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Dumitru ALMAȘ

Adeziune deplină Resurse l

a întregului popor 
față de politica externă 
a partidului și guvernului

In întreaga țară, în rîndurile tuturor ce
tățenilor patriei noastre, lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale, consacrate dez
baterii politicii externe a partidului și gu
vernului, au găsit un puternic ecou. Comu
niștii, oamenii muncii citesc și studiază cu 
toată atenția expunerea cu privire la poli
tica externă a partidului și guvernului, pre
zentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
celelalte materiale ale sesiunii, găsind

în ele expresia propriilor lor năzuințe de 
progres și pace. Asociindu-se sentimente
lor deputaților și invitaților participanți la 
sesiune, ei își exprimă în declarații și scri
sori adresate ziarului nostru adeziunea lor 
deplină Ia ideile exprimate în cursul dezba
terilor, Ia întreaga politică externă a parti
dului și guvernului, întărind astiel votul 
Marii Adunări Naționale.

Un rol activ
pe arena
internațională

Dr. Marțian NICIU
conferențiar la Universitatea „Babeș-Bolyai“-Cluj

Chezășie a progresului 
continuu al țării

Constantin TUDOSE
brigadier la C.A.P. „30 Decembrie", comuna Braniște, 

regiunea Oltenia

de sporire 
a producției 
pentru export

Am urmărit cu un in
teres deosebit lucrările 
actualei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale. In 
cadrul lor s-a dezbătut 
o problemă legată di
rect de activitatea mea 
de cadru didactic uni
versitar care predă 
dreptul internațional — 
politica externă a parti
dului și guvernului Re
publicii Socialiste Ro
mânia. Expunerea tova
rășului Nicolae Ceau- 
C, ne-a înfățișat un 

ț grăitor al activi
tății politice pline de 
răspundere și principia
litate, desfășurată de 
Partidul Comunist Ro
mân și guvernul țării 
pe plan internațional, 
și a trasat liniile di
rectoare, pe care ur
mează să se desfășoare 
în viitor. Analiza te
meinică, profundă, 
marxist-leninistă a 
proceselor contempora
neității, a condițiilor 
actuale de dezvoltare 
a relațiilor internațio
nale, a trăsăturilor și 
principiilor fundamen
tale alo politicii ex
terne a României so
cialiste dă acestui 
document o valoare 
teoretică și practică 
deosebită, fiind pen
tru noi toți un bogat 
izvor de învățăminte.

Alături de politica in
ternă și organic lega
tă de ea, politica ex

ternă a statului nostru 
socialist are rădăcini a- 
dînci în interesele na
ționale fundamentale 
ale poporului român, e- 
mană din aspirațiile sale 
profunde spre progres 
și pace, din solidarita
tea sa intemaționalistă 
cu lupta tuturor popoa
relor pentru libertate, 
pentru emanciparea e- 
conomică și socială. Bo
gatul bilanț al activi
tății internaționale a 
partidului și guvernului, 
cuprins în expunerea 
prezentată, constituie o 
expresie vie a spiritu
lui de răspundere față 
de soarta păcii, a fer
mității și clarviziunii 
cu care Partidul Co
munist Român inspiră 
și conduce întreaga po
litică a statului socia
list român.

Consider de o im
portanță deosebită
precizarea clară și 
fundamentarea științifi
că a ideii că, în condi
țiile actuale de dezvol
tare a comunității in
ternaționale, țările mij
locii și mici pot juca 
un rol remarcabil în a- 
părarea legalității inter
naționale, a securității 
și păcii. In expunerea 
prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se 
spune : „Realitatea de-

(Continuare 
în pag. a V-a)

Ne iubim partidul și îl urmăm 
pas cu pas pentru că întreaga sa 
politică — cea purtată „acasă" și 
cea peste granițele țării — are 
rădăcini comune cu interesele 
noastre fundamentale.. Coopera
tiva agricolă de producție unde 
muncesc poartă un nume simbolic: 
„30 Decembrie" — dată cînd 
țara noastră a devenit republică. 
De atunci ne-am unit pămîntu- 
rile și am făcut în Braniște o 
gospodărie mare și bogată. An de 
an, am devenit mai înstăriți, ca
sele noastre fiind tot mai îmbelșu

gate. Și anul acesta munca unită 
a cooperatorilor a dat rod bogat. 
La noi a început să circule o 
zicală cu înțeles adînc: „Coo
perativă bogată, masă îndestula
tă", Oricine ar veni la noi poațe 
să se convingă că masa noastră 
este tot mai plină. Noi știm bine 
că politica externă a partidului 
și guvernului urmărește să asi
gure condițiile cele mai bune pen
tru progresul continuu al întregii

(Continuare în pag. a V-a)

„Sarcinile cincinalu
lui privind exportai tre
buie considerate mi
nime ; este necesar sâ 
iie luate măsuri pentru a 
asigura o sporire mult 
mai mare a volumului 
producției și livrărilor 
de mărfuri pentru ex
port".

(Din cuvântarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
Ia Consiătuirea privind 
activitatea în domeniul 
comerțului exterior).

Recent, am întreprins o anchetă 
prin cîteva întreprinderi din regi
unea Cluj. Urmăream resursele 
puse în valoare pentru activizarea 
exportului, precum și modul în 
care s-au îndeplinit indicațiile 
formulate la Consfătuirea privind 
activitatea în domeniul comerțului 
exterior.

— Aceste indicații — ne spunea 
tov. ing. SIMION FĂRCAȘ, șeful 
sectorului export din secția econo- 

■ mică -a Comitetului 'regional Cluj al 
P.C.R. — au avut darul să orienteze 
și, totodată, să dinamizeze eforturi
le colectivelor de întreprinderi în 
amplificarea producției destinate 
exportului.

— Puteți reliefa cu cifre și date 
această înviorare a exportului ?

— Evident. Pentru acest an s-a

preconizat ca regiunea noastră să 
exporte un volum de producție de 
circa 1,3 miliarde de lei în 45 de 
țări. Structura exportului s-a îm
bunătățit în favoarea produselor 
cu un grad mai ridicat de prelu
crare. Ponderi însemnate, în con
tinuă creștere, au construcția de 
mașini, industria ușoară, producția 
de mobilă.

— Ce proporție deține expor
tul în totalul producției pe ansam
blul regiunii ?

— Deocamdată, 12,7 la sută. Se 
exportă peste 100 de produse, de 
către 50 de unități economice, din
tre care 33 sînt republicane. Pe 
primul semestru, prevederile pla
nului la export au fost îndeplinite 
în proporție de 104,9 la sută, iar 
cele din contracte în proporție de 
103,7 la sută.

Notînd sporul de producție ex
portată, care se ridică la aproape 
23 milioane de lei, am consemnat 
că în acest an toate unită
țile economice au avut crea
te condiții mult mai bune din 
partea comerțului exterior și a fo
rurilor tutelare, pentru îndeplini
rea sarcinilor la export. Marea ma
joritate a comenzilor a fost făcută 
din timp. La ora actuală se află 
în plină desfășurare contractarea 
ultimelor- comenzi Ja export. Ac? 
țiunea are, desigur, importanța ei 
și de aceea i se acordă și trebuie 
să i se acorde însemnătatea cuve
nită. Mai ales că pe ansamblul re
giunii s-au înmulțit ofertele de 
producție pentru export. Din par
tea industriei locale cu circa 60 mi
lioane de lei, a cooperației mește
șugărești cu 5 milioane de lei, a 
D.R.E.F. Cluj cu 3,8 milioane de 
lei.

în timpul anchetei am putut con
stata că în unitățile economice au 
luat ființă birouri sau servicii de 
export. Aproape toți directorii în
treprinderilor urmăresc, zi de 
zi, decadă cu decadă, mersul 
exportului, intervenind ori de cîte 
ori este nevoie. S-a întărit discipli
na livrărilor și a calității produ
selor. Este meritul fiecărui mun
citor, tehnician și inginer din 
întreprinderile exportatoare ale 
regiunii, care socotesc că înal
ta calitate a mărfurilor desti
nate beneficiarilor de peste hotare 
constituie o atribuție primordială, 
că fiecare produs exportat trebuie 
să fie ireproșabil, oricare ar fi pre
tențiile și exigentele.

Din 5 întreprinderi, de la fața 
locului iată cîteva „fotografii" :

...,,Armătura“-Cluj, care aparține 
industriei constructoare de mașini. 
Discutăm cu tov. ing. ALEXAN
DRU TOTH, directorul ei:

— Producția destinată exportu
lui reprezintă 37,5 la sută din va
loarea producției globale a între-

Nu-i greu să teoretizezi de*- 
pre exigență in genere. Mai 
greu, infinit mai greu este a 
practica exigența în mod co
rect... De aceea încercăm a 
vorbi — mai întîi — despre 
cîteva lucruri legate de practica 
exigenței în viata didactică.

In primul rînd, o remarcă 
esențială în fond: tineretului 
nu i-a displăcut și nu-i displace 
exigența. Dimpotrivă, marea lui 
majoritate admiră profesorii și 
conducătorii de instituție care 
știu să fie exigenți. Multi își fac 
chiar un titlu de onoare din a 
trece dificilele probe ale exi- 
genților: „Eu am luat licența 
cu..."

Fiecare dintre noi, dacă na 
analizăm cu sinceritate, consta
tăm că numai problemele greu 
de rezolvat ne-au dat satisfacții, 
ne-au hrănit sufletește. Cele 
care ne vin „de la sine", cele 
dobîndite cu puțină trudă nu au 
un preț mare, chiar în propria 
noastră apreciere. Pentru că 
exigența este o formă a comba
tivității, a luptei cu inerția, cu 
indolența împotmolitoare în 
smîrcurile mucede ale lipsei de 
activitate, de îndrăzneală, de 
originalitate. Pentru că exigenta 
este un mare comandament so
cial, științific, moral. Pentru că 
exigența este un comandament 
al vieții însăși. Ea înseamnă a 
cere, a pretinde, a solicita la 
efort, la îndeplinirea promptă și 
deplină a datoriei,' înseamnă a 
avea o nezdruncinată încredere 
că tinerii pot mult mai mult 
decît au impresia ei înșiși că 
pot. In educație, exigența este 
cerneala de neșters cu care se 
scriu toate diplomele marilor 
capacități. Exigență înseamnă a 
cere și a primi. Dar în fapt, în 
educație, cel supus exigenței nu 
dă nimic, ci doar dovedește că 
și-a însușit ceva de care el 
însuși are mare nevoie. Un 
examinator „cere" candidatului 
știință. O cere pentru a o cîn- 
tări cu etalonul notei, pentru a-i 
măsura dimensiunile și a obser
va integritatea ori fisurile și a 
contribui la repararea lor. „O- 
biectul" cererii rămîne un bun 
al examinatului. Așa că exami
natorul exigent deși cere, „pre
tinde", în fond dă : ajută la for
marea deprinderii de a munci 
cu Stăruință.

In viața universitară, ca pre
tutindeni în societate, exigența 
se înfruntă cu indulgența. Și 
dicționarul ne spune că indul
gent înseamnă binevoitor, lesne 
iertător, prea bun, slab de ca
racter. Viața nu exclude indul
gența, dar preferă și chiar im
pune cu stringență exigența. Mi 
s-a întîmplat uneori să aud re
proșuri : „Dacă erați mai exi
gent, ajungeam să știu mai mul
te și să-mi formez o mai con
stantă deprindere de a munci". 
Asemenea reproș tardiv mar
chează unele erori săvîrșite 
față de îndeplinirea meseriei 
de dascăl, responsabilă de ma
rea problemă a formării ti-

(Continuare în pag. a IV-a)

(Continuare In pag. a IH-a)

Anchetd realizată de 
Petre NEDELCU

ÎN CONSTRUCȚIE

LA SĂVINEȘTI

Relon III și 

Melana III
Uzina de fire șl fibre sintetice de 

la Săvineștl a intrat în a treia eta
pă de dezvoltare, capacităților de 
producție realizate în etapele ante
rioare adăugîndu-li-se acum altele 
noi: Relon III șl Melana III. Pro
ducția anuală a acestora — 1 000 de 
tone fire do relon, 1 000 de tone 
rețele-cord și 10 000 de tone fibre 
acrilice (lină sintetică) — va aduce 
o însemnată contribuție Ia sporirea 
volumului și lărgirea sortimentului 
de țesături și confecții, precum și 
la satisfacerea cerințelor industriei 
de anvelope.

Directorul general al uzinei, Ing. 
Vasile Belisna, ne-a informat că 
Relon III se înalță în condiții mal 
avantajoase decît capacitățile de 
producție realizate în primele două 
etape, deoarece vor fi folosite la 
maximum spațiile existente. Con
strucții noi se vor înălța numai 
pentru secțiile de poliamid și re- 
țele-cord. Instalațiile de prelucra
re a firelor vor fi montate în hale
le uzinei Relon II. în felul acesta 
so creează condiții ca secțiile po- 
liamid-textil ale noii uzine să in
tre în funcțiune cu mult înainte do 
termenul planificat — trimestrul 
IV al anului viitor. Noile spații de 
fabricație vor fi dotate cu mașini 
și instalații complexe de înalt ni
vel tehnic.

Construcția destinată fabricării 
fibrelor de lină sintetică — Mela
na III — va fi cea mai mare din 
toată uzina. Cele 4 corpuri de clă
diri vor adăposti instalațiile pen
tru obținerea solventului de poli- 
merizare și recuperare a acestuia, 
instalațiile de dizolvare, de filare 
și do transformare a cablului în 
pală. Anual se vor produce în a- 
ceste instalații circa 10 000 do tone 
de fibre acrilice, adică de două ori 
mai mult decît produce uzina exis
tentă. Așadar, după intrarea în 
funcțiune a instalației Melana III, 
Ia Săvinești se va realiza o canti
tate de lină artificială egală cu 
aceea caro se obține de Ia o turmă 
de aproape 4 milioane de oi. Atît 
la instalațiile pentru producerea 
firelor de relon, cît și la cele de 
melană, se va folosi tehnologia do 
fabricație existentă la Săvinești, 
bineînțeles cu unele îmbunătățiri.

Pentru deservirea noilor instala
ții vor fi construite o serie de o- 
biective anexă — ateliere, depozi
te, surse de alimentare cu apă in
dustrială și potabilă eto.

Gh. BALTĂ
corespondentul „Scînteii*’

PRIMUL MINISTRU Al DANEMARCEI

La Invitația președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, primul ministru al Dane

marcei, Jens Otto Krag, va face o 
vizită oficială în România în a 
doua jumătate a lunii august 1967.

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
7

CONSILIULUI DE MINIȘTRI
T Președintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi la amiază în audiență 
de prezentare pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Federale a Germaniei în 
Republica Socialistă România, 
Erich Stratling.

La primire a asistat Mircea Ma-

llța, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

In aceeași zl, președintele Consi
liului de Miniștri a primit în au
diență pe ambasadorul extraordi
nar șl plenipotențiar al Iranului în 
Republica Socialistă România, Sol- 
tan H. V. Sanandaji. la cererea a- 
cestula. (Agerpres)

Vilegiaturist! 
pe banii statului

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului SULEYMAN DEMIREL
Primul ministru al Republicii Turcia

Profund întristați de vestea catastrofei seismice care a lovit regiu
nea Sakarya, vă transmit în numele guvernului român și al meu per
sonal cele mai sincere condoleanțe și adînca noastră compasiune.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

O lamă întreagă și o par
te din primăvară O.N.T.-ul, 
întreprinderile de stațiuni 
balneo-climaterice, între
prinderile de hoteluri și 
restaurante și, deopotrivă, 
organismele comerciale in
teresate au popularizat in
sistent și pe toate căile di
versele cabane, hoteluri, 
moteluri etc. pe care le pa
tronează ; au popularizat și 
au făcut reclamă condiții
lor de găzduire de care vor 
beneficia turiștii; au arătat 
în cuvinte iscusite cît de 
îmbietoare și pitorești sînt 
localitățile în care se găsesc 
respectivele hoteluri, mote
luri etc. Și campania pu
blicității s-a încheiat după 
regula-consacrată : cu o is
pititoare și generală che
mare : „La .vară să veniți 
la noi. Numai la noi puteți 
petrece etc., etc.".

...Și a venit vara. Pînă 
mai deunăzi, seriile de tu
riști au adus, de la munte 
și de la mare, de mai peste 
tot, numai vorbe bune. Ia

ultimul timp, aprecierile 
sînt însă tot mai des înso
țite de remarca „E bine, 
dar nu prea sînt locuri la 
hoteluri și cabane"...

De unde a apărut, aceas
tă bruscă lipsă de locuri în 
cabanele și hotelurile turis
tice ?

Ce s-a întîmplat ? Nu 
cumva agențiile O.N.T., 
I.H.R.-urile, I.R.S.B.C.-urile 
și T.A.P.L.-urile și-au retras 
în mod arbitrar invitațiile 
pe care ni le făcuseră astă 
iarnă ?

...18 iulie. Serviciul de 
cazare — vile — Poiana 
Brașov. Nenumărați turiști 
vin și solicită găzduire pen
tru cîteva zile.

— Nu avem locuri. V-ați 
deplasat degeaba — zice 
funcționara cu compăti
mire. Și îi îmbărbătează : 
încercați în altă parte. Tu
riștii pleacă. (I-am însoțit 
pe ei și pe alții, în peregri
nările lor după adăpost).

...Hotel Sport:
<— Camere... cer turiștii.

— In altă parte, li se răs
punde.

...Sinaia ;
— Camere...
— In altă parte.
...Bușteni; Predeal; Pî- 

rîul Rece ; Cota 1 400...
— Camere.
— In altă parte.
Care va să zică. în hotelu

rile și cabanele cu un pro
nunțat caracter turistic nu 
se găsesc camere... pentru 
turiști !... De ce ? Am pus 
această întrebare hotelieri
lor. „Păi, ce dv. nu știți ? ! 
Au venit băieții!“. „Care 
băieți" ? „Sportivii, frate, 
fotbaliștii".

Mal cu ajutorul turiști
lor care bat din poartă-n 
poartă, fără succes, mai cu 
al personalului de deservi
re începem să deslușim tai
na aglomerării hotelurilor 
și cabanelor. Pe scurt: a- 
cestea sînt blocate de două 
categorii de abonați:

1) Sportivii. Din constată
rile noastre personale, cît și 
din afirmațiile diferiților

reprezentanți ai O.N.T., 
I.H.R., T.A.P.L. etc. am 
înțeles că I.H.R., T.A.P.L. 
au o slăbiciune deosebită 
pentru asociații și grupuri 
sportive, mai ales pentru 
răsfățații lor — fotbaliștii. 
Fără alegere. Fie el com
ponent al asociației, să zi
cem, „Nasturele sidefiu", 
pe timpul verii sportivul, 
venit în colectiv și cu a- 
dresă la mînă, e omul ho
telului și al cabanei. Ni
meni nu-1 întreabă de ce 
stă acolo.

2) „Delegații oficiali". 
Dar să fim înțeleși din 
capul locului: nu orice fel 
de delegați oficiali plac gaz
delor. Delegații care vin 
singuratici — cu treburi de 
o zi, două — n-au greu
tate, nu prea sînt luați 
în considerație. Hotelul

Gh. GRAURE 
C. CĂPRARU 
N. MOCANU

(Continuare în pag. a II-a)

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Gomitetului Gentral al Partidului Gomunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Gonsiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Gonsiliulul de Miniștri al Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular și al Consiliului de Mi
niștri ale R. P. Mongole, al întregului popor mongol și al nostru personal, 
vă exprimăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii So
cialiste România și poporului frate român recunoștința profundă pentru 
urările calde transmise cu ocazia sărbătoririi celei de-a 46-a aniversări 
a victoriei revoluției populare mongole.

împărtășim convingerea dumneavoastră că prietenia frățească și co
laborarea dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta și în viitor 
pe baza principiilor marxism-leninismului, spre binele ambelor noastre 
popoare, al întăririi unității și coeziunii țărilor comunității socialiste, în 
interesul victoriei cauzei păcii și socialismului.

Vă dorim din tot sufletul multă sănătate, iar poporului frate român 
noi succese în lupta sa pentru prosperitatea României socialiste, pentru 
asigurarea păcii în Europa și în lumea întreagă.

J. ȚEDENBAL
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol 

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Mongole

J. SAMBU 
Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii 
Populare Mongole
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DUPĂ 8 LUNI DE LA PUBLICAREA ARTICOLULUI:

Cum s-a
certat CXN.T
cu C.F.R

Senzație pe litoral ! In aceas
tă vară, la Mamaia nu s-a 
deschis . Agenția de voiaj 
C.F.R. pentru că : a) O.N.T.-ul 
a „captilrat" localul in care 
funcționa agenția ; b) C.F.R.-ul 
nu vrea să se mute în localul 
cedat de O.N.T. Din această 
cauză, Agenția C.F.R. din Con
stanța e zilnic suprasolicitată. 
Turiștii pierd, aici timp pre
țios cu soare și ultraviolete. 
Dar cele două instituții nu 
vor să cedeze. Fiecare are un 
prestigiu de apărat. Dar cum 
și-l apără ? Pe spezele (și pe 
nervii) cetățeanului ?

S-a liniștit
9

„Șeful e șef" — striga în gura 
mare Anghel Ferbințeanu, șeful 
unei echipe de mozaicari la 
Grupul de șantiere-construcții 
nr. 1 Bacău. „Nimeni n-are 
dreptul să se amestece în trebu
rile mele“. Cîțiva muncitori din 
echipă l-au demascat pentru fur
turi de materiale, pontaje fictive 
și alte abuzuri. Pentru această 
„îndrăzneală" Dan Covariu a 
fost maltratat de șef și nevoit să 
părăsească întreprinderea. Alții, 
intimidați, au încercat să-și 
schimbe declarațiile, la tribunal. 
Pînă la urmă, șefului i s-a în
fundat : a fost condamnat la un 
an închisoare corecțională. Acolo 
nu mai e șef.

„După cum se vede — se spunea 
în încheierea articolului. „Tratamen
tul" aparatelor medicale, publicat în 
„Scînteia" — în gospodărirea apara
telor medicale, a acestor bunuri în 
valoare de miliarde de lei, destinate 
apărării sănătății populației, există 
un mare amestec de deficiențe, une
le mai grave decît altele. Se cuvine 
ca forurile competente să analizeze 
în profunzime deficiențele-care se 
mai manifestă astăzi în administra
rea acestei prețioase zestre a secto
rului sanitar și să facă în -așa fel ca 
noțiunea de „curînd" să se refere cu 
adevărat la cel mai apropiat viitor".

De la publicarea articolului sus 
amintit au trecut 8 luni. în urma a- 
pariției lui, directori, directori gene
rali, șefi de servicii din ca
drul Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale au formu
lat, în esență, același răspuns : 
„încă din primele zile ale acestui an 
a început desfășurarea unei acțiuni 
de mari proporții, care are în vedere 
4 obiective importante : 1) îmbună
tățirea evidenței aparatelor și in
stalațiilor medicale ; 2) folosirea in
tensivă a acestora ; 3) o mai bună
distribuire a aparatelor noi și acce
lerarea redistribuirii celor disponi
bile ; 4) întreținerea și repararea 
exemplară a tuturor aparatelor me
dicale. Ni s-a spus, de asemenea : 
„Rețeta" de măsuri a acțiunii res
pective este destul de cuprinzătoare : 
efectuarea unui recensămînt al tutu
ror aparatelor existente în dispensa
re, policlinici, spitale și sanatorii — 
operație care Ia nivelul unităților a 
și fost încheiată încă din luna mai ; 
casarea tuturor aparatelor cu uzură 
fizică și morală ridicată ; desemna
rea unui medic-inspector în ca
drul secțiunilor sanitare regionale, 
care să se ocupe în mod expres de 
problemele folosirii aparatelor ;
fectuarea întreținerii, a reparațiilor 
mici și mijlocii de către atelierele 
regionale de întreținere și reparații 
create special în acest scop...".

Am mai aflat de încă aproape 20 de 
măsuri asemănătoare. Să recunoaș
tem, a fost fixat un „tratament" 
complex, apt să lecuiască multe din 
„maladiile" aparatelor medicale. 
Cum s-a aplicat el în cazul regiunii 
Hunedoara,

e-

Curat 
evidentă!

Tntîmplarea trebuie să reți
nă atenția organelor sanitare, 
în dimineața zilei de 25 
iulie (ora 4,40) lui Ion Du
mitru, manevrant în stația 
C.F.R. Progresul, i s-a făcut 
rău. Colegii de muncă au che
mat o salvare de la 06 care l-a 
transportat la spital. Tovarășii 
de la unitatea unde lucrează 
și părinții au început să-l cau
te. Telefonic. întîi la 06; apoi 
la 12 9611 (Oficiul de statisti
că al Salvării); mai departe la 
11 78 10 și 11 79 38 (Spitalul Co- 
lentina). Au continuat la 
14 80 00 (Spitalul militar cen
tral) și la 17 20 60 (Spitalul 
C.F.R. Witting). Fără rezultat. 
Au luat-o de la capăt. Dar. 
Ion Dumitru nu e de găsit. 
Salvarea nu știe unde l-a dus. 
Sperăm că practica „eviden
ței" superficiale nu va avea, 
de data aceasta... salvare 1

Supliciile 
redistribuirilor

Atentie 
turiști!»

Din mai multe note de constatare 
și procese-verbale ce ne-au fost puse 
la dispoziție de către Direcția de 
control și revizie a Ministerului de 
Finanțe pentru regiunea Hunedoara 
am reținut: „Controalele efectuate 
pe linia modului cum sînt folosite 
aparatele medicale primite din par
tea M.S.P.S. au stabilit, mai întîi, că 
o mare parte din acestea nu sînt 
puse în funcțiune ; s-au găsit în ma
gazii 49 de aparate ; multe altele stă
teau nemontate în secții. S-a consta
tat, de asemenea, că aparate medica
le însumînd 1,7 milioane lei sînt com
plet nefolosite ; cazul unor aparate 
Rdntgen, a unor electroforeze, apa
rate de respirație artificială — la 
spitalele din Deva, Hunedoara, Pe- 
troșeni ș.a.“. Nu putem trece peste 
un amănunt : însemnările de mai 
sus purtau data de 30 decembrie 
1966.

— Cum stau lucrurile astăzi ? _— 
l-am întrebat pe tov. Ilie Moțintău, 
director 
control și

— Stau

adjunct al direcției de 
revizie.
așa cum stăteau și atunci.

Chiar în aceste zile, una din brigăzile 
noastre este în plină acțiune, cu ace
lași obiectiv, la Sfaturile populare o- 
rășenești Deva și Hunedoara ; în ulti
mul timp s-au efectuat contrpale și 
in unitățile din raioanele Albă Iulia 
și Sebeș. Nu s-a schimbat nimic față 
de situația de la sfîrșitul anului tre- 

’ cut.
Să fi fost inadaptabilă pentru re

giunea Hunedoara „rețeta" de mă
suri prescrisă de M.S.P.S. ? După cite 
înțelesesem din discuțiile purtate la 
minister, recensămîntul aparatelor 
medicale avea un rost precis, în pri
mul rind (pe baza listelor comunicate 
sfaturilor populare) accelerarea re
distribuirilor în cadrul regiunilor a 
tuturor aparatelor disponibile. N-a 
început încă recensămîntul aparatelor 
în unitățile regiunii Hunedoara ? La 
secția sanitară a sfatului popular re
gional am aflat că... s-a și terminat. 
„Toate unitățile au trimis fișele soli
citate încă din lunile aprilie-mai, 
conform indicațiilor date de minister. 
A fost o acțiune frumoasă".

Și ca să demonstreze cele afirmate, 
medicul șef al secției sanitare, dr. 
Teodor Bădău, a dat dispoziție să fie 
aduse fișele. Chiar și dintr-o lectură 
sumară a rubricilor inserate în aceste 
fișe — de pildă, „aparate în plus" și 
„nevoi de aparate" — se putea înțe
lege cu ușurință necesitatea acțiunii.

, Fișele aparatelor Rdntgen diagnostic
fix, bunăoară, indicau două aparate 
în plus la spitalul din Teliuc, două 
la. cel din Zlatna, alte cinci la spita
lele din Hațeg, Orăștie ș.a. Din ace
leași fișe puteam vedea că pe de altă 
parte, spitale ca cele din Calan, Brad, 
Ilia, Zam, Petrila ș.a. au nevoie strin
gentă de asemenea aparate.

— Și totuși, foarte multe aparate . 
■ continuă șă zacă în magazii și secții. 
Pare un paradox. Cum se explică o 
asemenea situație ? — l-am întrebat 
în continuare pe interlocutorul nos
tru.

I-a luat-o înainte însă tov. Nicolae 
Grecu, șeful serviciului plan :

— Să punem degetul pe rană : ac
țiunea n-a fost întrutotul sfîrșită. 
S-au primit fișele și atît. Măsuri 
de redistribuire nu s-au mai luat, o 
analiză a stării tehnice a aparaturii 
și a gradului de acoperire a dotărilor 
nu s-a mai făcut.

Deci tocmai ce era de așteptat să 
se întîmple, în primul rînd, după 
primirea fișelor de la unități 
nu s-a întîmplat : redistribuirea 
aparatelor disponibile... De ce ? 
Surprizele ce ne-au fost oferite 
la secția sanitară a regiunii Hune
doara păreau să se țină lanț. Am 
aflat, de pildă, că responsabilitatea 
problemei aparaturii a fost dată în 
grija unui medic-inspector (dr. Mir
cea Giurgiu) care în cadrul secției 
sanitare răspunde de... ocrotirea ma
mei și a copilului.

Nu înseamnă că măsurile luate de 
minister nu sînt judicioase. Dar a 
fost neglijat un lucru esențial : efec
tuarea unui control și unei îndru
mări susținute din partea M.S.P.S. și 
comitetelor executive ale sfaturilor 
populare asupra modului de desfășu
rare a acțiunii.

Din consultarea a numeroși me
dici, economiști, tehnicieni au reieșit 
și alte neajunsuri :

— Neexistînd un act normativ prin 
care o unitate sanitară să poată fi 
trasă la răspundere pentru stocarea 
de aparate medicale, aceasta nu poa
te fi penalizată nici măcar pentru 
aparate în valoare de milioane de 
lei care ar sta nefolosite chiar 5 sau 
10 ani. (Iile Moțintău, director ad
junct).

— „Pe lîngă faptul că instruirea

Știm : asaltați, mai ales în 
sezonul estival, monumentele 
patriei, pajiști alpine și pă
duri. Vă cheamă frumusețile 
țării. Dv., cum le ocrotiți, cum 
le apărați împotriva deterio
rării ? Un caz recent ne pune 
în gardă. într-o pădure din 
marginea stațiunii climatice 
Cheia (Teleajen) cîțiva turiști 
au aprins un foc, pentru fri
gărui. Apoi, au plecat fără 
să-l stingă. Incendiul care a 
izbucnit a fost însă repede lo
calizat și stins, de către unii 
cetățeni aflați în concediu și 
pionierii din tabăra Cheia. 
Morala : Nu fiți „turiști" și în 
problemele de responsabili
tate cetățenească.

Nu-i pasă?
în fața Alimentarei din Piața 

Ilie Pintilie nr. 19. (Bucu
rești) s-au oprit trei gos
podine. Vor să intre. Dar din 
ușă, responsabilul aruncă peste 
ele o căldare cu apă. S-ar putea 
s-o fi făcut din greșeală : poa
te omul voia să stropească tro
tuarul și a ieșit în prag cu ochii 
închiși. „De ce nu te uiți, tova
rășe ?“ obiectează una dintre fe
mei, udă leoarcă. Responsabilul 
tresare. Și își cere scuze : „Mai 
tacă-ți pliscul", cucoană, ori vrei 
să-ți mai anine una în cap ?“. 
„Bine, omule, noi venim să tîr- 
guim și dumneata... Nu ne mai 
calcă piciorul pe aici". „Și dacă 
n-o să mai dați, ce ? Nu-mi 
pasă 1“ se rățoiește responsabi
lul. Halal negustor I Nu-i pasă ? 
Dimpotrivă, sperăm că va simți 
pe pielea lui ce înseamnă să te 
porți grosolan- 
(întîmplaieâ s-a petrecut în 
iulie, ora 10,30).

cu cumpărătorii.
25

de :Rubrică redactată
Ștefan ZIDARI]'A
Ștefan D'.NiCA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Organismul omenesc — 
parte integrantă a univer
sului în care se petrec în 
fiecare moment transfor
mări din cele mai profun
de ale .materiei cu sau fără 
viață — se autoînnoiește 
în permanență, datorită 
fenomenelor de uzură și 
distrugere celulară, con
comitente cu procese de 
sinteză moleculară și ce
lulară. înnoirea organis
mului adultului nu ar fi 
posibilă în lipsa aportului 
nutritiv, a hranei zilnice.

Organismul adultului 
are nevoie în permanență 
— pentru întreținerea 
funcțiilor celulare și a me
tabolismului, deci a vieții 
însăși, ca și pentru „repa
rația" uzurilor celulare și 
formarea de noi celule și 
țesuturi — de materiale 
plastice (proteine și unele 
minerale) energetice (lipi
de sau grăsimi și glucide 
sau hidrocarbonate), și 
biocdtalitice (vitamine, 
oligoelemente), pe lîngă 
apă. ...

Q,rggnismul.„cgpiluluL^ 
ființă umană- în plină 
creștere și dezvoltare — 
necosită, de la naștere-și 
pînă la sfîrșitul adoles
cenței (20—21 ani) cînd 
creșterea se termină și 
devine adult — un plus de 
materiale plastice și bio- 
catalitice.

Alimentația rațională a 
copilului și a adultu
lui trebuie să reali
zeze o concordanță per
fectă între nevoile nutriti
ve ale organismului și a-

e un organism sănătos tun: are o 
schemă de 20 de oameni, e dotată 
cu tot ce-i trebuie. Mergînd însă 
la ARIRAM...

Atelierul ? O oameră și înăuntrul 
ei..; De necrezut : o sobă, două
mese și... cam atît. Dar încadra
rea ARIRAM-ului ? încercăm să fa
cem „prezența" împreună cu tov. 
Gin Stoicescu, administrator, 
să ne lămurească 
„Noi avem 11 
cupate doar 9. 
tov. Stoicescu 
„Din aceștia 
transferul, așa 
repede o altă surpriză. Din cei 7. ciți- 
va sînt plecați la diferite școli, iar 
unul este de -cîteva luni în conce
diu medical. Cîți lucrează? „3 oa
meni !“ Față de cele aproape 6 000 
de aparate medicale existente în 
regiune — 3 lucrători ! Adică cîte 
2 000 de aparate de fiecare. înfăți
șăm această situație tov. Dcculescu, 

■ director al direcției tehnice din 
■•M.S.P.S.

. Aș. .putea clasifica aceste ate- 
-liere în trei categorii — ne-a spus 

lîQgul"? Urlgte^'pare lucrează foarte 
.uin«x—eltele-care lucrează satisfăcă- 

electroforeze" <dr. tor și altele prost. Atelierul 
Hunedoara face parte din

,.........—....... —--categorie.----- ■----!
Din investigațiile făcute a 

însă că cele care merg foarte bine 
de fapt nu există. „Binișor" s-ar pu
tea spune că merg atelierele din 
București și Cluj. Restul — improvi
zații. De ce această situație ? Aflăm 
un lucru ciudat : toate aceste atelie
re, ca și cel al regiunii Hunedoara, 
au fost afiliate pe lîngă stațiile de 
salvare și AVIASAN (cu o singură 
excepție : atelierul regiunii Dobro- 
gea care ' aparține de... Sanepid !). 
Ce legătură pot avea aceste unități 
cu atelierele de reparații a aparate
lor medicale, nimeni nu ne-a putut 
da un răspuns. La M.S.P.S. se pare 
însă că a fost înțeleasă această ano
malie. Tov. Deculescu ne spunea : 
„Pe măsură ce volumul acestor 
ateliere se va dezvolta, ele vor . de
veni independente. Unele din ele. ca 
și cele ale regiunilor Iași si 'Banat, 
au și devenit de sine stătătoare"-.

Și cît timp va trebui ca să treacă 
ca toate ARIRAM-urile să devină 
de sine stătătoare ?

La Ministerul Sănătății și Prevede
rilor Sociale există părerea, de altfel 
pe deplin justificată, că în calea bu
nei funotionări. întrețineri și repa
rări a aparatelor medicale mai sînt 
încă multe piedici. Deși lista''măsu
rilor stabilite la începutul anului 
este destul de cuprinzătoare (totuși 
nu completă) aceste măsuri se gă
sesc și astăzi în forma lor teoretică 
de la începutul acțiunii; altele, în 
cel mai bun caz, sînt numai, pe ju
mătate concretizate.

Apare așadar necesitatea ca Mi
nisterul Sănătății si Prevederilor 
Sociale și -comitetele executive ale 
sfaturilor populare, prin eforturi con
jugate într-o largă acțiune de control 
și îndrumare, să imprime tuturor 
unităților sanitare din subordine mai 
multă operativitate și simt de răs
pundere în realizarea tuturor măsuri
lor stabilite pentru administrarea 
prețioasei zestre a sectorului sanitar 
— aparate medicale în valoare de 
miliarde de lei.

cadrelor medicale care lucrează cu 
aparate noi sau mai puțin cunoscute 
se face anevoios, lipsesc și instruc
țiunile de folosire a aparatelor me
dicale : din ceste .50 de categojiii.de. 
aparate cîte ’există. M.S.P.S. n-a edi-.u; “d' 
tat pîhă: acum .'asemenea .instrucțiuni—* *Ej 
decît- pentru 
I. Elena).

■ un

repara-

fiecărui 
măsură

Spitalul unificat Vulcan. Zilnic, 
7—8 bolnavi își pun halatele pe 
umăr, se încolonează în curtea spita
lului si ies ne poartă.' Unde se duc ? 
„Spre policlinica orașului, ne spune 
directorul spitalului. dr. Fulviu 
Isacu. Aparatul nostru de ultrascurte 
s-a defectat. Trebuie să luăm legă
tură cu Bucurestiul. pentru 
rea lui".

E lucru bine știut: viata 
mecanism depinde în mare
de calitatea întreținerii si reparații
lor. Are cine întreține și reface apa
ratura medicală ? Are : atelierele spe
cializate de. pe lîngă sfaturile popu
lare regionale. Regiunea Hunedoara 
dispune de un astfel de atelier. De 
ce nu intervine ?

Cînd a auzit această întrebare, dr. 
Fulviu Isacu și-a pus mîinile în 
cap :

— Atelierul regional, ARIRAM-ul ? 
N-aș putea găsi o comparație. Pen
tru întreținerea aparatelor ca și pen
tru mici reparații preferăm să adu
cem un electrician de la o întreprin
dere de preparare a cărbunelui din 
Coroești. în rest, cum spuneam, ori 
chemăm specialiști din București, ori 
ne deplasăm noi acolo. Chemi astăzi 
ARIRAM-ul. vine peste două săptă- 
mîni".

Mai solicităm cîteva păreri: dr. 
N. Ștefănescu, șeful secției radiolo
gie a spitalului din Lupeni : „Eu 
nici nu-i primesc. Mă ajut cum pot. 
în loc să dreagă, strică" ! Dr. D. 
Pascu, directorul Spitalului Petro- 
șeni : „Unii spun că acest atelier 
ar avea o suferință cronică, intra
tabilă. Cert e că nu face față 
oameni puțini și cei care sînt 
specializarea necesară".

La Secția sanitară a regiunii
spune că, dimpotrivă, ARIRAM-ul

: are 
n-au

ni se

Vilegiaturiști pe
Ține 

dintru început: 
posturi, dar sînt o- 

La o nouă încercare, 
reia firul vorbirii : 

nouă, 2 și-au luat 
că rămîn 7". Avem

regiunii 
ultima

rezultat

Nicolae BRUJAN

banii statului
(Urmare din pag. I)

are nevoie de grupuri de delegați 
veniți în stațiunile turistice pentru 
perioade mai lungi. Dacă grupul 
se ridică la cîteva sute de 
suflete (cum ar fi. de pildă, 
loturile întrunite în vederea încheie
rii contractelor între comerț și pro
ducători). cu atît mai bine. Și 
dacă acest grup blochează cîteva sau 
toate cabanele și hotelurile turistice 
de pe o regiune întreagă atunci e cel 

I mai bine.
Pentru a pune punct acestor în

semnări trebuie să clarificăm trei 
| lucruri :

a) Pornind de la adevărul nu o- 
I dată spus că sportivii nu au un con- 
I cediu de odihnă bine stabilit — ei

odihnindu-se în orice anotimp, ori 
de cîte ori consideră cluburile că e 
nevoie și ori de cîte ori se întrerup 
campionatele — întrebăm : cum se 
explică faptul că în toiul verii, , ac
tivitatea turistică este anihilată în 
bună parte de prezenta sportivilor 
la 'cele mai centrale si mai reprezen
tative localuri turistice de la munte 
și de la mare ?

b) De. ce contractările dș mărfuri 
se fac de ani de zile la Mamaia și 
Sinaia, .la Cota 1 400 și la Poiana 
Brașov, anihilînd și ele într-o mare 
măsură activitatea turistică ?

..... e) Gum este convenabil -pentru 
gazde și mai eficient pentru stat ? 
Să se blocheze cabanele și hotelu- 

• rile- turistice cu sportivi de la „Nas
turele sidefiu" și cu zeci de dele- 

■" găti 'veniti la munte sau la mare 
- pentru- contractări și care plătesc 

prin „virament" ori să închirieze 
'ceste localuri celor, pentru care

• fost create ■— turiștilor din- tară 
de peste hotare ?

a- 
au
si

CE SPUN REPREZEN
TANTU SPORTIVILOR

La Sinaia, Poiana Brașov, Bușteni, 
Predeal și Pîriul Rece, în zilele de 
plin sezon turistic,, cele mai frumoa- 

. ș.e și mai. căutate vile și cabane sînt 
ocupate. De cine ? De „băieții", an- 

..treporii, profesorii, doctorii, asisten
ții țlubur.il.or Petrolul Ploiești. Di
namo Pitești, Dinamo București, Ra
pid București, Steaua. Cei mai multi 
sînt... ati ghicit : fotbaliști. Poți să 
nu le dai prioritate ? Nu sînt ei a- 
ceia care ne-au delectat tot anul cu 
atîtea partide strălucite ?

— De ce ați cazat „lotul" tocmai 
la cabana ^Căminul Alpin" din Buș
teni care se bucură de un pronun
țat profil turistic ? Aici este un per
manent du-te-vino, în restaurantul 
oabanei • se. consumă băuturi alcoor

La Olănești Foto : Gh. Vințilă

T

lice, este mult zgomot, sportivii nu 
pot avea liniștea necesară...

Ion Bălănescu, antrenorul echipei 
Dinamo Pitești :

— Ne aflăm aici la Bușteni pen
tru pregătire generală.

— Si de ce tocmai la Bușteni ?
— Ne-am gîndit să venim tocmai 

la Bușteni pentru a fi cit mai mult 
prin preajma celorlalte echipe din 
„A“...

Acum da. înțelegem sau deducem 
raționamentul : în cadrul „pregăti
rii generale1' trebuie să se asigure 

. același mediu, aceleași vecinătăți din 
viata de campionat...

Dar. merită să ne gîndim totuși : 
E logic așa ? De ce trebuie făcută a- 
ceastă pregătire precompetitională 
neapărat pe Valea Prahovei ? Nu se 
mai găsesc alte regiuni liniștite și 
frumoase în tara noastră ? Ce au a- 
vut de cîștigat-sportivii venind aici? 
Nimic. Nu au avut nici condiții de 
antrenament nici de odihnă... Dacă 
veneau pentru un coniac, pentru o 
bere se schimbau lucrurile... Dar 
poate exagerăm. Nu cumva U.CIF.S. 
sau federațiile de’specialitate au în 
vedere niște: criterii Poate au de
semnat locuri anume pentru pregă
tirea generală a fiecărui lot de 
sportivi în parte ? La forurile res
pective am fost* informați că în pri
vință pregătirii b'fecSmpetitionale nu 
există nici un fel de regulă. Fieca
re club se duce unde vrea și unde 
poate. ... . î ,. „ ., .

CE SPUN REPREZEN
TANȚII DELEGAȚIILOR...

■ „Vai, ce mai pățim pînă găsim 
si noi un loc unde să facem con
tractările" — ni s-au plîns deunăzi 
la unison, reprezentanții industriei și 
comerțului cu textile și încălțămin
te. Vara aceasta am alergat peste 

' tot...
— Si unde ati găsit ?
— Depart^, tocmai sus la Poiana 

Brașov !
— Si a făcut fată Poiana ?
— Da de unde ! Unii dintre noi au 

bătut drumurile. La cota 1 400 și-au 
găsit locul..

O spunem fără înconjur — vestea 
ne-a înduioșat pînă la lacrimi. 
Auziți ce chin pe delegații la con
tractări ! Să stea ei în toiul verii, 
tocmai în zăduful de la Cota 1 400, 
să-și „omoare" vara tocmai la Poiana 
Brașov ! Și sînt multi :• Peste o mie ! 
Toate serviciile de bumbace, lînă și 
„artificiale". încălțăminte și confecții 
sînt „sus la munte la izvor", la con
tractări.

Deci, vorbind serios : alte locuri 
nu s-au găsit 'în toată-țara ? Cu ce 
drept ministerele respective blochea
ză în .plin sezon din abuz și como
ditate cabanele și hofW'ur-ile turisti
ce"? A fost o întîtnjjlăreî -Nu. Cu 
foayte mici exceptte.CO'n'.ră'Ctările au 
loc de ani în șir la munte-si la mare. 
Oare contractarea, această operație 
comercială importantă si necesară 
s-a transformat in plimbări de agre
ment la Cota 1 400. la Sinaia 'și la 
Mamaia ? Cum este admisibil ca ac
tivitatea 
cum este cel de la „Poiana" să fie 
paralizată în proporție de 90 la sută 
din cauza practicilor bătute în cuie 
după care contractările „trebuie să 
albă loc neapărat vara la munte" ? 
Cine si cînd a stabilit o asemenea 
regulă? Nimeni si niciodată. Dar e 
respectată cu sfințenie. .Ar fi intere
sant de văzut în ce fel ar participa 
cu bani lichizi, nu prin virament, 
directorii generali și alți funcționari 
superiori la acoperirea daunelor 
materiale produse atîtor localuri tu
ristice.

turistică ;a: unui complex
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LAPTELE?
portul nutritiv — compo
ziția hranei — pentru asi
gurarea vieții și întreține
rea sănătății, iar la copii, 
în plus și pentru creștere 
și dezvoltare.

Alimentele — din punct 
de vedere nutritiv — sînt 
în general clasate în opt 
grupe : lapte și brînză ; 
carne și pește ; ouă ; le
gume și fructe ; cereale 
(inclusiv produse de pani
ficație) ; leguminoase us
cate ; grăsimi; zahăr (și 
produse zaharoase).

Alimentele din aceeași 
grupă, avînd valoare nu
tritivă asemănătoare, se 
pot înlocui între ele. Fie
care grupă avînd însă o 
compoziție particulară, nu 
se poate substitui, mai 
ales pentru o vreme mai 
îndelungată — un grup 

. prin altul,, fără consecințe 
pentru organism. De ace
ea, hrana rațională tre
buie să conțină cel puțin 
cîte un reprezentant (ali
ment) din fiecare grupă.

Laptele reprezintă un 
■ aliment „echilibrat", care 

- conține toți principii nu
tritivi necesari și în gene- 

“ ral în cantități și propor- 
... ții bine echilibrate. Este 

pe nedrept subapreciat și 
. adeseori prea puțin utili- 
., zat îri hrana copiilor și 

mai ales a adulților și bă- 
trînilor, cu toată digestibi- 
litatea lui bună și aportul 
nutritiv de mare valoare. 
Laptele, în afară de com
poziția sa superioară pro- 
tidică, lipidică și glucidi- 
că, conține și mult calciu

și fosfor. Raportul optim 
dintre calciu și fosfor ca 
și condițiile absorbției in
testinale, permițînd o 
bună absorbție în orga
nism, fac ca laptele să 
aibă o bună acțiune mine- 
ralizatoare absolut nece
sară pentru menținerea 
normală a compoziției 
scheletului osos.

Omul elimină zilnic V2 
grame de calciu, provenit 
în cea mai mare . parte 
din calciul scheletic. Pen
tru a păstra compoziția 
normală a organismului 
în calciu și fosfor este ne
cesar ca hrana zilnică să 
conțină cel puțin 1,50 gr 
calciu și aproximativ 1 gr 
fosfor. Intr-un litru de lap
te se găsesc 1,25 gr cal
ciu și aproape 1 gr de 
fosfor.

Prin conținutul crescut 
de elemente bazice (cal
ciu, potasiu, sodiu) lap
tele — singurul aliment de 
origină animală care are 
această predominanță ba
zică — favorizează menți
nerea calciului în orga
nism, avînd o puternică 
acțiune antidecalcifiantă, 
importantă de reținut în 
special de bătrîni, la care 
decalcifierile apar cu u- 
șurință, favorizînd fractu
rile osoase.

Conținutul crescut și e- 
chilibrat de materiale 
plastice (protide, minera
le) și biocalalizatori (vi
tamine, oligoelemente), 
necesare pentru formarea 
de celule și țesuturi,-jus
tifică necesitatea ca lap

tele să nu lipsească din 
alimentația gravidelor, 
pentru asigurarea evolu
ției normale a sarcinii și 
dezvoltarea normală a fă
tului. Pentru evitarea de- 
mineralizării osoase și a 
cariilor dentare, mama 
care alăptează are, ca și 
gravida, nevoie de 750— 
1 000 ml. lapte și 100—150 
gr. brînză proaspătă de; 
vaci, zilnic. .,

Kaptete conșțițUie;;"§Sn-‘; 
gurul aliment • în hrana 
sugarului din primele 3—4 
luni de viață; dar după 
aceea trebuie introduse 
treptat și alte alimente 
pentru a evita unele ca
rențe (în fier și în vita
mine) ca și un aport calo
ric insuficient ce pot să 
apară la o alimentație ex
clusiv lactată, prelungi
tă. Laptele este necesar în 
cantitate de 500—600 ml 
pe zi pentru copilul tre
cut de 6 luni și pînă la a- 
dolescență, pentru a-i asi
gura creșterea și dezvol
tarea normală, osificația 
și dentiția.

Experiențe și observații 
arată că creșterea pon
derală și staturală a co
piilor care primesc o hra
nă suficientă caloric, dar 
lipsită de lapte și brînză, 
este mult încetinită, iar 
vigoarea lor fizică dimi
nuată, ca și rezistența la 
infecții, comparativ cu cei 
care primesc în hrană și 
500—600 ml lapte zilnic. 
Caria dentară apare mult 
mai frecvent la copiii și

tinerii care nu primesc su- ; 
■ficient lapte.

In alimentația adulților 
și bătrînilor o cantitate 
zilnică de 400—500 ml lap
te este de mare folos. Prin — 
valoarea sa nutritivă și 
biologică crescută, lapte
le constituie un aliment de 
protecție pentru cei care 
lucrează în mediu toxic și 
care trebuie să consume 
un litru de lapte pe zi.
. Multe stări de boală 

. beneficiază. de alimenta
ția exclusiv sau prepon
derent lactată. în boala 
ulceroasă, în faza acută, 
laptele este mai eficient 
decît orice medicament. 
Este foarte indicat în die
tetica dispepsiilor de fer
mentație, în alimentația 
bolnavilor de tuberculoză, 
ca și pentru favorizarea 

■ fâimării călușului osos 
pentru vindecarea mai 

■^jcipidă a fracturilor.
Cu toate avantajele 

sale, laptele nu poate fi 
considerat ca un aliment 
complet, ideal, care să 
poată constitui singurul 
mod de alimentație decît 
pentru sugarul din prime
le 4—5 luni de viață, — 
și aceasta încă cu condi
ția adausului precoce al 
vitaminei D2, care se gă
sește în cantități foarte 
mici în lapte, vitaminei C 
și a unor vitamine din 
grupa B, care sînt distruse 
prin fierberea prelungită 
și conservarea mai înde
lungată la lumină a lapte
lui.

Desigur că și laptele — 
ca și oricare alt aliment — 
își are și ’ el contraindî- 
cații. Astfel nu este indi
cat în diareile de fermen
tație și în hipoaciditatea 
gastrică (la care laptele 
acid dă rezultate foarte 
bune), la bolnavii cu en- 
teme (cardiaci decompen
sați, renali), și în cazurile 
în care sarea trebuie re
dusă — deoarece laptele 
conține multă sare.

Freparatele acide de

lapte, (lapte fermentat, 
înăcrit, lapte bătut, iaurt)
— chiar dacă nu întîrzie 
-îmbătrî-nirea— cum se a- 
firmă — combat însă ger
menii putrefacției intesti
nale, sursă, puternică de 
toxine pentru, organism. 
Acidul lactic economiseș
te și travaliul digestiv al 
stomacului, iar trecînd în 
intestin se opune dezvol
tării unei flore microbiene 
intestinale de putrefacție, 
prea abundentă, care 
poate fi nocivă pentru or
ganism. Bacteriile, ■ în 
timpul fermentației lactice, 
măresc conținutul laptelui 
în unele vitamine din 
grupul B. Acidul lactic din 
preparatele acide de lap
te, introdus în organism, 
este „ars" astfel îneît nu 
determină demineralizări
— cum greșit se crede.

Fapte de observație de 
sute de ani arată că po
poarele și indivizii care 
consumă din abundență 
preparate acide de lapte 
se bucură de o talie (înăl
țime) mai mare, de o vi
goare fizică crescută, de 
o stare de sănătate mai 
bună.

Brînză de vaci reprezin
tă o sursă foarte impor
tantă de proteine ușor di
gerabile. Pentru însușirile 
ei nutritive, este indispen
sabilă în alimentația ra
țională a copiilor, adulți
lor și bătrînilor în canti
tăți de 100—150 gr/zi. în 
industrializarea laptelui, 
procesele tehnologice noi 
de fabricație permit ca 
astăzi să dispunem de 
sortimente noi și variate 
de brînzeturi, foarte folo
sitoare în alimentație.

Laptele și produsele 
lactate, pe nedrept sub
apreciate sau insuficient 
folosite, trebuie să-și re- 
dobîndească întreaga a- 
preciere și utilizare în ali
mentația populației din 
țara noastră.

V. PETRESCU-COMAN 
conf. u«iv. dr. docent

TANTU I.H.R., I.R.S.B.C.,
T.A.P.L.

In fond, nici sportivii $f nici dele
gații pentru contractări nu ocupă 
hotelurile și cabanele turistice cu 
forța. Dimpotrivă,. Le ocupă prin 
bună. înțelegere cu gazdele. Cum se 
procedează ? Iată cum. în preajma 
contractărilor delegații comerțului și 
industriei încep să caute lăcaș pen
tru contractare; Cam în același timp 
delegații sportivilor pleacă și ei „în 
teren" la sondaj. Dar nici unii nici 
alții nu iau drumul spre Timișoara. 
Cluj. Craiova. Arad. Tg. Mureș și 
alte mîndre. mari și frumoase orașe. 
Preferă orășele mai micuțe : Sinaia, 
Bușteni, Predeal etc. Și ajung la 
tintă. „Noi am venit pentru contrac
tări" spun primii emisari. „Și noi 
pentru antrenări" — zic ceilalți. „Noi 
plătim cît vreți din bugetele mi- 

z nisterelor și cluburilor. Voi ne țineți 
cît vrem și în condițiile cele mai 
bune".

I.H.R.-ul, T.A.P.L.-U1. I.R.S.B.C.-ul 
et comp, se cam codesc. „Și cu 
turiștii ce să facem ?“ — observă ei 
moale. „Turiștii ori vin ori nu vin 
— spun emisarii. Dar noi venim la 
sigur".

în cele din urmă tocmeala se face. 
Hotelurile și cabanele sînt date. De 
ce cu atîta ușurință? N-ar cîștiga 
mai mult hotelul, cabana dacă ar 
închiria camerele turiștilor? Sigur 
că da. Dar I.H.R.-ul, T.A.P.L,-ul etc. 
își fac o socoteală, meschină și biro
cratică. Zic cam așa : Delegatul și 
sportivul stau la mine mult. Deci : a) 
Nu-i schimb cearșafurile ; b) turistul 
doarme și de mîncat... poate nu mă- 
nîncă (I p. Pe cînd delegatul si spor
tivul mănîncă și dorm pe săturate. 
Deci vînd precis mîncare și cîștig 
(ce ?) la indicatorul... producție pro
prie ; c) Delegatul și sportivul poate 
vin la mine și la iarnă ori turistul 
poate nu mai vine... d) — De ce să 
am eu bătaie de cap zi de zi cu tu
riștii cînd pot închiria la sportiv și ■ 
la delegat per total si per lunar ?

Aceste considerente nu sînt inven
tate de noi. Ele s-au desprins 'din 
convorbirile De care le-am avut de 
curînd cu reprezentanții I.H.R. etc.

Pentru ca turismul să respire în 
voie^ să Poată fi practicat după posi
bilitățile tării noastre este imperios 
necesar ca organele competente, fo
rurile centrale să ia neîntîrziat mă
surile care decurg din situația sem
nalată. Hotelurile și cabanele turisti
ce trebuie descongestionate de abo
nați! cu delegații si virament și re
date în întregime turismului.

categojiii.de


directorul întreprinderii
de prefabricate

SdNTEIA -vineri 28 iulie 1967

în funcțiune

o

Instalație O-

ia Teleajen:

Convorbire cu

ing. GRIGORE NEGULESCU,
Permanența

Progresul" - B ucure șt i surprizelor neplăcute

de prelucrare

a țițeiului
O nouă instalație de distila

re în vid pentru prelucrarea 
superioară a țițeiului a fost 
pusă în funcțiune — înainte de 
termenul prevăzut — la rafi
năria Teleajen. Ea se caracte
rizează printr-o serie de nou
tăți tehnice, ca automatizarea 
completă a operației de fabri
care a parafinei și introduce
rea unor mecanisme speciale 
de absorbție a unor extrase 
de ulei, considerate pînă acum 
deșeuri și care în prezent sînt 
utilizate la producerea pe cale 
industrială a negrului de fum.

Pentru asigurarea întregului 
volum de aburi necesari în 
procesul tehnologic al instala
ției, care anual prelucrează 
55 000 tone extrase de ulei, 
centrala termică a rafinăriei a 
fost extinsă cu încă un cazan 
de mare capacitate de 50 tone 
pe oră, de construcție româ
nească, care satisface cerințele 
și altor instalații.

(Agerpres)

La intrarea în șut... Foto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)

prinderii. Comparativ cu 1965, în 
acest an exportul este mai mare 
de 8,5 ori, în condițiile în care nu
mărul sortimentelor ă crescut de 
la 4 la 9. în ce privește realizarea 
planului la export, pe semestrul I 
stăm bine. Față de 400 de tone 
prevăzut, s-au exportat circa 410 
tone de produse finite.

— Care factori au favorizat ast
fel de rezultate ?

— Buna colaborare cu „Mașini- 
export" pentru comenzi și contrac
te, care s-au asigurat din timp, cu 
forul tutelar pentru aproviziona
rea tehnico-materială, măsurile a- 
plicate în vederea pregătirii teh
nice și tehnologice, lansării și ur
măririi execuției producției potri
vit unor grafice realiste. Mai adău
găm organizarea judicioasă a de
pozitării, ambalării și expedierii 
produselor finite, în condițiile de 
calitate prescrise.

— Ați amintit de „condițiile de 
calitate prescrise"...

— Adică nu am avut refuzuri 
de mărfuri la export. Dimpotrivă, 
colectivul întreprinderii noastre a 
primit mulțumiri de la unii bene
ficiari externi. Noi nu admitem 
nici un fel de derogare la calitatea 
producției finite, chiar dacă 37,5 la 
sută ia calea exportului, iar restul 
se livrează beneficiarilor intern’.

...Fabrica de sticlărie — Turda, 
din industria ușoară. Anul acesta, 
peste 80 la sută din producția ar
ticolelor de menaj se exportă. Ca
litatea : una, superioară.

— Este primul an, ne relata tov. 
IOAN GIRODI, inginerul șef al fa
bricii, cînd întreaga producție pen
tru export a fost acoperită din 
vreme cu comenzi. Ele sînt nomi
nalizate cantitativ pe toți benefi
ciarii externi.

...Fabrica de ciment Turda, 
subordonată Ministerului Industri
ei Construcțiilor.

— Cu exportul nu avem pro
bleme, ne spunea tov. ing. GHEOR
GHE VASILESCU, directorul ei. 
Din producția de ciment, 15 la sută 
se exportă, iar din cea de var 6,5 la 
sută. Prevederile planului la ex
port sînt realizate „la zi“. La unele 
poziții sîntem chiar în avans față 
de grafice. De fapt, în trimestrul 
I s-au livrat peste plan la export 
22 000 tone de ciment. La 20 iunie

Ani de-a rîndul, întreprinderea de 
prefabricate din beton „Progresul" 
din Capitală s-a detașat ca una din 
cele mai serioase unități economice 
ale industriei de prefabricate. In pli
nă evoluție ascendentă, lanțul succe
selor s-a întrerupt. Era în trimestrul 
III al anului trecut. S-a apreciat a- 
tunci că este vorba de un impas acci
dental. Cu mari eforturi, situația 
s-a redresat oarecum în trimestrul 
următor și „Progresul" a încheiat 
anul „pe muchie". Se aștepta și era 
absolut necesar ca anul 1967 să-1 în
ceapă sub auspiciile succesului. Din 
nou însă „surpriză". Bilanțul trimes
trului I din acest an a indicat o în
răutățire a situației întreprinderii. 
Producția globală atingea abia 81 la 
sută. Deci și ceilalți indicatori can
titativi erau cu mult sub nivelul 
planificat. In lunile următoare, a- 
prilie și mai, cu un excedent masiv 
de forță de muncă, s-a încercat re
cuperarea, dar fără succes. Nu cum
va la întreprinderea de prefabricate 
„Progresul", deficiențele în realiza
rea planului au căpătat un caracter 
cronic ?

Pe această temă, recent am 
avut o convorbire cu tov. ing. GRI
GORE NEGULESCU, directorul în
treprinderii, care ne-a spus, într-un 
început : în trimestrul I a.c. nu am 
realizat circa 6 milioane lei din pro
ducția planificată. Cauzele sînt mai 
multe. Una, și pe care eu o cred e- 
sențială, a fost aceea că direcția ge
nerală a aplicat mecanic indicația 
de a realiza, în primul pătrar al a- 
nului, 25 la sută din producția anua
lă, fără a ține seama că 60 la sută 
din operațiile procesului tehnolo
gic se desfășoară pe piste exterioare, 
unde iarna se lucrează mult mai 
greu decît în restul anului.

— O lămurire, vă rog. In acest an, 
volumul planificat al producției, ex- 
ceptînd noua secție de tuburi, se 
situează cu 3—4 procente sub nive
lele atinse în anii precedenți. Cită 
producție s-a prevăzut, în acest caz, 
să se fabrice în trimestrul I î

— Un volum de 26 000 mc. Din a- 
cesta s-a realizat 22 331 mc. Normal 
ar fi fost să producem 23 600 mc.

încăltă- 
industria 
discuției: 
șeful ad

am primit o suplimentare de 15 000 
tone de ciment. Ne bucură și dăm 
asigurări că o vom realiza cu suc
ces.

...Uzina de pielărie și 
minte Cluj, tot din 
ușoară. Interlocutorii 
tov. VIOREL ȚEPUȘE, 
junct al serviciului desfacere, res
ponsabil cu problemele de export, 
și tov. NICOLAE CIOVÎRNACHE, 
director economic al uzinei. Față de 
1966, în acest an exportul s-a du
blat. Acum circa 52 la sută din 
producția de încălțăminte fabri
cată ia calea exportului. La între
barea : cum se explică dublarea ex
portului, îndeplinirea contractelor 
încheiate cu beneficiarii din 13— 
14 țări, am primit, pe scurt, urmă
torul răspuns : „calitatea și presti
giul mărfurilor produse, îmbună

PRODUCȚIA PENTRU EXPORT
tățirea colaborării cu organele co
merțului exterior, modul ireproșa
bil de realizare a comenzilor, 
munca competentă și stăruitoare a 
întregului colectiv al uzinei clu
jene".

...Uzina „Tehnofrig“-Cluj, apar- 
ținînd industriei constructoare de 
mașini.

— Dacă ne referim la cazul nos
tru, ne relata tov. ing. MIRON 
ZENO, directorul uzinei „Tehno- 
frig“-Cluj, exportăm 10 la sută din 
volumul producției fabricate.

— Există resurse de ridicare a 
procentului ?

— Uzina este specializată pe rea
lizarea de utilaje necesare indus
triei alimentare — agregate frigo
rifice, compresoare și alte aseme
nea mijloace tehnice. Aceste pro
duse le exportăm noi. în plus, pe 
circa 40 la sută din capacitatea 
uzinei fabricăm reductoare pentru 
excavatoarele care se asamblează la 
„Progresul“-Brăila și care se ex
portă.

trebuie ajutorul unei între- 
specializate în astfel de lu-

ce nu ați apelat din vreme

Ne-au Împiedicat desele defecțiuni 
ale utilajelor. Pentru reparațiile ca
pitale nu există prevăzută prin 
plan o perioadă de timp corespun
zătoare. Dacă unele utilaje se pot 
repara prin rotație, fără ca produc
ția să se oprească, altele, malaxoa- 
rele, de exemplu, reclamă încetarea 
procesului tehnologic.

— Cum s-au executat reparațiile 
capitale în anii trecuți ?

— întotdeauna „pe apucate",
prind 2—3 zile o mașină sau alta, fo
losind... zilele de sărbătoare.

— Sînt în posesia unor date, care 
arată că nici chiar la utilajele ce nu 
participă direct în procesul tehnolo
gic nu se jac, la timpul oportun, re
parațiile capitale. Bunăoară, în tri
mestrul II a.c. s-a prevăzut să se 
execute reparații capitale în valoare 
de 135 000 lei la electrocare. Spre 
sfîrșitul trimestrului însă, planul a 
fost restructurat la 72 000 lei, efec
tuarea reparațiilor avînd loc în ul
timele 2 săptămîni.

— Intenționam să renunțăm la 
transportul betonului cu electroca
rul. O parte din ele le-am și înlo
cuit cu mașini basculante.

— Și totuși, în întreprindere ni s-a 
spus că utilajele nu sînt folosite și 
întreținute cum trebuie. Deși tetîm- 
pinați greutăți la manipularea pro
duselor finite din halele de fabrica
ție spre depozite — datorită deselor 
defecțiuni la podurile rulante — nu 
ați luat măsu-i de înlăturare a a- 
cestor neajunsuri, iar un pod rulant 
stă nemontat de mai bine de un an 
de zile...

— Ne 
prinderi 
crări.

— De . .
la una din aceste întreprinderi ?

— Era o lucrare de mică mecani
zare, de o valoare nu prea ridicată...

— Cu atît mai mult.
— Acum problema s-a 

Conducerea ministerului a 
montarea lui s-o facă Trustul 2 mon
taj.

— Observăm că înclinați să pu
neți deficiențele pe seama unor cauze 
care nu ar aparține întreprinderii. 
Or, documentația lucrării de mică 
mecanizare s-a întocmit abia de cu- 
rînd...

— Da, trebuie să recunoaștem că 
au existat și unele cauze subiective, 
care au înrăutățit și mai mult si
tuația întreprinderii. Chiar dacă pla
nul pe trimestrul I a fost mai mare, 
realizările erau altele dacă ne gîn- 
deam din timp să concentrăm în spa
țiile închise fabricația mai multor 
produse. Cînd ne-am hotărît, era prea 
tîrziu. De asemenea, trebuia să intro
ducem încă de anul trecut trans
portul betonului cu mașinile bascu
lante. Nu am urmărit în suficientă 
măsură nici felul în care își fac da
toria unii șefi de secții. Acum însă 
se vede o îmbunătățire în activita
tea întreprinderii.

— Despre ce fel de îmbunătățiri 
poate fi vorba, dacă în primele două 
decade din luna iunie planul a fost 
din nou neîndeplinit, iar calitatea 
producției este slabă ?

— S-au ivit cîteva defecțiuni grave 
la secția I de tuburi. După 6 ani de 
funcționare neîntreruptă, mașina da

rezolvat. 
dispus ca

a.c.

întreprinderile regiunii. Aceas- 
concomiitent cu combaterea obi-

se livrează produse

— Forul de resort a intervenit 
prompt, întrucît mai înainte su
prafețele de producție și unele mij
loace tehnice nu erau folosite cu 
indici superiori...

— Evident. Totuși, noi nu sîntem 
mulțumiți. De aceea, ne con
centrăm, în paralel, eforturile spre 
specializarea și diversificarea sor
timentelor potrivit specificului ini
țial al uzinei — a intervenit în dis
cuție tov. TIBERIU TENKEY, ingi
ner șef adjunct al uzinei. Avem 
datoria, și în acest sens fructifi
căm resursele, ca toate utilajele să 
țină pasul cu tehnica mondială.

— Am și eu o părere, a conti
nuat directorul uzinei. Noi expor
tăm utilaje disparate, iar la ex
poziții și tîrguri internaționale ne 
prezentăm, de asemenea, tot cu 

astfel de utilaje. De ce nu expor
tăm linii tehnologice ? Uzina este 
capabilă să realizeze astfel de linii 
competitive, care să reziste la orice 
concurență pe piața externă.

Iată deci o sugestie la adresa or
ganelor Ministerului Comerțului 
Exterior, a Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, care se 
impune studiată și rezolvată.

— Dacă e vorba de sugestii, a 
intervenit inginerul șef adjunct al 
uzinei, mai formulez și eu una. 
Bine ar fi ca uzinele să fie per
manent informate asupra expozi
țiilor și tîrgurilor internaționale. 
Un buletin de expoziție, potrivit 
specificului, ar trebui trimis cu 
regularitate întreprinderilor. El să 
fie întocmit de cei care participă 
la astfel de manifestări comerciale. 
Întreprinderile ar fi la curent cu 
succesul sau insuccesul unui pro
dus, cu ceea ce am putea denumi, 
pe scurt, „pulsul" comercial inter
național.

— într-adevăr, ne spunea tov.

în luna iunie, 
chiar pentru 

Militari niște

armare transversală s-a defectat. Nu 
am reușit să-i dăm de capăt decît 
făcînd încercări din aproape în a- 
proape. De asemenea, la secția II tu
buri a trebuit să reparăm greșelile 
de execuție ale constructorului.

— Am fost informat că situația 
financiari a întreprinderii este pre
cară. Vă rog să explicați ce raționa
mente economice s-au avut în vede
re atunci cînd ați acceptat să cum
părați de la întreprinderea de prefa
bricate Militari carcase pentru pa
nouri mari, la un preț cu mult mai 
ridicat decît cel la care le realizați 
cu forțe proprii ?

— Această soluție am ales-o doar 
în două situații și anume, cînd ma
șina noastră de sudat cu zece elec
trozi a fost în reparații capitale — 
aprilie șl mai — și 
cînd am executat 
întreprinderea din 
planșee speciale.

— Bine, dar această „colaborare” 
dăinuie din trimestrul I a.c. ?

— Mașina de sudat a fost în repa
rații din trimestrul I pînă în mai...

Sintetizînd, se poate spune că re
zultatele necorespunzătoare în înde
plinirea planului se datorează, mai 
întîi, defectuoasei funcționări a mul
tor utilaje cheie. Conducerea între
prinderii, după cum s-a văzut, mini
malizează acest fapt și aruncă vina 
pe seama direcției generale care ar 
fi făcut o repartiție necorespunză
toare a sarcinilor de producție. Foar
te nevinovat, directorul a pomenit 
despre „grave defecțiuni la secția I 
de tuburi" și țap ispășitor ar fi ma
șina de armare transversală. Este 
cumva vorba de metehnele vechii 
conduceri a întreprinderii ? Aștep
tăm aprecierea forului de resort.

In discuție s-a amintit și de fluctua
ția forței de muncă, pe care direc
torul a pus-o pe primul plan ca una 
din cele mai puternice frîne în re
dresarea activității întreprinderii. 
Din capul locului, faptele dezmint. 
Fluctuația nu este principala cauză, 
ci, mai degrabă, unul din efectele ac
tualei stări de lucruri. Si 
Urmărind evoluția forței 
observăm că în toți anii, 
cei mai buni, a existat 
pronunțată a acesteia. Fluctuația a 
căpătat însă un accent deosebit abia 
la sfîrșitul lunii martie a.c., adică după 
aproape trei trimestre de evidente 
șchiopătări în realizarea sarcinilor 
de plan, timp în care cîștigul a scă
zut. Dar, multi muncitori au plecat 
și din pricina neregulilor care există 
în întreprindere în ce privește mă
surarea muncii fiecăruia. S-a împă- 
mîntenit obiceiul ca veniturile să fie 
„aranjate după ureche", la sfîrșit de 
lună. In ziua de 26 iunie a.c., de pil
dă, normatorul Gheorghe Păuna 
nu avea încă „deschise" foile de a- 
cord. Urma ca socotelile să le apro
ximeze ca și pînă atunci, la sfîrșitul 
lunii, „pro memoria", dînd naștere la 
nemulțumiri din partea celor care 
muncesc cu productivitate, conștiin
cios și primesc cîștiguri ca si chiu
langiii sau cei slabi calificați.

Direcția generală a prefabricatelor 
din Ministerul Industriei Construc
țiilor trebuie să intervină energic 
pentru a ajuta tînăra conducere de 
la „Progresul" în cîteva chestiuni 
esențiale. Mai întîi, exigenta în apre-

iată de ce. 
de muncă, 
chiar si în 
o oscilație

ALEXANDRU CUCU, șeful secției 
economice a Comitetului regional 
Cluj al P.C.R., va trebui să întă
rim eforturile pentru valorificarea 
tuturor resurselor regiunii în scopul 
creșterii nivelului calitativ și di
versificării sistematice a producției 
destinate exportului.

— Mai înainte s-a precizat că 
regiunea^ și-a amplificat ofertele 
de produse pentru export. E un 
fapt pozitiv. Sintetizînd,- în per
spectiva imediată, ce efecte se vor 
consemna în activitatea de export?

— Efectele extrem de favorabile 
ale acțiunii menită să asigure un 
înalt grad de prelucrare produse
lor și o rentabilitate ascendentă la 
mărfurile expediate peste hotare.

Tendința și coordonatele acți
unii sînt complexe. „Nu export de 
materii prime, ci de produse cu un 

înalt grad de prelucrare". Aprecie
rea ne-a fost făcută la fabrica de 
mobilă „Libertatea“-Cluj. De aceea, 
colectivul acestei întreprinderi tre
buie să „scoată" cît mai mult din 
cheresteaua primită ca materie pri
mă, adică numai mobilă de calita
tea I. La fel și alte unități ale eco
nomiei forestiere din regiune, pre
cum și industria locală, chiar dacă 
uneori ea mai primește cherestea 
de calitatea „B“. Totodată, unitățile 
producătoare de mobilă pentru ex
port trebuie să-și concentreze a- 
tenția și asupra evitării pierderi
lor la prelucrare. Bunăoară, „Li- 
bertatea“-Cluj, unde, în unele pe
rioade, se irosește circa 40 la sută 
din materia primă. Obținerea unei 
proporții ridicate de produse de 
calitatea I și regăsirea, în marfa 
finisată, a unei părți cît mai mari 
din cantitatea de materie primă 
consumată — sînt obiective esen
țiale care se cer îndeplinite riguros 
de 
ta.

cierea realistă a stării de lucruri, în 
depistarea cauzelor primare și nu 
numai a efectelor acestora. Apoi, 
să se pună la punct disciplina 
organizatorică a întreprinderii. Di
rectorul trebuie să fie minuțios in
format asupra stării tehnice și func
ționale a utilajelor, productivității și 
cîștigului muncitorilor, combătînd o- 
perativ orice abuzuri sau acte de 
greșită apreciere a cuantumului ac
tivității fiecăruia. Ne va face plăcere 
ca, mergînd din nou la „Progresul' 
să relevăm că întreprinderea a intrat 
în cadența vioaie care a consacrat-o 
în toate domeniile activității econo
mice.

Ioan ERHAN

DEALURILE SXEEEUt
Din suprafața agricolă a 

regiunii Suceava. circa 
500 000 ha. adică 65 la 
sută sînt terenuri în pan
tă. Mare parte din ele 
sînt supuse procesului de 
eroziune, ceea ce a făcut 
ca suprafețe întinse să 
se degradeze. în ultimii 
ani au fost întreprinse ac
țiuni largi în vederea stă
vilirii eroziunii solului și 
pentru valorificarea su
perioară a terenurilor slab 
productive și neproductive. 
O mare atenție este acorda
tă unei suprafețe de 25 000 
hectare, care nu poate fi va
lorificată in mod eficient 
decît prin plantarea ei cu 
pomi fructiferi și viță de 
vie. De altfel. în dreapta 
Șiretului și mai ales în 
zona dealurilor subcarpati
ce din raioanele Fălticeni. 
Gura Humorului si Rădăuți 
există condiții de climă și 
sol deosebit de favorabile 
pentru cultura pomilor 
fructiferi. Aici. în decursul 
timpului, s-a format o tra
diție în pomicultură, creîn- 
du-se bazine consacrate pen
tru producția de fructe : 
Rădășeni, Horodniceni. Ple- 
șești. Valea Glodului. Su
ceava, Solea, Rădăuți. Me
rele de Rădășeni exce
lează prin calitatea deose
bită de a se păstra cu ușu
rință peste iarnă. în stînga 
Șiretului, pe pantele înso
rite ale dealurilor din raio
nul Botoșani și parțial în 
raioanele Săveni si Dorohoi, 
condițiile naturale — veri 
mai calde și toamne lungi 

— asigură o bună dezvol
tare a vitei de vie și coa
cerea deplină a strugurilor, 
în această parte a regiunii 
pot fi plantate cu vită de 
vie circa 6 000 hectare.

Tocmai de aceea, activita
tea de cercetare a stațiunii 
experimentale Fălticeni a 
fost profilată pentru a răs
punde cerințelor pe care l'e 
ridică valorificarea su
perioară a terenurilor în 
pantă prin plantarea lor cu 
pomi fructiferi și viță de 
vie. Plantațiile pe care le-a

re
se
cu

In 
re

făcut stațiunea noastră pa 
dealurile Fălticenilor sînt 
o oglindă a ceea ce pot de
veni toate dealurile din 
giunea Suceava, care 
pretează a fi cultivate 
pomi.

Cum am procedat ? 
colaborare cu Direcția
gională de îmbunătățiri 
funciare si organizarea te
ritoriului, s-au întreprins 
observații, în condiții de 
producție, privind amenaja
rea teraselor în funcție de 
nantă și stabilitatea terenu
lui. In acest scop, pe dea
lurile din jurul Fălticenilor, 
stațiunea a făcut terase 
continui prin desfundarea 
mecanică a terenului pe o

ceiului de a solicita materii prime 
și materiale de calitatea I pentru 
a produce., unele mărfuri de cali
tate inferioară.

Dar, sarcini suplimentare revin 
nu numai întreprinderilor, ci și or
ganelor de comerț exterior. Unele 
au fost amintite. Altele ne-au fost 
relatate în cursul anchetei.

— Unor cadre din comerțul exte
rior li se poate reproșa o anumită 
lipsă de perspectivă, de elasticitate 
în relațiile de export, ne-a preci
zat tov. ing. Cornel Broșteanu, di
rectorul D.R.E.F.-Cluj. Un exem
plu. în ziua de 20 iunie a.c., po
trivit prevederilor contractuale, 
noi pregătisem un lot de lemn CR 
fag pentru export. Cînd totul era 
terminat, ne-am pomenit — pe 21 
iunie a.c. — cu o adresă de la 
„Export-lemn“-Gluj, prin care ni 
se anunță : „se interzice livrarea"... 
Nu ni se spune însă ce să facem 
cu cantitățile de lemn. Probabil că 
tovarășii care au dat dispoziția nu 
știu că, după o perioadă de de
pozitare foarte scurtă, lemnul de 
fag se „sufocă", depreciindu-se ca
litativ.

— Vorbeați de lipsă de elasti
citate...

— Există și asemenea manifes
tări. Unii tovarăși de la comerțul 
exterior — posesori ai unui slab 
spirit comercial — ridică niște pre
tenții bizare față de prevederile 
clare din contracte sau fișe teh
nice...

— Mai concret, dacă se poate ?
— într-o fișă tehnică, se spune 

că o seîndură de o anumită dimen
siune trebuie să aibă 4 noduri pe 
mp, de pildă. Această calitate co
respunde unui preț de vînzare și 
se încadrează la categoria ,.A“. 
Unii cer ca pe seîndură să fie doar 
3 noduri, o livrează așa, dar nu 
amplifică prețul de vînzare la ex
port. Noi pierdem, iar beneficiarii 
externi își spun : „ce slabi corner- 
cianți sînt cei din... Cluj !".

Cel mai normal lucru la export 
este să se pretindă atît cît trebuie, 
atît cît este cuprins în contracte și 
fișele tehnice și nimic mai mult. 
Așa procedează și alții cu noi. Iar, 
atunci cînd 
mai bune, să se taxeze și un preț 
de vînzare superior. Nu ne putem 
permite nici un fel de „mărinimie" 
în defavoarea economiei naționale.

La gospodăria agricolă de stat Sf. Gheorghe s-a dat în folosinjă un canal 
cu o lungime de 26 km. pentru irigarea a 1 800 ha de teren

Foto : M. Ck>o

suprafață de peste 100 ha. 
Ne-am îngrijit că, pa
ralel cu amenajarea tera
selor. terenul să se pregă
tească în așa fel îneît po
mii plantați să aibă, de la 
început, condiții optime de 
prindere și creștere. Pentru 
a evita ruperea taluzelor. 
ele au fost consolidate prin 
însămîntarea cu ierburi și 
numai acolo unde panta a 
fost prea mare s-a recurs 
la zid din piatră.

Această experiență dove
dește că pantele din nordul

tribuna experienței înaintate

Moldovei pot fi valorificate 
eficient prin plantații pomi
cole cu condiția terasăril 
lor prin desfundare. Acolo 
unde nu este posibilă in
trarea tractorului greu, 
desfundatul se poate suplini 
partial prin supradimensio
narea gropilor. Pe aseme
nea terase stațiunea a plan
tat specii de pomi mai pu
țin pretențioase la profun
zimea solului, cum sint vi
șinul și prunul.

Experiența stațiunii expe
rimentale Fălticeni în valo
rificarea pantelor este fo
losită din ce în ce mai mult 
în proiectarea noilor plan
tații din regiunile Suceava 
și Bacău. Livezile realizate

pe suprafețe mari de gos
podăriile de stat Fălticeni 
și Traian, de cooperativele 
agricole Rădășeni, Forăști. 
Todirești, Roma, regiunea 
Suceava, și cele de la 
Șerbești și Ti’bucani, regiu
nea Bacău, precum si ve
niturile realizate de aceste 
unități din sectorul pomicol 
arată eficienta aplicării în 
producție a rezultatelor 
cercetărilor științifice. Cî
teva exemple semnificative. 
Anul trecut, cooperativa a- 
gricolă din Rădășeni a 
realizat de pe 171 ha livezi, 
în care a aplicat numai 
parțial complexul agroteh
nic recomandat de stațiune, 
un venit de aproape 
1 300 000 lei. Cooperati
va agricolă din Roma a 
obtinut. în medie la hectar, 
cîte 8 000 kg fructe. Tinînd 
seama de modul cum se 
prezintă plantațiile noi fă
cute de cooperativele agri
cole Bunești, Fălticeni, Ro- 
topăneșiti, Preutești din ra
ionul Fălticeni, se poate a- 
precia că vor da și ele mari 
recolte de fructe.

Nu se poate trece totuși 
cu vederea faptul că sînt și 
livezi care au fost înfi
ințate fără temeinice studii 
prealabile, iar apoi au fost 
lăsate fără îngrijiri și de 
aceea s-au compromis. In 
această situație se află 
plantația de 10 ha a co
operativei agricole Drîslea, 
raionul Botoșani, și în oa
recare măsură cea a co
operativei agricole Poiana 
din același raion. La Po
iana, cu 3 ani în urmă, 
pomii de pe circa 50 ha 
au fost roși de iepuri, fi
ind necesare lucrări spe
ciale pentru refacere, care 
au dus la întîrzierea ro
dirii. Pentru a asigura și 
mări rentabilitatea livezi
lor făcute pînă acum a- 
proape exclusiv pe pante, 
sînt necesare măsuri efi
ciente de cointeresare și o 
mai bună organizare a 
muncii.

La cultura viței de vie, 
în afară de problema a- 
menajării terenului, se fac 
studii privind stabilirea 
sortimentului și a agroteh
nicii adecvate condițiilor 
pedoclimatice din nordul 
Moldovei. în scopul pro
ducerii materialului sădi- 
tor potrivit acestor condiții 
stațiunea a înființat la Tru- 
șești prima pepinieră de 
vițe altoite din regiunea 
Suceava. Pentru plantare 
terenul 
terase, 
ma de 
ținute la 
rimental de la Trușe’ști. 
Asemenea lucrări au si.. 
fost făcute în cooperativele 
agricole din Călărași, To- 
direni, Romanești și altele.

Cercetătorii stațiunii ex
perimentale Fălticeni spri
jină acțiunea întreprinsă 
de consiliul agricol regio
nal pentru popularizarea 
largă a rezultatelor experi
mentale obținute și apli
carea lor în practică. A- 
ceastă acțiune a fost, de 
altfel, materializată prin 
plantarea a aproape 11 000 
ha cu pomi și 1 500 ha cu 
viță de vie. Desigur, în 
raport cu suprafețele de 
teren în pantă, existente în 
regiune, pretabile pentru 
plantări de vii și pomi, re
zultatele de pînă acum 
sînt mici. Trebuie muncit 
însă mai 
schimbarea 
nor oameni 
sideră că-i 
plantezi un __________ _
nînci fructe. De aceea este 
necesar ca specialiștii și 
organele agricole să acțio
neze cu mai multă perseve
rență și răspundere în ve
derea executării peste tot 
a lucrărilor necesare de în
grijire a livezilor.

se amenajează în 
ținîndu-se sea- 

rezultatele ob- 
centrul expe- •

Sondă în forai 4-HD-315, reali
zată de colectivul Uzinei 

1 Mai" din Ploiești

Foto : Gh. Vlnțilă
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Theodot GROZA 
directorul Stagiunii 
experimentale pomicole 
Fălticeni-Suceava
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Te poți întreba cîteoda- 
tă asistînd la un specta
col de teatru, în ce măsu
ră realizatorii lui s-au gîn- 
dit și la public, la ce ar 
putea el să înțeleagă din 
ceea ce i se oferă pe sce
nă ; te poți întreba dacă 
nu cumva o aglomerare de 
simboluri (folosirea- unui 
simbol presupune de fapt 
dorința de sinteză, de sim
plificare) dacă o violenta
re a convenției de teatru 
sau introducerea unor — 
să le spunem si noi în mod 
convențional — canoane, 
proprii unuia sau altuia 
dintre regizori sau sceno
grafi, nu rămîn pînă la 
urmă decît simple mistere. 
Te mai întrebi dacă toate 
astea nu ajung să facă din 
limbajul scenic un limbaj 
cifrat.

Cui îi este destinat spec
tacolul n-ar mai fi o pro
blemă de discutat, lucruri
le fiind în această privință, 
ne cît se pare, limpezi. 
Cum îi este adresată spec
tatorului o rea’izare sceni
că pare a fi dimpotrivă o 
chestiune încă discutabilă.

puncte de vedere

Calea cea mai sigură por
nește chiar de la fapte. De 
pildă : am asistat Ia Tea
trul de stat din Oradea la 
un spectacol cu una din lu
crările capitale ale drama
turgiei shakespeariene, 
,.Macbeth". Dintre trage
diile lui Shakespeare, după 
cum prea bine se știe, 
,,Macbeth" este cea cate se 
preocupă stăruitor de re
flectarea în conștiință a 
faptelor săvîrșite de degra
darea acestei conștiințe ca 
urmare a unui act, a unui 
gest greu de consecințe : 
în această piesă uciderea 
de către Macbeth a rege
lui Duncan pentru a-i lua 
tronul.

Deci nu vreo acțiune 
spectaculoasă prin ineditul 
situațiilor, prin descrierea 
șl introducerea de fapte 
noi ar sta la baza acestei 
piese, ci dramatica si nu 
mai puțin spectaculosul 
zbucium interior al perso
na iplor. zbucium care atin
ge la Macbeth pragul des
figurării psihice, al demen
tei. O piesă care are ca o- 
hiect ilustrarea unuia din
tre cele mai cumplite me
canisme ale „mașinii isto
riei". lupta pentru putere, 
cu tot corolarul ei de vio
lente. asasinate si criminale 
răstălmăciri (si care trebuie 
să materializeze un astfel 
de climat social prin oglin
direa lui în conștiințe) își 
întemeiază toată arguția si 
atractivitatea pe minuțioa
sa compunere a caractere
lor. pe demonstrarea mo- 
bilurilor lăuntrice care le 
determină să gîndească si 
să se exprime într-un fel 
si să făptuiască altfel. Spec
taculosul stă aici în de
monstrarea dedublării u- 
mane.

Am insistat puțin pentru 
ca cititorul să-și poată 
imagina mai ușor de ce se
cretul unei bune montări 
cu o asemenea lucrare 
dramatică trebuie căutat si 
aflat în primul rînd prin 
actori, adică prin ampla 
investigare a datelor ca- 
racterizante ale personaje
lor. Spectacolul mai sus

pomenit a ales o altă cale : 
a atmosferei exterioare, tot 
efortul în acest sens fiind 
susținut de scenografie, o 
scenografie care încet, în
cet, s-a instalat ca o pre
zență de sine stătătoare, cu 
o tiranică dominație asupra 
textului si personajelor, cu 
capricioase reacții și dorin
țe de a se pune în valoare, 
de cele mai multe ori în 
contratimp cu exigentele 
dramatice. Astfel, specta
colul orădean devine ex
presia unei aprige căutări 
de a afla împlantații deo
sebite ale unui decor unic 
de-a lungul celor douăzeci 
si ceva de tablouri, și asta 
chiar cu prețul întreruperii 
fluxului tragic care începe 
să ia ființă dar nu trăiește 
decît o clipă, pentru ca să 
fie mereu curmat de o mu
tație de elemente decorati
ve menite să găzduiască 
vreo secvență de un minut, 
două.

Pe de altă parte, preocu
parea de a „crea atmosfe
ră" (înțeleasă aici într-un 
fel destul de ciudat, doar 
ca pentru o piesă de mis
ter și suspense) i-a deter
minat pe realizatori să 
lase totul neîngăduit de 
mult în semiîntuneric, lu
cru ce dăunează și decoru
lui (fiind nepotrivit luminat 
acesta nu ajunge nici el 
să-și demonstreze virtuțile 
grafice) dar mai ales dău
nează interpreților care se 
mișcă în scenă ca niște 
umbre, dar niște umbre 
destul de puțin fantastice 
trădate fiind de prea reala 
preocupare de locul unde 
urmează să pună piciorul 
spre a nu nimeri în vreun 
gol al scenei. Iată dar că 
din strădanii multiple și 
neîndoielnice ale regizoru
lui, scenografului si actori
lor, în scenă ia ființă doar 
o nedeslușită unduire de 
umbre omenești ce se miș
că sau stau sub amenința
rea. în răstimpuri precise, 
a unei declanșări de me
canisme uruitoare și scrîs- 
nite de parcă am fi parti
cipat mai degrabă la des
țelenirea unei scene pără
site.

Urmăream reacțiile spec
tatorilor din acea seară, 
spectatori care se întîmpla- 
seră să fie în majoritatea 
lor liceeni. S-a așternut mai 
întîi o tăcere plină de aș
teptare. Apoi după vreo 
15—20 minute scaunele au 
început să vestească prin 
scîrțîitul lor oboseala ocu- 
panților. Curiozitatea a în
ceput să prindă glas iar 
spectatorii să se consulte 
între ei asupra interpretă
rilor posibile ale întîmplă- 
rilor din semiîntunericul 
teatral. In sfîrșit, pauză ! 
Căutam să identific vreo 
preocupare a spectatorilor 
în acest răgaz care este 
destinat nu răcoritoarelor 
ci și primelor constatări și 
lămuriri de sine. Unii au 
plecat ; își făcuseră o pă
rere. Alții au rămas, dar 
poate și din prejudecata că 
„nu se face să pleci la ju
mătate’. Alții în sfîrșit pe 
care nimic nu-ți dădea 
dreptul să-i bănui că nu 
participă cu toată ființa 
lor la spectacol, aveau pe 
fete o încremenire de 
Sfinx. în ei mi-am pus nă
dejdea pentru partea a 
doua a reprezentației cu 
„Macbeth**. Si nu m-am în
șelat : dacă spectatorul mai 
convențional n-a plecat 
pentru că asa ceva „nu se 
face totuși", el a întreținut 
In schimb cu dîrzenie con
certul scaunelor. Celălalt 
însă. care, după cum bănui

sem, nu era doar un specta
tor pasiv, ci numai în ex
pectativă. a început să-și 
formuleze nedumeririle 
chiar pe parcursul specta
colului.

La lectură ai timpul să 
zăbovești asupra unui pa
ragraf, ai timpul să medi
tezi. să enunți mai multe 
ipoteze și pînă la urmă să 
te lămurești și să continui 
lectura edificat. Dar pe 
scenă ? Desigur ea îți ofe
ră, adică ar trebui să-ți 
ofere, o imagine — clară si 
cu semnificații limpezi ale 
unui text dramatic.

Brăila ea echivalează cu 
o anulare a piesei.

Se discută în presă ori pe 
la întîlniri despre moder
nismul teatrului, despre o- 
rientarea sau chiar ne- 
orientarea sa estetică, se 
dezbat soluțiile unuia sau 
altuia dintre regizori sau 
scenografi în montarea u- 
nei piese. Nu sînt discuții 
de prisos și cel mai adesea 
ele coritribuie la adîncirea 
cunoașterii și receptivității 
spectatorului. Ceea ce se 
discută mai puțin și se 
ignoră în bună măsură de 
către realizatorii de spec
tacole este comunicabilita- 
tea formulei sau modalită
ții de transpunere a unei 
piese, și, în ultima instanță, 
se neglijează faptul că — 
nu e deloc o noutate dar 
totuși textul este acela ca- 
re-L interesează pe specta
tor — ideile (înveșmîn- 
tate mai plăcut, mai su
gestiv, puse în valoare, în 
situațiile cele mai propice 
pentru a crea dispoziția 
meditativă) ideile deci sînt 
destinația primă și ultimă 
a oricărei manifestări sce
nice. S-ar zice că oricine 
cunoaște acest adevăr ele
mentar, și nici n-am în
drăzni să afirmăm contra
riul. Din păcate unele lu
cruri prea cunoscute încep 
prin a fi neglijate și sfîr- 
sesc prin a fi ignorate.

In atelierul sculptorului Vida Geza
Foto : Agerprcs

AII EXEMPLU

Am stăruit asupra unui 
exemplu dar el nu este sin
gurul. Aș pomeni în trea
căt un alt spectacol pe care 
l-am văzut la închiderea 
stagiunii : „Ofițerul recru- 
tor" de Farguhar (unde re
gia, actorii, scenograful au 
luat totul atît de ușor. îneît 
părea că doar divertismen
tul facil cu poante picante 
mai poate interesa spectato
rul și nicidecum profun
zimile unui text dramatic 
care a înfruntat vreo două 
secole pînă să cadă în a- 
nonimat). Pentru că scoa
terea acestui text din ano
nimat s-a făcut doar la 
noi. șl așa cum s-a făcut 
în premiera pe țară de la

Ce înțelege spectatorul 
dlntr-o elaborare îndelun
gă, laborioasă, plină de 
bune intenții — este între
barea care trebuie pusă de 
realizatori pe parcursul 
montării și în orice caz 
înainte de contactul cu pu
blicul. Este — o știm prea 
bine — doar un aspect al 
problemei teatrului de as
tăzi. Dar, atîta timp cît nu 
se asigură o deplină înțe
legere a ceea ce se spune, 
se dezbate scenic, atîta 
timp cît nu poți desluși 
prea bine cine aduce în 
discuția dramatică o idee, 
ce date, ce trăsături umane 
și caracterologice are acel 
personaj, orice alte cău
tări și „găselnițe" nu fac 
decît să așeze obstacole 
între scenă și public. Con
diția primordială a unei 
montări rămîne așadar le
gată de funcția capitală a 
oricărei manifestări: inte- 
ligibilitatea ei ; spectacolul, 
arta strălucesc în primul 
rînd prin idei. în rest to
tul este eșec, chiar dacă i 
se spune experiment.

Mircea ALEXANDRESCU

cinema
• COMISARUL X — cinemascop : RE
PUBLICA (completare Consfătuirea pe 
țară a lucrătorilor din industria chimică) 
— 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, STA
DIONUL REPUBLICII — 20,15, FERO
VIAR — 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,30 ; 18 ; 
20,15, BUCUREȘTI (completare Dacă treci 
podul Ponoarelor) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16,45 ; 19 ; 21,15, MODERN — 9,30 ; 11,45 ;
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, ARENELE LIBER
TĂȚII (la ambele completarea Orizont 
științific nr. 5) — 20,30.
• MARELE RESTAURANT — cinema
scop : SALA PALATULUI (seria de bilete 
1 953 — orele 19,30), LUCEAFĂRUL —
8.30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14.15 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, 
STADIONUL DINAMO — 20,15, FESTI
VAL — 8.45 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 21 ; 
la grădină (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea 
Brașov) — 20,45.
• CIOCIRLIA : CENTRAL (completare
Mărturii despre Enescu) — 9.30 ; 12,15;
15 ; 18 ; 20,45.
• PERETELE VRĂJITOARELOR : CA
PITOL (completare Dacă treci podul Po
noarelor) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ;
18,45; 21; la grădină — 20,15.
• ZODIA FECIOAREI — cinemascop : 
GRĂDINA DOINA — 20,30. GRĂDINA 
EXPOZIȚIA (completare Tensiune înal
tă la Bechet) — 20,30.
• CHEMAȚI-L PE MARTIN : VICTO
RIA (completare Meșterii pămîntului) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• FANFAN LA TULIPE : LUMINA —
9.30 ; 11,45 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• ROBII: UNION *- 15,30 ; 18 ; 20,30,
MOȘILOR — 15,30; 18 ; la grădină — 
20,30.
• MONTPARNASSE 19 : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• ZORBA GRECUL : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 10 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• PRINTRE VULTURI — cinemascop : 
DACIA (completare Gustav pesimistul) — 
8— 21 în continuare.
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ltimele cinci numere 
ale revistei de litera
tură universală „Seco
lul 20“ continuă să a*

S-au încheiat 
„Zilele filmului 
românesc"

Cu spectacolele prezentate 
miercuri seara, s-au încheiat pe 
litoral „Zilele filmului românesc'.

în cele zepe zile cît a durat a- 
ceastă manifestare, la cinematogra
fele din stațiunile Mamaia, Eforie 
Nord, Eforie Sud, Mangalia nord 
și Mangalia sud au rulat 7 dintre 
cele mai noi filme artistice româ
nești, precum și scurt-metraje do
cumentare și filme de desene ani
mate. Filmele prezentate în cadrul 
festivalului au fost vizionate de un 
mare număr de oaspeți din țară și 
de peste hotare, aflați în vacanță 
pe litoral.

(Agerpres)

• MAIORUL ȘI MOARTEA — cinema
scop : BUZEȘTI (completare Uneltele 
gîndirii) — 15,30 ; 18 ; Ia grădină — 20,30.
• PENTRU UN PUMN DE DOLARI — 
cinemascop : MIORIȚA (completare Tra
diții) — 15,30 ; 18 ; 20,30, GRĂDINA VI- 
TAN (completare în tainițele muzeului)
— 20,30, FERENTARI — 10 ; 15,30 ; 18.
• PESCARUL DIN LOUISIANA : GRI- 
VIȚA (completare Gustav șahistul) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — 
cinemascop : BUCEGI (completare Esca
pada) — 9 ; 11,15 ; 16 ; 18,15 ; 20,45, la 
grădină — 20,15, AURORA (completare 
Omagiu teatrului românesc Ia 150 de ani 
de la primul spectacol în limba română)
— 8; 10,30; 13; 15,30; 18; la grădină —
20.30. ARTA — (completare Dacă treci
podul Ponoarelor) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18,15 ; 20,45 ; la grădină — 20,15, 
FLAMURA (completare Orizont științific 
nr. 5) — 9 : 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• DRAGOSTEA MEA : GLORIA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 : 18.15 ; 20.30.
• UN ȘOARECE PRINTRE BĂRBAȚI: 
VITAN (completare Dialog cu stelele) — 
15,30 ; 18.
• ANGELICA ȘI REGELE — cinema
scop : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30,
COLENTINA (completare Școala mamei)
— 15 ; 18.
• IERBURI AMARE : VOLGA (comple
tare Pectina) — 9 ; 11 ; 13 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45.
• DOCTOR PRĂTORIUS — cinemascop : 
RAHOVA (completare Judecata lui Paris)
— 15.30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
• CĂLĂREȚUL DEASUPRA ORAȘU
LUI : LIRA (completare Fuga Dușcăi) —
15.30.
• LADY MACBETH DIN SIBERIA — 
cinemascop ; DRUMUL SĂRII (comple
tare Pectina) — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• LA VÎRSTA DRAGOSTEI : GRĂDINA 
COLENTINA — 20.30.
• ASTA-I TOT CE S-A ÎNTÎMPLAT: 
LIRA — 18 ; la grădină — 20,30.
• HIPERBOLOIDUL INGINERULUI GA
RIN — cinemascop : VIITORUL (comple
tare Cristale fără taine) — 15,30 ; 18 ;
20.30.
• SPIONUL — cinemascop : COSMOS
(completare Fuga Dușcăi) — 15,30 ; 18 ;
20,30.
• DENUNȚĂTORUL : PACEA — 15,30 ; 
18 ; 20,30.

Pledoarie pentru exigență

Iulie, căldură mare, spiritul va
canței se înstăpînește ferm. Teatrele 
care și-au amînat concediul se tran
sferă în parcuri, spectacolul de re
vistă capătă prioritate, fie și numai 
prin faptul că alți concurenți au a- 
bandonat competiția.

Este oare teatrul de revistă un 
divertisment pur, un simplu deco
nectant, o dulce vacanță a spiritu
lui și nimic mai mult ? Multă vreme 
revista s-a sprijinit exclusiv pe pi
cioarele corpului de balet și s-a hră
nit cu mereu aceleași glume pe 
seama soaorelor, a frizerilor și a 
chelnerilor. Cu timpul, teatrele de 
revistă au făcut cîteva descoperiri, 
tardive dar, oricum, binevenite, între 
care și aceea că divertismentul impli- 

Ică o funcționalitate complexă, tre
buind să îndeplinească un rost edu
cativ, atît în plan, etic, cît șl în 
plan estetic. Autorii și interpreții 
și-au amintit că a existat un Con
stantin Tănase, care transformase I podiumul teatrului său într-un front 
al combativității, și-au dat seama 
că o revistă fără incisivi, fără spi
rit critic este o antirevistă, un som
nifer și nu un deconectant, au în
ceput să acorde mai multă atenție 
frumosului, în ceea ce are el artis
tic.

Așadar, nu simplu divertisment. O 
melodie care spune ceva sensibili
tății noastre, un număr coregrafic de 
autentică expresivitate sînt, înainte 
de toate, impulsuri estetice, izbînzi 
ale frumosului. (Și de cîte ori, totuși, 
o replică trivială sau un gest obscen 
nu anulează frumosul, edificat cu 
atîta strădanie I) Un cuplet, un 
scheci sau o scenetă — dacă nu vi
zează obiective minore, dacă nu se 
îneacă în vulgaritate ori primiti
vism, dacă aspiră la o critică adîncă, 
și sinceră, și plină de umor a defec
telor omenești, îndeosebi a celor 
morale — se constituie implicit în
tr-un act etic, cetățenesc. Textul (pe 
care adesea ne vine greu să-l numim 
literar) are un rol preponderent în
tre componentele reprezentației re
vuistice, e coloana vertebrală a spec
tacolului.

Două spectacole recente, ambele 
cu profil estival, „Scandal la Boema" 
al Teatrului „Constantin Tănase" și 
„Fantomas l.a revistă" al Teatrului 
Muzical din Galați, venit în turneu 
la București, au confirmat în mare 
măsură eforturile de substanțializare 
a așa-numitului divertisment, dar și 
marginile încă strimte ale creației 
revuistice actuale. Vizionarea lor 
mi-a prilejuit notațiile de față. 

| Progrese notabile se arată în 
| special în domeniul muzicii, res- I pectiv al selectării și interpre
tă tării melodiilor. O salutară în- 
h toarcere la lirism, la linia melodică 

pură, armonioasă, prilejuiește unor 
cîntăreți cu o personalitate interpre
tativă marcantă, ca Doina Badea. 
Cristian Popescu (în spectacolul 
bucureștean) și Ionel Miron, Alexan
dru Jula (în spectacolul gălățean), 
prezențe reliefate și cuceritoare. în 
același timp, se afirmă un număr de 
interpreți tineri, a căror apariție pe 
scena teatrelor de revistă e mai 
mult decît promițătoare. Formația 
„Sincron" a adus în spectacolul de 
la grădina Boema un ritm tineresc, 
o remarcabilă vivacitate și un stil I modern de interpretare a unor piese 
folclorice de largă circulație. (Se 
cîntă însă prea aproape de microfon, 
pierzîndu-se nuanțele și suprasolici- 
tîndu-se nervii auditivi ai publicu
lui). Cornel Fugaru se distinge nu 
numai ca un bun șef de orchestră, 
dar și ca un interpret original, sus- 
ținînd în acest spectacol, împreună 
cu Anda Călugăreanu, un captivant 
dialog muzical. La revista gălățeană 
s-au impus atenției tinerii cîntăreți 
Tedy Munteanu și Boby Bartha, 
amîndoi dispunînd de vervă inter
pretativă și de un anume farmec în 
comunicare. Orchestrele, conduse de 
Sergiu Malagamba și, respectiv, 
Cristofor Barbatti, au susținut cu 
dinamism și cu personalitate cana
vaua sonoră a celor două spectacole. 
Păcat însă că, într-un context mu
zical în general valoros, ne e dat să

ascultăm cîntece în care interpretul 
ne mărturisește că pleacă la sfîrși- 
tul săptămînii din mijlocul civili
zației urbane la țară ca să audă 
„mac-mac" și „mu-mu“ și să fie fe
ricit, pentru ca apoi să revină in 
metropolă și să fie, de asemenea fe
ricit auzind „țîr-țîr" (telefonul) și 
zgomotul motocicletelor, ireproduc- 
tibil în cuvinte, dar în melodie, se 
pare că da. (O „literatură" onomato
peică, servind ca text de cîntec, dar 
deservind crunt pe interpret — în 
cazul de față Cristian Popescu — și, 
bineînțeles, pe spectator...). Iată că, 
pe ocolite, ne apropiem de problema 
suportului literar al spectacolului de 
revistă, problemă delicată și mereu 
în discuție.

Lăsînd la o parte textele de mu
zică ușoară, care se bucură de o 
exegeză critică sub raport cantitativ 
cel puțin egală cu volumul lor. să 
ne oprim puțin asupra celorlalte tex
te, și anume acelea care dau (sau ar 
trebui să dea) direcția de idei a 
spectacolului si. în definitiv, sarea 
lui. Cu cîteva excepții îmbucurătoa
re („anticupletul" lui Mihai Ciucă, 
monologul lui Horia Căciulescu. nu
mărul parodic si satiric — „orfeli
nele" — susținut de Nicu Constantin 
și Al. Lulescu. în parte o scenetă 
interpretată în stilul său caracteris
tic de Puiu Călinescu — acestea în 
spectacolul bucureștean, precum și 
un cuplet rostit de Camelia Mitoșeru 
sau „scurtisimele" — cîteva minia
turi cu haz din spectacolul teatrului 
oaspete), așa-zisele numere satirice 
trag le vechile șabloane. îndreaptă 
niște săgeți cam tocite către ținte 
făcute ciur de atîta întrebuințare, se 
căznesc să scoată efecte comice din 
situații mărunte, perimate sau pur 
și simplu periferice, ori dau ocoluri 
timide și melodramatice (monologul 
..filial'* al lui Alexandru Lulescu sau 
„evocarea istorică" din revista gălă- 
teană) unor teme grave, de netratat 
cu mijloacele hibride propuse de au
torii celor două spectacole (M. Maxi
milian si. respectiv, George Miha- 
lache. Ciupi Rădulescu. Ovidiu Geor
gescu). Trebuie să observăm că exis
tă o nejustificată pudoare fată de o- 
biectivele satirice majore, expediate 
în cîteva aluzii sau „poante", prefe- 
rîndu-se drumurile netede, bătători
te. care duc întotdeauna doar la 
marginea fenomenelor. Sîntem. e 
drept. în plină stagiune estivală, tot 
omul este înclinat spre relaxare, dar 
oare soarele de iulie să fi dizolvat 
acidul satiric atît de necesar specta
colului de revistă 7 Ar fi încă de 
meditat la această chestiune. Indis
cutabil se poate realiza o mai mare 
deschidere a compasului critic si o 
mai puternică infuzie de umor, chiar 
în sezonul de vară.

Cornul de balet, care adeseori avea 
o funcție cvasidecorativă, a devenit 
un factor artistic activ al revistei. 
Ambele spectacole au prezentat mo
mente coregrafice bune, concepute cu 
fantezie și gust (cam lungi, une
ori, în cazul teatrului „Constantin 
Tănase", cam nefinisate din punct de 
vedere tehnic în cazul Teatrului din 
Galați). S-au făcut și aici cîțiva pași 
(de dans) spre frumos. Contribuția 
coregrafilor, ca și a scenografilor (la 
Galați, mai modestă) sau a pictori
lor de costume se face din ce în ce 
mai simțită, cu rezultate menționa- 
bile în cadrul ansamblului spectacu
lar.

Revista reclamă o atmosferă, o 
concepție, o arhitectură specifică și 
aici intră în acțiune talentul, imagi
nația, capacitatea selectivă și sinte
tică a regizorului. B. Fălticineanu a 
creat un spectacol dinamic, a apro
piat scena de public. La Tea
trul din Galați, N. Frunzetti a mers 
pe o concepție clasică, „de sală", 
simplă, mobilă (spectacolul a fost 
gîndit și pentru turneu), sobru, lipsi
tă de ostentație și de fast. Un plus 
de fantezie nu ar fi stricat spectaco
lului gălățean, așa cum celui bucu
reștean nu i-ar fi stricat un plus de 
discreție.

Pentru acest început de stagiune 
estivală e. deocamdată, mulțumitor.

Dumitru SOLOMON

firme preocuparea re
dacției de a desprinde selectiv, 
din complexul fenomenului artis
tic al lumii contemporane, îndeo
sebi acele aspecte menite să hră
nească și să argumenteze mișca
rea ideilor, atît de bogată, de fe
cundă — din arta și literatura 
noastră, evidențiind, totodată, 
prin rubrici cum este cea 
intitulată „Scriitori români în 
perspectivă universală", mari
le valori românești, (Rebreanu, 
Blaga etc.) în contextul literatu
rii și artei din lumea întreagă. 
Este meritul revistei de a adu
ce în discuție opere și artiști, a-i 
prezenta critic și de a oferi în 
acest fel cititorului criterii mai 
sigure de înțelegere și aprecie
re a fenomenelor actuale din 
toate domeniile artei, (sub
titlul „revistă de literatură 
universală" nu exclude ci subîn
țelege legăturile firești cu toate 
celelalte arte). „Secolul 20" pune 
la îndemîna cititorului texte in
tegrale sau fragmente desfășura
te, ca și reproduceri de artă din 
marii scriitori și artiști ai seco
lului nostru, eu convingerea că 
numai contactul direct cu opera 
poate duce la exacta ei înțelege
re. Lăudabilă este, de asemenea, 
grija redacției pentru alegerea 
colaboratorilor — personalități 
dintre cele mai valoroase din 
țară și din străinătate.

Un deosebit de interesant „O- 
magiu lui Picasso", alăturind în 
primul număi din acest an sem
năturile unor Jacque Prâvert, 
Gertrude Stein, Ilya Ehrenburg,

SECO
LUL 20
Răsfoind
revistele

(Urmare din pag. I)
nerilor, a transformării acestor 
tineri în oameni maturi. Port 
în amintire și acum., ca pe un mare 
regret, o întimplare de examen — 
banală dacă vreți — dar generatoare 
de consecințe grave. Am dat nota 
de trecere unui student care abia 
bîiguise niște răspunsuri la un exa
men dificil. Am fost poate mai in
dulgent decît se cuvenea. Nu era 
un student mediocru, ci unul care 
accepta mediocrizarea — propria lui 
mediocrizare. Promovarea examenu
lui l-a bucurat și nu prea. Indul
gența însă s-a răzbunat, curînd îm
pricinatul a pierdut examenul de stat 
unde a fost examinat, de altă comisie, 
exact la aceleași probleme pentru 
care eu i-am dat notă de trecere. A 
trebuit să primească _ o repartiție 
puțin convenabilă și să repete exa
menul de stat în anul următor. Și 
mi se pare, nu întîmplător, a pier
dut prima oară și examenul de defi
nitivat (era profesor). Lacunele în
găduite la un obișnuit examen se
mestrial îl trăgeau înapoi. Acel fost 
student, a cărui „simpatie" probabil 
am obținut-o în momentul indulgen
ței, a avut numeroase și amare mo
mente cînd putea să mă urască. 51 
chiar mă va fi urît. Avea perfectă 
dreptate s-o facă.

Intr-o zi, un student căruia îi 
analizam cu exigență o lucrare de 
seminar special îmi riposta: „îmi 
distrugeți originalitatea! îmi înă
bușiți personalitatea". Da, poate- 
apărea și această primejdie. Numai 
că profesorul e dator să discearnă 
cu foarte multă răbdare — și de 
obicei o face — tot ce-i reali
tate în problema originalității și 
personalității de ceea ce-i închipuire 
ori fansă și să împingă exigența exact 
pînă la punctul limită care nu an
gajează nici o vătămare a originali-. 
tății și personalității. Aș zice că a fi 
educator înseamnă tocmai a ști cît, 
cum, cînd să folosești exigența pen
tru a stimula dezvoltarea trăsături
lor pozitive ale tinerilor.

Unul dintre colegii mei, vorbind 
despre un confrate foarte pretențios 
la examene, spunea : „Să nu uităm 
că exigența este o sabie cu două 
tăișuri. Că, pe de o parte, poate 
produce o sporire, o fortificare a 
cunoștințelor, o consolidare a lor în 
conștiința tinerilor instruiți, dar, pe 
de alta, poate produce grave forme 
de inhibiție". Incontestabil că faima 
de profesor sever îl obliga pe Iorga. 
după un an de curs cu amfiteatre 
arhipline, să aibă la examenul de 
licență i—5 candidați. Dar aceasta, 
cum l-am auzit exprimîndu-se: „Nu

din pricina exigenței mele excesive 
ci din cauza indulgenței neîngăduite 
a celor care umblă după succese u- 
șoare". Situația învățămîntului nos
tru universitar este mult deosebită 
și din acest punct de vedere fată de 
cel de acum trei decenii. Din siste
mul exigenței aplicat altădată de 
marii profesori putem învăța totuși 
multe.

Dar, firesc, exigența nu poate fi 
doar o manifestare de „sezon". Ea 
nu poate să nu caracterizeze între
gul climat universitar, să nu-și pună 
pecetea pe fiecare curs sau seminar, 
pe fiecare convorbire personală 
chiar dintre profesor și student. E 
de dorit ca exigența să fie o metodă 
unanimă, un consens al tuturor ca
drelor didactice, un sistem general, 
fără carențe.

Aceasta este nu numai o meto
dă de creație, ci și un mijloc de 
modelare a personalității umane, 
o cale de valorificare a omului însuși. 
Cum putem realiza progresul fără 
exigență ? Cum putem ține pasul 
în marea competiție universală, în 
revoluția tehnico-științifică, fără o 
justă aplicare a metodelor întărite 
prin exigență ? Poate oare un om 
de știință face o descoperire utilă 
omenirii dacă nu-i pretențios cu 
sine ? Poate da oare un artist o ope
ră de valoare dacă n-a meditat-o și

șlefuit-o cu o eroică răbdare 1 Poate 
crea oare un profesor specialiști 
vrednici de a duce mai departe fă
clia științei, dacă n'u i-a călit ? De 
bună seamă că nu I Indulgența și 
delăsarea, nepermise, nejudecate, în 
instrucție și educație, se strecoară 
cu viclenie prin viață și își arată 
urmările dăunătoare mai tîrziu, cînd. 
nimeni nu se mai așteaptă. Și noci
vitatea acestor consecințe este cu 
atît mai mare cu cît nu se poate 
prevedea nici locul, nici momentul 
manifestării. Marea majoritate a ne
norocirilor din viața personală au 
la origină o anume manifestare a 
lipsei de exigentă. Și invers : exigen
ța i-a dus pe savanți la descoperiri 
epocale, a asigurat progresul tehnic 
pe care-l trăim. Cînd am în față un 
tînăr, îl privesc cu acea necuprinsă 
dragoste și încredere cu care încerc 
să privesc viitorul. Și-i pretind să 
aibă închegate bine, trainic și fru
mos, toate curelele tracțiunii spre 
acel viitor. Să nu aibă, dacă se poa
te, nici un accident în drum spre 
marele țel pe care societatea noastră 
socialistă și-l pune — și pe care 
tînărul, alături de noi toți, pornește 
să-l înfăptuiască.

Iar dacă vreunul din cei supuși 
tratamentului exigent ar putea cîrti 
azi, miine va ridica cu recunoștință 
pălăria și va spune : „Mulțumesc",

18,00 — Drumuri și popasuri. Emisiune turistică.
18.20 — Buletinul circulației rutiere.
18.30 — Pentru copii.

A B C — De ce ? „Ce ne povestesc străzile 7“
18,45 — Filmul : „Cum era să se înece peștișorul**.
19,00 — Pentru tineretul școlar. Albatros — revistă literară.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic..

— Publicitate.
20,00 — Meridiane teatrale. Roluri interpretate pe scenă *1 pe ecran 

de cunoscuta artistă Elvira Popescu.
20.30 — Reportaj *67. „Trepte".
21,00 — Reflector.
21,15 — Film artistic : „Singurătatea alergătorului de cursă lungă".
23,05 — Panoramic.
23.20 — Telejurnalul de noapte.

Brassai, Franțoise Gilot, Helene 
Parmelin și alții alcătuiește o cu
prinzătoare introducere în arta 
marelui artist, înlesnește înțelege
rea nu numai a unei personali
tăți excepționale — dar și a 
unei epoci artistice dintre cele 
mai fecunde. Bogat și interesant 
a fost și grupajul „Brâncuși în 
conștiința contemporanilor", care 
a reunit evocări, studii și poeme 
scrise de Carl Sandburg, Erza 
Pound, Eugen Ionescu, Hans 
Arp, Peter Neagoe și alții.

Pagini asemănătoare, alcătu
ind mici dar reprezentative anto
logii, au fost închinate în nume
rele de care ne ocupăm lui Paul 
Claudel, Giorgio Bassani, Georg 
Trakl, Fr. Diirrenmatt.

Penultimul număr al revistei 
(nr. 4), continuînd seria „integra
lelor" închinate raporturilor din
tre literatură și diferite arte (ne 
amintim de numărul dedicat li
teraturii și muzicii) cuprinde un 
material pe cît de bogat pe atît 
de interesant despre literatură și 
plastică. Sumarul se deschide cu : 
„Vocile tăcerii’ de Andr6 Mal- 
raux, fragmente de fină analiză și 
de pătrunzătoare observații, con
stituind o excelentă prefață a nu
mărului și a preocupărilor decla
rate. O nuvelă de Balzac, „Capo
dopera necunoscută", text de ge
nială anticipare a problemelor 
actuale ale picturii, un fragment 
din Proust, o nuvelă și o mimo- 
dramă de Camus alcătuiesc în 
continuare culegerea de texte li
terare a antologiei.

De un deosebit interes sînt do
cumentele și mărturiile unor 
Rilke, Vollard, Anna Ahmatova, 
Ehrenburg, Chagall despre Ro
din, Degas, Cezanne, Modigliani, 
Fernand Leger sau despre ei în
șiși, ca și considerațiile unor Paul 
Klee, Henry Moor, Michel Butor, 
despre aspecte, tendințe și ge
nuri ale artei plastice contempo
rane. Faptul că revista publică 
numeroase articole „în exclusivi
tate pentru „Secolul 20", sporeș
te interesul cititorului și valoarea 
culegerii.

Un cuvînt special de laudă 
merită înfățișarea plastică a a- 
cestui număr, dar nu mai puțin 
a celor trecute, asigurată de 
Geta Brătescu și S. Ciubotaru, 
care semnează prezentarea artis
tică și, respectiv, tehnică. Reali
zată prin reproduceri alese cu 
bun gust, cu eforturi, prin aten
ția cu care au fost urmărite cele 
mai diverse aspecte — selectarea 
clișeelor, punerea în pagină, li
teră etc., prezentarea are și cali
tatea legăturii strînse cu întregul 
număr, făcînd un fericit corp co
mun cu textele și conferind pu
blicației farmec și distincție.

Cel din urmă număr al revis
tei (nr. 5), dedicat în bună mă
sură structuralismului, se menți
ne, în general, la un nivel ri
dicat, încercînd să stabilească noi 
raporturi, de această dată între 
literatură și una dintre expresii
le noi ale științelor modeme. Nu
mărul pare mai puțin dens ; nu 
toate materialele ce-1 alcătuiesc 
demonstrează suficient ideea, iar 
prezentarea structuralismului, cu
rent contradictoriu, care stîmeș- 
te multe discuții, este prea pu
țin critică. Legat de aceasta, ci
titorii ar dori ca diferențele de 
„volum" și „de calitate" între 
diferitele numere ale revistei să 
fie, în măsura în care acest de
ziderat este posibil, evitate.

Mircea SIM1ONESCU
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Un

FAIÂ DE POLITICA EXTERNĂ

Politică demnă,

în discuția unui comitet special al 0. N. U

sentiment

unanim

de

încredere

dr. docent 
Paul D6CZY 

profesor universitar I.M.F.
Tg. Mureș

Ca Intelectual și om de ști
ință, urmăresc, zi de zi, activi
tatea partidului și guvernului 
țării noastre în domeniul vieții 
internaționale. Cu fiecare ac
țiune, cu fiecare inițiativă lua
tă de statul nostru pe plan ex
tern, încerc cu satisfacție sen
timentul că politica externă a 
României socialiste este o po
litică profund realistă, cores
punzând pe deplin intereselor 
fundamentale ale poporului 
român, intereselor păcii și 
securității în lume.

Avem planuri și sarcini eco
nomice, sociale și politice, sta
bilite cu clarviziune științifică. 
Poporul nostru își desfășoară 
larg energiile creatoare pentru 
a da viață acestor planuri. 
Concentrîndu-și eforturile în 
munca pașnică de înflorire a 
țării, cetățenii patriei noastre 
nu sînt însă simpli spectatori 
ai evenimentelor ce se desfă
șoară pe arena internațională. 
Ei participă activ la întreaga 
politică internă și externă a 
partidului și statului, se simt 
responsabili, alături de cele
lalte popoare iubitoare de 
pace, la asigurarea în lume a 
unui climat de încredere, co
laborare și înțelegere între 
popoare.

Toate acestea și-au găsit 
deplină oglindire în expunerea 
prezentată la sesiunea Marii 
Adunări Naționale de secreta
rul general al C.C. al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Acest im
portant document este dovada 
vie că politica externă a Re
publicii Socialiste România 
exprimă aspirațiile profunde 
ale tuturor cetățenilor ei, ma
nifestă un înalt spirit de res
ponsabilitate pentru cauza so
cialismului și progresului so
cial.

Am reținut din această ex
punere, din cuvîntările celor
lalți conducători de partid și de 
stat ideea referitoare la efortu
rile pe care statul nostru le 
desfășoară în vederea extin
derii relațiilor sale de priete
nie și colaborare frățească cu 
țările socialiste. Recent am vi
zitat cîteva obiective impor
tante ale țării, printre care și 
Porțile de Fier. Lucrările gi
gantice de construcție de aici 
m-au impresionat profund. In 
această lucrare am văzut con- 
cretizîndu-se politica partidu
lui de colaborare tovărășegs- 
că cu prietena și vecina noas
tră, Iugoslavia.

Sesiunea Marii Adunări Na
ționale a dat expresie voinței 
unanime a poporului ro
mân de a dezvolta neconte
nit relațiile cu fiecare țară so
cialistă. Tovarășul secretar 
general Nicolae Ceaușescu a 
arătat cu o deosebită clarita
te că România socialistă sus
ține cu tărie importanța și ne
cesitatea colaborării strînse 
dintre țările socialiste. Exem
ple sînt nenumărate. Nu numai 
Porțile de Fier, dar și o serie 
întreagă de alte realizări pe 
plan economic, științific și 
cultural sînt dovezi grăitoare 
ale aplicării în practică de că
tre țara noastră a acestei po
litici, care constituie — după 
cum bine s-a spus la sesiunea 
Marii Adunări Naționale — 
axa cardinală a întregii poli
tici externe a statului nostru, 
elementul ei central. Pentru tot 
ce s-a realizat pînă acum 
de către partid și guvern pe 
planul relațiilor internaționale, 
pentru perspectivele pe care le 
deschide activitatea ce se va 
desfășura de aci înainte pe 
liniile directoare arătate în ex
punere, eu îmi exprim depli
na aprobare și sprijin cu căl
dură politica externă a Româ
niei socialiste.

profund responsabilă
Am ascultat la postu

rile noastre de radio și 
mai apoi am citit cu a- 
dîncă satisfacție ampla 
și profunda analiză pp 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut-o fe
nomenelor vieții interna
ționale contemporane, 
proceselor înnoitoare 
care au loc în lume și 
care atestă superiorita
tea forțelor socialismului, 
progresului și păcii asu
pra forțelor, reacțiunii și 
imperialismului. Am fost, , 
de asemenea, impresio
nat de tabloul care în
fățișează acțiunile • poli
ticii externe a României, 
zugrăvit în fața repre
zentanților națiunii, în 
fața întregului nostru po
por.

Da, sînt pe. deplin.de 
acord cu activitatea 
partidului și a guvernu-. 
lui! Da, mă simt profund 
solidar alături de toți 
cetățenii patriei mele 
la această politică, dem
nă și eficientă, însumînd 
cele mai nobile aspira- . 
ții ale poporului nostru, 
pătrunsă de simțul răs
punderii față de cauza 
progresului social, față 
de cauza unității co
muniștilor de pretutin
deni, a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Da, din toată inima, 
demnității și afirmării 
vocației de pace și de 
colaborare, de activă 
conștiință democratică a 
țării noastre. Este în
dreptățirea . aspirației

Nichita
STĂNESCU

spre demnitate a națiu
nii noastre, aspirație care 
a traversat istoria noas
tră, cu încredere în des
tinul ei și în rolul ei, în 
umanitate, aspirație care 
se împlinește perpetuu 
în anii noștri liberi, în 

•- anii • construcției larg 
-''■desfășurate a socialismu

lui.
Greaua și îndelun

gata luptă pe care a 
dus-o poporul nostru 
pentru, eliberarea sa so
cială și. națională și-a 
găsit împlinire în vre
murile de azi, în activi- 

■ -tatea neprecupețită a 
partidului și guvernului 
nostru;

Da, din toată inima 
politicii partidului și gu
vernului nostru, un da 
ferm și activ, un da res
ponsabil, un da liber, un 
da alături de, apro
barea -generală pe care 
toți cetățenii țării noas
tre o înalță acum, cu 
sentimentul adînc al 
sensului major al exis
tenței.

Expresie a unității 
dintre partid, guvern și 
popor, expunerea exem
plară asupra politicii ex
terne a României ținută 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, profunzimea 
cuvîntărilor deputaților 
noștri, acordul deplin

al întregului nostru po
por față de această înal
tă misiune sînt — toate 
— pilde de înaltă res
ponsabilitate în salvgar
darea păcii în lume și 
în raportarea Româ
niei față de viață și față 
de problemele majore 
ale epocii noastre; la ele 
se adaugă, cu sens și cu 
siguranță, bucuria de 
a trăi demn, — într-o 
țară liberă, indepen
dentă și prosperă — a 
întregului nostru popor.

Ai de ce să muncești, 
ai de ce să gîndești ino
vator, atunci cînd efor
tul tău particular își gă
sește ecou în efortul ge
neral al țării și cu atît 
mai mult, subliniez, 
cînd acest efort are efi
ciență, cînd vocea co
lectivă a cetățenilor țării 
noastre se face auzită 
în lume, cînd vocea țării 
noastre aduce un spirit 
de încurajare tuturor a- 
celor oameni cinstiți, 
care cred în existența 
dreptății, în existența 
demnității umane.

Da, din toată inima 
adevărului, da, din toa
tă inima demnității.

Expunerea asupra po
liticii externe a Româ
niei ținută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în 
fața întregii țări își gă
sește aprobarea depli
nă a țării în fiecare 
idee a 
fiecare 
bogată 
viață.

Tovarășul Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit joi pe 
tovarășul N. K. Krishnan, secretar 
al Consiliului Național al P. C. din 
India, care și-a petrecut concediul 
de odihnă în țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de Par- 
vathi Krishnan, membră a Consi-

liului Național al P. C. din India, 
vicepreședintă a Congresului Sindi
catelor din India.

La primire a participat Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

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

Principii unanim recunoscute 
ale dreptului internațional
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GENEVA 27 (Agerpres). — La Ge
neva au continuat lucrările celei de-a 
treia sesiuni a Comitetului special al. 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
codificarea principiilor de drept in
ternațional privind relațiile prietenești 
și cooperarea între state.

în intervenția sa, cu privire la 
principiul potrivit căruia statele tre
buie să-și îndeplinească cu bună cre
dință obligațiile pe care și le-au asu
mat, delegatul român Dinu Mărășescu, 
prim-secretar în Ministerul Afacerilor 
Externe, a arătat că desfășurarea nor-

rganizației Nâțiui
idificarea principiilor de drept in- 
rnațional privind

coo-mală a relațiilor internaționale, 
perarea între state nu se pot concepe 
fără respectarea cu bună credință a 
tratatelor încheiate pe baza princi
piilor generale unanim recunoscute 
ale dreptului internațional.

Vorbitorul a subliniat profundul ata
șament al României socialiste pentru 
principiul respectării obligațiilor inter
naționale, al executării cu bună cre
dință a angajamentelor asumate, pre
cum și eforturile depuse pentru pro
movarea legalității internaționale în 
relațiile dintre state.

și Insulele Capului Verde
Delegația Partidului African al 

Independenței din Guineea „portu
gheză" și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.), condusă de Amilcar 
Cabrai, secretar general al 
P.A.I.G.C., care la invitația C.C. al 
P.C.R. se află în vizită în Republica 
Socialistă România, a întreprins o 
călătorie prin țară. Oaspeții au vi-

zitat Rafinăria Brazi, Combinatul 
petrochimic Ploiești, Uzinele „Trac
torul" din Brașov, întreprinderea de 
morărit și panificație „Dobrogea" 
din Constanța și stațiunile de 
odihnă de pe litoralul Mării Negre. 
De asemenea, delegația a vizitat 
unități agricole de stat și coope
ratiste.

R. P. BULGARIA

Bilanțul primelor 6 luni

(Agerpres)

ALEXANDRU CIȘMAN

profesorul umver- 
Cișman, membru 
Academiei Repu- 
România, distins 
fizician cunoscut

în ziua de 26 iulie 1967 a în
cetat din viață 
sitar Alexandru 
corespondent al 
blicii Socialiste 
om de .știință,
pentru valoroasele lucrări în do
meniile descărcărilor electrice în 
gaze și structurilor magnetice.

Alexandru Cișman s-a născut la 
18 august 1897 la Iași. A obținut 
licența în științele fizico-chimice 
și doctoratul în științe fizice la 
Universitatea din Iași. A lucrat 
apoi cîțiva ani în laboratoarele 
Universității din Nancy (Franța) 
și Dresda (Germania).

întors în țară, și-a 
activitatea didactică și 
la facultatea de științe
sității din Iași, la catedrele de 
radiotehnică și fizică ale Politeh
nicii din Iași, apoi la catedrele de 
fizică de la Institutul politehnic 
și de la Universitatea din Timi
șoara.

Talentul său pedagogic și înal
ta sa pregătire profesională i-au

desfășutat 
științifică 

a Univer-

permis să țină cursuri de o re
marcabilă ținută științifică și di
dactică, contribuind la formarea 
cadrelor tinere, de care s-a apro
piat întotdeauna cu căldură. S-a 
preocupat permanent de perfecțio
narea. predării fizicii în licee prin 
manualele pe care le-a elaborat cu 
deosebită grijă și competență.

Alexandru Cișman a fost mem
bru al Partidului Comunist Român.

în 1963 a fost ales membru co
respondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România. Pentru 
merite deosebite, profesorul A- 
lexandru Cișman a fost decorat cu 
ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

încetarea sa din viață repre- 
zirită o grea pierdere pentru ști
ința românească, pe care a slujit-o 

devotament și dăruire.
PREZIDIUL ACADEMIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA
MINISTERUL 

ÎNVAȚÂMÎNTULUI

SOFIA 27 (Agerpres). — în co
municatul Direcției centrale de 
statistică, cu privire la dezvoltarea 
economiei Bulgariei în primele 6 
luni ale acestui an, se arată că 
producția globală industrială a 
crescut cu 14,8 la sută față de a- 
ceiași perioadă a anului 1966. Cele 
mai mari creșteri s-au realizat în 
industria constructoare de mașini, 
industria metalurgică, industria 
chimiei și cauciucului, în side
rurgie, în producția de energie 
electrică, în industria alimentară 
și textile.

Pe seama sporirii productivită
ții muncii s-a obținut 59 la sută 
din creșterea producției industriale 
globale. Suprafața irigată 
cu 17 000 ha. Agricultura 
cu 30 la sută mai multe 
minte chimice decît în 
șase luni ale anului 1966.
ția mărfurilor a crescut cu 11,1 la 
sută. Exportul s-a amplificat cu 
15,9 la sută, iar importul cu 8,6 la 
sută în comparație cu primul se
mestru al anului trecut.

a sporit 
a primit 
îngrășă- 
primele 

Circula-

întrevedere
W. Rochet-Z. Kliszko

sa, pentru că 
idee a sa are o 

acoperire

Chezășie a progresului
IUI JEAN JAURES
ÎN MEMORIA

continuu al țării

PARIS 27 (Agerpres). — Zenon 
Kliszko, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
s-a întîlnit la Paris cu Waldeck 
Rochet, secretar general al P. C. 
Francez, cu care a avut un schimb 
de păreri în probleme de interes 
comun pentru cele două partide.

(Urinare din pag. I)

țări. De aceea eu, ca și toți băr
bații, femeile și tinerii din coope
rativa noastră, sîntem cu trup și 
suflet alături de politica externă 
a partidului și guvernului, expusă 
atît de limpede . de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta se
siune a Marii Adunări Naționale., 
Această politică dă glas năzuin- , 
țelor și intereselor tuturor oame
nilor din țara noastră. De aceea

sînt convins că la fel gîndesc și 
își exprimă aprobarea și sprijinul 
deplin față de politica ex
ternă a țării cei aproape un 
milion de țărani din regiunea 
Oltenia, întregul nostru po
por. Vom sprijini această po
litică de pace și colaborare a 
partidului și guvernului prin 
munca neobosită pentru a face 
din ogoarele cooperativei adevă
rate grădini roditoare.

răsfoind presa străină

„Plicul
albastru"

Ziarul vest-german „FRANK
FURTER RUNDSCHAU" publică o 
corespondență din Melbourne des
pre conflictul dintre Sindicatul lu
crătorilor poștei și guvernul au
stralian.

„Peste 5 000 de lucrători ai poștei 
australiene au primit zilele acestea 
cite un «plic albastru», prin care li 
se comunică că pentru încălcarea 
legii cu privire la funcționarea ser
viciilor publice au fost sancționați 
fiecare cu o amendă de 4 dolari, 
sumă ce li se va reține la următorul 
salariu. Alți 2 000 de lucrători cu 
munci auxiliare au primit cile un 
avertisment.

Aceasta constituie măsura disci
plinară care a fosi adoptată de gu
vernul australian împotriva a peste 
7 009 de lucrători ai poștei. Aceștia 
au participat, la 1 iulie, ia o grevă 
care a avut ca urmare că, pentru 
prima dată în istoria Australiei, o 
zi întreagă, toate oficiile poștale au 
rămas închise.

Sindicatul unit al lucrătorilor 
poștei și telegrafului, care numără 
50 000 de membri, a avertizat încă 
înainte de aceasta guvernul să nu 
ia măsuri disciplinare împotriva 
funcționarilor poștei care au parti
cipat la grevă. Acum el a cerut 
guvernului să anuleze sancțiunile 
pentru că în caz contrar va lan
sa chemarea la o grevă națională 
a tuturor lucrătorilor poștei și tele
grafului. Guvernul australian nu 
este însă dispus să ducă tratative.

Acesta este astăzi punctul cri
tic la care a ajuns conflictul dintre 
Sindicatul unit al lucrătorilor poș
tei și telegrafului, pe de o parte, si 
guvernul australian — de cealalră. 
Obiectul controversei îl constituie 
revendicarea sindicatului ca func
ționarii de la ghișee să aibă, prin 
rotație, cîte o sîmbătă liber.

Și centrala sindicatelor austra
liene — Council of Trade Union 
— a cerut guvernului să anuleze 
sancțiunile și să înceapă tratative 
cu sindicatul. Guvernul australian 
rămîne însă ferm în refuzul său de 
a trata cu acest sindicat.

Ca rezultat — se arată în conti
nuare în corespondență — guver
nul se află astăzi în fața unei dile
me ; fie a risca declanșarea unei 
greve naționale a celor 50 000 de 
lucrători ai poștei care ar putea 
paraliza pe timp nelimitat întregul 
sistem poștal al țării, fie în nă
zuința de a asigura continuitatea 
funcționării acestui important ser
viciu de utilitate publică, va tre
bui pînă la urmă să cedeze, riscînd 
în acest fel să înregistreze o pier
dere de prestigiu.

în ultimul timp, guvernul au
stralian a avut mai multe neplă
ceri privind problemele poștei. 
Recenta sa hotărîre de a majora 
tarifele poștale a fost respinsă' de 
senat. Senatorii din partea partide
lor de opoziție — laburist și de
mocratic — au văzut în această 
majorare o încercare a guvernului 
de a astupa, cu fondurile rezultate, 
găurile din buget, provocate de. 
cheltuielile militare. Poșta reali
zează beneficii mari care se varsă 
în bugetul statului. De aceea, în
cercarea de a majora tarifele poș
tale a fost deja de două ori res
pinsă de senat. Acum guvernul in
tenționează să efectueze această 
majorare cu prilejul adoptării 
noului buget. Potrivit prevederilor, 
tarifele poștale australiene, excep- 
tînd telegramele, vor fi cele mai 
ridicate din lume. O scrisoare ex
pediată într-o altă țară va fi mult 
mai scumpă decît o scrisoare ex
pediată din țara respectivă în Au
stralia. Situația a provocat nume
roase nemulțumiri, iar în ultimul 
timp, reflectînd starea de .spirit, 
presa australiană a publicat arti
cole critice în această problemă".

|

PARIS 27. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Joi a avut loc la Paris tradi
ționala manifestare de omagiu adus 
lui Jean Jaures, fondatorul ziaru
lui „L’Humanite", lider socialist, 
asasinat la 31 iulie 1914, în ajunul 
declanșării primului război mon
dial. în prezența unei numeroase 
asistențe, adunată în fața cafenelei 
„Croissant" din strada Montmar
tre, pe locul unde a fost ucis Jau
res, Jacques Duclos, membru al 
Biroului Politic al Partidului Co
munist Francez, senator de Sena, 
a evocat memoria celui dispărut.

La București au început joi di
mineața lucrările Sesiunii ordinare 
a Comitetului Administrativ, organ 
de conducere al Federației Interna
ționale a Sindicatelor din învăță
mînt (F.I.S.E.).

La sesiune participă Paul 
Delanoue, președinte, și Helenne 
Dazy, secretar general al F.I.S.E., 
membri ai Comitetului Administra
tiv și ai Comisiei de cenzori din 
Austria, Bulgaria, Cehoșlovacia, 
Cuba, Chile, Franța, R. D. Germa
nă, Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S. Federația sin
dicală mondială este reprezentată 
de Edvin Chleboun, secretar al 
F.S.M. Iau parte, de asemenea, 
membri ai Comitetului de redacție 
al revistei „Educația lumii" 
(Enseignats du monde) din Anglia, 
Chile, U.R.S.S., R. D. Germană, 
precum și un delegat din partea 
sindicatelor din învățămînt din 
Dahomey, ca invitat.

Participanții au fost salutați de 
către Larisa Munteanu, secretar al 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România.

în prima zi a sesiunii Helenne 
Dazy a prezentat un raport, în 
oare a expus pe larg activitatea 
desfășurată de această organizație 
de la sesiunea Comitetului admi
nistrativ din 1966 și pînă în pre
zent și a făcut unele propuneri 
legate de realizarea sarcinilor 
F.I.S.E. în perioada ce urmează. ’ 
După-amiază au avut loc dezba
teri pe marginea raportului.

★
La invitația Ministerului Afa

cerilor Externe ne vizitează țara 
un grup de doctoranzi și studenți 

. de la Institutul universitar de 
înalțe studii internaționale din Ge
neva, condus de prof. Jaques Frey- 
mond, directorul institutului.

Oaspeții au făcut ■ vizite la - Aso
ciația de drept internațional și 
relații internaționale (ADIRI), In
stitutul cercetări juridice,

U.A.S.R., precum și la Muzeul 
tului și Muzeul de artă feudală 
brîncovenească de la Mogoșoaia.

Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, a ofe
rit oaspeților un dineu, iar Virgil 
Cândea, director științific al 
ADIRI un cocteil.

în continuare, oaspeții vor vizi
ta obiective științifice și turistice 
din Transilvania, Moldova și Do- 
brogea.

A
Joi seara a părăsit Capitala de

legația Conferinței pentru activită
țile sociale 
Iugoslavia, 
KrStinici, 
locțiitor al 
lui federal 
cultură, care, la invitația Consiliu
lui Național al Femeilor, a făcut o 
vizită în țara noastră.

în timpul șederii în România de
legația a avut convorbiri cu mem
bre ale Consiliului Național al Fe
meilor, ale comitetelor de femei, 
a făcut vizite la Ministerul învăță- 
mîntului, în unități economice și 
instituții social-culturale din Bucu
rești, regiunile Brașov, Argeș, 
Ploiești și pe litoral.

★
Joi au părăsit Capitala dr. Will- 

fried Daim — scriitor catolic, 
Zsolt Patka, vicepreședinte al 
„Acțiunii pentru pace și dezarma
re" din Austria, și Heinz Altschul, 
secretar al Comitetului păcii din 
Austria, care ne-au vizitat țara 
la invitația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii.

Oaspeții au vizitat regiunile Ar
geș, Oltenia și Dobrogea, monu
mente istorice și instituții cultu
rale din aceste regiuni și din 
București și au avut întrevederi 
cu oameni de cultură, reprezen
tanți ai cultelor și membri ai Co
mitetului Național pentru Apăra
rea Păcii din România.

(Ageppres)

Un rol activ pe arena

internațională
(Urmare din pag. I)

ale femeilor din R.S.F. 
condusă de Mir j ana 

președinta Conferinței, 
președintelui Consiliu- 
pentru învățămînt și

vremea

POLO:

STEAUA BUCUREȘTI 19
ASTĂZI SE DESCHIDE O •

VORWARTS BERLIN 18învingătoare la Varna
Echipa țării noastre

monstrează că soluțio
narea litigiilor interna
ționale nu mai poate fi 
hotărîtă doar de marile 
puteri, aceasta depin- 
zînd în zilele noastre 
de cooperarea activă a 
tuturor statelor lumii", 
într-adevăr, rolul state
lor mijlocii și mici în 
viața internațională de
curge atît 
derea pe 
din ele o 
ținerea și 
păcii, cît

din răspun- 
care fiecare 
are în men- 
consolidarea 

. . și din prin
cipiul unanim admis al 
egalității în drepturi a

tuturor statelor suvera
ne. O reală egalitate a 
statelor pe arena inter
națională presupune 
participarea lor activă 
îa soluționarea tuturor 
problemelor internațio
nale ce interesează u- 
manitatea.

Un exemplu grăitor 
al justeței acestei teze 
este însăși politica ex
ternă a României socia
liste, contribuția sa la 
destinderea încordării 
în relațiile internațio
nale, la apărarea prin
cipiilor de bază ale re
lațiilor între state, a li-

bertății și progresului 
popoarelor.

Politica externă a 
partidului și guvernului 
țării noastre, ca și cea 
internă, se bucură de 
sprijinul deplin al po
porului nostru. Sînt 
întru totul de acord și 
aprob din inimă politica 
externă, ca și cea in
ternă, a partidului și 
guvernului Republicii 
Socialiste România, po
litică menită să asigure 
mersul poporului nostru 
pe calea luminoasă a 
prosperității și civiliza-

Ieri în țară : vremea a fost 
în general frumoasă, cu cerul 
variabil. Izolat, în sudul țării, 
s-au semnalat ploi de scurtă 
durată, însoțite pe alocuri de 
descărcări electrice. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între 22 grade la 
Cîmpulung Muscel și Tg. Neamț 
și 30 grade la Băilești. în Bucu
rești : vremea a fost frumoasă, 
cu cerul variabil. Vîntul a su
flat slab. Temperatura maximă 
a atins 30 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 29, 30 și 31 iulie. în țară : 
vreme călduroasă și în general 
frumoasă la începutul interva
lului cînd cerul va fi variabil, 
mai mult senin noaptea și dimi
neața. Ulterior, cerul va prezen
ta înnourări mai accentuate și 
vor cădea ploi, mai ales în ves
tul țării și regiunea de munte. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cu
prinse între 10 și 20 grade, iar 
maximele între 23 și 33 grade, 
în București: vreme călduroa
să și în general frumoasă, cu 
cerul variabil. Vor cădea ploi 
de scurtă durată în a doua 
parte a intervalului. Vînt potri
vit. Temperatura ușor variabilă.

SPORT ÎN TURNEUL DE HANDBAL DE LA BUDAPESTA

Echipa de polo pe apă a Româ
niei a cîștigat turneul internațio
nal de la Varna, învingînd, în ul
timul meci, cu scorul de 6—1, for
mația secundă a Bulgariei. Punc
tele echipei noastre au fost mar
cate de Grințescu (2), Zahan, 
Kroner, Culineac și Novac. Repre
zentativa R. D. Germane a între
cut cu 4—3 prima echipă a Bulga
riei.

Clasament final : 1. România — 
6 puncte ; 2. R. D. Germană — 4 
puncte ; 3. Bulgaria — 2 puncte ; 
4. Bulgaria B. — zero, puncte,

Conferința pe țară a Uniunii de cultură 
fizică și sport

La București, în sala Ateneului 
Român, începe astăzi Conferința pe 
țară a Uniunii de cultură fizică și 
sport. La lucrări vor fi prezenți 
delegați aleși în conferințele regio
nale U.C.F.S., sportivi fruntași și 
alți invitați.

Pe ordinea de zi a conferinței 
figurează : Raportul Consiliului ge
neral al U.C.F.S. privind activitatea

desfășurată în perioada 1962—1967 ; 
raportul Comisiei centrale de re
vizie ; alegerea organelor de con
ducere.

Urăm succes deplin lucrărilor 
Conferinței pe țară a U.C.F.S., spre 
a contribui la dezvoltarea caracte
rului de masă al mișcării noastre 
sportive, la creșterea prestigiului 
internațional’ al sportului româ- 
neso.

In ziua a doua a turneului in
ternațional de handbal de la 'Bu
dapesta al armatelor prietene, 
echipa Steaua București a intilnit 
formația Vorwdrts Berlin. La ca
pătul unui meci disputat, handba- 
liștii români au învins cu scorul de 
19—18. Din echipa Steaua s-au re
marcat Iacob (6), 
lea (4), iar de la 
(4) și Rose (4).

Alte rezultate :
ȚSKA Moscova

Gruia (4) și Oțe-
Vorwârts Holler

Dukla Praga —
21—17. (13—7)i

Honved Budapesta —• Spartak Sofia 
32—<13 ( 17—7). In ziua a treia vor 
avea loc meciurile ȚSKA Moscova 
— Spartak Sofia; Honved Buda-- 
pesta — Steaua București și Vor- 
wdrțș Berlin — Dukla Praga.

In clasament conduce Dukla 
Praga cu 4 puncte (48—30), urmată 
de Steaua București — 4 puncte. 
(38—34), Honved Budapesta — 2 
puncte, Vorwdrts Berlin — 2 
puncte, ȚSKA Moscova — zero 
puncte și Spartak Sofia — zero 
puncte.

deplin.de
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VA SUPRA

1
Mîine dimineață urmează să 

înceapă la Ramsar (în Iran) o în
tâlnire între șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aria- 
mehr, președintele Pakistanului, 
Ayub Khan, și primul ministru 
al Turciei, Suleyman Demirel. 
Cele trei țări sînt membre „regio
nale" ale pactului C.E.N.T.O. *).

— „Va supraviețui pactul 
C.E.N.T.O. reuniunii Ia nivel 
înalt de la Ramsar ?“ — pune în
trebarea corespondentul de la 
Teheran al agenției France 
Presse. întrebarea este motivată 
de gravele contradicții ce macină 
acest bloc militar, ca și celelalte 
alianțe militare de sub egida 
S.U.A. însuși faptul că a fost 
convocată această reuniune, 
fără participarea Angliei și Sta
telor Unite, este o dovadă a a- 
dîncirii acestor contradicții.

Criza din C.E.N.T.O. nu da
tează de azi, de ieri. Cele trei 
țări din Orientul Mijlociu, „par
tenerii regionali", și-au exprimat 

. mai de mult nemulțumirea in le
gătură cu presiunile exercitate 
de „puterile tutelare" — S.U.A. 
și Anglia — și față de povara 
obligațiilor financiare ce le revin, 
în cursul anilor, în opinia publică 
din aceste trei țări a devenit tot 
mai evident că pretinsa „amenin
țare comunistă" nu este decît o 
gogoriță folosită și în acest caz 
pentru atragerea și menținerea 
respectivelor țări în blocuri mi
litare. Problemele reale care 
preocupă popoarele acestor țări 
sînt problemele dezvoltării lor 
economice. Din aceste conside
rente, guvernele celor trei țări au 
cerut tot mai insistent ca accen
tul alianței să fie deplasat de pe 
latura militară pe aceea a „cola
borării economice". în acest con
text, cele trei state au pus încă 
din 1964 bazele unui „pact re
gional de cooperare pentru dez-

’ voltare".
Din toamna anului 1965, di

vergențele dintre S.U.A. și Pa
kistan s-au accentuat continuu. 
Drept urmare, Pakistanul a ma
nifestat tot mai fățiș tendința 
de a se detașa de C.E.N.T.O. La 
diversele reuniuni ale acestui or
ganism, guvernul pakistanez nu 
a mai trimis decît reprezentanți 
la nivel inferior și nu a pierdut 
nici o ocazie pentru a arăta că 
C.E.N.T.O. a devenit un anacro
nism. Mai mult, acest guvern a 
căutat să convingă pe cei doi par
teneri să manifeste atitudini si
milare. Deși — după cum scrie 
corespondentul amintit — „aces
te două țări au, de asemenea, ne
mulțumiri la adresa partenerilor 
occidentali — Marea Britanie 
și S.U.A.", ele consideră însă că 
C.E.N.T.O. nu ar trebui încă aban
donat, avînd în vedere, între 
altele, unele avantaje de ordin 
tehnic — drumuri, aerodroame, 
legături de radio — pe care le 
atrage mecanismul C.E.N.T.O. în 
aceste condiții, comentatorii pre
supun că, la negocierile care în
cep, Ankara și Teheranul vor in
sista pe lingă guvernul pakista
nez să amine deocamdată de
cizia. Dar, cum am văzut, 
observatorii se arată sceptici.

Oricum se va încheia reuniu
nea de sîmbătă, situația creată 
vine să confirme că, la fel ca și 
în cazul N.A.T.O., criza din 
C.E.N.T.O. se accentuează. Este a- 
ceeași criză a unei politici în 
contratimp cu tendințele* ce se 
manifestă în prezent tot mai fă
țiș spre lichidarea reziduurilor 
„războiului rece", spre indepen
dență și cooperare internațională, 
în interesul dezvoltării economi
ce a țărilor, al prosperității și 
progresului.

I. F.

*) C.E.N.T.O. (denumire dată 
în 1959 blocului militar creat 
prin reorganizarea pactului de 
la Bagdad. Sînt membri deplini 
Turcia. Pakistanul. Iranul și 
Anglia. S.U.A.. care exercită 
principala influentă, participă 
în comisiile militară și econo
mică).

DUPĂ DECLANȘAREA INCIDENTELOR RASIALE 
DE LA DETROIT

0 ADEVĂRATĂ REACȚIE IN LANȚ
y j

In 12 state din nordul și sudul Statelor

Unite s-au semnalat tulburări
Pe zi ce trece, Incidentele rasiale din S.U.A. cuprind 

multe orașe americane. în urma tulburărilor care au 
cu o violență nemaiîntîlnită la Detroit, de la un capăt 
al Statelor Unite s-a declanșat o adevărată reacție în lanț. Pînă 
acum, în 12 state, atît din nordul cît și din sudul țării, au fost sem
nalate incidente rasiale. Iată, 
burări.

tot mai 
izbucnit 
Ia altul

pe scurt, o sinteză a ultimelor tul-

Vietnamul de sud

ACȚIUNI OFENSIVE ALE
Festivitățile de la

DETROIT. Orașul Detroit (Michi
gan) este de patru zile teatrul unor 
puternice manifestări antisegrega- 
ționiste. Au fost mobilizate peste 
13 000 de persoane, parașutiști, sol
dați ai gărzii naționale șl polițiști 
pentru restabilirea „calmului". Pe 
străzile orașului au apărut tancuri 
și mașini blindate ale armatei. Pînă 
în prezent 36 de persoane au fost 
ucise și peste 1 000 rănite. Pagu
bele materiale sînt evaluate de că
tre autorități la 500 milioane do
lari.

CAMBRIDGE. La Cambridge 
(Maryland) soldați ai gărzii națio
nale au folosit grenade cu gaze 
lacrimogene pentru a împrăștia o 
manifestație a tinerilor de culoare.

TOLEDO. In orașul Toledo 
(Ohio) demonstrațiile antisegrega- 
ționiste au reizbucnit cu și mai 
mare violență. Nouăsprezece per
soane au fost arestate. Peste 500 
de soldați ai gărzii naționale sînt 
mobilizați pentru a interveni.

NEW YORK. Miercuri seara s-au 
înregistrat tulburări rasiale și în 
ghetoul negrilor din New York.

Liderii partidelor republican și 
democrat din Congres au hotărît 
crearea unei comisii de anchetă 
privind cauzele tulburărilor rasia
le care amenință, potrivit obser
vatorilor, să se transforme într-o 
insurecție națională. In cercurile 
politice se apreciază că recentele 
incidente se vor repercuta și asu
pra campaniei electorale pentru 
alegerile prezidențiale din 1968. 
Au apărut deja acuzații și contra- 
acuzatii între democrat! și repu
blicani. Observatorii din ambele 
partide admit totuși că principala 
cauză a izbucnirii tulburărilor ra
siale o constituie întîrzierea apli
cării reformelor sociale privind 
îmbunătățirea situației materiale 
a populației de culoare din S.U.A.

★
„Le Figaro". — „Tulburările ra

siale din S.U.A. constituie izvorul 
unei stări de dezordine cronică și, 
din acest punct de vedere, S.U.A. 
sînt nu numai în pragul, ci în toiul 
unui război social de uzură... Pen
tru ca lucrurile să ia o altă întor
sătură, ar fi necesare reforme ra-

dicale și imediate... In ciuda evi
denței necesității acestor reforme, 
la citeva zile după tulburările de 
la Newark, Camera Reprezentan
ților, la Washington, a respins cu 
207 voturi contra 176, un proiect 
de lege care prevedea cheltuirea a 
40 milioane dolari, repartizate pe 
doi ani, pentru inițierea unor mă
suri de salubritate, printre care de
ratizarea, in cartierele de cocioabe. 
Această sumă reprezintă costul a 
numai o jumătate de zi a războiului 
din Vietnam și nu constituie decît 
un sfert din valoarea pagubelor 
materiale înregistrate in Detroit. 
Dar, in Camera Reprezentanților 
s-a găsit o majoritate... care a vă
zut în aceasta o cheltuială inutilă".

FORȚELORț
SAIGON 27 (Agerpres). — Pa- 

trioții sud-vietnamezl au aruncat 
în aer în noaptea de miercuri spre 
joi podul de la Van (provincia 
Long An), situat la numai 30 de 
kilometri de capitală șl păzit de 
puternice unități ale trupelor gu
vernamentale. în acest mod, men
ționează agențiile de presă, șoseaua 
națională numărul patru, care face 
legătura între Saigon și importanta 
regiune a deltei Mekong, a fost din 
nou tăiată de către forțele patrio
tice.

In aceeași noapte au fost atacate 
garnizoana guvernamentală din 
Tan Uyen și o unitate americană 
amplasată în apropierea bazei de la 
Dong Ha. Totodată, menționează 
agențiile de presă, patrioții au 
lansat rachete și mortiere asupra 
aerodromului militar de la Phuoc 
Vinh.

PATRIOTICE
DECLARAȚIA MINISTERULUI 

ECONOMIEI APELOR 
AL R.D. VIETNAM

HANOI 27 (Agerpres). — Minis
terul Economiei Apelor al R. D. 
Vietnam a dat publicității o decla
rație în care condamnă pe agresorii 
americani care folosesc aviația și 
artileria cu tir lung amplasată în 
sudul zonei demilitarizate pentru 
atacarea barajului La Nga din re
giunea Vinh Linh. Timp de patru 
zile, între 7 și 10 iulie, se arată 
în declarație, avioanele americane 
au aruncat 1 600 de bombe de dife
rite tipuri, iar artileria grea a 
tras peste 400 de obuze asupra 
barajului La Nga.

Declarația subliniază că aceste 
acțiuni constituie un nou act de 
război premeditat care face parte 
din planurile Statelor 
ale Americii de atacare 
rajelor și digurilor din 
Vietnam. Totodată, ele

Unite 
a ba- 
R. D. 

demas
că afirmațiile Pentagonului că 
bombardarea barajelor și digurilor 
este „accidentală și fără intenție', 

în încheiere se cere ca guvernul 
S.U.A. să pună capăt imediat aces
tor acte criminale.

ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA

DIN ORIENTUL MIJLOCIU
REZOLUȚIA DIRECȚIUNII PARTIDULUI COMU

nist italian Retragerea trupelor 
izraeliene din teritoriile ocu
pate, deschiderea căii spre 
soluționarea negociată a 
crizei

Santiago de Cuba

IfciF1

In aceste zile, la Detroit

Președintele Franței, ge
neralul de Gaulle,care ?i-a în- 
trerupt vizita în Canada, s-a înapoiat 
miercuri seara la Paris.

Protocolul cu privire la 
schimbul de mărfuri dintre 
Uniunea Sovietică și R. P. Chineză 
pe anul 1967 a fost semnat la Mos
cova. (TASS).

0 delegație guvernamen
tală bulgară condusă de Licezar 
Avramov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, a plecat joi la Cairo.

ROMA. — Corespondentul Ager
pres N.
Miercuri a avut loc o ș.edință a 
Direcțiunii Z____ L.
Italian, în cadrul căreia a fost 
discutată situația din Orientul Mij
lociu. în comunicatul dat publici
tății se arată că situația din Orien
tul Mijlociu este caracterizată de 
continuarea și agravarea crizei. Se 
subliniază că guvernul izraelian 
trebuie să-și retragă trupele de pe 
teritoriile ocupate și să dea curs 
celor două rezoluții prin care Adu
narea Generală a O.N.U. a cerut 
statului Izrael să revoce măsurile 
de anexiune a părții vechi a ora
șului Ierusalim. Rezoluția consi
deră că de aceasta este condiționată 
calea soluționării negociate a cri
zei, pe baza afirmării și recunoaș
terii dreptului tuturor popoarelor 
din Orientul Mijlociu la existență, 
suveranitate și integritate terito
rială.

Puicea transmite:

Partidului Comunist

★

CAIRO. — Guvernul R.A.U. s-a 
întrunit miercuri într-o ședință

ÎN TIMPUL RECENTELOR EVENIMENTE DIN CONGO (Kinshasa)
Pe aici au trecut mercenarii...

‘ -IU M

prezidată de președintele Gamal 
Abdel Nasser, la care au fost dez
bătute probleme referitoare la po
litica generală a guvernului egip
tean, îndeosebi măsurile ce trebuie 
luate pentru punerea în aplicare 
a indicațiilor date de președintele 

discursul rostit cu prile- 
naționale.

★

— Potrivit unul co- 
oficial dat pubiicită-

Nasser în 
jul Zilei

CAIRO 
municat 
ții la Cairo, Nils Gussing (Sue
dia), reprezentantul personal al 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, a sosit joi la Cairo, la in
vitația autorităților R.A.U., pentru 
a avea negocieri cu oficialități din 
Ministerul de Externe al R.A.U. 
în problema refugiaților. înainte 
de a sosi la Cairo, Gussing a vizi
tat timp de cinci zile taberele de 
refugiați din Izrael și a discutat 
eu guvernul izraelian probleme 
privind refugiații și prizonierii de 
război.

w

S ANTI AGO DE GUBA 27. — Co
respondentul Agerpres V. Stamate 
transmite i Poporul cuban a sărbă
torit miercuri a 14-a aniversare a 
Zilei de 26 iulie — sărbătoarea na
țională. Potrivit tradiției a avut loc 
la Santiago de Guba, capitala pro
vinciei Oriente, o adunare festivă. 
In piața noului cartier San Pedrito, 
situat în apropiere de clădirea 
fostei fortărețe Moncada, s-au a- 
dunat peste un milion de persoane 
din Santiago și din localitățile în
vecinate. La adunare au participat 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, prim-ministru, 
Osvaldo Dorticos, președintele Re
publicii Cuba, și alți conducători 
de partid și de stat.

In tribună au fost prezenți nu
meroși oaspeți de peste hotare, 
printre care o delegație română 
condusă de Valter Roman, mem
bru al C.C. al P.G.R. Sînt de față, 
de asemenea, membri ai corpului 
diplomatic acreditați la Havana, 
ziariști cubanezi și străini.

Fidel Castro a rostit o amplă cu- 
vîntare în care a trecut în revistă 
lupta dusă de poporul cuban pen
tru răsturnarea vechiului regim de 
exploatare

ținute de oamenii muncii din Guba 
în opera de construire a socialis
mului. Vorbitorul s-a referit, de 
asemenea, la unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale. Noap
tea tîrziu, pe străzile centrale ale 
orașului Santiago s-a desfășurat un 
carnaval popular. Adunări festive, 
manifestații, mitinguri și serbări 
populare au avut loc și în alte orașe 
ale Cubei.

AMBASADORUL
ROMÂNIEI PRIMIT
DE TODOR JIVKOV

și tiranie, succesele ob-

SOFIA 27 (Agerpres). — Agenția 
BTA transmite că la 27 iulie 
Todor Jivkov, prim-searetar al 
C.C. al P. G. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, l-a primit pe loan Bel- 
dean, ambasadorul Republiaii So
cialiste România la Sofia.

T ermenii
1

mei

Sesiunea
extraordinară
a Dietei japoneze

părții 
se con- 
în co- 
acestui

Colectâ pe strâzile Berlinului occidental în spriji
nul luptei drepte a poporului vietnamez

Volt’

TOKIO 27. — Corespondentul Agerpres Florea 
Tuiu transmite : Joi dimineața au început la Tokio 
lucrările celei de-a 56-a sesiuni extraordinare a 
Dietei japoneze. Principalul punct aflat pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni extraordinare este legea 
referitoare la asigurările sociale. în legătură cu 
care se așteaptă o vie dispută între deputății par
tidului de guvernămînt. liberal-democrat, si cei ai 
partidelor de opoziție. în timp ce liberal-democrații 
propun o reducere a cheltuielilor bugetare pentru 
asistenta socială, partidele de opoziție cer. dimpo
trivă. majorarea acestor cheltuieli.

în afara acestei probleme se crede că partidele 
de opoziție vor readuce în discuție aspecte ale 
politicii externe a guvernului japonez. îndeosebi în 
Asia de sud-est. precum si mult discutatul proiect 
de lege privind restrîngerea fondurilor partidelor 
politice pe care guvernul dorește să-1 ia în discuție 
la sesiunea ordinară din luna decembrie.

presa transmit
ss

Un Centru internațional 
de studii și documentare 
științifică în domeniul bal
canologiei se organizează la 
Sofia. Centrul va informa periodic 
pe balcanologii din țară și din 
străinătate despre literatura pri
vind problemele de balcanologie 
care va fi publicată în lumea în
treagă. în prezent, la acest centru 
se pregătește un buletin special de 
informare care va cuprinde date 
privind publicațiile apărute în lu
mea întreagă despre istoria, arheo
logia, literatura, arta, folclorul și 
etnografia Balcanilor. De asemenea, 
se pregătește o bibliografie a edi
țiilor privind orașele balcanice în 
perioada dintre secolele XV și XIX. 
Această publicație va fi terminată 
pînă în 1968 cînd va avea loc la 
Varna întîlnirea Comisiei pentru 
istoria social economică de pe lingă 
Asociația internațională de studii 
sud-est europene. La această 
întilnire se va discuta despre for
ma și dezvoltarea orașelor din ță
rile balcanice.

Prin semnarea noului 
^contract colectiv intre sindica

tul muncitorilor din industria cauciu
cului și firma „Uniroyal", miercuri 

Z.'.seara a luat sfîrșit cea mai lungă 
grevă din această ramură a industriei 
americane. Greva celor peste 21000 
de muncitori de la „UniroyaT a fost 
declanșată la 21 aprilie în sprijinul re
vendicărilor de majorare a salariilor și 
de îmbunătățire a condițiilor de muncă.

Ministrul de externe al 
JupOnîeif Takeo Miki, caro face o 
vizită în Polonia, a fost primit de loc
țiitorul președintelui Consiliului de 
Stat al R. 
czynski. El 
întrevedere 
exterior al 
czynski. în 
iulie, la Ministerul Afacerilor Externe 
au continuat convorbirile polono-ja- 
poneze. Au fost abordate probleme in
ternaționale care prezintă interes pen
tru ambele țări și probleme privind 
relațiile bilaterale.

P. Polone, prof. St. Kul- 
a avut, de asemenea, o 
cu ministrul comerțului 
Poloniei, Witold Tramp- 
după-amiaza zilei de 26

Un nou cutremus in 
TurCÎU. noaPtea d0 miercuri 
spre foi, în regiunea Anatoliei 
răsăritene din Turcia a avut loc 
un nou cutremur de pămînt. 
Peste 100 de persoane au fost 
omorîte, iar alte 100 au fost grav 
rănite. Citeva mii de locuințe 
și edificii publice au fost dis
truse. Epicentrul cutremurului a 
fost situat în subprefectura Pul- 
mur între provinciile Tunceli și 
Erzincan, aflate la jumătatea dis
tanței dintre Ankara și frontiera 
cu Iranul. Acest cutremur are loc 
la patru zile după cel din regiu
nea Adapasari în cursul căruia 
și-au pierdut viața 80 de per
soane, iar alte 100 au fost rănite.

Lu Prstodn au încePut convor
birile între ministrul de externe sud- 
african Hilgard Muller, și ministrul 
de externe al Portugaliei, Alberto 
Franco Nogueira. Aceste convorbiri 
sînt consacrate examinării colaborării 
economice dintre Portugalia și R.S.A. 
(U.P.I.).

0 SENTINȚA
SAMAVOLNICĂ
CONDAMNAREA LA MOARTE

A LUI SUDISMAN

DJAKARTA 27 (Agerpres). Tri
bunalul militar speGial din Dja
karta a pronunțat joi Gondamnarea 
la moarte a lui Sudisman, mem
bru al Biroului Politia al G.G. al 
Partidului Comunist din Indonezia. 
El a fost aGuzat că ar fi participat 
la organizarea îneerGării de lovi
tură de stat de la 1 octombrie 1965. 
In cursul pledoariei rostite de el 
însuși, Sudisman a negat oriGe 
participare la aceste evenimente.

La 16 ianuarie 1967 mi
niștrii apărării ai Franței și 
Angliei, Pierre- Messnier și 
Denis Healey, semnau un a- 
cord prin care cele două 
țări urmau să colaboreze la 
realizarea în comun a unui 
avion de luptă cu geome
trie variabilă (avion ale că
rui aripi se string în timpul 
zborului). După nici 6 luni, 
la 6 iulie 1967, mi
nistrul britanic al apără
rii declara în Camera Comu
nelor, într-o tăcere de ghea
ță, că Franța a anunțat ofi
cial că se retrage din pro
iectul comun G-V, invocînd 
„economii bugetare". Hea
ley s-a grăbit să adauge că 
această hotărîre a guvernu
lui francez nu afectează 
cîtuși de puțin celelalte pro
iecte aeronautice comune — 
proiectele „Concorde" și 
„Jaguar". Aceasta este isto
ria scurtă a avionului fran- 
co-englez G-V., care a ca
potat înainte de a prinde 
aripi.

Multe din speranțele An
gliei au fost spulberate o 
dată cu retragerea 
franceze. La Londra 
sideia că realizarea 
mun cu francezii a 
avion ar putea constitui u- 
nul din atuurile cele mai 
importante, de natură să-i 
deschidă poarta Pieței co
mune. Totodată, avionul 
G-V. urma să fie unul din 
stîlpii politicii britanice la 
„est de Suez" în anii 
1970—1980.

Pentru Anglia, situația 
creată a ridicat un număr 
de probleme noi de ordin 
politic, economie și strate
gic. S-a impus o reconside
rare a întregului program 
aeronautic englez. Mai mul
te soluții sînt examinate în 
momentul de față. O pri
mă alternativă ar fi con
struirea unui avion propriu. 
Pare însă destul de puțin 
probabilă. Unii specialiști o- 
piniază că economia engleză 
nu poate suporta singură 
cheltuiala construirii unui 
astfel de aparat. După cele 
mai optimiste pronosticuri, 
devizul s-ar ridica la cel 
puțin 400 milioane lire 
sterline.

O eventuală colaborare cu 
alte firme vest-europene ar 
fi cea mai avantajoasă din 
punctul de vedere britanic. 
Presa indică în acest sens 
mai multe motive : englezii 
ar avea o parte egală cu 
ceilalți parteneri, costul a- 
vionului ar fi împărțit între 
mai mulți; iar avantajele 
politice ar fi evidente : Lon
dra ar arăta că este dispusă 
„din toată inima" să colabo
reze pe „plan european". 
Dificultățile sînt generate 
de concepția asupra avionu
lui. Britanicii ar dori ca a- 
cesta să fie un aparat cu o 
largă rază de acțiune, pen
tru a fi folosit în teritoriile 
aflate la est de Suez, în 
timp ce țări ca Olanda sau 
Italia nu sînt interesate în 
angajamentele britanice în 
această parte a lumii.

R.F.G. ar dori să-i atragă 
pe englezi la construirea u- 
nui aparat A.V.S. (avion cu 
decolare verticală), la care 
participă și americanii. Se 
pare că o astfel de perspec-

tlvă nu l-ar îneînta preai 
mult pe englezi, scrie zia
rul „Financial Times", de
oarece aceștia s-ar teme de 
concurența firmelor aero
nautice americane.

Cu toate acestea, la Lon
dra se vorbește tot mal mult 
despre realizarea în comun 
cu americanii a unui avion 
G-V, cu toate dezavantaje
le care ar rezulta pentru en
glezi dintr-o astfel de co
laborare. Un „G-V" anglo- 
american ar urma să fie con
struit de către „British 
Aircraft Corporation" și 
firma americană „McDo- 
nell". Deși după cum a- 
rată ziarul „Times", poate 
că în cele din urmă, a- 
paratul comun s-ar realiza, 
englezii „se tem de ponde
rea prea mare pe care ame
ricanii ar avea-o în această 
afacere". Pe lîngă aceasta un 
„G-V“, pe care englezii l-ar 
construi cu firmele america
ne, ar servi ca un atu puter
nic în mîinile celor care se 
împotrivesc admiterii Angliei 
în Piața comună. Tocmai în 
momentul în care englezii 
au pornit o „ofensivă" sus
ținută pentru primirea în 
Piața comună, „relațiile spe
ciale" anglo-americane ar 
căpăta o nouă dimensiune. 
Ceea ce ar aduce noi argu
mente în favoarea acelora 
care consideră că Anglia nu 
este încă destul de „euro
penizată" pentru a deveni 
membru al C.E.E.

In același timp, în cercu
rile politice britanice își face 
loc părerea că dificultățile 
de ordin financiar ar tre
bui să determine autorități
le să renunțe la proiect. Din 
acest punct de vedere este 
semnificativă moțiunea de
pusă în Camera Comunelor 
de deputății laburiști Emrys 
Hughes și William Baxter. 
Ei cer guvernului „să ur
meze exemplul francezilor" 
și să țină seama de „greu
tățile financiare serioase 
care apasă asupra economiei 
engleze".

„Cartea albă" în proble
mele militare, publicată re
cent în capitala Angliei, nu 
conține soluții în această 
problemă. Documentul se 
mărginește să arate că „gu
vernul a autorizat firmele 
aeronautice britanice să con
tinue studierea unui proiect 
modificat „G-V“, în timp 
ce se continuă examinarea 
perspectivelor de colabora
re cu alte țări".

Termenii dilemei rămîn în 
esență aceiași : sau en
glezii vor alege colaborarea 
cu firmele americane și, în 
acest caz, s-ar adăuga o 
nouă barieră în calea admi
terii în Piața comună; sau 
vor opta pentru colaborarea 
„pe plan european" și atunci 
vor trebui să tină seama de 
cerințele partenerilor în 
privința caracteristicilor nou
lui aparat. Față de toate 
acestea, tot mai mulți englezi 
se întreabă dacă Anglia nu 
ar avea mai mult de cîștigat 
renuntînd la planurile mili
tare și dedieîndu-și efortu
rile impulsionării cooperării 
pașnice ce cîștigă tot mai 
mult teren în Europa.

Șerban BERINDEI
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