainele atît de adînci ale 
materiei, dornici să transfigureze ma
rea forță a dragostei, să cunoască și 
mai bine demnitatea omului nou, să 
iubească și să se emoționeze citind 
despre natura și istoria patriei mai re
liefată și mai îmbogățită cu nuanțe de 
pana artistului. Societatea, școala, toți 
acei care într-un fel au contribuit la 
formarea acestei promoții de absol
venți au încredere în posibilitățile 
fără margini ale minții omenești, ale 
tineretului nostru sănătos și optimist, 
care-și va întrebuința 
diferitele domenii ale 
cii, culturii.

Bacalaureații de azi
mîine — vor deveni, mulți dintre ei. 
specialiști, se vor încadra în fluviul 
uriaș al constructorilor socialismului 
și comunismului. Nu ne este indiferent 
dacă ei vor fi descoperitorii îndrăzneți 
ai tainelor lumii, sau oameni lipsiți de 
gîndire creatoare înaripată care se tern 
de muncă și acțiune. Universitatea și 
institutele de învătămînt superior își 
așteaptă studenții, dat își perfecțio-

EDUARDO GALEANO, 
publicist

toate forțele în 
științei, tehni-

— studenții de

(Continuare în pag. a IV-a)

hoției9
proces de delapidare : „Noi 
nu ne strîngem fondurile, 
cum făceau capitaliștii, la 
băncile elvețiene. Fondurile 
noastre majore, la care aș 
adăuga și investiția a tot ceea 
ce dorim noi să se împli
nească. le depunem în fondul 
vital, de propășire și avînt 
general. ..Banca" ni-i statul! 
Și cine se atinge de „banca" 
noastră, se situează, în mod 
obiectiv, pe o poziție opusă 
nouă. Cine ni se opune, n-are 
decît să se teamă : vom 
întotdeauna necruțătorii".

trei luni, trei luni (cu preci
zarea : 
luni.
luni.

furt calificat), 
sase luni, un an. 
doi ani. 
Nu cumva legea a 
blîndă cu un asemenea 

se

trei 
sase
fost

fi

Vulpea

păzește găinile

si

fost recent
4 ani 
ani

Dumitru Geor- 
a 

la
3

corectională.
activ... 9

toate

în- 
inter- 

mai 
(nouă) 
oentru

infractorul 
gescu, care 
condamnat 
chisoare 
dictie 
are la
condamnări, 
furt (pedepsele executate). 
Iată-le : sase luni, trei luni.

prea 
specimen incorigibil ? — 
întreabă tovarășul T. NICA. 
Altminteri, cum de .i-a con
venit — acesta-i cuvîntul ! 
— să intre de atîtea ori în 
Duscârie. să fure din nou si 
din nou ? Socotesc întemeiat 
faptul că. la ultima sa ju
decare. instanța a ti mit sea
ma. în dozarea pcrlepsei. si 
dc multiplele antecedente ale 
inculpatului. Dar responsa
bilitatea Dentru infracțiunea 
comisă nu se reduce, după 
opinia mea. doar la D.G. 
Si-am să încerc să explic de 
ce : cu nouă furturi în cîrcă. 
D.G. este anaajst. intre mai- 
august 1966. la o magazie a 
depozitului ..Romtrans". nici 
mai mult, nici mai puțin de- 
cît... în calitate de șef de 
punct de lucru. De aici, 
venind cu o oră

(Continuare 
în pag. a II-a)

mai

Din declarația de inten
ții pe care guvernul argenti- 
nean a semnat-o anul aces
ta, față de Fondul Monetar 
Internațional, reiese cu cla
ritate politica pe care a dus-o 
și își propune s-o ducă și 
în viitor guvernul argen- 
tinean. Ea constă în măsuri 
împotriva sindicatelor, în
ghețarea salariilor, restrîn- 
gerea creditului intern și 
abolirea naționalizărilor u- 
nor întreprinderi, renunța
rea* la controlul vamal. In 
aceeași declarație era inclu
să o mențiune expresă pri
vind legea hidrocarburilor 
care consfințește predarea 
petrolului și gazului către 
firmele străine.

Efectele acestei politici se 
răsfrîng nu numai asupra 
clasei muncitoare, dar și a- 
supra unor categorii ale 
burgheziei naționale. Astfel, 
întreprinderi cu capital na
țional argentinean au în
căput pe nimica toată în 
miinile companiilor nord- 
americane : 
firma 
S.A.I.C." 
fabricant 
electric 
bile din 
a fost acaparată de corpo
rația nord-americană „Ben- 
dix Co", contra 3 milioane 
de dolari — sumă ridicolă 
față de activul firmei. Insti
tuții bancare, în care dic
tează capitalul nord-ame- 
rican, au condiționat a- 
cordarea unui credit pentru 
construcția de furnale înal
te, de suprimarea oricăroi 
restricții la investiții, scopul 
urmărit fiind ca trustul a- 
merican „U. S. Steel" să ob
țină o participare hotărîtoa- 
re la conducerea siderurgiei 
argentinene și ca „Ford" să 
dețină în Argentina o tur
nătorie a blocurilor-motor. 
Piața automobilelor este 
împărțită între companiile 
„Ford" și „General Motors", 
caie controlează producția 
națională, precum și impor
turile. Acum cîtva timp, con
curentul argentinean, firma 
„Siam di Tella Ltd", a nau
fragiat zgomotos. Falimen
tul a devenit o perspectivă 
pentru multe întreprinderi 
socotite solide. Fapt este Că 
acei industriași argentine™ 
care au primit cu zîmbete 
deruta din rîndurile s’ndi-

de exemplu 
Martin Amato 
(cel mai mare 
de echipament 

pentru automo- 
America de Sud)

(Continuare în pag. a V-a)
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I Hai

„Chimia** — 
plătește!

Personalul cabanei Zugreni

IfVatra Dornei) aniversează în 
aceste zile împlinirea unui an de 
cînd a avut plăcerea să pri- 

Imească oaspeți pe fotbaliștii (și 
antrenorul) echipei „Chimia" Su
ceava, care sărbătoreau promo- 

Ivarea îu categoria B. De atunci, 
cabanierul și-a amintit foarte des 
de acest eveniment: băieții ve- 

Iseli de la „Chimia" au uitat să 
plătească 1 729 lei — alimentele 
consumate cu acel prilej. Antre- 

I norul, împreună cu întreaga e- 
chipă, sînt invitați să facă un 
popas la Zugreni și să achite da- 

Itoria. In caz contrar, personalul 
cabanei îi anunță pe fotbaliștii 
suceveni ca la eventuala promo- 

Ivare în categoria A să caute altă 
cabană. Hai, „Chimia" plătește!

De ce tăceți ?
La 23 iulie 1963 cooperativa 

agricolă de producție din Si
liștea (Roșiorii de Vede) a 
cumpărat de la Uzina de re
parații Arad un incubator (ca
pacitatea 2 500 ouă) în valoare 
de 11 289 lei. Și tot de atunci 
incubatorul nu funcționează. 
Nici unul dintre specialiștii 
locali nu a reușit să-l pună 
pe... ouă. Solicitat în două rin- 
duri să repare această mașină 
de scos pui, expeditorul (care 
a avut grijă să încaseze banii 
la timp) a tăcut mîlc de fle
care dată („Tăcerea e de 
aur"). O atitudine incorectă. 
Oare conducerea uzinei nu se 
gîndește că la Siliștea, din cau
za acestei cloșți electrice care 
nu clocește, mii de ouă au ră
mas... nerealizate?

Nesăbuință
Și-au făcut-o cu mîna lor. Ion 

Oprea, Iosif Beisan, Ilie Nicu și 
Alexandru . Ene de la Combina
tul chimic din Borzești, obișnu
iau să facă chefuri cu alcool me- 
tilic sustras din laboratoarele 
combinatului. Nesăbuința i-a 
costat scump. în urma unui 
astfel de chef, primii doi (Ion 
Oprea și Iosif Beisan) au încetat 
din viață. Ilie Nicu a orbit. Sin
gurul care se pare că scapă ne
vătămat (se află sub suprave
gherea medicilor) este tînărul 
Alexandru Ene.

„Solidari
tate** fatală

Intîmplarea e gravă. Un in
divid comite o infracțiune și 
alții sar în „ajutor" să-l scape 
de răspundere. La Ghimbav 
(Brașov) Vasile Roșea a intrat 
cu autobascula în șanțul 
șoselei, apoi într-un imobil. In 
loc să anunțe miliția (cum era 
de așteptat) el a oprit auto
bascula 31-Cj-281O, condusă 
de șoferul Constantin Iorgules- 
cu și i-a cerut ajutor pentru a 
părăsi locul faptei. Iorgulescu 
a acceptat (solidaritate de 
breaslă ?). Aflat în preajmă, 
Vasile Munteanu s-a oferit să 
lege mașinile cu un cablu. în 
acest timp el a fost strivit mor
tal între cele două autovehi- 
cole. Iată cum o infracțiune a- 
trage după sine altele, mai 
grave. Și totul a pornit de la 
„o mînă de ajutor".

Profit 
și pierdere

O dorință unanimă a publicului

IWUEN1ARIERI

Directorul Direcției comerciale 
regionale Iași povestea, zi
lele trecute, că unui revizor 
de gestiune din locali

tate i s-a întîmplat un lucru ciu
dat. în timp ce inventaria o mer
cerie, a ajuns la raionul nasturi. 
Marfa fiind neambalată, revizorul 
s-a apucat să numere nasturii, buca
tă cu bucată. în prima zi el a nu
mărat 12 mii de nasturi, în a doua 
zi — 8 mii, în a treia — 2 mii, iar 
o zi mai tirziu s-a internat în spital. 
„N-a mai putut omul să reziste" — 
și-a încheiat povestea directorul.

— Cu 7—8 luni în urmă, „Scînteia" 
a publicat un articol în care erau 
semnalate tocmai practicile rudi
mentare folosite în operațiile de in
ventariere. Se arăta că unele maga
zine stau nepermis de mult închise 
pentru control gestionar. La Iași ce 
măsuri au fost luate pentru a reduce 
timpul operațiilor de inventariere ?

— Spre sfîrșitul anului trecut, 
toate direcțiile și organizațiile co
merciale din țară au primit dispozi
ții să facă propuneri de îmbunătăți
re a controlului gestionar. Iar în 
martie 1967 am primit de la Minis
terul Comerțului instrucțiuni noi. 
Pe calea reducerii timpului de in
ventariere s-a făcut un pas bun. Si 
anume : numărul inventarelor obli
gatorii s-a redus în toată țara. Ma
gazinele, care erau supuse controlu
lui de 4 ori pe an nu mai sînt veri
ficate decît de 3 ori, iar celor care 
erau inventariate de 3 ori. li se a- 
plică acum acest control numai de 
două ori. Totuși, măsurile luate sînt 
departe de a rezolva problema. In
ventarele continuă să aducă daune 
mari funcționării magazinelor, să 
producă nervi și pierdere de timp 
clienților.

Economisirea timpului nu depinde 
neapărat și numai de reducerea nu
mărului de controale trimestriale, 
semestriale, anuale, ci. mai ales, de 
viteza cu care se fac inventarele 
respective. Dacă operațiunea de in
ventariere este atît de bine organi
zată îneît ea are loc din mers și 
trece aproape neobservată, numărul 
Inventarelor aplicate unităților co
merciale nu mai contează atît de 
mult. Nu înseamnă că măsura luată 
de Ministerul Comerțului de a redu
ce numărul de inventare nu este ju
dicioasă. Dimpotrivă. Lucrurile s-au 
oprit însă aici. S-a făcut un pas bun, 
dar mic. Operațiunea de inventarie
re — în sine — continuă să rămînă 
rudimentară, greoaie, să înghită o 
bună parte din timpul efectiv al ma
gazinelor. Cît timp ? Depinde. Uneia 
magazine sînt închise pentru un sin- 
gui- inventar 4 zile, altele 10 sau 15. 
Dar nu de puține ori se înregistrea
ză și recorduri : magazinul „Guliver" 
din Iași, care desface mărfuri des
tinate copiilor, a fost închis de... Ziua 
copilului (!) și a stat cu obloanele 
trase 30 de zile, 
pozitului de confectii-bărbati. 
aceeași 
zată de 
lui de

Activitatea de- 
din 

localitate, a fost parali- 
inventar 36 de zile, iar a ce- 
textile-mătase 40 de zile.
șadar, operațiunea de inven- 

î în sine este rudimen
tară și greoaie, lată o jumă
tate de duzină 

care ne dă dreptul să o 
atare.

1. Din cauza dezordinii 
surprins, de regulă, magazinul, in
ventarierea nu începe imediat ce 
și-a făcut apariția revizorul, ci mult 
mai tirziu, uneori după o zi, două, 
după ce marfa este... căutată și gă
sită. sortată, aranjată pe grupe, pe 
preturi. Revizorul Marcela Nicolae, 
de la O.C.L. Tehnometa] București 
povestește : „De cîte ori aud că tre
buie să inventariez magazinul 
chimicale și fierărie de pe bd.

Așaaar, 
tariere 
tară si

de motive 
definim ca

în care este

de
1 Mai,

mă apucă un fel de leșin... Cînd îi 
pășesc pragul și văd mărfurile bram
bura, aruncate clae peste grămadă, 
mă simt dezarmată. Fostul vînzător, 
un anume Roadevin, duhnea a... vin, 
actualul vînzător, un anume Fina, 
duhnește la fel. Pe cînd un ma
gazin în care să poți găsi marfa cu 
ochii închiși, așa ca să poată fi in
ventariat într-o singură noapte ?“

2. Maria Oprescu, șefa biroului de 
revizori de la aceeași organizație co
mercială : „Puțini oameni știu că fie
care inventar, în parte în sectorul 
nostru este, de fapt... două ! 
Cum ? De fiecare dată cînd 
terminăm inventarul mărfurilor, în
cepe inventarierea cioburilor. într-o 
unitate care desface porțelan, sticlă, 
oglinzi sau pahare se găsesc totdeau
na cioburi. în zileie de inven
tar socotirea obiectelor sparte 
cade (de ce?) în sarcina revizorului. 
Operațiunea durează și două zile. Dar 
nici după ce se termină al doilea 
inventar magazinul nu se deschide. 
Revizorul este obligat să facă și si
tuația mărfurilor greu vandabile. 
De ce se așteaptă să spună re
vizorul de la centru care marfă mer
ge și care nu ? De ce nu se renunță 
la aceste procedee nepotrivite ?

3. Inventariere după ureche. To
varășul Vasile Pîsiaru, controlor re
vizor. șef de grupă în Ministerul Fi
nanțelor spunea că. personal, a găsit 
un revizor de gestiune cu buzuna
rele pline de nasturi și petice de 
stofă. „Ce făcea cu aceste obiecte ?“ 
— l-am întrebat. „Le cumpărase de 
Ia magazine și le păstra la el ca să 
poată identifica și aprecia la sigur 
valoarea mărfii pe care o inventa
riază in mercerii. Cei mai mulți din
tre revizori nu cunosc mărfurile”. 
„Și atunci ?“. Inventarul se desfă
șoară după cum... îl dictează gestio
narul.

4. Cînd e gata inventarul ? Cînd 
se termină. Una dintre cauzele care 
lungesc peste măsură operațiunile de 
inventariere este aceea că munca re
vizorului nu este normată. Nimeni 
nu a calculat vreodată timpul efec
tiv necesar unei inventarieri. Chiar 
dacă magazinul este bine organizat, 
revizorul cîștigă timp numai dacă 
vrea ; dacă nu vrea, lucrează în voie, 
agale, leafa îi merge înainte, indife
rent de operativitatea cu care lu
crează.

5. Toți revizorii cu care am discu
tat mi-au spus : „Nu zicem că noi 
lucrăm perfect. Ar fi o exagerare. 
Dar cum să nu dureze un inventar 
10 zile — și mai mult — dacă prac
ticăm un sistem rudimentar ? Re
zultatele Inventarului trebuie înre
gistrate. Unde ? Dispunem de dosă- 
rașe cu cîte 30 de file fiecare ; fie
care filă are cîte 32 de poziții de 
calcul ; 30X32 = 960 calcule ! Acestui 
noian de calcule, 
creionul ! Ne lipsesc pînă 
de calculat manuale, care 
în țară. Mașinile de calcul 
timpul de inventariere la

6. Revizorul Gh. Panțiru din Iași 
face următoarea apreciere : „Inven
tarierea unui magazin alimentar cu 
autoservire se termină cel mult în 
două zile. Durează atît de puțin pen
tru că la autoservire toată marfa 
este ambalată. Operațiunile decurg 
ranid. redueîndu-se. în fapt, la o 
„fotografiere" detaliată a rafturilor. 
Cu totul altfel stau lucrurile la o 
unitate obișnuită. Aici marfa vine în 
vrac. Operațiunea de inventariere e 
înceată, enervantă. Totul se cară, se 
măsoară, se cîntărește. se numără. 
Ca la nasturi. Socotesc că Ministerul 
Comerțului împreună cu ministerele 
producătoare trebuie să analizeze 
problema și să găsească nosibilita- 
tea ambalării și preambalării, în can
tități cît mai mari, a tuturor mărfu
rilor care se pretează la asemenea 
operație".

...Cineva ne. informează ce se în
tîmplă la un magazin de textile. 
Revizorul nu este sigur ce. fel de 
stofă are în față. Nu-i cunoaște pre
țul. Stofele și alte mii'și mii de ar
ticole nu au imprimate pe ele 
prețul. De ce ? Doar nu costă nimic".

e oprim aici. Socotim că oa
menii pe care i-am ascul
tat în ancheta noastră, au 
adus suficiente argumen

te pentru a demonstra modul neco
respunzător în care se efectuează 
încă inventarele. Firește, nimănui 
nu-i trece prin minte să decreteze 
desființarea inventarelor. Controlul 
gestionar ește o operație necesară; 
efectuată în scopul de ă preveni și 
de a apăra integritatea avutului ob
ștesc. Și, în fond, pe cumpărător nu 
inventarul ca atare îl supără, ci du
rata lui, suprapunerile 4a unități de 
profil apropiat, și. uneori, momentul 
ales pentru inventariere. Spuneam la 
începutul acestor însemnări că ma
gazinul „Guliver" din Iași a fost în
chis de „Ziua copilului". Alte maga
zine se închid la fel — cînd ți-e lu
mea mai dragă. Aceste acțiuni de 
control gestionar se fac stihinic, la 
întîmplare ? Nu. Ele sînt planificate! 
Dar multi responsabili de întreprin
deri și organizații comerciale au a- 
firmat că nu sînt de acord cu această 
planificare rigidă.

La Direcția control financiar din 
M.C.I. se aprecia, și pe bună dreptate, 
că inventarele constituie încă un 
impediment serios în funcționarea 
normală a magazinelor. Teoretic, 
noile instrucțiuni ale M.C.I. au 
pus, dacă nu în totalitate, cel pu
țin în bună parte, punct practicilor 
rutiniere după care se fac inventa
rele. Dar pentru ca măsurile minis
terului să aibă eficacitate, este ne
cesar ca organizațiile comerciale lo
cale să aplice instrucțiunile respec
tive. Or, ce se constată ? Organiza
țiile și întreprinderile 
inventariază, ca mai 
virtutea inerției. în 
rămîne ca organele 
direcțiile comerciale regionale să 
determine — prin aplicarea unor 
măsuri administrative — unitățile și 
instituțiile comerciale subordonate 
să se smulgă din inerție, să acțio
neze efectiv pentru reducerea la ma
ximum a timpului înghițit de inven
tare ; să transforme inventarierea 
într-o operațiune dinamică, desfășu
rată „din mers", cu hărnicie, răs
pundere, operativitate șl care să fie) 
desfășurată în așa fel îneît cumpă
rătorii aproape să nu o simtă.

Gh. GRAURE

comerciale 
înainte, în 

concluzie, 
M.C.I. șl

CUVÎNTUL CITITORULUI

(Urmare din pag. I)

Prin frumusețea peisajului și 
vestitele sale izvoare de ape mi
nerale, stațiunea balneară Slănio 
Moldova atrage în fiecare an un 
mare număr de vizitatori. Pentru 
crearea unor condiții tot mai 
bune celor veniți la tratament 
sau ca turiști, se desfășoară o 
serie de lucrări de modernizare 
a stațiunii. în 17 din cele 40 de 
vile au fost introduse încălzire 
centrală, băi cu dușuri, mobilier 
nou, s-a dat în funcțiune un 
complex de deservire al coopera
ției meșteșugărești și se lucrează 
intens la construcția unui com
plex comercial.

Planul de perspectivă prevede 
ca în anii viitori Slănicul să 
găzduiască cîte 4 000 de persoane 
pe serie, adică să-și dubleze ac
tuala capacitate. în acest scop, 
în stațiune se vor înălța patru 
complexe a cîte 500 locuri fie
care, magazine, un complex ali
mentar, restaurant, cofetărie. Pen
tru turiști se vor construi în lo
curile cele mai pitorești camping
uri și cabane speciale. Vor fi ame
najate, de asemenea, zone de re
creare și odihnă la cabana de pe 
masivul Șandru și la punctul „300 
de scări" de lîngă izvoarele 
de ape minerale. Pentru mașinile 
și autovehiculele sosite în stațiu
ne se prevede amenajarea unei 
zone speciale de parcare, con
struirea unui garaj pentru 100 
de mașini și a unei stații de în
treținere auto.

Corespunzător creșterii numă
rului de locuri în stațiune vor 
fi captate noi izvoare de ape 
minerale, va lua ființă o stație 
de îmbuteliere a apei minerale 
(capacitatea un milion sticle pe 
an). Va căpăta o altă înfățișare 
și centrul civic al orașului. Un 
pavilion impunător va concentra 
toate instituțiile și serviciile de 
administrație, precum și oficiul 
P.T.T.R. și Agenția O.N.T.

Gheorghe BALTA 
corespondehtul „Scînteii"

Cu autobuzul și tramvaiul
spre serviciu și spre casă

Cartierul Berceni-Sud actual al liniilor 87 sau 
s-a dezvoltat mult în 91, înlocuind eventual 

pe 91 care circulă de la 
Belu. De altfel, de aici 
sînt
Gara de Nord tramva
iele 12 și 26, autobuzul 
32 și troleibuzele 87 și 
91, așa că scoaterea 
unei linii nu ar pertur
ba cîtuși de puțin cir
culația. O soluție bună 
ar putea fi și prelungi
rea traseului de trolei
buze 87 și 91 de la 
pînă în cartierul 
tru 
de 
Ar 
să 
mașini 
traseu, deoarece mașina 
41 barat nu acoperă ne
cesarul.

ultimii ani. Cronica sa 
actuală mai consemnea
ză totuși unele aspecte 
negative. De ani de zile, 
de pildă, transportul în 
comun constituie un 
punct nevralgic, nemul
țumește pe cei 
25 000 ' ‘
acestui 
tală.

Cum 
legătura cartierului cu 
centrul orașului ? Ori 
parcurgi pe jos un kilo
metru, un kilometru și 
jumătate pînă la capă
tul liniei de autobuze 
31, ori schimbi mai , 
multe mijloace de 
transport (autobuz—
tramvai), ceea ce în
seamnă un spor 
cheltuială zilnică, ca să 
nu mai vorbim de aglo
merație, de timpul pe 
care îl pierd călătorii, 
Cetățenii au adresat or
ganelor în drept nume
roase memorii, au cerut 
sprijinul deputaților lor 
etc. Zadarnic însă, Sfa
tul popular al orașului 
București, ca șl între
prinderea de transpor
turi București (I.T.B.) a 
răspuns invariabil : le
găturile cartierului cu 
restul orașului vor fi 
rezolvate definitiv prin 
darea în funcțiune a 
unor linii de troleibuz. 
Recent — îndfîrșit ! — 
liniile de troleibuz, 
„marea și sarea" atîtor 
promisiuni au luat fi
ință. Dar iată cum a- 
rată rezolvarea defini
tivă 
Noile 
95 au 
pînă 
Vodă, 
nu corespunde cerințe
lor formulate de atîtea 
ori de către locatarii 
cartierului, deci nu este 
de mirare că troleibu
zele circulă aproape 
goale. în timp ce auto
buzele liniei 31 conti
nuă să fie luate cu 
asalt.

Pentru a se rezolva 
efectiv această proble
mă, este necesar să se 
prelungească una din
tre liniile respective de 
troleibuz pînă la Gara 
de Nord, ceea ce se 
poate realiza fără in
vestiții, chiar pe traseul

la îndemînă spre

circa
de locuitori ai 
colt din Capi-

a asigurat I.T.B. Belu 
nos- 
doar 
plus.

— ar fi vorba
5—7 stații în 
trebui de asemenea 
circule mai multe 

41 pe vechiul

de

mult trîmbitată. 
troleibuze 94 și 
un traseu scurt, 

la Podul Șerban 
Această soluție

...cîte ceva 
despre reparații 

și telefoane
O altă problemă im

portantă a cartierului 
este aceea a lucrărilor 
de reparații la terasele 
blocurilor prin care se 
infiltrează apa. Această 
defecțiune a fost lăsată 
„ca amintire" de către 
constructori. La fața 
locului s-au perindat 
numeroase comisii, s-au 
stabilit metode tehnice 
și termene de reme
diere, dar lucrările 
stagnează. Aceasta este 
situația la blocurile 34,

„Avantajele" 
transportului... 

per pedes
Graficul transportului 

în comun nu a fost nici 
pînă acum adaptat 
noilor cerințe. în a- 
ceastă privință, — sfa
tul popular orășenesc 
se mai menține încă 
„în stadiul discuțiilor", 
între timp, cetățenii au 
de furcă din pricina ca
rențelor cunoscute ale 
transportului în comun 
local. Sînt prea puține 
autobuze. Numărul zil
nic al călătorilor trece 
de 122 000, în" timp ce 
parcul de mașini a ră
mas mult sub nivelul 
solicitării.

Cum sînt folosite cele

I Știți de ce nu există Pepsi
cola și Fru-cola pe Valea Pra-

Ihovei ? Președintele comitetu
lui executiv al sfatului popular 
al orașului Constanța a dat dis- 
I poziție drastică directorului fa
bricii de Pepsi din localitate să 
nu livreze produsul peste ho- 

I tarele regiunii. „Este produsul
nostru, noi îl consumăm pe li
toral. Cei de la Sinaia dacă 

Ivor, să-și facă și ei o fabrică
de...Sinocola". Alt președinte, 
la fel de aprig, cel de la Brașov 

Ia dat un ucaz asemănător :
Fru-cola se va vinde numai in 
regiunea Brașov.

Să vezi cind s-or zburli plo- 
ieștenii! Atunci se va găsi 
Pepsi-cola și Fru-cola doar la 

I Constanța și Brașov, iar benzi
nă — numai la Ploiești. Să ve
dem cine va fi mai in pier- 

Idere.
Rubrică redactată de:

■ Ștefan ZIDARIȚA
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

devreme decît toți ceilalți (har
nic omul !), sustrăgea piei de 
import din saci și, prin interme
diari, le vindea Deci, la capitolul 
responsabilității, i-aș adăuga : a) pe 
cei care l-au angajat — cu o incon
știență sau toleranță inadmisibile — 
într-un asemenea post, în ciuda ante
cedentelor sale ; b) pe paznicii de la 
poarta întreprinderii, care s-au lăsat 
mult prea ușor „păcăliți" ; c) pe cei 
care, deși li s-au pus sub nas, deo
dată, pentru alegere, pînă la 60 de 
piei noi. nouțe, nu s-au întrebat de 
unde or fi, ci le-au „cumpărat cin
stit" și și-au făcut din ele haine de 
piele. Am insistat asupra acestor 
aspecte, deoarece — cred eu — este 
vorba aici despre un angrenaj con
damnabil, despre o seamă de nea
junsuri care îngăduie și favorizează 
furtul. Altminteri nici nu se pot 
explica numeroasele recidive. Și în 
legătură cu asta citez și cazul lui 
Constantin Rădulescu, din str. Muze
lor, care a fost condamnat, nu 
de mult, pentru furt. El abia 
ieșise (în august 1966) din în
chisoare, după executarea altei pe
depse (de asemenea furt, și culmea, 
săvîrșit exact în aceeași întreprin
dere). Omul n-are decît 33 de ani, 
soție, doi copii minori, ar putea sa 
muncească cinstit, însă el nu în
cearcă să-și satisfacă dorințele prin 
rezultatul muncii sale, și iată-1 
iarăși condamnat „pentru furt în re
petate rînduri" Pesemne că el, ca și 
celălalt — Dumitru Georgescu — 
s-au deprins cu necinstea, precum 
și cu răsplata ei prea „modestă" — 
închisoarea, unde — în paranteză fie 
spus — deținutii lucrează la grădina 
de zarzavat și la alte munci ușoare, 
socotindu-li-se — pentru fiecare zi 
muncită — trei zile de detențiune. 
Deci : pedeapsă inițial mică, posibi
litatea de a o mai reduce de trei ori, 
munca relativ ușoară din închisoare, 
iată factori care, fără îndoială, expli
că recidivele. Asemenea indivizi, 
imaturi din punct de vedere social, 
certați cu legea, cu morala, care-șl 
refuză bucuria îndestulării prin efort, 
prin ceea ce realizezi tu însuti, meri
tă un regim mai aspru, direct pro
porțional cu mentalitatea lor primi
tivă. Actualmente, multi dintre ei, 
nici după ce ispășesc repetate pe
depse, nu știu că omul caută, pre
țuiește și își leagă fericirea de stima 
semenilor săi. că raporturile noastre 
interumane se desăvîrșesc într-un 
complicat sistem de oglinzi paralele, 
în care noi îi vedem pe alții și alții 
ne văd pe noi. de foarte aproape 
pînă foarte departe. De aceea este 
necesară, paralel cu instaurarea unui 
climat al onestității reciproce (a mea 
față de tine și a ta față de mine), 
și de o intransigență sporită.

Din discuția purtată cu mai mulți

35, 20 și altele ; cînd 1 
se va pun» capăt ? To
varășii de la sectorul 
6 I.A.L. N. Bălcescu nu 
vor să promită ni
mic concret. Ni se 
spune că terasele vor 
fi reparate „în acest 
an". Anul are însă 
multe zile și dacă nu 
se stabilește un termen 
anume nimeni nu se 
va considera răspunză
tor de această tărăgă- 
nare.

Cvartalul nostru ar 
mai avea nevoie de te
lefoane publice care să 
poată fi folosite tot 
timpul ; e adevărat că 
avem două 
publice, dar 
faptul că sînt 
ține, ele sînt 
în localuri ce se închid 
la o anumită oră.

Noi nu ne precupețind 
eforturile pentru a 
contribui la înflorirea 
continuă a cartierului 
nostru. în același timp 
însă, solicitam contri
buția gospodarilor de 
la sfatul popular al ra
ionului în rezolvarea 
acestor probleme ds 
interes public care pe 
noi, simpli locatari, ne 
depășesc.
Prof. Jenica COSTEA 
deputată
în circumscripția 
electorală nr. 285, 
orașul București.

telefoane 
pe lîngă 
prea pu- 
instalata

opunem... 
și mașini 
se produc 
ar reduce 
jumătate.

noi îi

Bucuriile Foto : Agerptes

IH

108 autobuze ? Deși s-a 
planificat ca să circule 
60, niciodată nu pleacă 
în cursă mai mult de 
40. Și ce se întîmplă 
pe traseu ? Numai pe 
linia autobuzului numă
rul 2, de pildă, unul 
dintre cele mai solici
tate, în orele de vîrf 
sînt necesare cel puțin 
65—70 de vehicule. 
Practic sînt asigurate 
însă doar 20—22. Situa
ția se complică și mal 
mult atunci cînd un 
autobuz se defectează 
în cursă. Reparațiile 
curente se efectuează 
anevoios din lipsa unor 
piese de schimb. De 
asemenea creează mari 
neajunsuri planificarea 
nerațională a autobu
zelor pentru reparațiile 
capitale. De obicei, în 
primele trimestre ale 
anului, întreprinderi, a 
orășenească de tran
sport Tg. Mureș trimite 
la. reparații capitale 
doar cîteva autobuze, 
„grosul" rămînînd pen
tru ultimele trimestre, 
ceea ce duce la des- 
completarea parcului de 
mașini pentru perioada 
respectivă.

Toate aceste aspecte 
ale activității transpor
tului în comun din Tg. 
Mureș fundamentează 
convingerea localnicilor 
că întîrzierea la lucru 
nu poate fi evitată de- 
cît mergind......per pe
des".
Mai mulți muncitori

Graficul 
corespunzător 

afluxului 
de călătorivacanței (In tabăra de copii de la Năvodari)

lucrători ai miliției reiese că mai 
dăinuie încă o serie întreagă de „por
tițe" prin care infracțiunea se stre
coară subtil, îngreunînd munca de 
asanare morală pe care o duc orga
nele noastre de stat, sprijinite și de 
organismele obștești. Astfel, o primă 
remarcă (asemănătoare aceleia fă
cută de tov. T. Nica) se referă la an
gajarea celor cu antecedente penale, 
în posturi de gestionari, ba chiar de... 
contabili-șefi. Desigur că un om, 
săvîrșind cîndva o infracțiune 
pentru care a fost condamnat,

puteau intra și ieși în voie, cu ma
șină cu tot, fără să mai treacă pe Ia 
postul de control de la poartă ; c) 
inventarul anual se făcea numai de 
către un singur gestionar (adică de 
către... hoț) pe motiv că este dificil 
să deplasezi, în 20—30. de puncte, 
comisii de inventariere. (Se mai face’ 
apel la inventarul „reciproc", cu alte 
cuvinte cei de la un parchet vecin 
îți fac inventar ție, și invers, tu — 
lor, prilej pentru unele „servicii re
ciproce"). Dovadă că între data co
miterii primei infracțiuni și data

Predoslovia la Bucvarul (abecedarul) 
tipărit la Iași în urmă cu mai bine 
de două secole (1755) : „De trăește 
cineva întru norod, bine cunoscut 
iaste că întru acela îndreptare bună 
iaste copiilor; iară de trăește în 
norod cu multe sfăzi, uriciuni, pizme, 
vicleșuguri și tîlhării și alte obiceiuri 
rele .nu te îndoi că va fi întru acela 
îndreptare bună copiilor. Din creș
terea copiilor ca dintr-o rădăcină și 
bună și rea întru toată viața curge".

— Nu este nevoie să fii moralist 
din fire ca să dai citatul acesta

Reprimarea hoției
era

poate să revină în mijlocul so
cietății, după ispășirea pedepsei, 
perfect reeducat; dar logic este, 
și practica ne îndreptățește să cre
dem așa, că mai normal este ca ase
menea oameni să nu mai poată ocu
pa, în orice caz o lungă perioadă, 
posturi în care să răspundă di
rect de o gestiune. Deși există dis- 
pozițiuni precise în acest sens, care 
interzic angajarea foștilor infractori 
în posturi de gestionari, aflăm cu 
surprindere că în raionul Piatra 
Neamț sînt și astăzi, printre cei a- 
proximativ 1 500 de gestionari, oa
meni cu antecedente penale...

— Este vorba — ni se lămurește — 
de cei care au fost condamnați pen
tru infracțiuni economice ca : vîn- 
zări cu suprapreț, denaturări de bău
turi, speculă. Conducerile întreprin
derilor respective, în baza H.C.M. 
461/1960, motivează că aceste catego
rii de infracțiuni nu intră în preve
derile acestui H.C.M. fiindcă respec
tivii infractori n-ar fi adus preju
dicii... statului. Chiar unii juriscon- 
sulți susțin această idee, deși art. 
3 al H.C.M. 461/1960 spune clar : 
cei care au fost condamnați pentru 
infracțiuni de orice natură, prin care 
s-a adus o pagubă avutului obștesc 
ori proprietății cetățenilor nu pot fi 
angajați sau trecuti în funcții de 
gestionar.

Printre condițiile care au favori
zat infracțiunile unui grup de in
fractori de la I. F. din Piatra Neamț 
sînt citate următoarele „portițe" : 
a) la ora aceea, nu exista un sistem 
eficace de urmărire a circulației 
mărfii spre depozit; b) curtea depo
zitului nu era împrejmuită în între
gime, așa că infractorii, dacă voiau,

prinderii hoților, s-a efectuat un 
astfel de „inventar", care a ieșit... 
curat.

Toate acestea constituie argumente 
în plus, categorice, în favoarea pă
rerii — exprimată de altfel de nu
meroși interlocutori — că perfecta 
organizare, ordinea și disciplina în 
activitate, în absolut toate compar
timentele, micșorează net posibilita
tea comiterii de infracțiuni, că — în
tr-o societate socialistă — furtul de 
orice natură este inuman, că un furt 
cît de mărunt, o neregularitate cît 
de „minoră", secretă evident toxine 
antisociale. Chiar și acest unic 
exemplu este cît se poate de eloc
vent pentru faptul ca hoția, ca de 
altfel orice infracțiune, este favori
zată, chiar cu „generozitate" de slă
biciunile și defecțiunile existente în 
locurile în care ea se comite. 
Orice conducător de instituție, 
orice administrator de bunuri 
trebuie să știe să organizeze astfel 
lucrurile îneît să prevină infracți
unea. Orice conducător trebuie să 
știe — împreună cu organizațiile ob
ștești din unitate — să instituie o 
astfel de supraveghere și un aseme
nea control îneît să asigure o opinie 
colectivă care să facă de-a dreptul 
imposibilă comiterea oricărei infrac
țiuni.

„Ca dintr-o rădăcină 
și bună și rea..,”

Dialogul nostru cu prof. EMIL 
GIURGIU, directorul Liceului nr. 1 
din Sighișoara, începe cu un citat din

drept exemplu de învățătură veche, 
și perfect întemeiată, cu privire la 
răspunderea pe care o avem, ca 
profesori și părinți, față de genera
țiile care ne urmează. Un „adevăr 
moral" în sine nu există. îl extragem 
din însăși realitatea noastră socială, 
omul nefiind moral „de la natură", 
cum susțineau filozofii raționaliști și 
iluminiști ai secolului XVIII, ci „de 
la societate". Primejdia este ca. în 
cazuri particulare, un copil sau al
tul (cu spirit de discernămînt oricum 
redus), pe baza unor experiențe 
triste, să tragă concluzii morale 
eronate. Să vă dau un exemplu : 
anu! trecut, un elev extrem de bine 
dotat la matematică-fizică, după ce-a 
ascultat lecția despre muncă în care 
profesorul le-a vorbit despre satis
facțiile pe care ți le dă munca, ac
tivitatea în general, s-a ridicat și, 
destul de respectuos (și foarte sin
cer) și-a exprimat unele îndoieli în 
legătură cu exactitatea învățămin
telor comunicate de la catedră. Bine
înțeles, cu tact și pricepere, profe
sorul a izbutit să înlăture rezervele 
mărturisite de elev, dar chestiunea 
rămîne, într-un sens, în picioare. E- 
levul spunea : „Am observat că tră
iesc bine nu numai cei care într-a- 
devăr muncesc, ci și cei care se „des
curcă", cei care se „aranjează"... Ac
țiunea în favoarea încetățenirii cins
tei trebuie să înceapă de la cea mai 
fragedă vîrstă. „Micul furt" din casă, 
din școală (suflatul, copiatul), repre
zintă — alături de unele exemple ale 
străzii, etc. — rădăcini ale infrac
țiunii. Furtul este furt, indiferent 
dacă este vorba de zece lei sau de

zece mii de lei, pentru că dezuma
nizează (și, cîteodată, nu numai pe 
făptaș). Ca să nu mai pomenim de 
cazurile nenorocite (și într-o carieră 
didactică de peste două decenii, am 
dat și eu peste asemenea situații) în 
care un elev, în clasă, poartă eti
cheta de „copilul hoțului". Infrac
torul își consumă, s-ar putea spune, 
propria sa dramă. Dar ce consecințe 
catastrofale lasă el în urmă, pentru 
familia lui ? O soție fără soț, un co
pil fără tată, și-o rușine de neșters 
în ochii oamenilor. Rolul, răspun
derea corpului didactic, al școlii 
în genere, ar putea fi sporite 
și-n domeniul acesta. Cum ? Ce-ar 
fi dacă am preda totuși, în șco
lile noastre și Etica, materie 
atît de necesară spiritului co
piilor, însușirii normelor moralei 
noi, socialiste ? Ce-ar fi să extindem 
și predarea Logicii, care se predă 
în ultima clasă, doar o jumătate de 
an școlar (16-17 ore pe întreg par
cursul carierei de școlar) ? Logica 
mi se pare a fi un foarte eficace 
antidot al infracțiunii, al furtului de 
exemplu, noi putîndu-1 învăța pe co
pil — în chip logic — că tot ce vio
lează normele conviețuirii sociale 
este „criminal", cuvîntul acesta în- 
semnînd de fapt comiterea unei a- 
gresiuni Ia adresa colectivității. Și 
iată încă un aspect legat indisolu
bil de mediul familial mai cu seamă, 
dar și de celelalte medii pe care le 
frecventează copilul : atitudinea de 
maximă echitabilitate ne care tre
buie s-o avem față de minori : cer
cetări de specialitate dovedesc, pe 
temeiul cifrelor, că atunci cînd copiii 
trăiesc într-o „constelație" de inco
rectitudini. de factori prea violent!, 
aceștia dobîndesc la rîndul lor tră
sături negative, devin incorecti. bru
tali, agresivi. Pe drept cuvînt, un 
renumit profesor de drept susține că 
infracțiunea (de orice grad) este „o 
mare în care se varsă mai multe 
fluvii". Din păcate, de prea des
tule ori, cînd se găsesc în prezenta 
unor erori educative (ca și atunci 
cînd se află martori ai cutărei sau 
cutărei ilegalități), unii oameni nu 
intervin cu hotărîre. pornind de la 
„principiul" • nu m-amestec. nu mă 
bag! Dar eu zic : să ne „ameste
căm" — puterea invincibilă a inter
venției colective — în tot ceea ce 
promovează cinstea si omenia, drep
tatea și adevărul, căci există putin
ța de a ne perfecționa necontenit 
unii pe alții. Rigorile moralei și ale 
dreptului sînt trăite si aplicate de 
oameni, în societatea socialistă, ca 
un principiu de existentă care le a- 
parține și le asigură posibilitatea 
perspectivei, a neîntreruptei dezvol
tări.

De cîteva luni, pe 
traseul nr. 2 din orașiA\ 
Reșița autobuzele cir
culă defectuos. Din a- 
ceastă cauză, numeroși 
muncitori ajung cu în- 
tîrziere Ia locurile lor 
de muncă. Nu știu după 
ce criterii este organi
zat transportul de către 
I.G.O., dar aproape în
totdeauna cele mai mul
te „buclucuri" se produc 
mai cu seamă în orele 
cînd trebuie să înce
pem sau după ce ter
minăm lucrul. Au făcut 
oare cei de la I.G.O. 
socoteala la cît se ri
dică pagubele aduse 
producției din pricină 
că un autobuz sau al
tui nu respectă graficul 
de circulație? Transpor
tul în comun, mai ales 
într-un oraș ca al nos
tru, ar trebui să func
ționeze perfect.

Se cere un efort din 
partea I.G.O. pentru a 
stabili, prin sondaje, 
necesarul real și sta
tornicirea unui grafic 
orar corespunzător a- 
fluxului de călători. în 
concordanță deplină cu 
programul lor de lucru.

Emil MĂRGĂRIT 
muncitor

De ce s-a suspen
dat o cursă?
Traseul Hunedoara — 

Deva este deservit de 
două autobuze — în 
loc de trei, cîte circu
lau pînă nu de mult. 
Din pricina acestei stra
nii idei „organizatorice" 
a Direcției Regionale 
de Transporturi Auto, 
sîntem nevoiți să aș
teptăm autobuzul în 
stația Cristur de la ora 
6 dimineața, fără a fi 
totuși siguri că nu vom 
întîrzia la program. 
Șoferii, amabili nevoie 
mare, ne zîmbesc de la 
volan și gonesc pe lîn
gă noi fără să oprească : 
autobuzele sînt arhipli
ne. Iată de ce foarte 
adesea ajungem la locul 
de muncă obosiți, ener
vați, Nu știm ce con
siderente au stat la 
baza suprimării de că
tre D.R.T.A. Hunedoa
ra a unei curse, de 
vreme ce călătorii nu 
s-au împuținat, iar cele 
3 autobuze aveau în
totdeauna destui pasa
geri.

Cîjiva pasageri ;



PAGINA 3SClNTEIA — vineri 21 iulie 1967

La „Electroputere“-Craiova PLANUL

DEPĂȘITE SISTEMATIC
9

Dacă ar fi să facem o 
comparație, cea mai mare 
uzină electrotehnică a 
țării, „Electroputere" Cra
iova, căci despre ea este 
vorba, ar putea fi asemu
ită cu o vastă scenă in
dustrială, pe care cei 
peste 6 000 de construc
tori electrotehnici împle
tesc în mod curent con
cepția tehnică modernă 
cu producția de zi cu zi. 
Ajestarea hărniciei colec
tivului craiovean e de
monstrată de deținerea de
4 ani consecutiv a titlu
lui de fruntaș pe țară în 
întrecerea socialistă. Iar 
dacă vizitezi uzina, în 
aceste zile de iulie fier
binte, de la prima secție 
a fabricii de aparataj, 
aflată la poarta uzinei, și 
pînă la ultimul atelier, te 
impresionează hotărîrea 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor de a-și în-

. deplini în mod exemplar 
sarcinile de plan și anga
jamentele luate.

în graiul cifrelor, aceste 
angajamente înseamnă :
5 locomotive Diesel elec
trice de 2 100 CP date

peste plan, terminarea pri
mei locomotive electrice 
românești de 6 580 CP și 
începerea producției de 
serie, realizarea suplimen
tară a zeci de transfor
matoare de forță, motoare 
și a unei mari 
tități de . aparataj 
echipament electric, 
bia a trecut primul 
mestru din acest 
Cum au fost materiertizate 
în uzină angajamentele ? 
Răspunsul de la „sursă* 
•—adică de la tov. Costîcă 
Ioniță, șeful serviciului de 
planificare a uzinei — 
este edificator : „In cele
6 luni care au trecut din 
acest an, colectivul nostru 
a depășit planul la pro
ducția globală și marfă, 
a realizat în plus trei 
locomotive Diesel elec
trice de 2 100 CP, 16 mo
toare electrice, 21 tran
sformatoare de forță, trei 
generatoare și o suită în
treagă de alt aparataj și 
echipament electric, din 
cele peste 600 de sorti
mente fabricate la noi. 
Tot în această perioadă 
am înregistrat beneficii 
peste plan de aproape 6 
milioane lei. Productivita
tea muncii pe salariat a 
sporit și ea cu 1390 lei..*

La direcția tehnică a 
uzinei, unde am continuat 
discuția, ne-au fost fur
nizate și alte date semni
ficative. Anul acesta, pe 
lista noilor produse, pur- 
tînd marca „Electroputere" 
— Craiova, se adaugă 
unul nou, cu performanțe 
tehnice superioare : mo
toarele electrice sincrone 
pentru compresoare cu ci
lindri opuși de 300 și 600 
CP Primele patru aseme
nea motoare de cel mai 
înalt nivel tehnic au și fost 
fabricate... Dar, am lăsat 
în urmă birourile și am 
pornit prin fabricile uzinei, 
în mijlocul celor 6 000 de 
„mîini de aur", care au 
făurit toate realizările 
amintite, care creează noi 
valori materiale, de ne
conceput altădată ca po
sibile pe aceste meleaguri 
oltenești, fără nici o tra
diție industrială.

Ajuns pe platforma de 
transbordare a fabricii de 
locomotive, un sunet vi
guros ne-a întors privirile 
tuturor spre un singur 
punct...

— Ce s-a întîmplat ? — 
am întrebat...

— Se anunță jubileul — 
ne-a răspuns inginerul șef 
Victor Ionescu. Cea de a 
500 locomotivă Diesel e- 
lectrică de 2 100 CP con
struită aici și-a luat zbo
rul. El marchează tot-

odată un salt spectacu
los în timp și pe arena 
electrotehnicii românești. 
Prima locomotivă de a- 
cest gen a fost construi
tă aici în 1962 în 145 000 
de ore de muncă. Cea de 
a 500-a s-a fabricat în 
numai 26 500 ore de

secate izvoare de a spori 
eficiența economică a fie
cărui minut de lucru la 
mașină, a fiecărei operații 
ce se desfășoară pe în
tinsa „pistă" a fluxului 
tehnologic, pornindu-se de 
la concepție și pînă la 
livrare. Indicii de folosire

tribuna experienței înaintate

can-
Și

A- 
se- 
an,

extensivă a ut dor au 
cunoscut în uli ..iele luni 
o creștere de la 36,2 
la 40 la sută. Ei pot și 
vor fi în continuare îm
bunătățiți. Cam la fel și 
organizarea fabricației pe

linii tehnologice, amplasa
rea utilajelor într-un flux 
mai rațional, programa
rea trimestrială a fabri
cației, încărcarea uni
formă a utilajelor.

Pe marea „scenă* in
dustrială a uzinei „Elec- 
troputere’ Craiova cortina 
nu se lasă niciodată. Con
structorii electrotehnicieni 
de aici, deși tineri, do
vedesc hotărîrea matură 
de a 
cord, 
te pe 
nic 
Cele
binți”, prezentate succint, 
sînt cea mai bună dovadă 
în acest sens.

devansa orice re
de a urca noi trep- 
scara nivelului teh- 
și a rentabilității, 
două zile „fier-

Victor DELEANU
corespondentul „Scînteii

acestea, a fost exe- 
ireproșabil. Este un 
al tovarășilor mei, 

toate fabricile și

muncă. Ținta: pînă în 
1970, printr-o permanentă 
perfecționare și organi
zare științifică a producți
ei și a muncii, timpul 
amintit va fi redus cu încă 
aproape 4 000 de ore.

Comparînd cifrele, pare 
firesc să ajungem la un 
calcul senzațional : la 
mai puțin de trei zile, la 
„Electroputere* Craiova 
se „naște" cîte o locomo
tivă Diesel electrică de 
2 100 CP. Dar...

Este ora 14. Sîntem în 
hala de montaj general, 
într-o parte, împrejmuit 
cu o plasă de sîrmă și o 
rețea de becuri roșii de 
semnalizare, se află stan
dul de probă. Mijlocul lui 
era dominat de cea mai 
excelentă creație a elec
trotehnicii românești • lo
comotiva electrică de 6 580 
CP. Sub îndrumarea teh
nicianului Sabin Popescu 
se execută probele „de 
casă"... Ne-am interesat, 
în primul rînd, de cali
tatea construcției și a 
montajului. „Excepțională 
— ne-a declarat experi
mentatul tehnician, 
canul" controlorilor
calitate din uzină. Loco
motiva electrică de 6 580 
CP este un agregat 
extrem de complex. 
Reprezintă o mostră a teh
nicii celei mai înalte. Cu 
toate 
cutat 
merit 
din
secțiile uzinei, pornind de 
la proiectare, construcții 
metalice și pînă la fini
saj".

De la circa trei pași 
de standul de probă, un 
tînăr ne invită să-l vizi
tăm. Am acceptat. Și ia- 
tă-ne Ia bordul unei noi 
locomotive electrice. „Es
te sora ei", ne-a spus el 
cu mîndrie. Era electrici
anul Romeo Dumitrescu. 
Are 27 de ani și lucrează 
în uzină din 1961. Cea mai 
mare pasiune a lui ca 
și a șefului de echipă 
Ștefan Georgescu, a to
varășilor săi Gheorghe 
Stănculescu, Traian Io- 
nescu, Gheorghe Radu, 
Ștefan Săpăceanu, Gheor
ghe 
i-am 
jurul 
este 
motive.
nostru, ne-a declarat. în 
numele echipei, Ștefan 
Georgescu, este de a ter
mina montajul electric al 
L. E. nr. 2 cu aproape o 
lună mai devreme". Este 
un cuvînt de onoare pe 
care se poate conta.

Constructorii electroteh
nicieni din Craiova, autori 
ai atîtor recorduri, denu
miți pe drept cuvînt și 
„oameni ai vitezei* în 
timp șl tehnică, au acum 
gînduri noi, de o Imensă 
valoare. Unele au și în
ceput practic să capete 
contur. Inginerii Florea 
Burdubuș și Anton Enă- 
chescu. ne-au informat în 
acest sens că acțiunea 
privind organizarea știin
țifică a producției și a 
muncii a declanșat ne-

Nicolescu, pe caie 
cunoscut atunci în 
tînărului electrician, 
construcția de loco- 

„Angajamentul

Produse chimice 
cu multiple întrebuințări

Fabrica „Chimica" din Mărășești produceFabrica „Chimica" din Mărășești produce o 
gamă largă de produse pe care le livrează pe bază 
de contracte. Amintim cîteva dintre acestea : clei 
de oase și clei de piele, gelatină industrială, gră
sime de oase și grăsime de piele, spumogen li
chid și praf, cărbune animal tehniG, mangal din 
coji de nuci, ulei de oase, făină de oase calcina
tă, fosfat tricalcic alimentar, preaum și lacuri, 
vopsele și emailuri.

în secția imprimerie de la Țesătoriile 
Reunite din Capitală

O
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Uzina de fibre sintetice Sâvinești. Sectorul melanâ
Foto: Gh. Vlnțilă

Modernizarea zootehniei este in
disolubil legată de sporirea rapidă 
a producției de furaje combinate. 
Pentru satisfacerea acestei cerințe 
au fost alocate însemnate fonduri. 
de investiții,. Alături de alte obiec
tive mari ale agriculturii, la sfîr- 
șitul acestui an, la Urleasca și la 
Brăila, regiunea Galați, urmează să 
intre în funcțiune două fabrici de 
furaje combinate. Ele vor produce 
anual, fiecare, peste 90 000 tone fu
raje combinate.

într-un articol publicat în „Scîn- 
teia“ în luna februarie a.c. se sem
nala rămînerea în urmă a lucrări-

I demnă de lăudat, dacă graficul ini
țial, prin care se stabilea ca termen 

’ de punere: în funcțiune 30 iunie 
1968, ar fi rămas același. După pri
mul trimestru al acestui an, apreci- 
indu-se că există posibilități reale 
pe șantierul de la Brăila de a se 
termina lucrările într-un timp mult 
mai scurt, printr-un ordin al forului 
tutelar — Ministerul Industriei 
Construcțiilor, adresat întreprinde
rii nr, 7 construcții montaj Galați, 
s-a revenit asupra termenului ini
țial de punere în funcțiune, devan- 
sîndu-1 la 31 decembrie anul acesta. 
Aceasta presupunea desigur luarea

DUPĂ 5 LUNI DE LA
PUBLICAREA ARTICOLULUI

DEZORGANIZARE
Șl OPTIMISM
Din nou pe șantierele fabricilor de
furaje combinate din regiunea Galați

lor pe ambele șantiere. De atunei 
au trecut mai mult de 5 luni, dar 
ritmul de lucru, în loc să fie in
tensificat, continuă să se mențină 
nesatisfăcător. La Urleasca, față de 
graficul coordonator, la 1 iulie lu
crările erau întîrziate cu 50 de 
zile. Ce) mai mult sînt rămase în 
urmă lucrările la secțiile de tnăsi- 
niș, dozare, granulare, unde nu s-a 
terminat scheletul de rezistență 
pînă la cota finală. Aceste obiective 
trebuiau să intre în faza de montaj 
de la începutul lunii iunie.

Pe șantierul de la Brăila, lucră
rile de construcții par la prima ve
dere că au luat un 6urs bun. Pre
vederile graficului de eșalonare a 
investițiilor, în primul semestru al 
anului, au fost depășite cu aproape 
1,8 milioane lei. Această situație pe 
care ne-o prezintă ing. Mircea Ste- 
găreicu, șeful șantierului, ar fi

unor noi măsuri tehnlao-organiza- 
torice, refacerea graficelor de lu
crări, o mai mare mobilizare a for
țelor constructorului, a tuturor faa- 
torilor Interesați.

Au trecut două luni de la stabi
lirea acestui nou termen și pe șan
tier se lucrează tot cu veohile gra
fice. în această situație lucrările nu 
numai că nu sînt avansate, dar 
sînt rămase serios în urmă cu a- 
proape 6 milioane lei. în ciuda rea
lității evidente, întreprinderea nr. 
7 construcții montaj, șefii de șan
tiere, rămîn ca și în iarnă optimiști. 
Ei repetă fără jenă explicații care 
de care mai alambicate.

O confruntare între șefii de șan
tiere, ing. Mircea Stegărescu și Pe
tre Bălan, Traian Mănăstireanu, in
spector tehnio la filiala Băncii de 
investiții din Brăila, și reprezentan
ții beneficiarului, inginerii ion 
Vlad și Ion Boroncea, a scos la

Uțh'tiv&. ^obiiKtate

urmîndmaifiind astfel îngrădite prin de
talii fixate de la centru care, une
ori, nu corespund nevoilor și con
dițiilor reale. Competențe sporite 
se acordă conducerilor acestor în
treprinderi și în ce privește stabi
lirea structurii organizatorice a în
treprinderii ; aceasta se va aproba 
de director, corespunzător cu ne
voile producției. Conducerile în
treprinderilor vor avea dreptul să 
introducă, la nevoie, funcții noi în 
nomenclatorul de funcțiuni și să 
stabilească pentru acestea nivelul 
salariilor prin corelare cu funcții 
similare și condițiile de studii și 
stagiu ale acestora. Se prevede și 
dreptul conducerilor de întreprin
deri de a folosi cadrele cu pregă
tire medie tehnică în toate func
țiile care nu necesită pregătire 
tehnică superioară După cum se 
vede, toate aceste drepturi de care 
vor beneficia conducerile între
prinderilor aflate în experimenta
re urmăresc creșterea răspunderii 
lor pentru o folosire cît mai rațio
nală a cadrelor, a forței de muncă.

O serie de măsuri supuse expe
rimentării se referă la lărgirea 
aplicării principiului cointeresării 
materiale. în acest sens, în între
prinderile intrate în experimenta
re, pe lîngă sistemul premia] în vi
goare se introduce premierea ex
cepțională a muncitorilor și perso
nalului tehnic administrativ pen
tru reducerea peste plan a cheltu
ielilor maxime la 1 000 lei produc- 
ție-marfă vîndută și încasată. Se 
știe că acest indicator este nemij
locit legat de rata rentabilității și 
de volumul beneficiilor. Orice eco
nomii realizate la cheltuielile ma
xime stabilite pentru 1 000 lei pro- 
ducție-marfă vîndută și încasată 
se materializează nemijlocit în
tr-un spor de beneficii. în aceste 
condiții, hotărîrea prevede ca pre
miile excepționale amintite să fie 
plătite dintr-un fond de pînă la 
50 la sută din volumul economiilor 
realizate peste prevederile planu
lui, ca urmare a efortului propriu 
al întreprinderilor pentru reduce
rea cheltuielilor de producție.

limitate de vreun plafon, 
a se acorda la finele anului, după 
încheierea bilanțului contabil, ace
lor lucrători care au adus o con
tribuție deosebită la realizarea e- 
conomiilor peste plan. Din fondul 
de premiere excepțională mențio
nat mai sus, directorul întreprin
derii va putea să folosească pînă 
la 20 la sută în cursul anului, pen
tru acordarea unor premii sala- 
riaților care au realizat lucrări 
deosebit de importante pentru ac
tivitatea întreprinderii, cu eficien
ță imediată și în termenele stabi
lite.

într-un număr limitat de între
prinderi urmează să se experimen
teze și o altă formă de cointere
sare materială, menită să stimu
leze cu deosebire creșterea produc
tivității muncii. Măsura constă în 
dreptul acordat de a se constitui 
un fond de stimulare, într-un cuan
tum de pînă Ia 70 la sută din eco
nomiile realizate la fondul total de 
salarii, care să fie folosit pentru 
plata de premii speciale, neplafo
nate — în afara sistemului de ore- 
miere în vigoare — muncitorilor 
și personalului tehnic-administra
tiv, care au contribuit prin activi
tatea lor la realizarea acestor eco
nomii și care, în mod firesc, tre
buie să-și găsească oglindirea în 
reducerea peste plan a prețului de 
cost.

Pentru a da posibilitatea direc
torului întreprinderii să recom
penseze în cursul anului pe acel 
salariați cu rezultate excepționale, 
în afara celor arătate pînă acum, 
hotărîrea prevede dreptul acordat 
conducerilor întreprinderilor in
trate în experimentare de a con
stitui un fond de premiere excep
țională în limita a 1 Ia sută din fon
dul total de salarii planificat. A- 
cest fond va putea fi folosit în tot 
cursul perioadei de experimentare, 
pentru stimularea operativă a rea
lizărilor deosebite ale unor munci
tori sau personalului tehnic-admi- 
nistrativ, în afara prevederilor 
gulamentelor de premiere în 
goare.

Este de menționat și faptul
premierea trimestrială a persona
lului tehnic-administrativ va a- 
vea drept criteriu realizarea indi
catorului „cheltuieli maxime la 
1 000 lei producție marfă vîndută 
și încasată". Introducerea acestui 
criteriu de premiere a personalului 
tehnic-administrativ este de natură 
să asigure o legătură nemijlocită 
între fondul de premii și baza sa 
de constituire — beneficiul realizat 
efectiv prin efortul propriu al în
treprinderii.

Semnificativă pe această linie 
este și măsura prevăzută de hotă- 
rîre potrivit căreia. în întreprin
derile intrate în experimentare, 
fondul întreprinderii se va con
stitui în condițiile îndeplinirii in
dicatorilor „producția-marfă vîn
dută și încasată" si „cheltuieli ma
xime pentru 1 00Q lei producție- 
marfă vîndută și încasată", în locul 
indicatorilor prevăzuți anterior 
(producția de marfă și sarcina de 
reducere a prețului de cost).

Tn vederea sporirii cointeresării 
materiale pentru depășirea planu
lui la producția destinată exportu
lui, hotărîrea prevede ca într-un 
cuantum de 40 Ia sută din valoa
rea livrărilor suplimentare la ex
port, să fie constituit un fond de 
stimulare pentru întreprinderile în 
cauză. Acest fond urmează a fi fo
losit în proporție de 60 la sută 
pentru importuri suplimentare ne
cesare producției sau investițiilor, 
pe răspunderea proprie a conduce
rilor întreprinderilor, fără nici un 
fel de avize, iar restul de 40 la 
sută pentru premierea salariaților 
eare au contribuit la depășirea 
planului de producție și la reali
zarea pe această bază a exportului 
suplimentar.

Se desprinde, deal, că ansamblul 
de măsuri privind creșterea cointe
resării materiale vizează, în esen
ță, întărirea stimulentelor econo
mice necesare, realizării unor o- 
biective esențiale ce revin între-

re- 
vi-

«â

iveală lipsa de răspundere a con
structorului. Adevăratele cauze ale 
întîrzierilor constau în proasta or
ganizare a muncii pe șantiere, lip
sa de forță de muncă în special de 
fierari-betoniști, zidari și muncitori 
necalificați. Organele locale de 
partid și de stat au sprijinit con
ducerile acestor șantiere în asigu
rarea forței de muncă, dar imediat 
ce s-au alcătuit echipe de munci
tori necesari intensificării lucrări
lor, ele au fost dezorganizate de 
către conducerea întreprinderii, 
trimițîndu-le pe alte șantiere. Este 
nesatisfăcătoare asistența tehnică. 
Pe fiecare din aceste șantiere, cînd 
lucrările au devenit mai complexe, 
s-a asigurat doar cîte un sin
gur inginer și maistru Controlul 
din partea întreprinderii se face 
rar și superficial. Nici beneficiarul, 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
nu a urmărit atent evoluția lucrări
lor pe șantiere. Abia de curînd au 
fost numiți șefi de unități.

Stadiul actual al lucrărilor 
construcții la unele obiective 
permite să se execute masiv monta
jul utilajelor, 
nici cînd s-a 
semestru al
dența. punerii-în funcțiune a fabri
cilor bate la ușă, nu se știe cine 
va executa lucrările de montaj -și 
instalații. Disputa dintre șantierul 
nr. 4 instalații și trustul 21 instala
ții București 
anul t.reeut.
fost, ce-i drept, predate de că
tre constructor la montaj, șan
tierului nr. 4 instalații, aparținînd 
aceleiași întreprinderi.'Dar pe ziua 
de 1 iulie, cînd am vizitat șantierele 
de la Urleasea și Brăila, aisi se 
afla doar un singur instalator șl un 
contabil. Firește, nu lucrau. Condu
cerea întreprinderii nr. 7 construa- 
ții montaj Galați, antreprenorul 
general, ne-a informat că Ministe
rul Industriei Construsțiilor a dis
pus recent ea lucrările de instala
ții, automatizare, cu o valoare ri
dicată din planul de investiții și 
care trebuiau de mult începute, să 
fie executate de către o întreprin
dere specializată, probabil tot trus
tul nr. 21 instalații București. Nu 
există însă o dispoziție și o confir
mare sigură în acest sens. Deși in
certitudinea continuă. Pînă atunci 
agregatele, utilajele și materialele 
de instalații, în valoare de zeci de 
milioane lei, zaa pe șantiere sub ce
rul liber.

Situația existentă pe șantierele de 
Ia Urleasea și Brăila nu mai poate 
fi tolerată. Deficiențele au fost 
semnalate în repetate rînduri de eă- 
tre organele loaale și în presă. 
Se simte nevoia Imperioasă ca Mi
nisterul Industriei Construcțiilor să 
devină mal receptiv 
critice, să intervină operativ, 
autoritate 
lăturarea 
șantiere.

de
ar

De necrezut, dar 
intrat în ultimul 
anului, iar sca-

durează încă de 
Unele lucrări au

la semnalele 
cu 

și competență pentru în- 
neajunsurilor pe aceste

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii'

prinderilor respective prin planul 
de stat și creșterea operativității 
în constituirea și folosirea lor. Pe 
această cale se creează un mecanism 
de stimulare economică care îm
bină nemijlocit interesele între
prinderilor și ale colectivelor lor 
de salariați cu interesele majore 
ale dezvoltării economiei națio
nale.

Sînt de relevat și unele măsuri 
care privesc îmbunătățirea condi
țiilor de finanțare și creditare a 
întreprinderilor. Spre deosebire de 
situația actuală, cînd întreprinde
rile erau chemate să dea socoteală 
asupra folosirii mijloacelor cir
culante pe fiecare element în parte 
(materii prime, producție netermi
nată, semifabricate, produse finite 
etc.), întreprinderile intrate în ex
perimentare vor răspunde față de 
organele ierarhice superioare și 
față de cele financiar-bancare nu
mai pentru depășirea volumului 
total al mijloacelor circulante puse 
la dispoziție. Se aduce astfel o 
importantă simplificare în munca 
de stabilire a mijloacelor circu
lante și, totodată, se creează con
diții mai elastice de folosire și gos
podărire a mijloacelor circulante 
proprii și a creditelor bancare des
tinate în acest scop. în același timp 
se înlătură și situația, întîlnită a- 
deseori în prezent, în care unele 
întreprinderi aveau concomitent) 
supranormative și subnormative, 
dar care nu reflectau în mod real 
situația și condițiile materiale ale 
folosirii mijloacelor circulante.

întreprinderilor intrate în ex
perimentare li se vor acorda, 
de asemenea, posibilități mal 
largi și competențe sporite în 
ce privește utilizarea de credite 
pentru lucrări de mică mecanizare) 
și alte lucrări cu caracter produc
tiv și, în mod deosebit, pentru cele? 
în care predomină utilaje care ne
cesită montaj, stabilindu-se un pla
fon de pînă la 7 milioane lei pen* 
tru fiecare lucrare. Pentru restitu
irea areditelor de peste 5 milioane 
lei s-a fixat o durată mai înde
lungată, respectiv pînă Ia 5 ani dei 
la data stabilită pentru darea în 
funcțiune a lucrărilor. S-au stabilit, 
totodată, competențe lărgite în le
gătură cu elaborarea și aprobarea 
documentațiilor tehnice pentru a- 
ceste lucrări.

Neîndoielnia, toate măsurile care’ 
urmează să se aplice în cadrul ex
perimentării vor crea condiții pro
pice pentru desfășurarea cu succes 
a acțiunii de organizare științifică 
a^ producției și a muncii, vor lărgi 
cîmpul de manifestare a inițiativei 
și capacității creatoare a lucrăto
rilor din întreprinderi. Rezultatele 
acestor măsuri trebuie să-și gă
sească concretizarea în creșterea 
productivității muncii și în obține
rea de economii și beneficii supli
mentare prin reducerea cheltuieli
lor de producție — aceasta fiind 
singura cale de a asigura dezvolta
rea susținută a economiei naționa
le și creșterea continuă a nivelu
lui de trai al populației.

Cadrelor de conducere din între
prinderile în care se experimen
tează aceste măsuri le revine sar
cina de mare încredere și răspun- 
'dere de a acționa cu curaj și ini
țiativă în cadrul competențelor și 
drepturilor sporite ce li s-au acor
dat, îmbinînd în permanență inte
resele întreprinderii și ale colecti
vului de salariați cu interesele ge
nerale care sînt liotărîtoare pentru 
progresul societății noastre socia
liste. Ele au, de asemenea, datoria 
să urmărească îndeaproape efec
tele măsurilor supuse experimen
tării, astfel îneît să se poată pro
nunța asuora soluțiilor definitive. 
Este, totodată, deosebit de impor
tant ca organele economice cen
trale — C.S.P.. Ministerul Finan
țelor, C.S.O.M.P.S. și ministerele 
— să acorde tot sprijinul întreprin
derilor intrate în experimentare, 
să urmărească problemele care se 
ivesc pe parcurs, să analizeze siste
matic rezultatele obținute, astfel 
ca la încheierea experimentării să 
desprindă elemente concludente 
pentru aprecierea eficienței măsu
rilor luate.

ÎN CONSTRUCȚIE:

O fabrică
La Sîndominic, regiunea Mu

reș Autonomă Maghiară, a în
ceput construcția unei fabrici de 
spirt, cu o capacitate de 450 va
goane pe an. Ea va utiliza ca 
materii prime în principal 
tofi, precum și o parte din

.,oS!9

car- 
bor-

de spirt...
hoțul rezultat de la fabrica de 
amilemn din apropiere.

Utilajele și instalațiile nece
sare au fost concepute și execu
tate în țară. Unitatea va intra în 
funcțiune în a doua parte a anu
lui viitor.

a laptelui
prelucrare

La vest de Ploiești a început 
construcția uneia dintre cele mai 
mari și moderne fabrici din țară 
pentru prelucrarea laptelui. 
Nona unitate industrială care 
va livra o gamă largă de pro
duse, va fi înzestrată cu utilaje 
de înalt nivel tehnic, procesul

de fabricație fiind în cea mai 
mare parte automatizat.

In anul 1969, cînd se prevede 
ca fabrica să producă cu întrea
ga capacitate, ea va prelucra 
100 000 litri de lapte în 24 de 
ore.

(Agerpres)
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Temeritatea
unei colecții

Literatura de aventuri, răspunzind do
rinței celor mai diverse categorii de 
cititori de a cunoaște întimplări extra
ordinare și palpitante, în care să se 
afirme eroi îndrăzneți, înzestrați cu ex
cepționale calități morale și fizice, se 
bucură în ultima vreme de o mai mare 
atenție și din partea editurilor noas
tre. In acest sens, volumelor tipărite de 
Editura tineretului în colecțiile „Cute
zătorii" sau „Aventura" li s-au alăturat 
începînd de anul trecut și cele de mai 
mici dimensiuni publicate în seria in
titulată „Clubul temerarilor".

Menite în intenția inițiatorilor colec
ției să stimuleze fantezia precum și 
aspirația tinerilor cititori către însuși
rea unor cunoștințe din domenii cît mai 
variate (geografie, etnografie, istorie 
etc.) și, totodată, să înfățișeze exemplul 
unor personaje ce pot constitui un ade
vărat model de comportare prin curajul, 
dîrzenia și iscusința lor, calități puse în 
slujba împlinirii unor nobile idealuri, 
volumele acestea — tipărite fiecare în
tr-un tiraj de cca. 80 000 de exemplare
— se bucură de o largă audiență în 
rîndul celor cărora li se adresează. Toc- 
mai de aceea se Impune, în mod fi
resc, necesitatea unei înalte exigențe, 
atît față de ținuta lor artistică, cit și 
față de valoarea lor etică și educativă, 
Și aceasta cu atit mai mult, cu cît pu- 
blicîndu-se doar lucrări originale, „Clu
bul temerarilor" ar putea stimula dez
voltarea unui gen a cărui circumscriere 
în sfera autenticei literaturi a fost și 
este — datorită nivelului scăzut al unor 
scrieri ce-l reprezintă — pusă, nu de 
puține ori, sub semnul îndoielii. Pilda 
unor cunoscuți scriitori, autori ai unor 
memorabile cărți „de aventuri", cu in
contestabile calități literare și artistice
— să ne gindim doar la niște adevă- 
rați „clasici" ca Jules Vernes, H. G. 
Wells sau Karl May — ar putea con
stitui, la rîndul său, un adevărat im
bold, demonstrînd vitalitatea și resur
sele genului.

Cele peste 20 de titluri apărute pînă 
acum în cadrul colecției lasă să se în
trevadă nu numai „temeritatea” auto
rilor care au înfruntai dificultățile pe 
care le implică elaborarea unor aseme
nea scrieri, ci și posibilitățile reale exis
tente, posibilități ce constituie premisa 
elaborării unor lucrări interesante, a- 
tractive. Jncercînd să reconstituie un 
moment din epoca primitivă a umani
tății („Uhm — fiul hienei" de Anca 
Bursan) sau să evoce un episod din 
lupta triburilor trace împotriva inva
ziei oștilor conduse de Alexandru Ma
cedon („Taina cetății" de Corneliu 
Beda), întăfișjnd fapte de arme ale unor 
viteji din vremea lui Basarab I sau a 
lui Alexandru Vodă lliaș („Banul Mă
răcine" de Grigore Băjenaru, „Sub sem
nul hangerului” de Mihail Calmîcu), 
oprindu-se asupra unor întimplări din 
anii ultimului război mondial („Acolo 
unde vîntul rostogolește norii" de Leo
nida Neamțu, „Caseta" de Traian Uba, 
„Aventură în lumea albastră" de Mir
cea Șerbănescu) sau asupra unor as
pecte din activitatea celor ce lucrează 
in organele de securitate („Povestirea 
călugărului Chesarion” de Dan Gr. Mi- 
hăescu, „Strada Z, numărul 4..." de 
Mircea Radina), în fine, însoțindu-i în 
peregrinările lor pe exploratorii unor 
zone geografice mai puțin cunoscute 
(„Simbamuenii” de Romulus Bărbules- 
cu, „Idolul de sticlă" de Radu Nor, 
„Popas în Madagascar" de Radu Theo- 
doru sau „Fluturele de ivoriu" de Ște
fan Tita) volumele acestea demonstrea
ză cît de diverse sînt întîmplările care 
pot să le ofere substanța epică, cît de 
cuprinzătoare poate fi aria spațială și 
temporală a desfășurării acțiunii lor.

Diversitatea tematică și problematică 
nu este însă totdeauna însoțită de rea
lizarea deplină, și în planul artistic, d 
intențiilor autorilor, probabil și dato
rită restrînsei experiențe scriitoricești a 
multora dintre aceștia. Lectura oricărui 
volum reliefează, din păcate, neîmpli- 
îiri comune mai tuturor povestirilor, 
neîmpliniri pentru justificarea cărora 
credem că n-ar putea fi invocate „li
mitele" specifice genului. Chiar dacă 
nu ne putem permite să întreprindem 
acum o analiză detailată a fiecărei lu
crări în parte, cîtpva observații cu ca
racter mai general se impun totuși a 
fi formulate.

Reconstituirea cadrului geografic șî 
storic, în datele sale esențiale, punînd 
in valoare elemente caracteristice, su
gestive pentru culoarea locală, este una 
dintre condițiile care conferă autenti
citate unor scrieri de factura celor pu
blicate în „Clubul temerarilor". Dar 
dacă autorul, cum este îndeosebi cazul 
povestirilor în care sînt urmărite aven- 
>uri din vremuri depărtate sau din ți
nuturi exotice, renunță la investigarea 
atentă a lumii pe care o evocă, înlo
cuind roadele unei documentări com
petente cu acelea ale improvizației, 
rezultatul va fi, fără îndoială, nesem
nificativ, neverosimil. Către neverosimil 
poate duce de altfel și tentația faptu
lui ieșit din comun, senzațional cu orice 
preț ; doar astfel s-ar putea explica 
prezența unor coincidențe sau împreju
rări neașteptate care îi favorizează pe 
eroi, salvîndu-i de obicei din situații 
dramatice (amintim în acest sens, fără 
a fi singurele exemple posibile. „Ido
lul de sticlă" de Radu Nor sau „Fierbea 
oceanul" de Constantin Crasnobaiev).

Deși interesul unor asemenea scrieri 
constă în primul rînd în ritmul și în 
caracterul palpitant al acfiunilor, per
sonajele, purtătoare ale îndemnului că
tre curaj, demnitate, fantezie, ar trebui 
să fie pregnant individualizate, ele po- 
larizînd, In fond, întreaga desfășurare 
a evenimentelor. Caracterizarea lor se 
reduce însă de cele mai multe ori la 
o serie de trăsături exterioare, imua
bile, fără a se încerca un sondaj mai 
atent al psihologiilor, care să permită 
o mai concludentă motivare a gesturi
lor și comportărilor. Astfel îneît în lo
cul personalităților remarcabile pe care 
le-am fi așteptat înttWm adeseori per
sonaje palide, insuficient diferențiate 
între ele, în același volum, ca șl de la 
un volum la altul, Oprindu-ne asupra

unor exemple alese la întîmplare, ne-am 
putea întreba prin ce trăsătură caracte
ristică, revelatoare se deosebește, de 
pildă, locotenentul Mihai Podaru din 

,Strada Z, numărul 4..." 
Radu Duma din 

de Ion Calovia ? Un 
ar fi destul de greu 
cele două personaje 
ce se desfășoară în

ABSOLVENȚIIșuia feeric șl vivace în 
tapiseriile gotice, alcă
tuind un arri&re-plan 
decorativ și în compozi
țiile lui Pisanello sau în 
baletele ciudate care-s 
Bătăliile lui Paolo Uc
cello. Lumea vegetală 
nu se dispersează inu- 
merabilă și anonimă, la 
Piero arborele, solitar și

la el, nu știu ce gravita
te virginal stupefiată ; 
iar îngerii o uimire tris
tă în victorie. Sîntem 
.sub semnul unei abso- 
luități fără umbre, și to
tuși nimic din această 
pictură nu trădează du
ritatea vreunui clasicism 
de precepte. în tabloul 
care se păstrează la
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dialog între arte

DE AZI,
SPECIALIȘTII
DE MlINEMuzeul Brera, celebra 

Pala, pictată mai spre 
bătrînețe, la Urbino, per
sonajele se adăpostesc 
sub o arhitectură cano
nic articulată ; dar în

pregnant, rezumă plato
nician natura. Pretutin
deni, bunăoară în iregu
laritatea unor arhitecturi 
cu siluete mai degrabă 
ascuțite, se aiirmă o ra
ționalitate esențială. 
Misterul lui Piero della 
Francesca este un mis
ter în plină lumină.

Impresia de muzică 
pe care o Iasă această 
artă, calculul savant al 
golurilor, încetineala so
lemnă a procesiunilor, 
spațialitatea ei aerată 
exclud orice putință de 
tumult dionisiac, orice 
irupție irațională. Muzi
ca înseamnă aici tocmai 
raționalitate profundă, 
tocmai ordine construc
tivă. De acea, în Renaș
tere, la succesorii lui 
Piero, la Giovanni Bel
lini, de pildă, — vene- 
țianul care, cel mai bine, 
i-a asimilat învățătura 
— un copilaș cu lăută, 
figura micului înger mu
zician, devine cheia de 
boltă a construcției plas
tice ; la San Zaccharia, 
de pildă, cele două 
nuri din veșmintele 
oului înger așezat 
mițloc, pe trepte, se 
găsesc armonia în 
restul tabloului, copilul 
cu lăută sudează cro
matic întregul ansam
blu. Inteligența poate 
surîde fără teamă labi
rinturilor, Piero della 
Francesca este emble
ma limpidității invinci
bile.

unor conflicte puternice, a unor înfrun
tări semnificative între personaje ce re
prezintă adeseori grupări antagonice. 
Se ivesc însă și exagerări, reflectate 
îndeosebi de prezenja unor scene „tari", 
a unor bătăi și crime violente, și chiar 
a relatării unor atrocități care nu reu
șesc să inspire decît oroare. Caracterul 
bestial și demențial al Comisarului din 
„Acolo unde vîntul rostogolește norii", 
n-ar fi putut fi altfel sugerat decît descri- 
indu-se cu lux de amănunte supliciul la 
care supune împreună cu fiul său niște 
pisici 
mat 
vor 
sele 
te și

(Urmare din pag. I)

Piero
I

Francesca
Dan HĂULICĂ

inteligență

I

Sorin MOVILEANU

în 
de 
nu

însă supărătoare 
este mai mult de 
cu cîteva pagini 

de a juca un rol

to- 
mi- 

!n 
re- 
tot

fi sugru- 
sentimente 

numeroa-

artizanale,
de

vinovate 
cîjiva

de a-i 
pui ? Ce 

putea oare inspira 
la care asistăm în „Moar-

Fragment din frescele de la Arezzopovestirea „I 
de entomologul 
„Apokolokynfosis" 
răspuns concludent 
de daf cu toate că 
participă la acțiuni 
împrejurări cu totul diferite.

Pericolul locului comun, al repetării 
unor scheme și formule cunoscute, se 
ivește nu numai în ceea ce privește 
conturarea personajelor, ci și în con
struirea conflictelor. Probabil că din do
rința de a justifica neapărat scrierea 
unor narațiuni al căror subiect se des-

.a

însemnări

pe marginea 

unor cărți 

de aventuri

fășoară pe meridiane depărtate ale glo
bului devine aproape obligatorie pre
zenja unui „temerar" român în cele 
mai neobișnuite împrejurări, fie că 
el este eroul principal (ca în 
„Moarte și portocale la Palermo" 
de Vinfilă Corbu și Eugen Burada), fie 
că rolul său se Teduce la acela al unui 
simplu figurant (ca în „Misiune specia
lă" de I. M. Ștefan). Tot din același 
arsenal al mijloacelor des uzitate, dar 
nu întotdeauna la fel de necesare, este 
desprinsă și „idila” care începe să se 
înfiripe uneori pe parcursul narațiunii ; 
utilizarea acestei „formule", întîlnită, 
de altfel, adeseori și în scrieri de pres
tigiu, începe să fie 
atunci cînd rolul său 
a pigmenta acțiunea 
sentimentale decît 
efectiv în desfășurarea acesteia (ar oferi 
un subiect de discuție în acest sens 
„Sub semnul hangerului", unde poves
tea de dragoste credem că ar fi putut 
fi mai interesant pusă în valoare).

Adresindu-se îndeosebi tinerilor citi
tori, colecția „Clubul temerarilor" are 
menirea, așa cum am mai arătat, să 
le stimuleze imaginația, curajul, voința. 
Aceasta presupune, de bună seamă, 
înfățișarea unor întimplări deosebite, a

crime
portocale la Palermo", chiar dacă 

cei ce se omoară între ei sînt oameni 
ai’Mafiei, pe care eroul „pozitiv" îi va 
da în cele din urmă pe mîna autori
tăților ? Cultul brutalității, al sadismului 
și cinismului nu-și poate afla locul în a- 
semenea scrieri, „temerar" nefiind în 
fond cel ce se bazează doar pe tăria 
pumnului său, ci acel ce știe ca prin in
teligență să-și pună în valoare calitățile, 
inclusiv cele fizice.

Tendința reliefării ostentative a laturii 
spectaculare a faptelor narate se mani
festă din păcate și în prezentarea grafi
că a colecției, coperțile celor mai multe 
volume, din dorința de a fi cît mai „a- 
tractive", fiind ilustrate cu imagini în 
care oameni ou fețe crispate, purtînd în 
mîini cele mai diverse arme, stau față în 
față, gata să se înfrunte pe viață și pe 
moarte.

O mai mare atenție s-ar cuveni să 
se acorde totodată și cizelării stilistice 
a lucrărilor încredințate tiparului. Ex
primarea aridă, platitudinile, folosirea 
improprie a unor cuvinte și expresii ar 
trebui evitate în scrieri care pot consti
tui un model pentru cel ce le parcurge.

Fără îndoială, Editura tineretului și-a 
asuma) o sarcină dificilă. Pentru a pu
blica la un nivel corespunzător o colec
ție cu profilul „Clubului temerarilor", în 
care să se editeze scrieri originale apar- 
finind unui gen lipsit de tradiție în lite
ratura noastră, este necesară o muncă 
perseverentă și exigentă, atîf a editurii 
cît și a fiecărui autor în parte. Insistînd 
însă asupra desăvîrșirii artistice și lite
rare a lucrărilor — nici un manuscris nu 
ar trebui să fie încredințat tiparului fă- 
cindu-se rabat calității sale, ceea ce ar 
încuraja și ar permanentiza improviza
țiile și diletantismul — atrăgînd spre a- 
cest sector condeie experimentate, care 
să ofere certitudinea unor reușite, lăr
gind totodată aria problematică a co
lecției, eventual și prin publicarea unor 
scrieri de calitate din literatura univer
sală a genului, credem că editura ar 
putea să-și îndeplinească obiectivul pro
pus, răspunzind totodată așteptărilor ci
titorilor săi.

9 SPARTACUS — film pentru ecran pano
ramic : PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15.
9 COMISARUL X — cinemascop : REPU
BLICA — 9,15; 11,30; 14; 17; 19,15; 21,30,
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,45; 19; 21,15, 
STADIONUL DINAMO — 20,15 (la toate 
completarea Dacă treci Podul Pottoarelor), 
STADIONUL REPUBLICII — 20,15, ARE
NELE LIBERTĂȚII — 20,30.
9 PESCARUL DIN LOUISIANA : LUCEA
FĂRUL — 10,15; 12,30; 15,30; 17,45; 20, FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, MO
DERN — 9,30; 11,45;" 14; 16,30; 19; 21,15 (la 
toate completarea Tradiții), FEROVIAR — 
8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30, EXCELSIOR — 
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19,15; 21,30 (la ambele 
completarea Dacă treci Podul Ponoarelor).
9 COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — ci
nemascop : CAPITOL — 9,15; 11,30; 13,45;
16,15; 18,30; 21, la grădină — 20,30, GRĂDINA 
BUCEGI — 20,15. GR1VIȚA (completare Și 
acum... puțină gimnastică) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.30; 21, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16:
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 
18,45; 21 (la ultimele două cinematografe 
completarea Dacă treci Podul Ponoarelor).
9 N-A DANSAT DECÎT O VARĂ : CINE
MATECA — 10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21.
9 CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN — 9,30;
12,15; 15; 18; CU TOȚI ACASĂ — 20,45: 
CENTRAL.
9 CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT : VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
9 ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — 
cinemascop : LUMINA (completare Fotbaliști, 
nu uitați copilăria I) — 8,45; 11,15; 13,30;

Muzică, răsuflarea 
statuilor...*, spune hime
ric și exact un vers al 
lui Rilke. Am trăit aceas
tă impresie, mai direct 
decît oriunde, lingă fru
musețea statuară a fres
celor de la Arezzo ; lin
gă Piero della Frances
ca, eroul tăcut și sublim 
al geometriei renascen
tiste. Trupuri de o plas
tică majestuos impasibi
lă, un nud calm, spriji
nit în toiag, intr-o atitu
dine de statuă antică ; 
și, totodată, această ple
nitudine de volume se 
împodobește cu o trans
parență mirifică a pictu
rii. N-admiri numai ar
hitectura solidă a coi- 
ourilor, grav implantate 
n sol; iată, pe unele 

trupuri riuresc draperii 
de o țesătură arahnea- 
nă, decorativul de bro
carturi s-a rarefiat indi
cibil în scena întilnirii 
dintre Solomon și regina 
din Saba. Alburi fanto- 
male înfășoară gestul 
reginei, totul e definitiv 
și în același timp intan
gibil, pătruns de o lumi- 
nă dinăuntru, dincolo de 
soare și d9 schimbările 
climei. Femei

de lebădă, Infailibil de
senate, parcă trase la 
strung, de o candoare 
mată, ca niște porțela
nuri lunare ; mîini suve
ran frumoase, degete 
care întreabă, degete 
zare înaintează temătoa
re, parcă spre a pipăi 
ființa tainică a Ideii. 
Arta cea mai clară, ri
guros geometrică — așa 
cum de la Egipt n-a mai 
fost alta — se vădește 
în stare să capteze mis
terul, A început să cînte 
orga, cineva exersează 
și mi se pare că muzi
ca emană din însăși li
niștea neclintită a culo
rilor. Lumea vorbește în 
șoaptă, sînt artiști, mal 
toți, ochiul se mută fe
ricit de la o compoziție 
la alta ; acum orga a 
tăcut și o aștept cu emo
ție, ca pe un dar fragil, 
să reînceapă, pentru a 
pecetlui această clipă 
de cristal, această înăl
țare la zenit a sufletelor 
noastre

Totul a fost spus, în 
arta Iui Piero, într-o or
dine lentă, care nu lasă 
loc pentru surprize, pen
tru drame; și totuși, 

cu gîturi strănepoții lui Adam au,

centrul compoziției stă 
suspendat, curios, un 
ou,'pornit din vâlva bol
ții : cu un fatidic ino
cent, al geometriei ra
dioase. Pur, ca un sim
bol al increatului, el 
semnifică însăși condi
ția acestei picturi, 
care știința, oricît 
densă, de robustă, 
obturează transparenta 
spiritualitate a Imaginii. 
Fiindcă seniorul de Mon- 
tefeltro, 
donator 
ta, și-a 
tate cu 
nalitică 
Piero a 
artist 
de la Curte, Pedro Ber- 
ruguete, execuția aces
tui fragment; poezia lui, 
făcută din 
suverană, nu tolera de
monstrațiile 
parada dibăciilor 
simplă aplicație manua
lă. De altfel, însuși ma
rele arbore de pe înal
tul zidului de la Arezzo, 
cu oricît de luxuriante 
frunzișuri, este ordonat 
ca un sistem nervos, ca 
un creier, veghind dea
supra compozițiilor, pe 
axul peretelui.

Nu mai este aici opa
citatea misterioasă a 
oădurii, care se desfă-

reprezentat ca 
în tabloul aces- 
voit mîinile pic- 
o intensitate a- 

dizgrațioasă, 
abandonat unui 

hispano-flamand

18,00 — Drumuri și popasuri. Emisiune turistică. 
18,20 — Buletinul circulației rutiere.
18.30 — Pentru copii. Filmele : „Caietul de nisip";

„Aventuri pe malul apei"; „Roșu și negru".
19,00 — Pentru tineretul școlar. Eroi și statui.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 — „Pe sub flori mă legănai". Emisiune de 

Marianiti Banu și Isac Brucăr.
20.30 — Reportaj ’67 : Litoral.
21,00 — Reflector.
21,15 — Filmul artistic „Destry călărește din nou".
22,45 — Panoramic.
23,10 — Telejurnalul de noapte.

I
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15,45; 18,15; 20,45, AURORA (completare Gim
nastul) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18, la grădină 
— 20,30, ARTA (completare Omagiu teatrului 
românesc la 150 de ani de la primul specta
col în limba română) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20. la grădină — 20,30.
9 DENUNȚĂTORUL : UNION (completare 
Strănutul) — 15,30; 18: 20,30.
9 PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 
9; 10.
9 STRĂINA : DOINA (completare Dialog cu 
stelele) — 11,30; 13,45; 16; 18,30: 20,45.
9 ALO, JAPONIA ! — ATENȚIUNE, ATEN-

nează necontenit mijloacele și instru
mentele de pregătire și educare a a- 
cestora. într-o strînsă legătură cu dez
voltarea societății socialiste, pe baza 
aplicării celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, sînt revăzute crea
tor și perfecționate planurile de învă
țămînt. Au fost introduse o serie de 
discipline teoretice și în primul rînd 
cursuri speciale în care sînt tratate 
cele mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii.

Dar, în instruirea și educarea tine
retului, locul de frunte îl ocupă pro
fesorul. Lui i se încredințează sarcina 
de cea mai mare răspundere : pregă
tirea de specialitate și educația tine
rilor. Calitatea pregătirii noilor spe
cialiști depinde, la rîndul ei, de pro
fesor, de cunoașterea adîncă a muncii 
sale, de măiestria pedagogică și atitu
dinea cu adevărat comunistă față de 
munca sa. De aceea, dacă ar fi să le 
dau sfaturi tinerilor, dintre toate pro
fesiunile, eu le-aș recomanda pe aceia 
de profesor. I-aș îndruma spre aceas
tă profesie pe cei mai buni, fruntașii 
la învățătură, care pot să constituie 
un model în toate privințele. Ce altă 
profesie poate să aducă o mai mare 
mulțumire decît aceea de a vedea 
cum copilul se deschide și se dezvoltă 
sub ochii educatorului ca o floare ? 
Această „înflorire" constituie desigui 
răsplata cea mai înaltă a dascălului.

Am avut prilejul să stau de vorbă 
cu foarte mulți absolvenți ai învăță
mîntului superior. în școlile din re
giunea București au fost repartizați, 
în ultimii trei ani, peste 3000 de ase
menea tineri. Este adevărat că prin
tre aceștia sînt unii care nu manifestă 
suficient interes și dragoste pentru 
profesia aleasă, care chiar de la în
ceputul carierei lor dau dovadă de 
lipsă de respect față de muncă. Am 
încercat să descifrez „mobilurile" u- 
nor astfel de atitudini. Petre Ecate- 
rina, absolventă a Facultății de mate- 
matică-fizică, a fost repartizată la 
Școala generală din Sărulești, de unde 
a plecat fără justificare, angajîndu-se 
la 1 octombrie 1966, la o... frizerie din 
București. Comoditate ? Dorință de 
cîștig ? în orice caz, absența vădită a 
oricărei „chemări" pentru misiunea 
nobilă de educator. Alexandru Leres- 
cu, absolvent al.,Institutului de cultu
ră fizică, â fost, repartizat la Școala 
generală din Facji'eni-Fetești, dar s-a 
angajat... zilier la Studioul Cinemato
grafic de la Buftea. Cezar Turcoianu, 
absolvent al Universității București, a 
declarat că s-a dedicat învățămîntului 
„forțat de împrejurări" ; de aceea nu 
s-a prezentat la Școala din comuna 
Borcea-Fetești, unde a fost repartizat 
— avea promisiuni de angajare la o 
instituție din orașul București. Și, din 
păcate, asemenea exemple de eschivare 
de la o activitate importantă, nobilă, 
de răspundere, de dezertare de la pri
ma lor îndatorire socială nu sînt uni
cate. înseamnă că pe undeva munca 
noastră, a educatorilor, n-a atins inten
sitatea necesară, n-a găsit ecoul 
mai potrivit. Acest fapt trebuie să 
rămînă permanent în atenție.

Absolvenții noștri de astăzi, fie
sînt tineri profesori, sau de alte spe
cialități, în marea majoritate sînt ac
tivi și optimiști. Nu mă îndoiesc că 
vor fi exemplu prin munca lor plină 
de abnegație în slujba științei, prin 
puritatea și corectitudinea tuturor in
tențiilor și acțiunilor lor, prin dragos
tea pentru profesia aleasă.

9 ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : 
BUZEȘTI — 15,30; 18, la grădină — 20,30,
LIRA (completare Școala mamei) — 15;
17,30; 20.
9 ZODIA FECIOAREI — cinemascop ; 
GRĂDINA DOINA — 20,30, GRĂDINA FES
TIVAL — 20,30.
9 DOCTOR PRĂTORIUS : CRÎNGAȘI (com
pletare Strănutul) — 15,30; 18; 20,15.
9 HIPERBOLOIDUL INGINERULUI GA
RIN — cinemascop : BUCEGI (completare 
Cristale fără taine) — 9; 11,15; 16; 18,15; 20,45.
9 FANFAN LA TULIPE : GRĂDINA EX
POZIȚIA (completare Omagiu teatrului ro
mânesc la 150 de ani de Ia primul spectacol 
în limba română) — 2Q.30.
9 TIMIDUL : UNIREA (completare Jucării) 
— 16.
9 LADY MACBETH DIN SIBERIA — cine
mascop ; FLACĂRA (completare Chemarea 
vulcanilor) — 15,30; 18; 20,30.
9 FERNAND COW-BOY : VITAN — 15,30; 
18.
9 PRINTRE VULTURI — cinemascop : 
MIORIȚA (completară Orizont științific nr. 
5/1967) — 15,30; 18; 20,30, VOLGA (completare 
Uneltele gîndirii) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21, COSMOS (completare Judecata lui Paris) 
— 14,30; 16,30; 19.
9 RIO CONCHOS — cinemascop : POPU
LAR (completare Pectina) — 15,30; 18; 20,30.
9 BANDA DE LAȘI: MUNCA (completare 
Gustav pesimistul) — 15; 17; 19; 21.
9 JUANA GALLO : MOȘILOR — 15,30; 18, 
la grădină

• 9 MONTPARNASSE 19 : COTROCENI 
15,30; 18; 20,30.
9 SPIONUL — cinemascop : COLENTINA 
(completare Dialog cu stelele) — 15,30; 17,45.
9 IERBURI AMARE : RAHOVA (comple
tare Șopîrla) — 15,30.
9 DOAMNA DE PE ȘINE — cinemascop : 
PROGRESUL (completare Fuga Dușkăi) — 
15,30; 18; 20,15.
9 DRAGOSTEA MEA : FLAMURA (com
pletare Omagiu teatrului românesc la 150 de 
ani de la primul spectacol în limba română)
— 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30.
9 VIAȚA LA CASTEL : DRUMUL SĂRII 
(completare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Ploiești) — 15; 17,30; 20.
9 JANDARMUL LA NEW YORK — cine
mascop :• VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
9 WARLOCK — cinemascop : UNIREA 
(completare Jucării) — 18, la grădină — 20,30.
9 A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop ; 
GRĂDINA VITAN — 20,30.
9 FOTO HABER : GRĂDINA COLENTINA 
(completare Dialog cu stelele) — 20,30.
9 TUDOR — cinemascop (ambele serii) : 
GRĂDINA PROGRESUL-PARC (completare 
Mama lui Adrian) — 20,15.

■ 9 DILIGENTA : GRĂDINA LIRA — 20,30. 
9 FRENCH-CANCAN : RAHOVA (comple
tare Fabrica de împachetat fum) — 13, la 
grădină — 20,30.
9 A DISPĂRUT UN FRAGONARD : FE- 
RENTARJ (completare Judecata lui Paris)
— 15,30; 18; 20,30.
9 CĂLĂREȚUL DEASUPRA ORAȘULUI : 
PACEA (completare Fuga Dușkăi) — 15,45; 
18; 20,15.

cinema
I

de Jean-Paul Sartre

ȚIUNE, SE APROPIE ! : TIMPURI NOI
9—21 în continuare.
• MAIORUL ȘI MOARTEA — cinemascop :
GIULEȘTI (completare Escapada) — 15,30;
18; 20,30, FLOREASCA (completare Orizont 
științific nr. 5/1967) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• MOARTEA VINE PE PLOAIE : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare O 
uzină de lapte) — 10; 16; 18,15; 20,15.
• PENTRU UN PUMN DE DOLARI — ci
nemascop : DACIA (completare Orizont ști
ințific nr. 4/1967) — 8,15—21 în continuare, 
TOMIS (completare Tradiții) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30, la grădină — 20,30.

I
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cronică teatrală

Actor englez, care a strălucit pe 
scena teatrului „Drury Lane" la în
ceputul secolului trecut (1787—1833), 
rămînînd celebru în istoria teatrului 
prin interpretarea eroilor shakespea- 
rieni, Edmund Kean a devenit perso
naj dramatic datorită popularului scrii
tor Al. Dumas-tatăl, părintele celor 
Trei țnușchetari și al Contelui de 
Monte Cristo. Timp de mai bine de 
un secol figura marelui actor devenit 
erou romantic a atras numeroși mari 
interpreți ai teatrului de pretutindeni, 
dornici de a-și încerca puterile în în
truchiparea fermecătorului actor-ge- 
niu (Piesa lui Dumas poartă subtitlul 
„Dâsordre et genie").

Nu e de mirare că personajul a in
spirat și condeiul scriitorului filozof 
Jean-Paul Sartre, căruia prin nenumă
ratele fațete ale personalității sale i-a 
oferit posibilitatea de a trata una din 
temele favorite ale literaturii sale, 
aceea a raportului dintre realitate și 
ficțiune, dintre ființă și neființă. Iată-1 
deci pe Kean devenit un erou contem
poran, bîntuit de neliniști în căutarea 
propriului adevăr, a propriului eu, au
tentic, sub noianul de gesturi și atitu
dini mistificatoare pe care societatea 
— o societate în care domnește pri
vilegiul nobleții din naștere și al ba
nului acumulat cu zgîrcenie — i le 
impune. Kean-actorul față în față cu

cel
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societatea, Kean-omul față-n față cu 
sine însuși — acestea sînt confruntă
rile pe care Sartre ni le oferă spre 
meditație, într-o construcție dramati
că bogată în lovituri de teatru și sur
prize demne de cel mai autentic tea
tru „de capă și spadă", și într-un 
dialog în care scînteietoarele vorbe de 
spirit se întretaie cu replici-argument 
și speculațiile filozofice ale teatrului 
de idei.

Inegală ca valoare de-a lungul nu
meroaselor sale pagini, în care perso
nalitățile celor doi autori despărțiți 
printr-un secol și prin deosebirea de 
poziții filozofice nu s-au topit într-un 
tot organic, piesa continuă să atragă 
azi zelul actorilor în căutare de roluri 
mari, de roluri care să le ofere satis
facția unei depline și complexe meta
morfozări. Ceea ce și justifică, de alt
fel, alegerea piesei în repertoriul de 
sfîrșit de stagiune al teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra".

In versiunea românească semnată 
de Erastia și Septimiu Sever, textul 
sună limpede și elegant, acțiunea se 
desfășoară sprintenă, cu momente de 
surpriză și de culme, pînă la dezno- 
dămîntul contrastant față de pesimis
mul funciar al dramaturgiei sartriene. 
Satira societății clădite pe mistifioări, 
Aglomerate pînă ia totala escamotare

după Al. Dumas-tatăl

a adevărului, își păstrează vigoarea, 
ca și conflictul între Kean-actorul și 
societatea care îl admiră, disprețuindu-1 
totodată pentru originea lui modestă 
și .profesiunea lui considerată ignobilă. 
Ceea ce s-a pierdut în versiunea ro
mânească, prin reducțiile operate în 
avantajul teatralității, sînt unele specu
lații și subtilități ale gîndirii sartriene, 
adică tocmai ceea ce constituie pece
tea specifică a autorului acestei drame 
de idei de factură existențialistă.

Simplificarea conținutului de idei în 
favoarea degajării acțiunii scenice de 
încărcătura filozofică — considerată 
probabil „balast" de către realizatorii 
spectacolului — se răsfrînge îndeosebi 
asupra desfășurării acestuia, în bine 
și în rău. în bine, pentru că, neîndo
ios, acțiunea înaintează mai sprinten, 
atenția publicului larg este captată ne
întrerupt spre ceea ce se petrece pe 
scenă, iar rarele momente de patos 
sentimental și vagile trimiteri spre o 
dramă mai adîncă a eroului sînt re
pede anulate de o nouă lovitură de 
teatru sau de o tumbă histrionică. în 
rău, pentru că în felul acesta publi
cul rămîne puțin în afara problematicii 
piesei, în afara esenței ei filozofice, 
mărturie a unei conștiințe neliniștite a 
secolului nostru, preocupată de des
tinul și responsabilitatea omului.

Așa stînd lucrurile, spectacolul pus 
în scenă de Dinu Negreanu, în deco
rurile suple și sugestiv realizate de 
Mircea Marosin, din simple panouri 
pictate expresiv și evocator, se urmă
rește cu interes, cu plăcere și fără 
bătaie de cap. 'L-am văzut în condiții 
nu prea prielnice, ale unei reprezen
tații estivale, la Parcul Herăstrău, în
tr-o seară vîntoasă și sub un cer înno
rat, care făcea ca atenția publicului să 
se împartă din cînd în cînd între el și 
scenă. Spre lauda realizatorilor spec
tacolului, interesul publicului a fost 
captat în cea mai mare parte de în- 
tîmplările colorate cu haz și emoție de 
actorii teatrului Bulandra.

Condițiile unui spectacol în aer li
ber, desfășurat într-un spațiu larg și 
întrerupt din cînd în cînd de zgomo
tul pașilor unor plimbăreți care intră 
și ies din incinta amfiteatrului ca la 
ei acasă, nu sînt desigur prielnice unor 
interpretări actoricești profund interio
rizate, cu nuanțe subtile și emoție 
concentrată. Avînd în vedere specifi
cul acestei reprezentații, se pot face 
totuși unele aprecieri. între acestea 
merită a fi relevată dicțiunea clară a 
actorilor, grija lor pentru crearea și 
menținerea atmosferei, ținuta îngrijită, 
•erioxitatea muncii depuse. Se reține

eleganța interpretării Ginei Petrini în 
rolul Elenei, umorul acid al Evelinei 
Gruia, în rolul contesei de Gorswill, 
compoziția inteligentă și spirituală a 
lui Gh. Ghițulescu în perfidul prinț 
de Wales, morga cam monotonă a lui 
Vasile Florescu, în contele de Koefeld 
— laolaltă dînd o imagine destul de 
fidelă a falsei străluciri a unei aris
tocrații în declin. Dumitru Onofrei a 
făcut din nou dovadă, în rolul sufle- 
rului Solomon, de capacitatea sa de 
a compune cu seriozitate și minuție un 
personaj emoționant (atenție la perico
lul repetării unor procedee I) iar Ro- 
dica Suciu a adus ingenuitate și can
doare în rolul Annei, deși poate nu 
destulă cizelare artistică și, mai ales, 
un glas lipsit de limpezime.

Și Kean ? Kean a avut parte de in
terpretarea pregătită cu sîrg, cu dă
ruire și patimă, și realizată cu volup
tatea jocului, cu o reală capacitate de 
diversificare a registrelor, a lui Sep
timiu Sever. I-a lipsit personajului 
creat de Septimiu Sever chinul con
științei, căutarea disperată a adevăra
tului eu, disocierea între gest și faptă, 
specifică gîndirii existențialiste a lui 
Sartre, așadar esența filozofică a per
sonajului s-a pierdut în parte. Acest 
Kean a fost poate mai comic decît l-a 
vrut autorul său, jocul său de alter
nanțe între aparențe și realitate a avut 
mai mult un caracter 1 
unul filozofic, dar personajul a avut 
farmec, a cucerit publicul prin pato
sul unei emoții d» natură romantică, 
generoasă. ra

Margareta BARBUTA I
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realitate a avut S 
histrionic decît H

La rubrica „Studii-analize- 
experimente" se publică arti
colele : Relația învățămînt- 
producție în sectorul agricol 
de acad. E. RĂDULESCU ; 
Formarea judecății profesio
nale în cadrul învățămîntului 
clinic de prof. dr. Z. BARBU 
și prof. dr. P. DOCZY ; Valen
țele educative ale autocunoaș- 
terii în formarea personalității 
studentului de T. SIMIONES- 
CU ; Necesitatea selecționării 
lexicului în predarea limbilor 
străine în învățămîntul cu 
profil nefilologic de L. FAR- 
KAȘ și E. ILIESCU. în numă
rul de față se continuă ancheta 
cu tema Eficiența pregătirii 
profesorilor pentru școala ge
nerală și licee, fiind expuse 
punctele de vedere exprimate 
de N. Oprescu, prof. dr. do
cent D. Macrea, acad. N. Teo- 
dorescu, C. Vrejoiu și A. Tur- 
cu. La rubrica „Opinii-dezba- 
teri-propuneri“ sînt inserate 
articolele : Anuarele — organe 
de publicitate ale învățămîn
tului de O. FILIPOIU și I. NA- 
GHIU ; Cerințe actuale pri
vind îmbunătățirea planului 
de învățămînt pentru facultă
țile de medicină și pediatrie 
de prof. dr. docent O. FODOR 
și I. CĂPUȘAN. La rubrica 
„File de istorie", acad. M. FI- 
LIPESCU semnează articolul 
întemeietorul școlii geologice 
românești. Revista mai cu
prinde informații din țară și 
din străinătate, recenzii, note 
bibliografice.

En*t
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COCTEIL CU PRILEJUL Cu prilejul Împlinirii a 13 ani de la

SĂRBĂTORII
A R. P.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Populare Polone, am
basadorul acestei țări la București, 
Wieslaw Sobierajski, a oferit joi un 
cocteil.

Au participat tovarășii Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi-

Săptămina muzicii 
poloneze

Cu prilejul celei de-a XXIII-a 
aniversări a eliberării poporului 
polonez de sub jugul fascist, postu
rile noastre de radio transmit o 
Săptămînă a muzicii poloneze. în- 
cepînd de la 21 iulie vor fi difuzate 
zilnic emisiuni cuprinzând lucrări 
simfonice și vocal-simfonice ale 
unor compozitori polonezi clasici și 
contemporani, muzică populară, 
ușoară și de dans, recitaluri ale 
unor artiști polonezi etc.

Spectacol al Ansamblului 
ile estradă din Varșovia

Joi seara, în grădina Boema din 
Capitală a avut loc primul spec
tacol al Ansamblului de estradă 
din Varșovia. Programul a cuprins 
arii din operete, muzică ușoară, 
dansuri moderne, acompaniate de 
cvartetul Varșovia, precum și un 
recital la două piane.

Ansamblul polonez va prezenta 
spectacole și în orașele Cîmpina, 
Mangalia și Eforie Sud.

(Agerpres)

NAȚIONALE 
POLONE
niștri, Iile Murgulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Gri- 
gore Geamănu, secretar al Consi
liului de Stat, Aurel Vijoli, Ale
xandru Boabă, Gheorghe Cioară și 
Adrian Dimitriu — miniștri, Va- 
sile Șandru, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, generali și 
ofițeri superiori, oameni de știință 
și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

a delegației de activiști 
ai C.C. al P.C.R.

Joi după-amiază s-a înapoiat în 
Capitală delegația de activiști ai 
C.C. al P.C.R. condusă de Gheor
ghe Dobre, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., care, la. invitația 
C.C. al P.S.U.G., a fost într-un 
schimb de experiență în R. D. 
Germană.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau de față Mihai Florescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Nicolae Ionescu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

Erau prezenți membri ai amba
sadei R. D. Germane la București.

(Agerpres)

A APĂRUT REVISTA

„LUPTA DE CLASĂ"
nr. 7/1967

Cu prilejul împlinirii a 100 
de ani de la apariția „Capi
talului" lui Karl Marx, re
vista publică următoarele ar
ticole : „Capitalul" și lumea 
contemporană" de BARBU 
ZAHARESCU, „Receptivitatea 
gindirii economice marxiste" 
de MIHAI DULEA, „Concep
ția umanistă în „Capitalul" de 
CONSTANTIN BORGEANU, 
„Știință și ținută publicistică" 
de V. EM. GALAN, „Reflecta
rea ideilor „Capitalului" în 
presa socialistă din Româ
nia la sfîrșitul secolului al 
XlX’lea" de RADU PANTAZI, 
„Capitalul" în gîndirea româ
nească dintre cele două răz
boaie mondiale" de PETRU 
LUCACIU.

In continuare, revista publi
că materialele : „Cointeresa
re, comportare șl eficiență în

comerț" de MIHAIL LEVEN
TE, „Timpul și eficiența eco
nomică a investițiilor" de ION 
RAȚOI, „Cîteva probleme de 
teorie a criticii" de ION 
PASCADI, „Petrolul românesc, 
obiect de înfruntare între 
monopolurile internaționale 
(1929—1933)“ de A. OPREA.

Revista mai publică artico
lele : „Pregătirea viitorilor in
gineri" de HRISTACHE PO
PESCU — la rubrica învăță- 
mînt, „O valoroasă lucrare 
privind principiile relațiilor 
dintre state" de RADU BOG
DAN, „Forțele profunde" ale 
relațiilor internaționale" de 
ION CHIPER — la rubrica 
recenzii, „Socialismul în fața 
formelor moderne ale capita
lismului" de ION ȘERBĂNES- 
CU — la rubrica revista re
vistelor.

Încheierea acordurilor de la Geneva

Miting de solidaritate

6 viața internațională
j SUPLIMENTUL

I LA „CARTEA ALBA
I

cu lupta poporului vietnamez j
GALAȚI. — Sute de constructori 

de la Șantierul naval din Galați au 
participat joi după-amiază la un 
miting organizat de Comitetul na
țional de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez, cu prilejul îm
plinirii a 13 ani de la încheierea a- 
cordurilor de la Geneva.

Mitingul a fost deschis de Gheor
ghe Irimescu, membru în Comite
tul național de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez. A luat apoi 
cuvîntul Fanait Melisaratos, direc
torul general al șantierului naval. 
Relevînd sprijinul acordat de gu
vernul și poporul nostru luptei 
drepte a poporului vietnamez, vor
bitorul a spus : Transmitem eroicu
lui popor vietnamez simpatia și 
admirația noastră, a constructori
lor de nave gălățeni față de activi
tatea titanică a clasei muncitoare, 
a țărănimii, a intelectualității din 
R. D. Vietnam, care înfruntînd ade
sea bombardamentele piraterești 
ale aviației americane, nu își pre
cupețesc eforturile pentru sporirea 
continuă a producției industriale, 
pentru recolte bogate, întăresc ne
încetat capacitatea de apărare a 
patriei. Alături de întregul nostru 
popor, cerem cu hotărîre ca S.U.A. 
să înceteze imediat, definitiv și 
necondiționat bombardamentele și 
orice alte acțiuni de război împo
triva R. D. Vietnam.

în cuvîntul său. Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, a arătat că poporul vietna
mez dorește paeea, dar o pace ade
vărată, care să-i asigure indepen
dența și libertatea S.U.A. trebuie 
să pună capăt războiului de agre
siune în Vietnam, să-și retragă 
trupele americane și satelite și pa
cea va fi instaurată imediat. Parti
dul Comunist Român, Republica 
Socialistă România, poporul frate 
român — a spus vorbitorul — ne-au 
acordat și continuă să ne acorde

un prețios ajutor material, politic 
și moral. Folosim acest prilej pen
tru a exprima încă o dată mulțu
mirile noastre sincere partidului, 
guvernului și poporului român 
pentru acest sprijin frățesc.

După miting a fost prezentat un 
film care a înfățișat imagini din 
lupta dreaptă a poporului vietna
mez împotriva agresiunii imperia
liste.

★
Cu același prilej, la Casa de cul

tură orășenească din localitate a 
fost deschisă expoziția de fotogra
fii „Vietnamul în lupta împotriva 
imperialismului american agresor", 
pusă Ia dispoziția Institutului ro
mân pentru relațiile culturale ■ cu 
străinătatea de către ambasada 
R. D. Vietnam la București. La ver
nisaj au luat cuvîntul Mircea Rău-, 
ță, vicepreședinte al Sfatului popu
lar regional 
ambasadorul 
București.

Galați, și Hoang
R. D. Vietnam

★
celei de-a 13-a ani-Cu prilejul 

versări a încheierii acordurilor de 
la Geneva, organizațiile de masă 
și obștești din țara noastră — U- 
niunea Generală a Sindicatelor, U- 
niunea Tineretului Comunist, Uniu
nea Asociațiilor Studenților, Con
siliul Național al Femeilor, Comi
tetul național pentru apărarea 
păcii, Liga de prietenie cu popoare
le din Asia și Africa, Asociația 
juriștilor. Uniunea ziariștilor — au 
trimis organizațiilor similare din 
R. D. Vietnam telegrame în care 
exprimă solidaritatea lor frățească 
cu lupta eroică a poporului vietna
mez. De asemenea, Comitetul na
țional de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez a trimis tele
grame Frontului Patriei din Viet
nam și C.C. al F.N.E. din Vietna
mul de sud.

I
I
I

(Agerpres)
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Reducerea cheltuielilor militare, 
un proiect de

Tardiv și insuficient — 
aceasta pare a fi aprecie
rea ce se desprinde cu 
precădere din primele 
reacfii la noul proiect de 
reducere a cheltuielilor 
militare. De fapt, este nu
mai un supliment 
precedentă „carte albă" 
care nu lăsa să se 
vadă modificări sau 
pletări structurale. Măsu
rile fuseseră promise de 
mult, înscrise în repetate 
manifeste electorale labu
riste, frămînfate in ultimii 
trei ani de experfii Mi
nisterului Apărării. Apari
ția acestui supliment de 
„carte albă" exprimă în 
fond o hotărîre politică 
în condifiile în care s-a 
constatat că regimul de 
austeritate nu produce re
zultatele scontate și că 
povara cheltuielilor mili
tare devine din ce în ce 
mai insuportabilă pentru 
posibilitățile reale ale e- 
conomiei britanice.

Proiectul prevede eta
pe în decursul cărora 
urmează să fie rechemate 
în fără efective militare 
și să se renunfe la între
ținerea unor baze, astfel 
încît pe la mijlocul deca
dei viitoare să fie econo
misite circa 300 milioane 
lire din actualul buget 
militar de 2 100 milioane 
lire. Deși considerată ca 
un „pas bun", reducerea 
pare minoră datorită fap
tului că se eșalonează pe 
un termen prea lung, deci 
fără a-și tace simțite efec
tele In mult așteptatul 
proces de redresare a e- 
conomiei. Și înfrucit o- 
biectivul apropiat este de 
a menține în 1970 un bu
get militar de două mi
liarde lire, înseamnă că, 
în ultimă analiză, situația 
este sortită să rămînă sta
ționară pînă la sfîrșitul 
mandatului laburist, pen-

doar

la o

între- 
com-

perspectivă
tru perioada ulterioară 
fiind rezervate numai pro
iecte și perspective.

Suplimentul este astfel 
întocmit încît angajamen
tele militare în Europa să 
fie păstrate intacte. Din 
micile restructurări în ar
mata de pe Rin urmează 
a fi economisite doar 5,5 
milioane lire anual, în 
timp ce costul integral al 
întreținerii continuă să ră
mînă obiect de negociefe

în primul rînd, după 
cum se afirmă clar in text, 
„momentul precis al re
tragerii noastre eventuale 
va depinde de progresul 
făcut în realizarea unei 
baze de stabilitate în 
Asia de sud-est cit și în 
ce privește rezolvarea 
altor probleme în Extre
mul Orient".

De altfel, rezervele 
subtile care însoțesc su
plimentul britanic de

CORESPONDENȚA DIN LONDRA 
DE LA LIVIU RODESCU

cu Bonnul. De altfel, 
N.A.T.O. va constitui pen
tru Marea Britanie cadrul 
major al eforturilor sale 
militare, lucru care se și 
subliniază în document. 
Unii observatori politici 
văd în aceasta și un anumit 
substrat politic, anume, 
încercarea Londrei de a-i 
convinge pe membrii Pie
ței comune — și în pri
mul rînd Franfa — că 
Marea Britanie este pe 
cale de a deveni din ce 
în ce mai europeană, o- 
ferind în felul acesta o 
nouă „dovadă", menită 
să înlesnească intrarea în 
C.E.E.

Semnificația pare întă
rită și de măsurile pri
vind o prezumtivă „des
prindere" britanică de pe 
pozifiile definute la Est 
de Suez, punct asupra 
căruia conservatorii și-au 
concentrat în aceste zile 
atacurile, sub pretextul că 
interesele britanice din a- 
ceasfă regiune ar rămîne 
descoperite și neapărate. 
Este proiectată, intr-ade
văr, o retragere treptată 
din Singapore și Malaya, 
pînă la mijlocul următoa
rei decade, dar nu fără a- 
numite consultări, speran
țe și mai ales condiții.

„carte albă" au avut și 
menirea de a atenua 
reacjiile oficiale ale 
Washingtonului, deși ele 
erau dinainte bine cu
noscute. însăși declarafia 
Casei Albe în care se ex
primă speranfa că Londra 
va reveni asupra pozijii- 
lor sale la est de Suez 
nu pare să conțină vreun 
indiciu de dezaprobare 
sau îngrijorare. Mai ales 
că într-o declarație ulte
rioară făcută de Dean 
Rusk se afirmă că Statele 
Unite vor putea să se 
descurce și singure. Esen
țialul este însă să se asi
gure o cîf de mică pre
zentă britanică, chiar sim
bolică, tocmai pentru 
izolarea americană să 
pară prea evidentă în 
ceasta parte a lumii.

Deși exprimă recunoaș
terea unei necesităfi eco
nomice, totuși măsurile 
proiectate, după părerea 
observatorilor politici, ar 
confjne și acea incurabilă 
doză a ezitării și incerti
tudinii. Ceea ce confirmă 
că pendula politicii bri
tanice continuă să oscile
ze între Europa și intere
sele de la est de Suez.

ca 
nu 
a-

ziua fi ooufi 
fi BfiLMIOEI DE TEÎMS

(Urmare din pag. I)

A fi tînăr, iată, este o vocație !
Tinerețea este o împrejurare, în ul

timă instanță, spirituală, ce nu ia în 
seamă certificatul de naștere. Desigur, 
nu există nici o îndoială, noi aceștia 
de azi vom fi mîine sau poiinîine bă- 
trîni, elanurile noastre vor conteni, ari
pile noastre vor învăța legea odihnei. 
Dar pînă mîine, pînă poimîine, dato
ria noastră este să credem că trăim o 
tinerețe fără bătrinețe și nici nu e de
parte de adevăr această credință din 
moment ce nu unu, nu doi, nu trei 
sîntem astfel, ci orizonturi de bărbați 
tineri și de femei tinere ce abia aș
teaptă să li se ceară energia, să fie 
chemați în delta unui scop nobil. Și 
iată că sînt chemați, și iată Că vin, și 
iată că a fi tînăr este o vocație.

Spunea un poet tînăr : „Viața este 
opera noastră inevitabilă". Un vers 
tulburător al cărui adevăr este atît de 
evident încît te cuprinde mirarea cum 
de nu ți-a trecut prin cap ție întîi. 
Da, viața este opera noastră inevita
bilă. Orice pas faci, el sună în bolțile 
întregului context, minuscul sau mag
nific. O operă de mai mici sau mai 
mari proporții, dar o operă pentru 
care ești responsabil cu capul, cu sîn- 
gele, cu aripa O operă care se dez
lănțuie în tinerețe, o operă pe care 
vîrsta, propria ta vîrstă o clasicizează, 
o șlefuiește, dîndu-i înfățișare definiti
vă. Versul pe care l-am citat m-a emo
ționat prin generozitatea lui funciară. 
Nesperiată de coborîș, înțelegîndu-și 
deplin perioada înfloritoare, viața este 
opera noastră inevitabilă.

★
La noi, tinerii sînt priviți cu o mare 

încredere. Tinerii ingineri, tinerii me
dici, tinerii muncitori, tinerii scriitori 1 
Și pe bună dreptate elanurile vîrstei 
tinere sînt întîmpinate de ideea pro
priei responsabilități, fiindcă a re
curge la sfatul părinților în orice îm
prejurare ieșită din comun, a plictisi 
telefoanele ori soneriile caselor vîrstni- 
ce cu spaima ta de eroare, cu încer
carea de a muta pe cei vîrstnici res
ponsabilitatea propriului tău destin — 
iată un fel în care nu trebuie înțe
leasă tinerețea.

Pentru tineri, oamenii vîrstnici, cu 
experiența lor de viață recunoscută, 
slujesc oricînd drept modele. Modele 
luminoase, modele complexe, modele 
dinamice Ceea ce a permis progresul 
omenirii este în bună parte datorat 
momentului cînd o generație — înțe- 
legînd sensul vieții de pînă atunci — 
a intrat cu noutățile ei, cu pofta ei de 
inedit, cu inovația, în această curgere 
eternă care este a tuturor generațiilor.

Dăm tinereții ce este al tinereții I 
Noi cerem acestui mare rezervor de 
energie al existenței să fie așa cum îl 
îndeamnă esența lui, să intre în viață 
cu responsabilitățile epocii sale. Căci, 
precum existau feciori de bani eata, 
precum acești feciori de bani gata 
stîmeau repulsia' disprețul majorității, 
pot exista, în condițiile în care tînărul 
ar fi ferit de răspunderi, tineri de viață 
gata. închipuiți-vă cum ar arăta un 
oraș populat cu tineri de viață gata 1 
închipuiți-vă fețele molîie ale acestor 
tineri, gîndiți-vă la mișcările moi ale 
brațelor lor, ce — ca un cordon ombi
lical ciudat — nu s-au desprins încă

de trupul matern, gîndiți-vă la frunți
le lor populate de mii de urechi, gata 
mereu să audă, și — neavînd nici o 
gură prin care să emită — niciodată 
pregătite să se exprime pe sine 1

O tinerețe în permanentă comuni
care cu prezentul măreț și matur și cu 
trecutul monumental, o tinerețe care 
se formează în raport cu tot ce s-a în- 
tîmplat și se întîmplă pînă la ea, ca
pabilă să emită propriul ei aer de res
pirat și de vorbit, numai știind bine 
cum arăta, cum se mișca și cum hră
nea umanitatea aerul anilor din urmă, 
o tinerețe învingătoare prin ea însăși, 
dar și prin relația de profundă filia- 
țiune cu trecutul, o tinerețe revoluțio
nară care înnobilează și termenul de 
tinerețe și ideea de tinerețe a pămîn- 
tului în această oră a secolului XX — 
aceasta este tinerețea noastră, născînd 
la rîndul ei o nouă generație mai di
namică, mai plină de elan, mai tînără.

Cînd în nopțile și în zilele de 
dinainte de 2 iunie 1967 am umblat 
aproape năuc de gîndul că soția mea 
se află într-o maternitate, în grija unor 
oameni străini (și, în plus, și tineri), 
cînd, mai mult și mai mult emoția și 
durerea mea, îndoiala și speranța mea 
se legau de numele tinerei doctorițe 
Anca Cioltei, de la Maternitatea Giu- 
lești, în grija căreia se afla nu numai 
soția mea, se afla nu numai copilul pe 
care-1 așteptam, ci se găsea și între
gul meu edificiu de încredere în ti
nerețe, am înțeles ce groaznic ar fi să 
nu sper aprioric în cel care, deși tînăr 
(sau poate tocmai din această prici
nă), poate interveni decisiv într-un 
destin. De zeci de ori am sunat la 
Maternitatea Giulești, chemînd-o pe 
acea femeie fiumoasă, cu mult sub 30 
de ani, căreia îi fusese dat să inter
vină într-un destin. Nicăieri ca aici, 
în domeniul ireversibil al sănătății, o 
tinerețe molîie n-ar fi mai de neîn
chipuit. Nicăieri ca aici, în acest do
meniu în care situațiile-limită se suc
ced neprevăzut (cu o repeziciune dem
nă de cauze mai mici), o tinerețe dile
tantă nu ar face mai mare rău. Fiindcă 
aici, un rebut înseamnă o viață sau 
două. Fiindcă aici o eroare înseamnă 
o tragedie. Fiindcă îți trebuie nu nu
mai zeci de ani de studiu ca să-ți reu
șească operația cum i-a reușit tinerei 
doctorițe, pe care saloanele acelea 
parcă nepămîntești o strigă Domni
șoara Anca I Iți trebuie vocație, căl
dură umană extremă, înțelepciune di
namică și ceva geniu pentru ca să afli 
despre situația omului între stele, adi
că despre sănătatea lui, totul sau a- 
proape totul în ani relativ puțini, dar 
în orice caz esențiali.

Cu cîtă liniște vorbesc astăzi despre 
toate acestea, deși n-a trecut nici o 
lună de atunci. înțeleg acum că a ple
da pentru tinerețe este un lucru bine 
înțeles A-ți aborda propria tinerețe 
la catargurile fiecărui obiect care-ți 
iese din mînă este un lucru relativ 
ușor Dai a suporta tinerețea venind 
de la alții în toate consecințele ei im
previzibile este un fapt demn de tot 
ceea ce are umanitatea mai esențial.

O bună vorbă românească spune că 
atunci cînd n-ai un bătrîn trebuie să 
ți-1 cumperi Aș întregi proverbul spu- 
nînd : iar atunci cînd n-ai un tînăr, 
trebuie să ți-1 naști.

Pe terenurile clubului sportiv Pro
gresul din Capitală au continuat ieri 
întrecerile Balcaniadei de tenis. în 
competiția masculină, echipa Iugosla
viei a învins cu 3—0 pe cea a Gre
ciei Rezultate tehnice : Pilici—Kalo- 
gheropoulos 6—4. 6—3. 6—1 ; Franu- 
lovici—Gavrilidis 6—2, 6—0. 2—6,
6— 0 ; Pilici. Franulovici—Kaloghe- 
ropoulos. Gavrilidis 6—2. 6—4. 6—2. 
Echipa Bulgariei a învins cu 2—1 re
prezentativa Turciei. Rezultatele a- 
cestui meci : Tolov—Ataș 6—4, 6—3,
7— 5 ; Orenli—Ranghelov 2—6. 6—3,
1—0 (abandon) ; Tolov. Ghenov—Ataș, 
Orenli 2—6. 6—2. 7—5, 6—3. Echipa 
României a avut zi liberă.

A început și competiția feminină. 
Au fost înregistrate următoarele re
zultate : România—Grecia 3—0 (Di- 
bar—Asteri 6—3. 7—5. Dumitrescu— 
Carole Kalogheropoulos 6—3. 8—6 ;
Dibar. Boboc—Asteri. Kalogheropou
los, 8—6. 6—3) : Bulgaria—Iugoslavia 
3—0 (Ceakîrova—Skulj 6—4, 6—3 ; Ra- 
dikova—Gencic 6—1. 3—6. 8—6. Cea
kîrova, Radikova—Skulj. Kokeza
8— 6, 6—3).

Astăzi de la ora 15,30 au loc me
ciurile : România—Grecia. Iugosla
via—Turcia (la masculin). România— 
Iugoslavia si Grecia—Bulgaria (la fe
minin). (Agerpres)

Ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Federale a 
Germaniei în Republica Socialistă 
România, Erich Stratling, a depus 
joi la amiază o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

★

La invitația Consiliului Național 
al Femeilor din Republica Socia
listă România, joi a sosit în Capi
tală o delegație a Conferinței pen
tru activitățile sociale ale femeilor, 
din Iugoslavia, condusă de Mirjana 
Krstinic, președinta conferinței, 
locțiitor al președintelui Consiliului 
federal pentru învățămînt și cul
tură

★

In baza unei înțelegeri încheiate 
între Republica Socialistă România 
și Republica Federală a Germaniei,

eu începere de la 25 august linia 
aeriană care leagă orașele Bucu
rești și Frankfurt va fi exploatată 
în comun de către companiile 
Tarom și Lufthansa. Avioanele ro
mânești care zboară pe această 
rută de circa 3 ani pleacă din 
București luni la ora 8,25 și sîm- 
bătă Ia ora 13,20. Cele vest-germane 
vor avea decolarea din Frankfurt 
marți și vineri la ora 10,10. Ta- 
romul efectuează această cursă di
rect, iar Lufthansa cu escale la 
Miinchen și Zagreb. Acest orar asi
gură legături lesnicioase cu nume
roase orașe din lume

La București și Frankfurt func
ționează reprezentanțe ale compa
niilor aeriene respective.

★

Joi seara a sosit în țara noastră, 
la invitația Uniunii scriitorilor, 
C. M. Hauser, secretar general al 
Pehclubului austriac, pentru o vi
zită de 10 zile.

(Agerpres)
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Premierul Hoveida 
la Moscova

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 
Kremlin au continuat tratativele 
dintre A. Kosîghin, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S, și A. Hoveida, primul mi
nistru al Iranului. La recepția ofe
rită în cinstea premierului iranian, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a subliniat că 
politica guvernului sovietic față de 
Iran pornește neabătut de la ten
dința spre consolidarea prieteniei 
și colaborării multilaterale pe 
baza egalității în drepturi și a res
pectării intereselor reciproce. La 
rîndul său, premierul iranian a 
subliniat, că acordurile de colabo
rare tehnică și economică, de lăr
gire a relațiilor comerciale și cul
turale reprezintă cea mai bună do
vadă a schimbărilor dorite și cel 
mai bun indiciu al colaborării rod
nice dintre cele două țări.

Sesiunea
Adunării Populare 
a R. P. Albania

(Urmare din pag. I)
A

în cîteva rînduri
La Gdansk a început turneul in

ternațional masculin de handbal 
dotat cu „Cupa Mării Baltice". La 
întreceri iau parte echipele 
U.R.S.S., Ungariei, Poloniei, selec
ționata secundă a României și e- 
chipa de tineret a Poloniei. în pri
mul meci, handbaliștii noștri au în- 
tîlnit echipa U.R.S.S., pe care au 
învins-o cu 11—7 (5—2), iar în cel 
de-al doilea au terminat la egali
tate : 9—9 (5—3) cu reprezentativa 
Ungariei.

Alte rezultate. Polonia-Polonia 
(tineret) 17—12 (7—5); Polonia- 
U.R.S.S. 12—11 (5—4).

Turneul internațional feminin 
de baschet de Ia Messina a fost 
cîștigat de echipa Ungariei, care a 
totalizat 6 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat selecționatele 
Iugoslaviei. Italiei. Franței „Și Ro
mâniei.

în ultima zi a turneului, echipa 
României a întâlnit pe cîștigătoa- 
rea competiției, reprezentativa Un
gariei. Jucînd mai bine decît în 
partidele precedente, baschetbalis
tele românce au terminat învingă
toare cu scorul de 63—55 (26—29).

în cel de-al doilea joc, Italia a 
întrecut Iugoslavia cu 55—47 
(25—30).

vremea
Timpul probabil pentru 22, 23 

și 24 iulie. în țară : Vreme fru
moasă. Cerul va fi variabil în 
nord-vestul tării, unde vor că
dea averse izolate. însoțite de 
descărcări electrice. în cele
lalte regiuni, cerul va fi mai 
mult senin. Vînt slab. Tempera
turile minime vor fi cuprinse 
între 12 și 22 de grade, iar ma
ximele între 25 și 35 de grade, 
în București : Vreme frumoasă, 
cu cerul mai mult senin. Vînt 
slab. Temperatura se menține 
ridicată.

cateloi argentinene cauzată 
de represiunile guvernului, 
au ajuns să cunoască pe 
propria lor piele consecin
țele unei politici caie se în
toarce și împotriva lor. Re
ducerii drastice a creditului 
intern i-a urmat devaloriza
rea monedei naționale — 
pesosul.

O dată cu înlăturarea ba
rierelor vamale în fața ar

cele slab dezvoltate să prac
tice „libera concurență", în 
timp ce ele practică fățiș o 
politică foarte protectionistă 
cu ajutorul tarifelor vamale 
și al subvențiilor de stat. în 
aceste condiții, Argentina, 
țară cunoscută prin fertilita
tea cîmpiiloi ei, a ajuns 
pînă acolo încît trebuie să 
importe din străinătate le
gume.

Deși pînă în prezent gu
vernul condus de Ongania

Steel"). Tot astfel, își aș
teaptă rîndul un proiect 
prin care YPF (Zăcămintele 
Petrolifere Fiscale), între
prindere de stat, urmează să 
devină societate anonimă, 
ceea ce înseamnă că porțile 
unei întreprinderi de stat se 
deschid larg pentru inves
tiții particulare.

în ce privește amintita 
lege a hidrocarburilor, adop
tată recent, ea este mult mai 
favorabilă decît ar fi putut

ticolelor provenite din alte 
țări, industria argentineană 
a fost pusă în fata unei a- 
mare realități : mărfurile 
produse în țară nu pot con
cura în mod libei cu cele 
provenite din țări puternic 
dezvoltate. Acest fapt apa
re foarte clar în relațiile cu 
Statele Unite și nu fără mo
tiv asemenea . măsuri au a- 
tras un val de elogii nord- 
americane la adresa guver
nului Ongania.

în schimburile comerciale 
cu S.U.A., Argentina ajun
sese între anii 1961—1966 
la un deficit de 1 141 mi
lioane dolari ; acum, o dată 
cu reducerea vertiginoasă a 
tarifelor vamale la impor
turi, situația va fi și mai 
defavorabilă Se adeverește 
încă o dată că țările puter
nic dezvoltate sfătuiesc pa

nu a putut să pună în apli
care proiectul care prevede 
transferarea întreprinderii 
siderurgice din San Nico
las, care aparține armatei, 
în mîinile unor societăți 
particulare, totuși două în
treprinderi siderurgice par
ticulare alimentează piața 
internă a oțelului cu o can
titate reprezentînd mai mult 
de jumătate din necesar și 
se bucură de scutiri de taxe 
echivalente cu cele pe care 
le are și întreprinderea de 
stat „Fabricaciones Militu- 
res". Importanta acestei din 
urmă întreprinderi este în 
descreștere, iar terenul pier
dut de ea este preluat de 
întreprinderea „Acindar" 
(foarte puternic legată de 
compania „Republic Steel") 
și de „Propulsora" (care se 
află în orbita lui „U. S.

visa să obțină „Standard 
Oii” și „Shell" de la guver
nele argentinene anterioa
re. Un perimetru de 850 000 
de kilometri pătrați, foarte 
bogat în petrol, va fi con
cesionat acestor două com
panii pe timp de 25 de ani, 
cu drept de prelungire pe 
încă 10 ani. Concesionarii 
pot păstra aceste tere
nuri ca rezervă, exploatîn- 
du-le foarte puțin — așa 
cum fac de altfel pe scară 
largă în America Latină — 
pentru a menține conti
nuitatea importului de pe
trol de la alte surse de pro
ducție ale cartelului reali- 
zînd astfel mari beneficii. în 
plus, firmele respective vor 
putea vinde combustibil pe 
piața internă la prețul „in
ternational", preț pe care 
propriu1 cartel îl fixează.

Toate aceste măsuri de 
deznaționalizare și predare 
a avuțiilor statului pe mîi
nile monopolurilor străine 
trezesc o vie nemulțumire 
în rîndul oamenilor muncii, 
al unor cercuri largi. Dar 
reacția autorităților constă în 
intensificarea măsurilor
antimuncitorești și antisin- 
dicale. în discursul ținut la 
Organizația Internațională 
a Muncii, delegatul munci
torilor argentine™. Maxi- 
miliano Castillo, a ară
tat că „nici o lege a muncii 
nu este garantată în țară în 
momentul actual". Au fost 
inițiate noi măsuri împotri
va comuniștilor. Se discută 
un proiect de lege prin care 
întreprinderile de stat ar fi 
obligate să concedieze pe 
comuniști, iar întreprinde
rile particulare „sfătuite" să 
facă același lucru. Mișcarea 
sindicală consideră acest 
proiect ca o amenințare 
care ar plana asupra con
ducătorilor sindicali, dintre 
care majoritatea nu sînt co
muniști, ci peroniști. Pen
tru militarii de extremă 
dreaptă aflați la putere, 
cuvîntul „comunist" are o 
semnificație atît de largă 
încît cuprinde practic pe 
toți cetățenii ale căror opinii 
nu sînt exact aceleași cu 
ale guvernului.

Mișcarea muncitorească 
din Argentina nu a izbutit 
pînă în prezent să-și orga
nizeze foitele pentru a face 
față ofensivei militarilor.

Realitatea vieții din Ar
gentina pare să indice că 
se va mai scurge o perioa
dă de suferințe înainte ca 
puternica clasă muncitoare 
din această țară să-și fi re- 
dobîndit conștiința forței 
sale reale și să fi depășit 
perioada critică prin care 
trece.

TIRANA 20 (Agerpres). — Se
siunea Adunării Populare a R. P. 
Albania, ale cărei lucrări au luat 
sfârșit miercuri, a aprobat politica 
externă a guvernului. In raportul 
pe care ministru] de externe, Nesti 
Nașe, l-a prezentat în cadrul sesiu
nii se subliniază că guvernul R. P. 
Albania „a fost și continuă să fie 
pentru extinderea relațiilor și co
laborării cu toate țările, indiferent 
de sistemul lor politic șl social, pe 
baza principiilor bine cunoscute 
ale egalității respectării suverani
tății naționale și integrității terito
riale, neamestecului în problemele 
interne, interesului și avantajului 
reciproc".

Referindu-se la relațiile cu țările 
socialiste, vorbitorul a relevat dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
cplaborare cu R. P. Chineză și R.D. 
Vietnam și a declarat că țara sa va 
dezvolta relații prietenești cu 
R.P.D. Coreeană, Republica Socia
listă România și Republica Cuba. 
El a spus, de asemenea, că guver
nul albanez s-a pronunțat și se pro
nunță pentru relații normale și de 
bună vecinătate cu țările limitrofe 
din Balcani. în acest sens el a ară
tat că Albania se pronunță pentru 
dezvoltarea relațiilor interstatale și 
de bună vecinătate cu Iugoslavia.

Raportul s-a ocupat, în continua
re despre relațiile Albaniei cu alte 
țări.

încheierea Festivalului 

internațional ai filmului 

de la Moscova

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
Joi s-a încheiat aici cel de-al 5-lea 
Festival internațional al filmului.

Marele premiu a fost decernat 
filmului sovietic „Ziaristul" în re
gia lui Serghei Gherasimov și fil
mului maghiar „Tatăl" al regizo
rului Istvan Szabo. Medalii de aur 
au primit filmele „Deviere" /Bulga
ria) și „La Selva nu sînt stele" 
(Peru). Medalii de argint au fost 
decernate filmului cehoslovac „Ro
manță pentru cornet", filmului ita
lian „Operația sfîntul ianuarie" 
(pentru cea mai bună comedie), fil
mului polonez „Vesterplatte", pre
cum și filmelor „Marele turn alb" 
(Japonia), și „Sub tutelă" (Iugo
slavia).

Medalia de aur pentru scurt me
traj a revenit unor documentare 
din Vietnamul de nord și de sud, 
iar cea pentru filme pentru copii 
— coproducției sovieto-jap^ne2& 
„Micul fugar".
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Dineu oferit
DE LA HANOI

Vizita tovarășului

de tovarășul s
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cu prilejul celei de-a 18-a 
aniversări a semnării acor
durilor de la Geneva cu 
privire la Vietnam

Ion Gheorghe Maurer fi
Joi seara, președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii Socialiste 
România a oferit în saloanele hote
lului-Wittebrug din Haga un dineu 
în onoarea primului ministru al 
Olandei. Au luat parte Joseph 
Luns, ministru] afacerilor externe 
al Olandei, L. de Block, ministrul 
afacerilor economice, W. den Toom, 
ministrul apărării, G. Nederhorst, 
prim-vicepreședinte al celei de-a 
doua Camere a Statelor Generale,
D. Delprat, vicepreședinte al Pri
mei Camere a Statelor Generale, 
general-locotenent van der Veen, 
adjunct a] președintelui Comitetu
lui șefilor de stat-major, baronul
E. van Boetzeler, secretar general

al M.A.E., J. Graham, ambasado
rul Liberiei, decanul corpului di
plomatic, Bustamante y Rivero, 
președintele Curții Internaționale 
de Justiție de la Haga, alte perso
nalități marcante ale vieții publice 
din capitala Olandei.

Au participat Corneliu Mănescu, 
Angelo Miculescu, ambasadorul 
George Elian și alte persoane ofi
ciale române.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, președintele Consiliu
lui de Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer, și primul minis
tru al Olandei, Piet de Jong, 
rostit toasturi.

au

În timpul semnării documentelor oficiale

Intîhire între tovarășul
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fon Gheorghe Maurer
TOASTUL PREȘEDINTELUI

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL ROMÂNIEI

Este pentru mine o deosebită 
.plăcere — a spus vorbitorul -- să 
vă pot saluta ca oaspeți în această 
seară. Aș dori să folosesc prilejul 
spre a vă exprima, încă o dată, 
domnule prim-ministru, călduroa
sele mele mulțumiri pentru grija și 
atenția de care am fost înconjurați 
în mod constant în frumoasa dv. 
țară. Ceea ce am văzut aici, fie că 
este vorba de succesele obținute în 
construirea unei economii moderne, 
fie de inestimabilele valori artistice 
pe care am avut prilejul să le ad
mirăm nu a făcut decît să întă
rească, dacă mai era nevoie, pro
fundul respect pe care l-am nu
trit întotdeauna față de poporul 
olandez ale cărui eforturi perseve
rente consacrate progresului țării 
sale se bucură de o apreciere una
nimă.

In cursul șederii noastre aici am 
avut onoarea de a fi primiți de 
Majestatea Sa Regina Juliana; am 
purtat convorbiri cu dumneavoas
tră, cu domnul ministru al aface
rilor externe și cu alte înalte per
sonalități olandeze. îmi este plă
cut să subliniez că aceste discuții 
s-au desfășurat într-un spirit con
structiv, într-o atmosferă de sin
ceritate și cordialitate.

Vă rog să-mi permiteți să-mi 
exprim satisfacția că relațiile din
tre statele noastre se găsesc pe un 
drum bun, se dezvoltă în folosul 
celor două popoare, reprezentînd, 
totodată, un element al cooperării 
și păcii în Europa. Acordurile în
cheiate cu prilejul șederii noastre 
în Olandă vin să întregească baza 
solidă pe care se dezvoltă relațiile 
româno-olandeze.

Am avut, de asemenea, cu dum
neavoastră un schimb util de pă
reri, cu privire la problemele in
ternaționale, care a relevat îngrijo
rarea guvernelor noastre față de 
existența unor focare de tensiune 
în lume, ce amenință pacea, și preo
cuparea de a găsi mijloacele cele 
mai eficace pentru salvgardarea ei. 
Noi am fost de acord că soluții du
rabile pentru problemele interna
ționale pot fi obținute numai pe 
cale pașnică, prin tratative, cu res
pectarea intereselor tuturor părților. 
Am convingerea că țârilor mici și 
mijlocii, vital interesate în menți
nerea păcii, le revine un rol impor
tant în realizarea acestei opere de 
normalizare a relațiilor dintre state, 
de respectare a legalității interna
ționale. România se inspiră în în
treaga sa politică din aceste consi
derente.

Referindu-se în încheiere la 
contactele avute cu oficialitățile o- 
landeze, premierul român a spus : 
Nădăjduiesc că astfel de contacte 
între factorii de răspundere ai ță
rilor noastre, care și-au dovedit pe 
deplin utilitatea, vor continua și 
în viitor.

Cu aceste gînduri propun să ri
dicăm paharul pentru conlinua în
florire a relațiilor de prietenie din
tre România și Olanda, pentru 
prosperitatea și fericirea poporului 
dumneavoastră, în sănătatea Majes- 
tății Sale Regina Juliana, în sănă
tatea dumneavoastră, domnule 
prim-ministru, în sănătatea dom
nului ministru al afacerilor exter
ne și a tuturor oaspeților prezenți, 
în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor.

si tovarășul Paul de Groot
HAGA

Agerpres, 
mite : Joi

■ de Groot,
Central al Partidului Comunist din 
Olanda, fost deputat al Parlamen
tului, H. J. Hoekstra și J. Wolf, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
a) P.C. din Olanda, deputați ai 
Parlamentului, au făcut o vizită 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C.

20. — Trimisul special 
Mircea Moarcăș, trans- 

dimineața, tovarășii Paul 
președintele Comitetului

al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, care se află intr-o vi
zită oficială în Olanda.

La întrevedere, care a avut loc 
cu acest prilej și care s-a desfă
șurat într-o atmosferă tovărășeas
că, cordială, au participat tovară
șii Corneliu Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, și George Elian, amba
sadorul României la Haga.

HANOI 20 (Agerpres). — La Ha
noi a avut loc un' miting cu prilejul 
celei de-a 13-a aniversări a sem
nării acordurilor de la Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam. Au luat 
parte reprezentanți ai partidelor 
politice, ai organizațiilor de masă, 
ai organelor publice, ai Armatei 
Populare Vietnameze etc.

Tran Huu Duyet, secretar general 
al Comitetului Central al Frontu
lui Patriei din Vietnam, a rostit o 
cuvîntare în .care a înfierat cu as
prime imperialismul american pen
tru dezlănțuirea războiului agresiv 
în Vietnam, încălcarea grosolană a 
tuturor principiilor fundamentale 
ale acordurilor de la Geneva. A 
luat, de asemenea, cuvîntul șeful 
reprezentanței permanente a F.N.E. 
la Hanoi. .

Participanții la miting au adop
tat o rezoluție în care condamnă 
imperialiștii americani pentru sa
botarea în mod sistematic a acor
durilor de la Geneva din 1954 cu 
privire la Vietnam, salută victoriile 
obținute în lupta împotriva .agre
sorilor și reafirmă sprijinul po
porului față de poziția guvernului 
R. D. Vietnam și a F.N.E. din Viet
namul de sud. In rezoluție se ex
primă, de asemenea, mulțumirea 
față de țările socialiste frățești, 
clasa muncitoare și popoarele pro
gresiste din toată lumea pentru 
sprijinul activ acordat luptei po
porului vietnamez împotriva agre
siunii americane, pentru salvarea 
națională.

VARȘOVIA 20. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. Gheorghiță. 
transmite: In continuarea vizitei 
pe care o face în R. P. Polonă, 
Maxim Berghianu, președintele 
Comitetului de Stat al planificării, 
a fost oaspetele orașului Gdansk. 
Cu acest prilej au fost vizitate șan
tierul naval și porturile din 
Gdansk și Gdynia. A fost vizi
tată, de asemenea, întreprinderea 
constructoare de vagoane și de lo-

comotive electrice „Pafawag” șl u- 
zina constructoare de motoare e- 
lectrice „Dolmel" din Wroclaw. In 
timpul vizitei Maxim Berghianu 
a fost însoțit de Zbigniew Janusz- 
ko, vicepreședinte al Comisiei de 
stat a planificării de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al R. P. Polone, 
și de Tiberiu Petrescu, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Varșovia.

COOPERAREA ECONOMICĂ
ROMÂNO-ALGERIANĂ

ALGER 20. —- Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite : La 
Alger au avut loc tratative între 
o delegație de experți români con
dusă de Iosif. Pop, director în Mi
nisterul Comerțului Exterior și o 
delegație algeriană, condusă de 
Idriz Djazairiț șeful Diviziei afaceri 
economice din Ministerul de " 
terne algerian.

Tratativele s-au încheiat 
semnarea unui document 
menționează între altele existența 
unor largi posibilități de colaborare 
economică între cele două țări, 
obiectivele industriale ce vor fi 
construite de țara noastră în Alge
ria în cadrul acestei colaborări și

Ex-

prin 
care

contrapartida de mărfuri algeriene. 
Se menționează de asemenea con
tinuarea într-un viitor apropiat a 
convorbirilor româno-algeriene în 
acest domeniu.

Ziarul „El Moudjahid" mențio
nează că tratativele calificate ca 
„foarte utile” au permis desprinde
rea unor vaste posibilități pentru 
dezvoltarea cooperării economice 
algeriano-române.

TOASTUL PRIMULUI MINISTRU

Conferință
Președintele Consiliului de Mi

niștri al României, Ion Gheorghe 
Maurer, în prezența primului mi
nistru al Olandei și a miniștrilor a- 
facerilor externe ai Olandei și Ro
mâniei a răspuns la întrebările 
ziariștilor în cadrul unei confe
rințe de presă care a avut loc după 
terminarea convorbirilor oficiale 

în cuvîntul introductiv, ministrul 
de externe Joseph Luns a făcut o 
scurtă informare asupra conținutu
lui convorbirilor avute 
mentelor semnate.

Țin să precizez — a 
că convorbirile au fost 
chise, foarte cordiale și 
o identitate de vederi în mai multe 
probleme decît credeam la început 
Considerăm că vizita oaspeților 
noștri a fost încununată de succes.

Apoi președintele Consiliului de 
Miniștri al României a răspuns la 
o primă întrebare privind impresia 
generală asupra vizitei și principa
lele ei rezultate Sînt în întregime 
mulțumit de vizită — a spus 
vorbitorul — atît din punct de 
vedere al celor văzute în Olanda, 
reprezentînd aspecte multiple ale 
activității unui popor harnic, cît și 
al activității desfășurate împreună 
cu conducătorii Olandei. Ce am rea
lizat? Foarte mult. înainte de toate 
am putut discuta o serie mare de 
probleme. Am învățat să apreciem

de presă

și a docu-

spus el — 
foarte des- 
am stabilit

părerile noastre reciproce chiar a- 
tunci cind ele nu. coincid întru to
tul ; sînt însă de acord cu dl. Luns 
că am găsit mai multe puncte de 
vedere comune decît ne așteptam 
la începutul convorbirilor noastre. 
Am discutat despre relațiile dintre 
țările noaslre și în deplin acord am 
hotărît să dăm maximum de conți
nut dezvoltării lor. Ele vor fi ana
lizate ulterior de factorii interesați. 
Guvernul român înregistrează - cu 
satisfacție convorbirile avute și a- 
preciază vizita ca o bază puternică 
de dezvoltare a acestor relații.

Referindu-se, în continuare, la o 
altă întrebare, vorbitorul a subliniat 
importanța deosebită care s-a acor
dat în convorbiri problemelor dez
voltării relațiilor dintre cele două 
țări.

întrebat în legătură cu poziția 
țării noastre față de conflictul din 
Orientul Apropiat, premierul ro
mân a arătat că România a adoptat 
o poziție de apărare a păcii, 
milităm pentru discuții directe 
tre părțile interesate, fără nici 
amestec din afară. Credem că
mai în acest cadru se poate regle
menta un ghem de probleme care 
au fost lăsate mult timp fără rezol
vare și care au dus la situația dra
matică de acum.

Noi 
in- 
un 

nu-

AL OLANDEI

a exprimat

de fericit de a fi 
lungul întregii 

vizite, spiritul de 
a dominat schim- 
vederi, ca și fran- 
caracterizat.

Premierul olandez 
recunoștința sa și a altor membri 
ai guvernului pentru cuvintele
foarte amabile adresate de pre
mierul român și pentru căldura cu 
care au fost primiți.

Regretul de a vedea încheiată 
vizita prietenilor noștri din Româ
nia — a spus vorbitorul — este 
oarecum compensat de sentimen
tul că din aceste legături ambele 
țări au avut în mod real de pro
fitat și că se va întări între cele 
două națiuni prietenia care va for
ma o bază solidă pentru dezvol
tarea relațiilor noastre. Nu pot să 
vă spun cît sînt 
constatat, de-a 
diimneavoastre 
bunăvoință care 
burile noastre de 
chețea care le-a

Sînt sigur că acordurile noastre 
în domeniul cooperării bilaterale 
vor fi foarte folositoare pentru 
ambele țări.

Mi se pare deosebit de semnifi
cativ că după 
două țări, una din sud-estul și 
din 
tind mîna. Și aceasta fără să 
cern cu vederea deosebirile de 
tem politic, dar fiind conștienți de 
interdependența de pe continentul 
nostru și de necesitatea de a în
lătura obstacolele inutile pentru a 
ajunge la o destindere constructi
vă. Nu trebuie subestimate posi
bilitățile pe care' națiuni ca ale 
noastre le pot juca pe eșichierul 
european și chiar mondial. Posi
bilitățile sînt reale.

Tara dumneavoastră — așa cum 
am putut constala recent — dă

ani de rezervă, 
alta 
în- 
tre- 
sis-

nord-vestu) Europei, își

exemple elocvente de Independență 
și de moderație. Aceasta este rațiu
nea pentru care noi salutăm cu 
atîta satisfacție perspectiva că dom
nul Mănescu va prezida viitoarea 
Adunare Generală a Națiunilor 
Unite.

Din partea noastră țin să subli
niez că pacea în lume nu va fi de
finitiv salvgardată decît atunci cînd 
drepturile fundamentale la auto
determinare și la independență ale 
fiecărei națiuni vor fi în mod uni
versal recunoscute și respectate și. 
în plus, garantate print.r-o ordine 
juridică internațională bine stabi
lită. Pe aceste baze și în această 
stare de spirit, noi vom putea, în
totdeauna, să ne întîlnim și să 
muncim pentru o lume mai bună.

Exprim urarea, în numele guver
nului regal, care a fost fericit de 
a avea prilejul să vă primească în 
Olanda, ca contactele noastre să se 
înmulțească pentru ca înțelegerea 
dintre cele două țări să se poată 
adînci. Spiritul care a marcat vi
zita dumneavoastră în Olanda — 
și sînt fericit să constat acest lu
cru — a constituit un succes de
plin.

Vă rog să ridicăm paharul în o- 
noarea secretarului general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, Nicolae Ceaușescu. 
a președintelui Consiliului de Stat, 
în sănătatea și a celorlalți conducă
tori români, în special a președin
telui Consiliului de Miniștri, a mi
nistrului afacerilor externe, precum 
și a membrilor delegației române 
și de a vă alătura urărilor mele 
pentru fericirea întregului popor 
român.

Procesul intentat 
lui Sudîsman

După cum s-a mai anunțat, la 5 
iulie, în fața Tribunalului militar din 
Djakarta a început procesul inten
tat lui Sudisman, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului Co
munist din Indonezia. El este acu
zat de a fi participat la evenimen
tele din 30 septembrie 1985.

Sudisman a respins acuzațiile ce 
i se aduc. La 17 iulie, transmite a- 
genția France Presse, procurorul 
militar a cerut pedeapsa cu moar
tea pentru Sudisman.

laos Succese ale
forțelor patriotice

KHANG KHAI 20 (Agerpres). — 
înaltul comandament al armatei popu
lare de eliberare din Laos a dat re
cent publicității un comunicat asupra 
victoriilor repurtate de forțele armate 
patriotice și de populația laoțiahă în 
cursul sezonului secetos 1966—1967. 
Acestea au angajat numeroase lupte cu 
unitățile americane, în urma cărora au 
fost scoși din luptă 5 534 de militari 
inamici. 200 de avioane au fost doborî- 
te și 26 de tunuri distruse sau avariate.

Demonstrație la New York împotriva agresiunii americane din Vietnam—
O.N.U. Dezbaterile Adunării
Generale din nou aminate

mai multe 
frunte ale

Din ce în ce 
personalități de 
vieții artistice din Grecia se 
împotrivesc regimului militar 
de la Atena. Recent, populara 
actriță Irene Papas (cunoscu
tă și publicului românesc din 
filmul „Electra") a declarat că 
refuză să toarne in Grecia un 
film cu Orson Welles, in semn 
de protest împotriva interzi
cerii de către autoritățile mi
litare a unor opere ale tragi
cilor greci. Această declarație 
a fost făcută in cursul unei 
conferințe de presă care a 
avut loc la Roma.

NEW YORK 20. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Sesiunea extraordinară a A- 
dunării Generale a O.N.U. s-a în
trunit joi la prînz, într-o scurtă 
ședință, de numai cîteva minute, 
și a hotărî! să-și amîne din nou 
lucrările pînă vineri ora 15,00 
(21,00 — ora Bucureștiului) pentru 
a da posibilitate delegaților să-și 
continue consultările asupra situa
ției din Orientul Mijlociu. Propu
nerea de amînare a fost făcută de 
reprezentantul Finlandei.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — A- 
genția TASS, a dat publicității o 
declarație în care condamnă Izrae- 
lu! pentru încălcarea hotărîrilor 
Consiliului de Securitate și sesiu
nii extraordinare a Adunării Ge- . 
nerale a O.N.U. în legătură cu 
conflictul din Orientul Apropiat. 
Referindu-se la incidentele armate 
din zona Canalului de Suez din zi
lele de 14 și 15 iulie, agenția TASS 
subliniază că fiecare ciocnire de 
acest fel incumbă primejdia reiz- 
bucrnrii pe scară largă a conflic
tului militar, amenință pacea în 
Orientul Apropiat și securitatea 
internațională. Declarația condam
nă, de asemenea, acțiunea Izrae- 
lului de anexare a părții arabe a

Ierusalimului și intențiile sale de 
a intra în posesia teritoriilor arabe 
ocupate.

CAIRO. — Agenția MEN anun
ță, din surse sudaneze informate, 
reuniunea miniștrilor de externe 
rabi ce urmează să se întrunească 
Khartum nu va avea loc înainte 
7 august. S-a precizat că ordinea
zi care cuprinde zece puncte se re
feră îndeosebi la actuala situație din 
Orientul Apropiat.

împrumut extern 

contractat 
de Iugoslavia

că 
fi
la 
de 
de

SIRIA

Ajutor acordat 
de România pentru 
victimele conflictului

BELGRAD 20 (Agerpres). — A- 
genția Taniug transmite că Banca 
internațională de reconstrucții ș„ 
dezvoltare a acordat Iugoslaviei im 
împrumut de 10,5 milioane dolari 
pentru modernizarea a 7 obiective 
industriale din diferite ramuri, 
împrumutul va fi restituit în ter
men de 14 ani. începînd de la 15 
februarie 1970, plătindu-se o do- 
bîndă anuală de 6.5 la sută.

Banca internațională pentru re
construcții și dezvoltare a acordat 
în trecut Iugoslaviei în total 260.7 
milioane dolari sub formă de îm
prumuturi destinate construcției de 
autostrăzi, căi ferate, centrale hi
droelectrice și altor lucrări simi
lare.

DAMASC 20 (Agerpres). — A- 
genția de presă MEN din R.A.U. 
transmite că la 18 iulie a sosit în 
portul sirian Latakia un vas ro
mânesc transporiînd alimente și 
medicamente destinate ajutorării 
victimelor conflictului din Orien
tul Apropiat.

tass

agențiile de presă transmit

despre proiectul legilor
excepționali! din R.F.G.

Ținerea unei reuniuni 
consacrate comerțului in
ternational, iără participa
rea S.Uefî. a fost hotărîtă de gu
vernele țărilor latino-americane, se a- 
nunță din Rio de Janeiro. Aici se con
sideră că această hotărîre exprimă 
nemulțumirea țărilor din această re
giune față de opoziția S.U.A. la pro
punerile făcute în 
sificarea comerțului

Camera de 
co-sovietică, 
să contribuie la 
țiilor economice 
colaborării tehnico-științifice din
tre Franța și U.R.S.S., a fost inau
gurată la Paris. N. S. Patolicev, 
ministrul comerțului exterior al

legătură cu inten- 
mutual. (Agerpres).

comerț fran- 
care își propune 
dezvoltarea rela- 
și comerciale și

U.R.S S„ a arătat, în cuvîntarea 
rostită cu acest prilej, că în ultimii 
ani relațiile dintre cele două țări 
se dezvoltă cu succes în toate do
meniile, iar colaborarea economică 
și tehnico-științifică se extinde pe 
o bază reciproc avantajoasă,

Gyula Kallai, președintele 
Adunării de Stat a R. P. Ungare, 
i-a primit pe membrii delegației 
parlamentare franceze care face 
o vizită în R. P. Ungară.

0 delegație economică a 
R. D. Vietnam condusă de Le 
Thanh Nghi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
a plecat intr-o vizită de prietenie 
în R. P. Chineză. Delegația, preci-

zează agenția V.N.A., va purta la 
Pekin convorbiri economice.

La invitația C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, 0 delegație 
a P.C. din Irak, condusă de Nad 
Aii, secretar al Comitetului Cen
tral, a făcut o vizită în Ceho
slovacia și s-a întîlnit cu V. 
Koucky, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, și cu J. Hen- 
drych, membru al Prezidiului, se
cretar al C.C.

Pentru lichidarea urmări
lor inundațiilor din Siria. 
In baza unei rezoluții a Adunării 
Generale, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a anunțat aloca
rea unui fond de 20 000 dolari pen-

tru înlocuirea pompelor de iriga
ție avariate de inundațiile provo
cate de revărsarea fluviului Eu
frat în Siria, în luna mai.

Ministrul marinei S.U.U., 
John McNaughton, care a fost nu
mit recent în acest post, și-a pier
dut miercuri viața în urma 
accident de avion.

unui

Takeo Miki, ministrul
cerilor externe al Japoniei, a 
joi la Moscova, la invitația guver
nului U.R.S.S.

afa- 
sosit

La Tîrgul internațional de 
la Brno din anul acesta va 
participa un număr record de firme 
din Marea Britanie. 175 de întreprin
deri engleze, cu 13 la sută mai multe 
decît anul trecut, își voi expune pro
ducția în pavilioanele tîigului. Parti
ciparea firmelor engleze la tîrg, pre
cizează agenția C.T.K., corespunde 
dezvoltării relațiilot comerciale dintre 
cele două țări care s-au amplificat în 
ultimii ani.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — A 
fost dată publicității o declarație a 
agenției TASS în care se arată că 
cercurile conducătoare ale Uniunii 
Sovietice consideră necesar să 
avertizeze în legătură cu planurile 
de adoptare a legislației excepțio
nale în R. F. a Germaniei.

Această legislație, se arată în de
clarație. este continuarea liniei 
care a început a se exprima în in
terzicerea P. C. din Germania și a 
altor organizații progresiste. Aces
te legi dau guvernului R.F.G. drep
tul de a interzice grevele, a limita 
dreptul alegerii libere a profesiei, 
a introduce munca obligatorie ge
nerală încă în timp de pace. Con
ținutul legilor excepționale deja a- 
doplate și al celor în pregătire, 
se spune în declarație, demonstrea
ză existența unor încercări de a se 
crea o bază juridică pentru milita
rizarea intensivă a țării. Declara
ția relevă că întregul sistem al 
acesior legi excepționale se 
în contradicție cu prevederile 
cipale ale acordurilor de la 
dam.

află 
prin- 
Pots-
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