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Hotărîrea C. C. al P. C. R., 
a Consiliului de Miniștri și a 
Consiliului Central al U.G.S.R. 

cu privire la majorarea 
duratei concediilor de odihnă 

și îmbunătățirea 
reglementării acestora

Bun venit președintelui 
Republicii Islamice Pakistan, 

feldmaresalul Muhammad 
Ayub Khan

La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialist» 
România, Chivu Stoica, astăzi sosește în țara noastră, într-o vizită oficială, 
președintele Republicii Islamice Pakistan, feldmaresalul Mohammad 
Ayub Khan.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia și Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România au adoptat o hotărîre cu 
privire la mărirea duratei minime 
a concediului anual de odihnă și o 
mai bună reglementare a condiții
lor de acordare a acestuia.

Pornind de la grija permanentă 
a partidului și statului pentru îm
bunătățirea condițiilor de viață și 
sănătatea oamenilor muncii pen
tru recompensarea eforturilor de
puse în muncă, în activitatea de 
înfăptuire a planurilor de dezvol
tare economică și socială a țării,

' Pacea
| toamnei

Radu COSAȘU

Tin minte — poate voi lua cu 
mine această imagine în altă lu
me, depinde de o decizie de ul
tim moment — ce îndelungă 
sărbătoare sufletească au fo,:t 
primele zile ale toamnei lui '07, 
într-uu sat de lingă Mangalia.

Totul începuse cu o lovitură 
de maestru : într-o după-a mia
ză posacă, apele invadară plaja, 
adine, vină la gardurile grădi
nilor. O cazemată rămasă din 
îndepărtatul război mondial, ca
zemată pe care copiii se urcau 
ca să înalte zmeie și în ambra- 
zura căreia depozitam de obi
cei betele de cort — ajunsese, 
în mijlocul valurilor, furată oa
menilor, dusă spre larg. O fin- 
tînă — altădată la marginea 
plăjii — era înconjurată de ape 
Si se observa lesne cum un de
miurg bărbos șt vitalist încerca 
să nună sub semnul aceluiași 
destin fîntîni si cazemate. Toa
tă noaptea marea a vuit narcă-n 
grădină, parcă printre struguri, 
în căutarea ferestrelor noastre. 
Dimineața, apele erau la. casele 
lor si ne priveau feciorelnic, ca 
după o escapadă. Cazemata era. 
la locul ei, o fetifă blondă se 
juca pe acoperișul smolit cu un 
cîine nebun de fericire. Plaja 
nu mai avea nisip : nu știai pe 
ce calci. Scoici visate îndelung 
în cîteva orc. scoici care-și pier
duseră substanța, fiindcă nu te 
mai înțepau, nu te îndurerau, de 
o elasticitate care-ți sugera să 
taci tumbe. Pășeai pe un vraf 
nu stelar, ci al unei plane
te inventate în noaptea aceea, 
o materie neomenească che- 
mîndu-te repede să sari ca m 
cline tînăr, ca un om. intrat în 
copilărie înainte de a trăi Plaia 
era pustie : cineva ieșea d'n va
luri și caschete lucea cn un 
grăunte din nisipul dc altădată ; 
o barcă pneumatică se dezum
fla încet. 1" soare ; o pace dul
ce si tlpnsă ca rv-c'-ca se lisase 
veste sat si roi eram vltim'i 
carc-i vedeam lumina nrin ara- 
dini. nrintre bărbile lipovenilor, 
ve miliardele de scoici fărîmate 
si pe sticlele de Pepsi. Pacea 
aceasta din lucruri era tot ce

(Continuare în pag. a Il-a) 

ÎN PAGINA A III-A

DOCUMENTELE PLENAREI
C. C. al P. C. R. 
din 5-6 octombrie

In dezbatere
■l! —1-1.—jp-dErîR4t— ir-S

hotărîrea prevede ridicarea duratei 
minime a concediului de odihnă 
pentru toate categoriile de anga
jați de la 12 zile lucrătoare, cît este 
in prezent, la 15 zile lucrătoare.

Durata concediului pentru fieca
re angajat se va stabili, în raport 
cu vechimea sa în muncă, între 15 
și 24 zile lucrătoare, după cum ur
mează :

Vechimea Durata
în muncă concediului

pînă la 5 ani 15 zile 
lucrătoare

de la 5 — 8 ,. 16 „
de la 8—11 „ n „
de la 11 — 14 18 „
de la 14 — 17 „ 19 „
de la 17 — 20 „ 21 ,,
peste 20 „ 24 „

Pentru tinerii in vîrstă de pînă 
la 18 am. durata concediului de o- 
dihnă urmează a fi de la 18—24 
zile lucrătoare, criteriul de diferen
țiere fiind vîrsta acestora.

Potrivit noilor reglementări, cea 
mai mare parte a salariaților va 
beneficia de o mărire a concediu
lui în funcție de vechimea în 
cîrnpul țnuncii. Astfel, durata me
die a Concediului anual cie odrfîhă 
al angajaților va crește de la circa 
13 zile, la circa 18 zile lucrătoare.

De asemenea, hotărîrea prevede 
acordarea unui concediu suplimen
tar de odihnă de 3—12 zile lucră
toare pentru cei ce lucrează în 
locuri de muncă cu condiții vătă
mătoare sau grele, concediu care se 
poate majora pînă la 24 zile lucră
toare pentru cei care lucrează în 
mediu radioactiv.

Pentru angajații care exercită 
funcții de conducere se prevede a- 
cordarea unui concediu suplimen
tar de 2—5 zile lucrătoare, a cărui 
durată se va diferenția în raport 
cu răspunderea, complexitatea și 
importanța sarcinilor ce le revin.

Sumele ce vor fi plătite în plus 
angajaților drept indemnizație tie 
concediu, ca urmare a majorării a- 
cestuia, se ridică la nivelul anului 
1968 la circa 550 milioane lei.

Proiectul de lege întocmit în baza 
acestei hotăriri urmează a fi su
pus, spre aprobare. Marii Adunări 
Naționale.

Mărirea duratei concediului mi
nim si stabilirea mărimii conce
diului în funcție de anii munciți 
vor asigura condiții mai bune pen
tru odihna salariaților. •

Noua reglementare a concediilor, 
devenită posibilă ca urmare a rea
lizărilor'obținute în economia na
țională, a folosirii mai bune a 
timpului de muncă și a creșterii 
productivității muncii, reflectă pre
ocuparea continuă a partiținlui și 
guvernului pentru îmbunătățirea 
necontenită și ridicarea nivelului 
de viată a oamenilor muncii.

Lucrările Comitetului ce

lor 18 state pentru de

zarmare

PROPUNERILE DELEGAȚIEI RO
MÂNE CU PRIVIRE LA ÎMBU
NĂTĂȚIREA PROIECTULUI DE 
TRATAT DE NEPROLIFERARE A 

ARMELOR NUCLEARE

Tovarășul Niculae Ceausescu,
_> J 7

secretar general al C.C. al P.C.R., 
a primit pe primul ministru 

al Republicii India, Indira Gandhi

Joi dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a primit pe primul 
ministru al Republicii India, Indira 
Gandhi, care a făcut o vizită în țara 
noastră.

La primire au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Aurel Ardeleanu, 
ambasadorul României în India.

Au participat, de asemenea, Ra- 
jeslțwar Dayal, secretar pentru pro
bleme externe in Ministerul Aface
rilor Externe, Pi N. Haksar, secre
tar al primului ministru, Amrik 
Singh Mehta, ambasadorul Indiei 
la București, care însoțesc pe pre
mierul indian,

în timpul convorbirii, care s-a

Plecarea primului ministru al Indiei
Joi la amiază a părăsit Bucureș

tii!] primul ministru al Republicii 
India, Indira Gandhi,.care a făcut 
o vizită oficială în țara noastră în 
calitate de oaspete al președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer.

Premierul indian a fost însoțit de 
Rajeshwar Daval, secretar pentru 
probleme externe în Ministerul A- 
facerilor Externe. P. N. Haksar, 
secretar al primului ministru, Am
rik Singh Mehta, ambasadorul Indi
ei la București, S. Ramachandran, 
secretar adjunct în Ministerul Co
merțului, J. S Mehia, secretar ad
junct în Ministerul Afacerilor Ex
terne, S. Bikram Shah, șeful Proto
colului Ministerului Afacerilor Ex
terne, IC. Natwar Singh, director al 
Secretariatului primului ministru, și 
alte persoane oficiale.

Primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, a sosit la aeroport însoțit 
de președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer.

Erau prezenți Constantin Scarlat, 
ministrul industriei chimice, Mihai 
Suder, ministrul economiei fores
tiere, Matei Ghigiu, ministrul con
strucțiilor pentru industria chimică 
și rafinării, George Macovescu. 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe, Ion Cosma, președin
tele Comitetului executiv al Sfa
tului popular al orașului Bucu
rești, Ion Drăgan, secretar general 
al Consiliului de Miniștri, Aurel 
Ardeleanu, ambasadorul României 
în India' reprezentanți ai conduce
rii unor Ymniștere și altor instituții 
centrale, generali, funcționari su
periori din. Ministerul Afaceri?.): 
Externe, ziariști români și străini.

Au fost de față membrii Amba
sadei Republicii India la București

Pe aeroport erau arborate drape
lele de stat ale Republicii Socialis
te România și Republicii. India. 0 
gardă, militară a prezentai onorul. 

desfășurat într-o atmosferă sinceră, 
cordială, s-a relevat cu satisfacție 
că legăturile dintre cele două țări 
pe plan politic, economic; științific 
și cultural se lărgesc continuu în 
avantajul ambelor popoare, sub- 
liniindu-se că progresele dobîndite 
de fiecare din cele două țări creează 
noi posibilități pentru diversificarea 
și sporirea schimburilor, pentru 
extinderea cooperării economice 
dintre România Și India.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme ale situației interna
ționale, evidențiindu-se însemnăta
tea pe care o are pentru crearea 
unui climat de pace înțelegerea și 
colaborarea între toate popoarele 
lumii, indiferent de orînduirea lor 
socială, clădirea relațiilor dintre 
state pe principiile respectului re
ciproc, al suveranității și indepen
denței naționale, neamestecului în

Cei doi șefi de guverne și-au luat 
un călduros rămas bun.

(Agerpres)
★

De la bordul avionului, primul 
ministru al Republicii! India, Indira 
Gandhi, a adresat o telegramă pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialista România, 
Ion Gheorghe Maurer.

„Părăsind frumoasa fi ospitaliera 
dumneavoastră țară — st spune in

COMUNICAT COMUN 

cu privire la vizita in Republica Socialistă 
România a Excelenței Sale, doamna 

Indira Gandhi, primul ministru 
al Republicii India .

Prințul ministru al Republicii 
India, doamna Indira Gandhi, a 
făcut o vizită oficială în Republica 
Socialistă România, între . 16 și 19 
octombrie 1967, ca oaspete al pre 
ședintelui Consiliului de Miniștri a! 
Republicii Socialisle România, Ion 
Gheorghe Maurer.

în timpul șederii în România, 
înaltul oaspete indian, precum ș 
persoanele care l-au însoțit au vizi 
îat orașele București și Ploiești, în
treprinderi industriale, o unitate 
hortiviticolă, instituții culturale -■ 
artistice, luînd cunoștință de reali
zările obținute in dezvoltarea eco
nomică și culturală a României.

Oaspeții indieni au fost înconju
rați cu căldură și ospitalitate de 
către guvernul și poporul român

Primul ministru al Indiei, Indira 

treburile interne, egalității In 
drepturi și avantajului reciproc.

în legătură cu situația din Viet
nam s-a exprimat îngrijorarea față 
de pericolul grav pe care aceasta 
i| reprezintă pentru pacea mon
dială, pronunțîndu-se pentru res
pectarea dreptului sacru al poporu
lui vietnamez de a-și hotărî singur 
■soarta.

S-a subliniat, totodată, rolul în
semnat pe oare-1 pot avea toate 
popoarele în lichidarea surselor de 
încordare și în soluționarea litigii
lor internaționale spre binele păcii 

•și progresului omenirii.
Primul, ministru al Republicii 

'India a Invitat pe secretarul gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului. Comunist Român și pe soția 

’sa să facă o vizită în India. Invita
ția a fost acceptată cu plăcere.

(Agerpres)

telegramă — doresc să vă adresez 
sincere mulțumiri domnule preșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
guvernului și poporului român 
pentru primirea cordială și priete
nească de care ne-am bucurat In 
tot timpul vizitei.

Părăsesc România cu satisfacția 
de a vedea că relațiile dintre țările 
noastre se dezvoltă și că perspec
tivele de viitor tint bune și promi
țătoare".

Gandhi, a fost primit de către 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român ; cu acest pri
lej a avut loc un schimb de păreri 
privind relațiile româno-indiene și 
unele probleme ale vieții interna
ționale actuale. I'rimul ministru al 
Indiei, doamna Indira Gandhi, a 
adresat secretarului general al Co
mitetului Central a! Partidului Co
mun isi Român, Nicolae Ceaușescu 
«t soției invitația de a vizita India, 
care a fost acceptată cu plăcere.

Primul ministru a! Indiei, Indira 
Gandhi, a fost primit, d? asemenea 
de Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Stat, care i-a oferit un 
dejun.

(Continuare in pag. a V-a)

Președintele Mo
hammad Ayub 
Khan s-a născut 
în anul 1907 in sa
tul Rehana din 
districtul Hazara, 
Pakistanul occi
dental. .4 . studiat 
la Universitatea 
musulmană Ali
garh și la Colegiul 
militar Sandhurst 
din Anglia, intrind 
in rindurile cadre
lor de ofițeri ai 
armatei in anul 
1928. A parcurs 
întreaga ierarhie 
militară, devenind 
in 1951 primul co
mandant - șef al 
forțelor armate 
ale Pakistanului. 
In anul 1959 i s-a 
acordat gradul de 
feldmareșal. Mo
hammad Ayub 
Khan a adus o 
contribuție deose
bită la organiza
rea, înzestrarea și 
instruirea armatei 
pakistaneze.

Feldmare șalul 
Mohammad Ayub 
-Klian a veni! la 
conducerea, țării in anul 1958. Pre
ședinte al partidului de gnvernă- 
mînt — Liga Musulmani Pakista
neză — Mohammad Ayub Khan 
este, potrivit prevederilor Consti
tuției, șef al statului șl guvernului. 
Feldmare șalul Mohammad Ayub 
Khan și-a consacrat activitatea 
realizării unui program de recon
strucție națională, inițiind o serie 
de măsuri menite să asigure îmbu
nătățirea administrației țării și dez
voltarea economiei naționale ; au 
fost înfăptuite reforme importante 
în domeniul agriculturii, justiției 
și învățămîntului.

Conducînd politica externă a Pa
kistanului, președintele Mohammad 
Ayub Khan se pronunță pentru 
dezvoltarea colaborării și înțelege
rii între toate statele — mari sau 
mici — indiferent de sistemul lor 
social.

Relațiile de prietenie fi colabo
rare dintre România și Pakistan au 
cunoscut și cunosc o evoluție pozi
tivă, reflectînd dorința ambelor 
state de a le dezvolta continuu in 
folosul celor două țări, al progresu
lui și păcii în lume.

Cu prilejul vizitelor în Pakistan

T elegramă
—

Tovarășului L. I. BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietic*

Tovarășului N. V, PODGORNll
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășului A. N. KOSlGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

MOSCOVA Dragf tovarăși,

Știrea despre coborîrea lină pe planeta Venus a stafiei automate „Ve
nus 4“ și înfăptuirea, în acest fel, pentru prima oară în istoria cosmonau
ticii, a unei legături interplanetare a fost primită cu vie satisfacție de po
porul român, ca una din remarcabilele cuceriri ale științei și tehnicii so
vietice, oa o nouă și strălucită victorie tn cucerirea spațiului cosmic.

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat, al Consiliului de Miniștri, al întregului popor român și 
al nostru personal vă adresăm calde felicitări pentru această realizare is
torică și urăm savanților, tehnicienilor și muncitorilor, tuturor celor care 
au contribuit la înfăptuirea ei, întregului popor sovietic, noi victorii în 
activitatea pentru construirea comunismului, pentru avîntul științei și 
tehnicii, pentru pacea șl progresul omenirii.

NICOLAE CEAUȘESCU CII1VU STOICA
Secretar general Președintele Consiliului de Stat

al Comitetului Central al Republicii Socialiste Români*  
al Partidului Comunist Român

ION GHEORGHE MAURER
• Președintele

Consiliului de Miniștri 
•1 Republicii Socialiste România

a președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, s-a 
afirmat dorința și hotărîrea celor 
două țări de a căuta noi posibilități 
pentru dezvoltarea relațiilor româr 
no-pakistaneze în domeniile econo
mic, comercial, cultural și tehnico- 
ștlinți'fic, de a încuraja dezvoltarea 
unei cooperări economice multila
terale între România și Pakistan.

Vizita în România a președinte
lui Pakistanului, feldmareșalul Mo
hammad Ayub Khan, se înscrie ca 
o nouă pagină în istoria bunelor 
relații dintre cele două țări, ca o 
contribuție la dezvoltarea continuă 
a legăturilor de prietenie dintre 
România și Pakistan, în interesul 
ambelor popoare, ca o contribuție 
la promovarea înțelegerii și cola
borării între toate popoarele lumii.

Poporul român, animat de senti
mente de simpatie față de poporul 
pakistanez și față de eforturile sale 
îndreptate spre progres economic, 
social și cultural, urează președin
telui Pakistanului, feldmareșalul 
Mohammad Ayub Khan, un căl
duros bun venit în România.

t
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FAPTUL
DIVERS
Elevii in
structorului

Este instructor la un curs de 
calificare din întreprinderea de 
utilaje pentru industria ușoară — 
Tg. Mureș. într-o zi, Ion Costea 
a avut o puternică hemoragie in
ternă. Viafa îi era în pericol. S-a 
făcut apel la tovarășii săi de 
muncă în dimineața următoare, 
medicii au rămas adine impresio
nați văzînd nu mai puțin de 60 
de elevi sosiți să doneze singe 
pentru salvarea instructorului lor. 
Elevi și prieteni.

Doctorul 
minune

Recent, Direcția miliției judi
ciare a arestat un cunoscut in
fractor, Ermil Midoschi (str. A- 
miral Urseanu 4-București) care 
a comis repetate înșelăciuni în 
dauna cetățenilor. Arogîndu-și 
calitatea de medic și funcția de 
director general-adjunct în Mi
nisterul Sănătății și Prevederilor 
Sociale, escrocul a reușit să pă
călească multi creduli, luînd de 
la ei între 1 000 și 15 000 lei 
pentru diferite „servicii". Mai are 
6 condamnări antecedente. Tot 
pentru astfel de fapte. Cercetă
rile pentru trimiterea lui în ju
decată sînt în curs. Este de da
toria cetățenilor înșelați să se 
prezinte la D.G.M. pentru relații.

Plăcerea lui!
Vasile Olaru din comuna Ar

bore (Rădăuți) a spart consătea
nului său Toader Irimescu un 
geam. A fost rugat să-l plătească. 
Costa... 7 lei. N-a vrut. Păguba
șul l-a dat în judecată. Formida
bilul caz de la Arbore a ajuns la 
tribunalul raional. Reclamantul, 
inculpatul plus 5 martori s-au 
deplasat de 3 ori la tribunal. 
Deci 7 țărani au lipsit de la mun
cile cîmpului cîte 3 zile fiecare. 
S-au cheltuit cu procedura, a- 
menda, biletele de călătorie, plus 
valoarea zilelor pierdute, peste 
700 lei. Nemulțumit de sentință, 
vinovatul (Vasile Olaru) a făcut 
recurs, declarînd : „Nu mă las, să 
știu de bine că rămîn numai în 
cămașă și-n...“. Cum se vede, e 
hotărît să meargă pînă-n pînzele 
albe I

La un avion 
de Paris

Ducînd bagajele la un avion 
TAROM ce pleca pe ruta Bucu
rești—Paris, Radu lana, munci
tor la aeroportul Băneasa, a găsit 
în banda transportoare un port- 
moneu voluminos. în el — citeva 
sute de dolari. Om onest, Radu 
lana a depus portmoneul la con
trolul vamal. Din cercetările fă
cute, s-a constatat că banii apar
țin unei cetățene canadiene care 
ne-a vizitat țara. Aceștia au fost 
depuși la Banca Națională pentru 
a fi expediați posesoarei.

Jucati-1* 
încălțați!

Casa creației populare a re
giunii Dobrogea a editat o cule
gere de „Jocuri populare din Do
brogea". Multe dintre jocuri au 
fost înregistrate anterior, pe ban
dă de magnetofon, la Institutul 
de etnografie și folclor. Iată un 
joc din Cerna-Măcin. La bandă 
ascultăm : „Trecui în sus, trecui 
în jos". In carte citim : „Trei 
cuie-n sus, trei cuie-n jos". Ma- 
re-i lumea I închipuiți-vă pe do
brogenii din Măcin jucînd și cîn- 
tînd : „Trei cuie-n sus. trei 
cuie-n jos". La drept vorbind, 
printre atîtea cuie, cum să mai 
joace omul ?

Una mie, 
una tie

9

Trustul 2 instalații-montaje 
București, al Ministerului Indus
triei Construcțiilor, a dat dispo
nibil și autoturismul „Moskvici*  
3 B - 1896. în prealabil, o comi
sie a D.R.T.A. București o eva
luase potrivit gradului de uzură. 
Din comisie a făcut parte și Ido- 
raș Niță, inginer-șef mecanic al 
trustului 2. Deși dată disponibilă, 
trustul bagă mașina în reparație 
capitală, care a costat 11 000 lei, 
și apoi o vinde cu... 8140 lei. 
Cui ? Lui Idoraș Niță. N-a plătit 
omul nici reparația capitală. 
Strașnică afacere / Mai aveți ma
șini ? La loz în plic, cu 6 lei, se 
cîștigă mai greu. Cu dv. mergem 
la sigur 1

Rubrică redactata de :
Stefan ZIDARITA 
Ștefan DINICÂ

cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

FAJETELE
FORMALISMULUI
Ritmul trepidant al industrializă

rii, care face ca în cîțiva ani să 
răsară în Pitești mari combinate și 
uzine, dublînd populația muncito
rească a orașului, imprimă activi
tății organizațiilor de partid un curs 
viu, accelerat. Ce loc ocupă în ca
drul acestui efort general munca po
litică de masă ? Cu cîtă forță și 
rativitate acționează ea asupra 
științei oamenilor ?

Numai anul acesta numărul 
structorilor a crescut cu 20 000. 
firească atenția deosebită 
de comitetul orășenesc de 
muncii politico-educative în rîndu- 
rile acestora. Am asistat într-o sea
ră la o expunere despre situația in
ternațională prezentată într-unul din 
dormitoarele de pe șantierul combi
natului petrochimic. 12 lectori ai co
mitetului orășenesc veniseră în acea 
seară printre constructori. Periodic 
— profesori, medici, juriști, pedagogi 
prezintă expuneri a căror tematică e 
stabilită pe baza unor consultări-son- 
daj a constructorilor. Și faptul că 
după o zi de muncă asistența a fost 
deosebit de atentă șl interesată e nu
mai spre lauda lectorilor. în perioada 
următoare, expuneri
le, ca și întreaga 
muncă politică des
fășurată de comitetul 
orășenesc de partid, 
vor fi axate spre 
dezbaterea documen
telor adoptate de re
centa Plenară a C.C. 
al P.C.R.

Inițiativa, spiritul 
înnoitor al unor or
ganizații de partid 
au determinat folo
sirea unor mijloace 
de muncă politică di
namice. La grupul de 
șantiere 85 Argeș am 
găsit foi volante cu 
puternic efect agita
toric asupra masei 
constructorilor. Comitetul 
intenționează să le extindă în trans
porturi și comerț. La C.I.L., unde 
propaganda tehnică era stînjenită de 
grija navetiștilor de a nu pierde tre
nul. au fost editate broșuri privind 
organizarea rațională a locului de 
muncă ; ele înlocuiesc expunerile, 
oamenii le citesc acasă, apoi la fabri
că participă la seminarli urmate de 
demonstrații practice.

Poate că unul din cele mai va
loroase aspecte ale experienței în 
domeniu] muncii politico-educative 
de masă din Pitești îl constituie ac
tivitatea ziarelor de uzină de la 
U.P.A.C., Combinatul de industrializa
re a lemnului si „Textila". Spre 
deosebire de un șir de ziare 
de uzină care alunecă spre o tema
tică de tip ..magazin" si se speciali
zează în ocolirea aspectelor neplăcu
te, aci ziarul are în obiectiv ziua de 
azi și de mîine a uzinei, spiritul com
bativ accelerează ritmul progresului. 
La C.I.L. Pitești, ziarul, deși abia în 
vîrstă de un an. si-a dovedit matu
ritatea în sprijinirea prin raiduri- 
anchetă, mese rotunde, ediții spe
ciale a acțiunilor privind folosirea 
integrală a timpului de lucru, între
ținerea și folosirea utilajelor, calita
tea produselor, păstrarea avutului 
obștesc.

Multe elemente prețioase în mun
ca politică de masă am întîlnit la 
Uzina de piese auto Colibași. Ca
racteristic pentru felul în care ex
punerile, convorbirile de la om la 
om. ziarul de uzină, agitația vizuală, 
gazetele de perete abordează diferi
tele aspecte ale organizării științifi
ce a producției este modul concret, 
direcția precisă, combativitatea, for
ța agitatorică. în locul chemărilor 
generale de respectare a disciplinei 
muncii, am întîlnit aci desene înfă- 
țișînd un muncitor spunîndu-și cu 
năduf : „Azi lucrez și în locul lui... 
care a uitat să vină la lucru". Gra
ficele de întrecere sînt ținute la zi, 
iar agitația vizuală a renunțat fără 
regrete 
tînd în 
singură 
nute si
(și cîștigul) prin aplicarea unor me
tode de lucru 
multe 
ticole 
vului 
rienta

ope- 
con-

con-
Este 

acordată 
partid

rile, răspund la întrebările cititori
lor. Și ce utilă ar fi generalizarea 
inițiativei de a publica la panoul cu 
noutăți tehnice informații despre 
cele mai moderne realizări tehnico- 
științifice realizate peste hotare în 
acea ramură industrială !

Parte 
muncii 
site cu 
Pitești, 
că aici ele coexistă într-o prea mare 
armonie cu metode formale, ruti
niere, iar uneori, îndeosebi la 
I.P.M.P.B. sau la fabrica de încăl
țăminte „Argeșeana", sînt pur și sim
plu copleșite, sufocate de acestea.

Nu există inamic mai redutabil al 
muncii politice decît formalismul... 
Ai impresia privind diverse lozinci 
că ele sînt expuse spre a dovedi că 
în problema respectivă tovarășii „se 
preocupă", „acționează".

Munca cu cartea ? Iată panouri : 
„Cartea e un ajutor prețios în ridi
carea nivelului cultural" 
„Textila"). Pe cîți oameni 
demnat la citit o asemenea 
tare e altă poveste... Grijă 
calitate ? Priviți : „Calitatea

din aceste modalități ale 
politice de masă sînt folo- 
bune rezultate și la C.I.L. 
„Textila", dar trebuie spus

(fabrica 
i-a în- 
consta- 
pentru 
superi-

ÎNSEMNĂRI DESPRE MUN
CA POLITICĂ DE MASĂ
DIN CITEVA UNITĂJI
PITEȘTENE

orășenesc

la frazeologia goală, prezen- 
schimb cît se pierde dacă o 
mașină merge în gol 10 mi- 
cu cît crește productivitatea

înaintate. Cele mai 
gazete de perete publică ar
pe teme actuale ale colecti- 
respectiv, popularizează expe- 
pozitivă. critică ascuțit lipsu

oară și sporirea producției constituie 
sarcina fiecărui salariat" (U.P.A.C.)... 
Se acționează pentru formarea unei 
opinii de masă combative ? Cum să 
nu I Avem și panou : „Să organizăm 
opinia colectivului împotriva celor 
care încalcă disciplina !“ (la „Texti
la"). Iar pentru a nu uita, se orga
nizează... lozinci.

Conceperea agitației vizuale ca 
simplu mijloc de pavoazare, de or
namentare își găsește o reflectare 
mai mult decît sugestivă în marile 
hale ale fabricii de cherestea fo
ioase din cadrul C.I.L. Zeci de pa
nouri multicolore dau indicații pri
vind normele de protecția muncii. 
Dar altceva decît „Se interzice..." și 
„E interzis..." nu vezi. Nimeni nu 
contestă utilitatea unor asemenea 
panouri, totuși a te limita doar la a 
anunța ce se interzice e cam puțin.

Alteori „decorativismul" se ma
nifestă prin orientarea agitației vi
zuale pe linia stimulării unui elan 
pur declarativ. Așa se ajunge la 
o abundență de urări exclamative, 
zidurile fiind împestrițate cu „Tră
iască... I", „Trăiască... Simțul mă
surii este prețios și prin aceea că 
nu admite banalizarea, bagatelizarea.

Pe vremea bunicilor erau la modă 
în bucătării pînze cu desene și texte 
educative brodate în mal multe cu
lori de genul „Gospodina frumoasă 
face mîncarea gustoasă". Ai impre
sia că uneori se încearcă adaptarea 
acestei tradiții pavoazînd întreprin
derile cu aforisme instructive. „Un 
interior plăcut al locuinței se asi
gură prin asortare și retuș cores
punzător al mobilei" aflăm la fa
brica de mobilă din cadrul C.I.L. 
Sau. în altă parte. „în România pro
tecția muncii e o problemă de stat". 
Desigur, dar e nevoie ca asemenea 
noutăti să împodobească pereții sec
ției prelucrări mecanice la U.P.A.C.?

Fațetele formalismului sînt nume
roase. Despre ce scriu unele gazete 
de perete? La I.P.M.P.B. si C.I.L. 
am găsit articole despre aniversări 
și sărbători, parafrazate după ziare 
și uitate acolo multe săptămîni după 
consumarea evenimentului.

Dar nu e vorba numai despre ce, 
ci și cum sînt scrise unele gazete 
de perete. Iată în secția mecanică 
de la I.P.M.P.B. un articol consa
crat organizării științifice a produc
ției. Nici nu poate fi temă mai ac
tuală. Dar. în loc de referiri con-

crete la stadiul acțiunii întreprinse 
în secție, la rezultatele obținute, la 
piedicile ce se cer înlăturate, teze 
generale despre „importanța" și „ne
cesitatea" și „avantajele". La fabri
ca de cherestea foioase din C.I.L., 
contabilul șef scrie la gazeta de pe
rete despre prețul de cost. Foarte 
bine. Numai că articolul aduce mai 
curînd cu o lecție în care se înșiră 
elementele prețului de cost, cheltu
ielile ce concură direct și indirect 
la obținerea produsului... Doar des
pre ce trebuie făcut aci în fabrică 
pentru a se reduce prețul de cost 
nu se suflă o vorbă.

Vitregite de părinți nepăsători, pa
nouri, grafice ale întrecerii, gazete 
de perete monumentale și impozan
te te întîmpină părăsite (decolorate de 
arșița soarelui de vară sau cu arti
cole indescifrabile din cauza ploilor) 
în halele șl curțile combinatului de 
industrializare a lemnului și 
I.P.M.P.B., altele țintuindu-te cu or
bitele goale ale locurilor rezer
vate (de cîte săptămîni !) pentru 
articole, caricaturi, fotografii. La 
fabrica de cherestea foioase — 
tot pustiu panoul consacrat popu
larizării experienței pozitive „Știați 
că..." (Nu mai e nimic demn 
de anunțat ?). ca și panoul „De 
ce ?“ (Nu mai e nimic de criticat ?) 
Peste drum, la fabrica de cherestea 
rășinoase, grafice ale întrecerii ne
completate cu lunile. Gazeta de pe
rete informează despre propunerile 
făcute la dezbaterea cifrelor de plan 
în ianuarie I Caricaturile din gazeta 
satirică „Ariciul" înțeapă pe cel care 
au lipsit de la lucru în decembrie 
anul trecut. Panoul „noutăților" teh
nice anunță ce reviste a primit bi
blioteca tehnică în... 1965. Secreta
rul organizației de bază, C. Panțu- 
rescu, a aflat de aceste mici scăpări 
doar cînd l-am invitat să le privim 
împreună. Cît despre secretarul co
mitetului de partid, N. Horumbă, s-a 
adresat mirat președintelui sindica
tului : „Uite, dom’le. și le-am spus 
să aibă grijă...".

Organizațiile de partid din Pitești 
au acumulat o experiență bogată în 
domeniul muncii politice de masă. 
Necesitatea valorificării și dezvoltă
rii ei apare deosebit de acută în con
dițiile eforturilor pentru ridicarea 
calitativă a întregii activități econo
mice. pentru înfăptuirea măsurilor 
preconizate de plenara din octom
brie a C.C. al P.C.R. Este păcat ca 
această experiență prețioasă să fie 
umbrită de efectele unor rebuturi 
întru totul evitabile.

Tudor OLARU

O dată cu perfecționările tehnice 
și sporirea cerințelor, aproape în 
totalitatea tipurilor de construcții 
— ale căror profil și volum ocupă 
un coeficient important în planuri
le anuale de investiții (construcții 
industriale, industrial-agrare, so- 
cial-culturale și de locuit etc.) — 
apar probleme de o deosebită im
portanță care solicită cercetarea 
celor mai potrivite mijloace și me
tode pentru realizarea lor în cele 
mai optime și economice condiții. 
Cerințele de confort, eficiență, este
tică, funcționalitate, productivitate 
solicită din ce în ce mai mult expe
rimentarea de laborator, de micro- 
producție, de producție-pilot și a- 
plicarea unor încercări la scară re
dusă, înainte de verificare în con
diții de mare producție.

în repetate rînduri conducerea 
de partid și de stat a atras atenția 
și a trasat sarcini concrete cu pri
vire la numeroase aspecte intere- 
sînd latura organizatorică, tehnică, 
economică și estetică, legate de di
ferite tipuri de construcții, aspecte 
care trebuie studiate și îmbunătă
țite continuu. Pe această linie, în 
multe consfătuiri și colective de 
specialiști s-au făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea și rezolvarea 
deficiențelor ce mai persistă pe 
alocuri. O serie de măsuri și efor
turi au început să-și arate roadele, 
iar numeroase exemple arătate în 
presă și reviste de specialitate vin 
să confirme rezultatele pozitive ob
ținute în practica de toate zilele.

Unul din domeniile despre care, 
însă nu se poate afirma că și-a gă
sit o rezolvare pe măsura planuri
lor de investiții și a construcțiilor 
realizate sau în curs de realizare 
este acela al cercetărilor fundamen-

Foto : A. Cartojaa
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întreprinderi
sibiene

întreprinderea industrială 
raională din Sibiu produce și 
livrează pe bază de comenzi 
diverse articole cu largi între
buințări. Printre altele, produ
ce saltele umplute cu scamă 
de lînă, lungi de 190 cm, late 
de 90 cm și perne umplute cu 
scame de lînă.

întreprinderea sibiană mai 
realizează și unele piese de 
mobilier și diferite alte obiec
te: scaune fixe sau pliante cu 
ramă metalică și umplutură din 
bandă țesută din fire pvc, 
mese și umbrele pliante, șez
longuri metalice basculante, 
împrejmuiri din plasă, cu sau 
fără montanți. Informații su
plimentare se pot obține la 
sediul întreprinderii din Sibiu, 
str. Abatorului 2, telefon 
1.37.97.

PACEA TOAMNEI
(Urmare din pag. I)

mai rămăsese din apa aceea ri 
morților care joacă la orizont 
în zilele toride, uitasem de apa 
morților, și de moarte. Eram li
niștiți : dispăruseră toate Wart- 
burgurile, toate Fiaturile, ca să 
ajungă la gară o femeie fru
moasă plecase cu o căruță, pe 
capră, străbătând satul așa. Au
tobuzul de Mangalia se defecta 
zilnic și nimeni nu se mai ener
va ; trecea la orice oră visa, gol, 
și ne devenise simpatic ca o 
pisică leneșă. Tăcuseră toate 
magnetofoanele cu și fără tran- 
zistori. Toaca bisericii batea u- 
șor ca o șoaptă. De la oficiul 
poștal nimeni nu mai telegrafia 
nimănui. Convorbirile telefonice 
erau reci și tărăgănate. Aștep
tam bafții la post-restantul din 
oraș și nu mă duceam să-i iau 
— ce altă definiție se poate da 
acestei liniști ? Cîinele se juca 
în curte cu pisica, mîncam mul
te roșii fără fasoane, strugurii 
și pepenii păstrau o dulceață 
trainică, la Mangalia se găsea 
cea mai bună casată din Româ
nia. Un poet trecea de două- 
trei ori pe săptămînă cu cursa 
dinspre Vama Veche spre Man
galia. Era atîta pace, încit mi-am 
interzis pînă și mărturisirea

dragostei pe care i-o purtam în
că din adolescență poeziei lui. 
Era singurul regret: unde voi 
mai găsi lumea mirifică în ca
re un scriitor să poată spune 
altui scriitor, ziua-n amiaza 
mare, iubesc fiecare rînd al du- 
mitale ? Lumea aceea mirifică 
era aici, aici unde sufletul se 
bucura că pe lume există talent, 
aici unde marea însăși era in
spirată si crea ușor (așa cum 
unii scriitori se trezesc de di
mineață și tot ce pun pe hîrtie 
e aur curat, cuvinte care se lea
gă singure ca păsările în fraze 
Iar pi spre necunoscutul cald), 
aici unde simțeai citeva clipe-n- 
tr-un lung vestigiu — că ființa 
nu-ți mai e împovărată de in
vidie. Nici o invidie nu tulbura 
natura și implicit natura uma
nă, copil ascultător al naturii- 
mame. Cine a mințit spunînd că 
sosirea toamnei la mare e un 
moment veșnic de tristețe, de
zolare și lacrimă oftată ? Cre- 
zîndu-l, ne-am pune în afara 
naturii și ori de cîte ori omul se 
înstrăinează de natură, eșecurile 
lui sînt fără număr. Pluteam 
mergînd pe pămînt, pe șosea, la 
marginea mării, amețiți de fru
musețe și frumusețea nu e nici
odată dezolantă.

„Arhitectura se poate dispensa 
de cercetarea științifică ?“
tale și aplicative, legate de strin
gentele probleme de arhitectură și 
sistematizare. Este de menționat — 
așa cum preciza și articolul publi
cat în ziarul „Scînteia" nr. 7437 din 
19 august sub titlul „Arhitectura se 
poate dispensa de cercetarea știin
țifică ?“ — că pe linia cercetării, 
problemă esențială și de neînlocuit 
în progresul real, în aplicarea teh
nicii și noului în arhitectură și sis
tematizare. pașii sînt încă timizi 

în actualul cincinal se execută 
un volum important de locuințe la 
orașe și în așezările rurale (circa 
300 000 de apartamente în orașe și, 
luînd în considerare ritmul din anii 
precedenți, circa 500 000 de locuințe 
la sate) Se cunoaște faptul că în 
țara noastră locuințele urbane se 
execută îndeosebi cu structuri con
structive de mare durabilitate (be
ton armat), iar la sate din cărămidă 
arsă, de asemenea foarte durabilă. 
Această caracteristică pozitivă ara
tă că la orașe, actualele locuințe 
vor trebui să satisfacă și cerințf le 
generațiilor care le vor locui peste 
50—100 de ani iar la sate, cel pu
țin pe ale celor ce le vor locui 
peste 30—40 de ani

Valoarea lucrărilor respective de 
la orașe și sate poate fi evaluată la 
30 000 000 000 lei. Consider că anga

jarea unor cheltuieli de acest ordin 
de mărime implică studii adîncite, 
legate de cercetarea modului cum 
aceste spații și eforturi vor fi ușor 
de adaptat la condițiile perspecti
vei mai îndepărtate. Este lesne de 
dedus consecințele ce vor decurge 
dacă un volum atît de important 
construit nu va putea fi adaptat la

ecouri
cerințele și condițiile ce vor exista 
în viitor și cheltuielile deosebit' de 
mari ce se vor cere pentru reame- 
najarea lor Pentru a evita aseme
nea situații se pot realiza tipuri de 
apartamente ușor de adaptat, cu un 
caracter de distribuție cît mai elas
tic. care însă necesită realizarea 
unor tipuri de structuri de altă 
factură decît cele obișnuite. Cerce
tările în acest domeniu ar asigura 
economii de o deosebită impor
tanță, atît pentru etapa de azi. cît 
mai ales pentru cea de perspectivă 

în marile orașe apar din ce în ce 
mai mult probleme legate de îmbu
nătățirea mijloacelor de transport.

reducerea cheltuielilor de dotare și 
echipare, reducerea timpului de de
plasare de la locul de muncă la 
locul de cazare și odihnă, elimina
rea nocivităților în creștere (praf, 
fum, zgomot), îmbunătățirea a- 
provizionării etc. în sate și comu
ne se pune din ce în ce mai mult 
problema ridicării rapide a nivelu
lui de viață cu cheltuieli raționale, 
îmbunătățirea drumurilor și arte
relor de circulație, a condițiilor de 
alimentare cu apă. în toate aceste 
acțiuni, datorită cerințelor în conti
nuă creștere, sînt necesare multiple 
investigații, care să conducă la re
zolvări specifice condițiilor din țara 
noastră. Cercetările în toate aceste 
domenii ar contribui larg să se 
evite unele greșeli și totodată să se 
evite experimentări „pe viu", cu 
toate deficiențele ce se pot ulterior 
constata pe un volum mare de lu
crări tipizate, repetate pe nume
roase obiective și amplasamente.

Dintr-un studiu sumar realizat la 
nivelul unui număr restrîns de ce
tățeni, în ceea ce privește progra
mul pentru locuințe la oraș și la 
sat, a rezultat că numai 6—10 .1a 
sută au ac leași cerințe pentru a- 
celași tip de încăpere Aceasta a- 
rată că este momentul să se stabi
lească teme program pentru locuin

Ce dezvăluie
statistica

FENOMENULUI
ACCIDENT1

Colonel Viorel TAURESCU
șeful Direcției regionale a Milifiei Banat

Deoarece nu se mai produce izolat, 
accidentul de circulafie începe să fie 
denumit „fenomenul accident". Dispusă 
sa caute în legături aparente raportul 
dintre cauză și efect, multă lume îl 
pune pe seama creșterii continue a 
parcului auto. Fără doar și poate, astăzi 
famponările vor fi mai dese ca în urmă 
cu cîjiva ani. Dar stricta respectare a 
normelor de către fofi participarăți i la 
circulația rutieră ne poate feri de conse
cințe funeste. Este concluzia impusă 
de consultarea statisticii accidentelor, 
consultare care înlătură fără putinfă de 
tăgadă mitul inevitabilității și ne în
dreaptă spre direcfiile reale ale unui 
trist fenomen care ucide, mutilează și 
distruge.

Ce ne arată statistica ? Din 302 acci
dente grave înregistrate anul trecut, 41 
se datorează conducerii în stare de 
ebrietate, 50 excesului de viteză, 47 
neacordării 
bicicliștilor, 
de mers și 
lor tehnice, 
ne peste

priorităfii, 71 pietonilor și 
28 nesemnalizării direcției 
a depășirii, 19 defecfiuni- 
36 transportului de persoa- 

... ,___ încărcătură și depășirilor
neregulamentare, 2 adormirii la volan, 
restul — diferitor altor cauze. Sub ra
portul vîrstei și vechimii în profesie 
a conducătorilor aufo angajați în acci
dent, 171, deci mai bine de jumătate, 
au fost calificați în perioada 1962—1966, 
avînd vîrsta între 18 — 25 ani. Există 
și o incidenfă pe zile calendaristice și 
chiar pe ore.

Cele enunțate mai sus, la care se 
adaugă lista a 203 accidente grave 
produse în anul curent, ne dau un ta
blou aproape complet al practicilor 
neregulamenfare semnalate la unitățile 
posesoare de autovehicule, cele mai 
multe accidente grave înregistrîndu-se 
la unităfile Direcției regionale de trans
porturi aufo, Trustului regional de con
strucții, întreprinderilor agricole de 
stat, S.M.T., întreprinderii de transpor
turi Timișoara, D.R.E.T.I.L., la întreprin
derile tutelate de sfaturile populare.

Se cuvine să relevăm mai întîi as
pectul pregătirii profesionale. Pe de o 
parte, este bine cunoscut faptul că în 
cursul celor 6 luni de lecții, școlile de 
șoferi din Arad și Caransebeș nu reu
șesc să dea absolventului întreg baga-

jul de cunoștinje necesare. Pe de alta, 
în sensul noilor norme de circulație 
(mărirea vitezelor, fluidizarea traficului), 
șoferului i se cere o deosebită măies
trie. Pregătirea de după absolvirea șco
lii de șofer rămîne însă necompletafă. 
Și iată de ce vîrsta „fatală” oscilează 
între 18—25 ani, iată de ce alături de 
năravul beției, în statistică încep să do- 
bîndească o proporție crescută pe an 
ce trece accidentele prin neacordarea 
priorității, nesemnalizarea direcției de 
mers, executarea greșită a depășirilor. 
Deși au o răspundere sporită fa)ă de o 
producție strîns legată de efectuarea 
transporturilor, tocmai marile întreprin
deri proprietare de parc auto de pe te
ritoriul regiunii noastre continuă să ne
glijeze cursurile de pregătire și ridicară 
a calificării profesionale a șoferi
lor. Din...................... ' ‘
Banat, difuzat tuturor 
la
Șa, 
s-a , ~
din Făget, Oravțta, Timișoara, Caran
sebeș și Orșova, numărul participanfilor 
nu reprezintă nici măcar 20 la sută din 
efectiv. Și mai grav este faptul că T.R.C., 
D.R.E.F., I.C.I.L., U.R.C.A.P., U.R.C.C. 
și alte întreprinderi nu au făcut nimic 
pentru pregătirea șoferilor anqajafi.

Și mai deficitară este pregătirea omu
lui de la volan în sectorul agricol. în 
repetate rînduri, controlul circulației a 
întîlnit pe drumurile publice tractoare 
agricole neînmatriculate, conduse de 
mecanizatori nepregătifi, în timp ce, fe
nomen curios, pe brazdă se aflau trac
toare rutiere, adică dotate cu personal 
apt să circule. Este o consecinfă a ne
ajunsurilor în repartizarea tractoarelor 
la muncă, dar și a lipsei de interes din 
partea conducerilor de unități pentru 
calificarea personalului. Numai anul a- 
cesta 50 de tractoriști s-au făcut vino- 
vafi de accidente grave sau mortale, 
comifînd.erori elementare.

în statistica citată la început mai fi
gurau, cu un număr de 19 accidente, 
defecțiunile tehnice. Și acestea derivă tof 
din anumite practici greșite, din lipsa 
de control a conducerilor de unități. 
Poate că accidentele ar fi fost mai 
multe dacă controlul de circulație nu 
ar fi ridicat, numai în 1966, peste 1 000

a șoferi- 
planul tematic al D.RT.Ă. 

autobazelor, 
unităfile din Moldova-Nouă, Boc- 

Sînnicolaul-Mare și Lipova nu 
pregătit nici o temă, iar la cele

A

țe și lucrări de masă (școli, dispen
sare, cluburi, cămine, cinematogra
fe etc.), pe baza unor cercetări mai 
ample, astfel ca să existe garanția 
că principalele critici și obiecții se 
vor concretiza și rezolva la nivelul 
temelor-program și mult mai puțin 
la acela al lucrărilor finite. Această 
cercetare ar constitui și o sondare 
anticipată a opiniei beneficiarilor.

Fără a intra în amănunte care nu 
pot fi prezentate în spațiul limitat 
al acestor propuneri, consider că 
din analiza unor subiecte foarte 
stringente — cum ar fi tipuri de 
locuințe în blocuri cu posibilități de 
adaptare la noi condiții de pro
gram, locuințe durabile din mate
riale ușoare, amplasarea teritorială 
a dotărilor și echipărilor pentru a 
permite deservirea în perspectivă 
mai îndepărtată, organizarea' orașe
lor în vederea reducerii timpului 
de deplasare, dotarea și echiparea 
economică a satelor, utilizarea te
renurilor în pantă pentru construc
ții de masă, elemente de arhitectu
ră regională și monumentală româ
nească etc — se poate vedea că a 
sosit momentul să se întocmească, 
de către un for competent, nomen
clatorul problemelor principale de 
cercetare, ale etapei prezente și de 
perspectivă, pe linie de arhitectură 
și sistematizare.

în ceea ce privește nevoia de 
cadre specializate și corespunză
toare, vreau să arăt că în dezvolta
rea orînduirii noastre nu a existat 
în nici un sector excedente de 
cadre ; experiența a demonstrat că 
specialiștii pot fi formați în desfă
șurarea eforturilor pentru realiza- I 
rea și depășirea cerințelor aflate la | 
ordinea zilei.

arh. Dorel DEFOUR i

cerlificaie de înmatriculare ca urmare 
a stării tehnice necorespunzătoare a 
autovehiculelor. In numeroase cazuri, 
în loc să facă cauză comună pen
tru prevenirea accidentelor, șeful de ga
raj sau revizorul tehnic obligă șoferul să 
plece în cursă cu defeefiuni, menfionînd 
pe foaia de parcurs că totul este în re
gulă. Cităm cazul unui șofer de la 
I.G.R. Oravija, răsturnat cu camionul în 
timp ce cobora o pantă, din pricina unei 
defeejiuni la sistemul de frînare. Cerce
tările întreprinse au scos la iveală că, 
în nenumărate rînduri, șoferul sesizase 
șefului de garaj defectul de frînare, dar 
fusese consolat cu cuvintele „lasă că 
merge și așa", în timp ce registrul de 
evidenfă al reviziilor adăuga lună de 
lună reparafia curentă. Totodată, 
poate din grabă, poate din ușu
rință, poate datorită unor presiuni din 
partea serviciilor de producție — și 
fără să se ceară avizul milifiei — se 
încadrează în funefia de șefi de garaj 
sau de coloană, în funcția de revizori 
tehnici, elemente profesional necores
punzătoare. Starea de oboseală accen
tuată a avut și ea, în multe cazuri, 
consecinfe nefaste.

Socotim că „fenomenul accident” nu 
este o fatalitate și că are cauze cît se 
poate de terestre. O analiză științifică, 
care va fine cont de factorii om-drum- 
vehicul, aplicarea și respectarea legii 
vor contribui la bunul mers al produc
ției în toate întreprinderile și instituțiile 
deținătoare de parc auto, ia îmbunătă
țirea circulației rutiere. Recent, într-o șe
dință de analiză organizată la sfatul 
popular regional cu tofi factorii avînd 
atribuții și răspunderi în circulația ru
tieră, s-au luat unele măsuri în acest 
sens. Important este ca ele să fie res
pectate cu strictețe.
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Avantajele apropierii conducerii centrale 
de unitățile administrativ-teritoriale de bază

în vederea perfecționării și mă
ririi eficienței administrației de 
stat, proiectul principiilor de bază 
privind îmbunătățirea organizării 
administrativ-teritoriale a Româ
niei și sistematizarea localități
lor rurale, elaborat de recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R., pro
movează drept un principiu de pri
mă importanță : APROPIEREA 
CONDUCERII CENTRALE DE 
PARTID ȘI DE STAT DE VERI
GILE DE BAZA.

Se dă astfel posibilitatea soluțio
nării, în mod eficient și raționai, 
a problemelor complexe pe care le 
ridică dezvoltarea socială și econo
mică a țării. In cadrul acestui pro
ces, cum e și firesc, organelor lo
cale ale administrației de stat, le 
revin atribuții din ce în ce mai 
mari. Aceste atribuții au sporit sim
țitor și s-au diversificat mai aîes 
în urma Congresului al IX-lea al 
P.C.R., în Directivele căruia se pre
vede valorificarea la maximum, în 
mod economicos, a tuturor resur
selor locale. Or. îndeplinirea aces
tei sarcini presupune, ca o condi
ție importantă, o mare mobilitate 
și eficiență a întregului aparat de 
stat.

Iată de ce, ca urmare a volumu
lui sporit de atribuții acordate ad
ministrației locale (în domeniul in
dustriei locale, al comerțului, cultu
rii, învățămîntului etc) precum și 
în lumina obiectivelor mai mari și 
mai complexe pe care recentele 
documente de partid ni le 
indică — actuala organizare 
administrativă apare ca o haină 
strimtă care încearcă să îmbrace 
dezvoltarea impetuoasă a localită
ților. Principala ei deficiență, așa 
cum proiectul de îmbunătățire a 
organizării teritorial-administrative 
ne-o dezvăluie, constă în e- 
xistența unor verigi interme

diare, complicate, care se inter
pun între conducerea centrală care 
elaborează deciziile și unitățile lo
cale unde acestea capătă viață.

în pofida continuei creșteri a 
aparatului administrativ, sarcinile 
nu se rezolvă nici mai operativ și 
nici mai bine. Aceasta se explică 
și prin faptul, adesea sesizat de 
înșiși președinții sfaturilor regio
nale, că pentru rezolvarea temeini
că și operativă a tuturor proble
melor locale — regiunea, ca ve
rigă administrativă, este mult prea 
întinsă. Totodată, regiunea îngreu
nează informarea cît și controlul 
organelor centrale asupra îndepli
nirii hotărîrilor lor în unitățile de 
bază.

în practica de zi cu zi, existența 
unor verigi intermediare duce la 
crearea unor paralelisme și supra
puneri. lată, în acest sens, un 
exemplu edificator. Transmiterea 
indicatorilor de plan de la sfatul 
popular regional către verigile în 
subordine se face pe două circuite 
paralele. Pe unul din acestea indi
catorii se transmit întreprinderilor 
în mod direct, iar pe celălalt — 
secțiunilor de planificare de la ra
ioane și orașe. Cea de-a doua ope
rație este inutilă, fiind făcută doar 
pentru îndeplinirea unor formali
tăți. Asemenea procedee, întîlnite 
frecvent și în alte activități, 
creează acea abundență de hîrtii și 
adrese sesizate nu o dată.

Pe de altă parte, aceste practici 
— de ocolire a verigilor în subor
dine — au creat acea tendință ca 
unele orașe, care sînt și reședință 
de regiune, să capete o anumită 
prioritate, de pildă, în ceea ce pri
vește dirijarea investițiilor, fiind 
vitregite altele. La exemplele cu
prinse în document, privind acele 
orașe care vegetau în umbra cen-

Dr. Dumitru HOLT
secretar general 

la Comitetul de Stat 
pentru Îndrumarea și Controlul 

Organelor Locale ale Administrației 
de Stat

trelor industriale, aș aminti și Bo
toșanii — localitate care s-a dez
voltat mai lent decît i-ar fi permis 
condițiile existente.

De asemenea, în acest context, 
creat de viața însăși, raionul ca 
unitate administrativă — care în- 
tr-o anumită etapă și-a adus con
tribuția la dezvoltarea forțelor de 
producție de pe teritoriul său — 
nu-și mai justifică în mod eficient 
existența.

Prezența acestei verigi .interme
diare întîrzie și complică traducerea 
în viață a indicațiilor primite de la 
organele superioare, frînează și în
gustează inițiativa organelor locale 
ale administrației de stat de la ora
șe și comune. Operativitatea este, 
după cum se știe, o cerință esenția
lă a unei administrații moderne, e- 
ficiente. Or, în actualul sistem, din 
cauza unui exces de verigi interme
diare, dispozițiile ajung cu mari în- 
tîrzieri la unitatea de bază, care în
făptuiește aceste dispoziții. Pe de 
altă parte se manifestă o tendință 
de restrîngere a competenței orga
nelor orășenești și comunale, o sea
mă de atribuții fiind preluate de 
către raion. S-a ajuns pînă acolo in
cit numirea unor mărunți salariați 
(paznici, portari etc.) să depindă de 
aprobarea comitetului executiv ra
ional. Această restrîngere a compe
tenței organelor locale face ca, pen
tru o seamă de chestiuni curente,

cetățenii să se adreseze spre rezol
vare forurilor regionale, ceea ce 
produce tergiversări, pierderi inu
tile de timp și de forțe, o „umfla
re" artificială a volumului de hîrtii 
pe care trebuie să le mînuiască 
funcționarii sfaturilor populare. în 
afară de aceasta, deși pot fi alcă
tuite, conform normelor legale exis
tente, ținîndu-se seama de trei ca
tegorii diferite, schemele de func
țiuni nu corespund, cu suplețe, par
ticularităților locale, oare sînt de o 
mult mai mare diversitate. Mai 
mult decît atît, existența verigilor 
intermediare a dus la încărcarea în 
mod nejustificat a aparatului admi
nistrativ, făcînd astfel să crească 
fondul cheltuielilor neraționale.

Noua formă de organizare pro
pusă — județul, orașul și comuna 
— simplifică și raționalizează în
treaga activitate administrativă, 
mărește eficiența ei. în noul ca
dru organizatoric se va realiza re
zolvarea mai operativă și mai com
petentă a problemelor, ceea ce va 
contribui la progresul economic, 
social-cultural și edilitar-gospodă- 
resc al localităților urbane și rura
le. Armonios constituit, potrivit 
condițiilor geografice și economice, 
judicios dimensionat ca teritoriu, 
județul alcătuiește o formă de ad
ministrare mai eficientă, 'mai su
plă, mai apropiată de realități, ceea 
ce-i va permite șă realizeze o con
ducere mai avizată,, mai competen-^ 
tă. mai operativă a activității ad
ministrative de pe teritoriul său.

E clar că prin intermediul nou
lui sistem, mai simplu și mai ra
țional decît cel existent, organele 
centrale vor realiza o legătură mai 
bună cu organele locale ale puterii 
și administrației de stat. Astfel, 
directivele C.C. al P.C.R. și hotărî- 
rile guvernului cu privire la ac

tivitățile organelor locale ale ad
ministrației de stat vor ajunge 
mult mai operativ la unitățile te
ritoriale de bază, iar controlul în
deplinirii lor va avea o eficiență 
sporită. Consider, de asemenea, că 
și organele centrale ale adminis
trației de stat, care au contingență 
cu activitățile locale, vor putea să 
asigure o mai largă asistență de 
specialitate și sprijin concret ju
dețelor, municipiilor, orașelor și 
comunelor, dîndu-ie posibilitatea să 
se ocupe cu randament sporit de 
conducerea întregii vieți sociale, de 
buna lor gospodărire, de antrena
rea și participarea maselor la so
luționarea treburilor obștești.

în ’condițiile noii organizări, con
siliile județene, municipale, orășe
nești și comunale vor rezolva cu 
mai multă operativitate probleme
le economice și cetățenești cu res
pectarea strictă a legalității socia
liste. Mă gîndesc în mod deosebit 
la necesitatea ca. în cadrul acțiu
nii de raționalizare administrativă, 
să se delimiteze mai precis atri
buțiile și competențele organelor 
locale, să se stabilească asemenea 
organe colective de conducere care 
să poată adopta operativ deciziile 
și să răspundă efectiv de calitatea 
și eficiența muncii lor. Aplicarea 
acestor principii va duce în mod 
nemijlocit și la ridicarea pe o 
treaptă superioară a muncii admi
nistrației de stat, a răspunderii 
personale a lucrătorilor față ‘ de 
îndeplinirea importantelor sarcini 
care le revin în ceea ce privește 
respectarea legalității socialiste.

în concluzie vreau să subliniez 
că, datorită avantajelor pe care le 
prezintă, noua formă de organi
zare administrativă va constitui 
un puternic factor de accelerare 
a dezvoltării social-economice a 
întregii țări.
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Instalație modernă de gravat cilindri pentru finisarea țesăturilor la uzinele 
textile „30 Decembrie"-Arad

Foto : Agerprei
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Activitate intense 
in portul Constante 
In portul Constanța a început cel mai bogat sezon de 

vitate portuară — cel din perioada rece. In 
șt la cheiuri se înregistrează zilnic, încă de pe acum, 
30 de nave românești și străine, aflate pentru a prelua 
produse destinate exportului, sau pentru a descărca di 
mărfuri pentru nevoile interne. Cargoul „Amorgos", sui. 
vilion grec, descarcă bușteni exotici ce urmează a fi prel 
la noua fabrică de mobilă din Constanța, nava român 
„Midia" a adus un transport de cacao, nava de mare 
„Xing Huo" sub pavilion chinez încarcă tractoare, 
toare, autocisterne și alte produse ale industriei 
constructoare de mașini, iar pe diverse nave se în 
vestea și produse din lemn pentru Italia, Algerr 
alte țări.

În construcție

UN NOU OBIE

INDUSTRIAL

LABORATORUL UZINAL
să devină un fecund centru de creație științifică

J 5» J

I
i
I
I

PITEȘTI (corespondentul „Scîn- 
teii"). -— în zona de est a orașului 
Găești constructorii înalță un 
obiectiv industrial de importanță 
republicană: uzina de piese de 
schimb și reparare a utilajului chi
mic. în componența noii unități vor 
intra o turnătorie și o forjă, secții 
de tratament termic, de cazangerie

și de prelucrări 
este programată 
ducție eșalonat: 
1939 și tn trimestr 
drul ei urmează s<_ 
pa finală peste 3 801 
iectul și utilajele n 
aparțin firmelor rom

ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICA A PRODUCȚIEI

Caracterul tot mai com
plex al problemelor ce se 
ivesc în viața întreprinderii 
modeme solicită cu tot mai 
multă insistență contribuția 
eficientă și neîntreruptă a 
unui nucleu științific uzinal. 
Lucrătorii acestuia, cunos
cători competenți ai multi
plelor aspecte ale procesu
lui de producție, au misiu
nea de a desfășura cercetări 
științifice în vederea depis
tării posibilităților de per
fecționare a producției, a 
sporirii ei cantitative și ca
litative, facilitînd implicit 
— prin soluțiile propuse — 
pătrunderea progresului teh
nic în uzină. Desigur, labo
ratoarele uzinale care există 
astăzi în întreprinderile 
noastre nu îndeplinesc încă 
această funcție decît parțial. 
In multe laboratoare uzi
nale, preocupările legate de 
analiza și controlul produc
ției curente au încă o pon
dere însemnată, nelăsînd 
loc, în suficientă măsură, 
pentru promovarea tehnicii 
înaintate pe baza unor cer
cetări proprii. Eforturi
le depuse pentru dotarea 
lor cu utilaje la nivelul teh
nicii celei mai moderne, 
preocuparea continuă pen
tru creșterea de cadre ele 
specialiști de înaltă califi
care au creat însă premi
sele unui salt calitativ și în 
activitatea laboratoarelor u- 
zinale.

De la aceste premise por
nește proiectul de Directive 
ale C.C. al P.C.R. cu privire 
la perfecționarea conducerii 
și planificării economiei na
ționale, cînd, schițînd mă
suri legate de organizarea și 
concentrarea cercetării știin
țifice, reliefează rolul nou. 
mult mai cuprinzător care 
revine astăzi laboratoarelor 
uzinale. Amplificîndu-se în 
continuare potențialul loi de 
cercetare, ele vor avea în

datorirea de a efectua lu
crări nu numai la solicitarea 
propriei întreprinderi, ci și 
a unor contractant externi. 
Această prevedere garantea
ză atît o utilizare integrală 
și rațională a posibilităților 
existente, cît și întărirea lor 
pe baza beneficiilor reali
zate din contracte. Labora
torul uzinal poate deveni 
deci — ieșind din postura 
unei simple anexe a pro
ducției — un puternic și 
fecund centru de creație 
științifică pentru un întreg 
domeniu. Experiența țărilor 
puternic industrializate con
firmă că, în cadrul nuclee
lor de cercetare ale marilor 
fabrici și combinate, este 
pe deplin posibilă o evolu
ție rapidă în acest sens. 
Prin structura organizatori
că însăși a acestor unități 
se asigură un rol primor,- 
dial laboratoarelor uzinale 
.care sînt dotate la un nivel 
tehnic ridicat. In momentul 
de față însă, în multe din 
întreprinderile noastre, do
tarea laboratoarelor, deși 
foarte modernă, nu este fo
losită la nivelul posibilități
lor. Această anomalie tre
buie sortită unei dispariții 
rapide, deoarece folosirea 
incompletă a dotării în
seamnă nu numai o frustrare 
a economiei naționale de a- 
vantajele ce se pot ob(ine 
prin accelerarea progresului 
tehnic în industrie, ci și pri
mejdia ca aDaratura de cer
cetare, sunusă unei rapide 
uzuri morale, să nu mai fie 
utilizabilă ,.mîine“ pentru 
cercetare. Această stare de 
lucruri creează uneori si si
tuații paradoxale Există co
lective știin'if’ce în alte u- 
nităfi industriale. în institu
te si la catedrele învățămîn
tului superior care resimt 
lipsa unor aparate în activi
tatea lor de cercetare, în 
timp ce aceste aparate se

ing. Alexandru HEINRICH
director general a*  uzinelor „Electroputere“-Craiova

găsesc prin laboratoare uzi
nale, fiind însă incomplet 
folosite. In asemenea cazuri 
efectul este unul singur : 
frînarea progresului știin
țific și tehnic. Iar ca rezul
tat pierderi însemnate pen
tru economia națională-

Prevederile din proiectul 
de Directive vor contribui, 
înainte de toate, Ia o mai 
aprofundată înțelegere a lo
cului și rolului laboratoru
lui uzinal, definitivarea lui 
organizatorică va avansa in 
prim plan. în acest sens, la 
uzinele „Electroputere" se 
procedează la unificarea for
țelor de cercetare ale între
prinderii, dispersate pînă a- 
cum în diverse colțuri ale 
uzinei, într-un centru de 
cercetare unic, avînd în 
subordine 3 laboratoare. în 
acest fel, intenționăm să 
obținem o concentrare a po
tențialului de cercetare, 
ceea ce ne va permite să e- 
fectuăm atît studii cu ca
racter aplicativ (ridicarea 
performanțelor aparatajului 
de înaltă tensiune, a puterii 
actuale de rupere la între
rupătoarele de înaltă ten
siune etc), cît și anumite in
vestigații de interes mai larg 
(studii privind comportarea 
unor noi materiale electro- 
izolante — pe bază de sticlă 
și rășini sintetice. metode 
noi de impregnare a ma
șinilor electrice, reducerea 
pierderilor în circuitul mag
netic al transformatoarelor).

în noul cadru, pentru a 
aduce cercetările pînă la o 
fază înaintată de finalizare 
și a evita trenarea loi ex
cesivă. ne propunem să or
ganizăm în continuare co
lective mixte, formate din 
specialiști ai laboratorului

uzinal, ingineri proiectanți 
din serviciul de concepție și 
ingineri sau tehnicieni care 
lucrează nemijlocit în pro
ducție. Această metodă s-a 
justificat în cercetările pri
vind, de pildă, noua serie de 
transformatoare (cu rezisten
tă sporită la scurt-circuitare), 
durata lor redueîndu-se cu 
cel puțin 30—40 la sută și 
intensifieîndu-se corespun
zător ritmul de asimilare în 
producție. Din păcate nu au 
dispărut încă nici exem
plele negative. Astfel, lipsa 
unei juste coordonări a acti
vității cercetătorilor și a pro- 
iectanților a făcut ca un nou 
tip de separator de sarcină 
să fie introdus în producție 
cu peste un an întîrziere. 
Din acest considerent s-a 
stabilit în uzina noastră că 
rezolvarea unei teme de cer
cetare în colectiv mixt re
prezintă o sarcină de servi
ciu. răspunderea fiind, de a- 
semenea, colectivă. Deși me
toda colectivelor mixte a a- 
vut pînă acum o apli
cație restrînsă, majoritatea 
rezultatelor obținute ple
dează pentru lărgirea apli
cării ei.

Necesitatea obiectivă de a 
realiza o funcționare efici
entă a laboratoarelor uzi
nale face să apară cu preg
nanță și problema cadrelor 
de specialiști. Urmează să 
primim în curînd două 
calculatoare electronice. Fo
losii ea lor cu întreaga 
capacitate presupune pregă
tirea din timp a specialiști
lor (ciberneticieni, electro- 
niști. autonraticieni). în a- 
cest scop, colaborăm cu ca
tedra de electronică a Insti
tutului politehnic din Timi
șoara, unde am trimis ingi

neri din uzină, pentru ridi
carea nivelului de pregătire 
matematică, precum și cu 
facultatea de matematică a 
Universității din Craiova, 
care a organizat cursuri 
pentru alți ingineri din uzi
nă, cu studiile terminate 
încă acum 8—10 ani. Men
ționăm că pe atunci nu tre
buiau încă formulate în lim
baj matematic diferitele 
probleme tehnice, în vede
rea soluționării lor prin cal
cul automat.

Trebuie atras atenția și a- 
supra faptului că actualul 
nomenclator de funcții pen
tru industria constructoare 
de mașini nu ține seama de 
necesitățile laboratorului 
uzinal. El nu cunoaște pos
tul de inginer-cercetător 
sau tehnician-cercetător si 
nici măcar un serviciu de 
cercetare, cum este de fapt 
laboratorul uzinal. în lu
mina proiectului de Directi
ve, situația apare nefireas
că, anacronică. Dacă indus
tria chimică dispune de pre
vederi legislative corespun
zătoare, nu ar fi oare cazul 
ca ele să fie extinse și asu
pra industriei constructoare 
de mașini? Va dispare a- 
tunci și necesitatea înca
drării fictive a celor ce 
lucrează de fapt în cer
cetare, dar nu pot fi men
ținuți decît pe posturi 
rezervate altor funcții, de 
pildă, ca inginer principal 
tehnolog sau controlor. 
Cred că acest sistem de în
cadrare estompează și sim
țul de răspundere al cerce
tătorilor pentru munca lor 
și ca atare trebuie înlocuit 
cît mai repede cu unul 
care să țină seama de rea
lități. In acest caz va trebui 
să se delimiteze clar atri
buțiile și obligațiile perso
nale ale cercetătorilor și să 
se precizeze normele de 
funcționare ale serviciilor de 
cercetare.

încă o problemă este în
chegarea colaborării între 
laboratoarele uzinale — mai 
ales între cele apropiate ca 
profil — căci în momentul 
de față nu există încă o le
gătură suficient de strîn- 
să și permanentă nici pe 
linia informării recipro
ce, nici pe cea a con
lucrării efective. De cele 
mai multe ori, rezultatele 
obținute de specialiștii unui 
laborator uzinal sînt sortite 
să rămînă în „perimetrul” 
respectivei întreprinderi, 
deși ele ar putea să fie a- 
plicate și de altele, scutind 
colectivele respective de a 
lua de la început rezolvarea 
unor probleme. In acest 
scop, cred că ar prezenta 
interes realizarea — cu aju
torul ministerelor de resort 
— a unui sistem operativ și 
eficient de informare și con
lucrare a laboratoarelor u- 
zinale.

Un imperativ al timpului 
este și organizarea unei co
laborări mai strinse între 
laboratoarele uzinale, insti
tutele de cercetări și cate
drele învățămîntului supe
rior. O colaborare per
manentă și sistematică va 
permite specialiștilor să pă
trundă în profunzimea ce
rințelor producției și să a- 
jute la soluționarea unor 
aspecte concrete, oferind 
soluții valabile, atît pentru 
întreprinderea respectivă, cît 
și nenriu economia națio
nală. în acest sens, noi 
căutăm să întărim legăturile 
cu specialiștii din centrele 
universitare mal apropiate 
(Craiova și Timișoara), In
stitutul de cercetare și pro
iectare pentru industria e- 
lectrotehnică (București), 
etc., cir ajutorul cărora do
rim să ridicăm activitatea de 
cercetare din uzină la ni
velul cerut de Directivele 
partidului nostru.
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A MUNCII A CONTRIBUIT IA RENTABILIZARE 

ÎNTREPRINDERII
întreprinderea minieră Oradea a devenit rentabilă. Aceasta 

este principala constatare ce se desprinde din datele defi
nitive ale bilanțului încheiat pe cele trei trimestre expirate 
ale anului în curs. La finele lunii septembrie, pierderile pla
nificate au fost în întregime recuperate. în actele contabile 
s-a deschis un nou capitol: beneficii. în care s-a și înscris 
pînă la această dată suma de 1 700 000 lei. Este primul re
zultat obținut în urma aplicării măsurilor de organizare su
perioară a producției și muncii. Printre aceste măsuri se află 
valorificarea sporită a unor rezerve principale aducătoare 
de economii, reducerea consumului de materiale și a chel
tuielilor de regie, optimizarea desfacerii produselor, trecerea 
de la lucrul în abataje singulare la cel în abataje conjugate, 
concentrarea producției în unele bazine, îmbunătățirea ca
lității produselor etc.

CREȘTE PRODUCȚIA DE ME

TAL A COMBINATULUI SIDE

RURGIC REȘIJA
N.

Constructorii și monforii Întreprinderii de construcții și montaje 
metalurgice din Reșița au predat combinatului siderurgic din localitate 
un nou obiectiv industrial ; hala de pregătire a lingotierelor. Noua 
hală, care se întinde pe mai bine de 2 000 mp suprafață utilă de 
producție, este înzestrata cu un grup de macarale de mare tonaj, 
precum și cu alte utilaje mecanice, menite să asigure un înalt grad 
de mecanizare a lucrărilor de pregătire a garniturilor de lingotiere 
și a podurilor de turnare a oțelului. Construcția se adaugă la alte 
importante obiective industriale noi sau reconstruite. Printre acestea 
se numără un furnal de 700 mc, căruia prin reparații capitale și 
reconstrucție completă i s-au ridicat parametrii tehnici de funcțio
nare, un cuptor pentru oțelărie, de 250 tone capacitate, care con
tribuie la sporirea producției de metal a combinatului cu 60 000 
tone oțel pe an, precum și alte instalații siderurgice ce au dus la 
creșterea productivității muncii și la sporirea producției de metal.
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Dimensiunea socială
și psihologică 
a personajului literar

Direcțiile înnoitoare în proza se
colului XX au readus în discuție 
problema personajului literar. Spe
cificitatea acestui fenomen constă 
în primul rînd într-o mai mare con
știință de sine a literaturii, fiindcă 
niciodată scopurile mărturisite nu 
au coincis mai mult cu eforturile 
scriitorilor de a le traduce în viață. 
Meditația fiind apriori, ea pornește 
dintr-o nouă considerare a proble
mei omului și a inserției sale în 
lume.

Evoluția Istorică a noțiunii de 
personaj literar poate fi urmărită 
în cîteva trăsături esențiale. Anticii 
au creat personajul reprezentativ, 
un exponent al comunității umane 
și sociale din care făcea parte. In 
același timp el era întruchiparea 
unei virtuți unice, în jurul căreia 
gravita întreaga sa personalitate. 
Pe planul mijloacelor literare a- 
ceastă trăsătură se materializa în- 
tr-un epitet adăugat în permanență 
" melui eroului. Se știe, de pildă, 

•'r-lizarea supremă pentru un 
iuțeala în alergare. De 
’.e nu putea fi decît „Ahi- 

de picior". Personajele 
:au caractere, ci opere 
tlcă, după expresia fo- 
gel în legătură cu So
re părțile se supuneau 
•incipiu interior. Aceste 
i au fost păstrate pînă 
sicismului european, 
t proprie eroilor lui 

Racine nu conferă 
iecît cel mult o coor- 
ză suplimentară.

mtroduce în literatură 
determinări de natură 
ă, în primul rînd so- 

.ologice, pînă la cele 
e în opera lui Balzac 

i Rebreanu, de pil- 
constă în aceea 
teratură omul de 

■vine aproape o 
adresîndu-se 

(ui.
rezentare suc- 
ă de noi mal 

atenția asu- 
realități is- 

tipologică și 
>tențială în 
ecolul XX se 
cercarea de 
unui perso- 
i asumă cu 

11. '
.erare și pro- 

„cest sens este 
Malraux. Scriito- 
definea în post- 
( Les Conque- 

creat „un tip 
îmbină aptitu- 

e, cultura și lu- 
în romanul se- 

■lică a tragediei 
i ai operei sînt 

său. „Antagonis- 
. care permit ro- 
itatea sa, nu mai 
Malraux în cele- 
Temps du mepris. 

iui reprezintă o în- 
ire a omului, o ve- 
,iei și a demnității 
cruci ale istoriei au 
ți mai mari de crea- 
umanități. Niciodată 

.a care a fost supusă 
mă nu au fost mai gre- 

ste circumstanțe „poți să 
a sensul cuvîntului artă 

me a da conștiință oame- 
.-spre măreția pe care o ig- 
j ei", spunea același Mal- 

Fapt semnificativ, cartea la a 
i prefață ne-am referit propu- 

un asemenea erou în persoana 
ii Kassner, militant comunist eva

dat din infernul Germaniei naziste. 
Pentru că, în viziunea lui Malraux, 
destinul omenirii se confundă as
tăzi cu revoluția. Omul se defineș
te în raport cu ea, circumstanța e- 
sențială a secolului o constituie 
raportul dintre om și revoluție

în primul rînd, un asemenea per
sonaj posedă o altă conștiință a 
relațiilor sale cu societatea. Tipu
lui individualist din romanul seco
lului al XIX-lea îi corespunde un 
erou conștient de faptul că este o 
individualitate, dar în același timp 
că este produsul unui mediu social. 
Sterilității unei monadologii psiho
logice exacerbate i se răspunde 
printr-o integrare profundă în viața 
unui organism colectiv dinamic, 
angajat într-o operă constructivă. 
Așa sînt Kassner, Garine, Manuel, 
Garcia, Magnin, Kyo, personajele 
lui Malraux ; așa este Robert Jor
dan din Cui îi bate ceasul, roma
nul lui Hemingway ; așa este Bru
net din Les Chemins de la liberty, 
romanul lui Sartre. Omul este în 
primul rînd un cetățean, un partici
pant activ la viața societății. Pro
blematica sa individuală va fi 
strîns legată de aceea a ambianței 
sale Viața sa interioară, trăsătu
rile sale psihice, sînt dependente 
ds viața tuturor. Malraux avea 
dreptate să noteze : „Orice viață 
psihologică este un schimb și pro
blema fundamentală a persoanei 
concrete este de a ști din ce înțe
lege ea să se hrănească" Coordo
natele psihologice și sociale sînt 
cele care situează personajul mo
dern în fața destinului său.

Unii scriitori au postulat adesea 
în luările de poziție teoretice o ati
tudine de neîncredere față de per
sonaj, un scepticism față de ceea 
ce a tost numit „mitul profunzimii" 
în literatură Alain Robbe-Grillet 
s-a tăcut cunoscut printr-o tentativă 
de transformare a personajelor în 
simple obiecte Ceea ce interesea
ză în opera sa ar fi doar situarea

lor. Exercitînd o anumită fascinație 
prin noutatea stilului său și prin 
îndrăzneala
Grillet a influențat o serie de scri
itori Față de modul său de consi
derare a personajului putem avea 
însă o mare circumspecție, deoare
ce în faptul literar el își depășește 
și chiar contrazice concepția. Gae- 
tan Picon remarca în Panorama 
noii literaturi franceze că în roma
nele lui Robbe-Grillet „...personajul 
nu este un obiect. El nu este o

concepției, Robbe-

puncte
de vedere
oglindă Inertă, o privire pură, fi
indcă este direcție a privirii. Adică, 
el împarte lumea în obiecte indife
rente și în obiecte semnificative; 
el reintroduce semnificația și pro
funzimea care i se refuzau".

Personajul este o categorie esen
țială a literaturii și raporturile 
sale cu opera în ansamblu și cu 
autorul reprezintă o problemă capi
tală. El asigură în gradul cel mai 
înalt unitatea adîncă a operei și 
coerența structurii artistice a per
sonalității creatoare. Tudor Vianu 
afirma pe bună dreptate că perso
najul dominant al operei literare 
reprezintă uneori forma internă, 
principiul superior, eidosul lui Plo- 
tin, termenul de la care derivă ace
la de idee. A înlătura din operă o 
categorie atît de importantă în
seamnă să mărturisești o mare ca
rență a conștiinței artistice 
ameninți în modul cel mai

și sâ 
serios

reușita operei. Complexitatea psi
hologică și socială a personajului 
este, dimpotrivă, măsura forței 
creatoare. Mal mult, autorul poate 
să devină el însuși un personaj al 
operei sale și așa se petrece în 
cele mai multe cazuri în care scri
itorii refuză întruchipările obiecti
ve ale umanității. Monumentalita
tea operei constă însă în aceea că 
ea se îndepărtează de creatorul ei, 
ca structură în afara lui, cu viața 
ei proprie. Aceasta este marea 
lecție a operelor durabile din tre
cut și de astăzi. Jason Compson și 
Quentin, Joe Christmas și Găil 
Hightower, Doc Hines sau negresa 
Dilsey, Popeye sau Horace Ben
bow, Ratliff sau Flem Snopes, ma
rile personaje ale lui Faulkner, sînt 
toate un produs al Sudului, inse
parabile de atmosfera care dom
nește aici. Ele trăiesc viața lor pro
prie, zguduită de cataclisme inte
rioare, încadrate într-un mediu spe
cific, sînt existențe In lume.

Personajul literar modern 
profund ancorat în real. 
Goethe în finalul la Faust
personajului său salvarea prin eva
dare în realități transcendente și îl 
făcea să recîștige dreptul la moar
te și locul în imperiul binelui prin
tr-o operă concretă, dătătoare de 
valori practice. Lauda se adre
sează aici muncii, principiului ac
tiv, transformator al naturii. Este 
convingerea care a prezidat toate 
marile înfăptuiri ale civilizației o- 
menești. Fiind angajați într-o ope
ră asemănătoare, literatura noas
tră nu poate să nu-și îndrepte a- 
tenția spre personajul activ, care 
intervine în însăși natura umană și 
o modifică într-un sens superior, 
prin gestul creator de valori.

este 
încă 

refuza

Aurel Drago? MUNTEANU

• Prostănacul — cinemascop :
Kirculescu) — 9 ; 11,30 ; 14 ;
(completare Găteala capului)
18,45 ; 21,15, ~
Excelsior —
9.30 ; 11,45 ;
Expresul de noapte).
• Un idiot la Paris — cinemascop ; Republica (completare 
Perfecțiunea e rotundă) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21,15.
• Cine călărește un tigru ? : Luceafărul (completare Ni-
colae Kirculescu) — 9 ; 11 ; 13 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,30, Grivița 
(completare Orizont științific nr. 8/1967) — 16 ; 18,15 :
20,45, Arta (completare Permanențe) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cenușă și diamant : Central (completare Pictorițele din 
Uzdinsk) — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45.
• Bigamul : Cinemateca — 10 ; 12 ; 14.
• Pasărea Phdnix — cinemascop : Capitol — 8,45 ; 11,30 .
14.30 , 17,30 ; 20.30, Aurora — 8,45 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
• Spartacus — cinemascop (ambele serii) : Festival — 
9 ; 12,30 ; 16,30 ; 20.
• Povestea țarului Saltan : Victoria (completare Expresul 
de noapte) — 9 ; 11,15 ; 13,30 , 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Marele restaurant — cinemascop : Lumina (completare 
Costumul de ceremonie românesc) — 9,15 ; 11,30 ; 13.45 ; 
■“ ; 18,30 ; 20,45.

Program pentru copii : Doina — 9 ; 10. 
Bunicul, Kylijan și eu : Doina — 11,30.
French-cancan : Doina (completare Examenul) — 13,45 ; 
; 18,30 ; 20,45.

_ Sus mîinile, domnilor polițiști ’ î Union (completare 
Arhitectura universului) — 15,30 ; 18 ; 20.30. Munca (corn-

Patria (completare Nlcolae 
16,30 ; 19 ; 21,20, București 

— 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15,Feroviar

8; 10,15; 12.45; 15,15; 17,45; 20,15,’ Modern'—
14 ; 16.30 ; 18.45 ; 21 (la toate completarea
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CINEMA

Noua stagiune 
a Operei

OEDIP"
de G. ENESCU

întreprinderea cine
matografică a orașului 
București oferă elevilor 
posibilitatea obținerii de 
abonamente cinemato
grafice școlare. Posesorii 
abonamentului cinema
tografic au avantajul 
priorității în procurarea 
biletelor de intrare pen
tru oricare cinematograf 
care programează filme 
recomandate elevilor De 
asemenea, pot viziona 
cu prețul de 1 leu ori
care din filmele incluse 
în lista anunțată săptă- 
mînal în presă sau prin 
afișaj.

Toți posesorii abona
mentelor cinematografi
ce școlare vor participa 
în mod gratuit, la tra
gerile trimestriale do
tate cu premii. Abona
mentul cinematografic 
școlar poate fi procurat 
de la oricare cinemato
graf sau de la difuzorii 
voluntari din școli.

Invitație pentru foștii profesori și absolvenți
ai liceului din Calafat

în ziua de 29 octombrie a. c. 
liceul „Independența" din Ca
lafat va sărbători semicente
narul înființării sale. Con
ducerea liceului adresea
ză pe această cale o invitație

către foștii profesori șl absol
venți să participe la sărbăto
rirea evenimentului. Ei sînt ru
gați, de asemenea, să anunțe 
pe adresa liceului și numărul 
de persoane ce vor lua parte 
la festivitate.

româneasca Apia Melifica Carpatina)pletare Albina i
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Parisul vesel — Joje — Filoxera — Congresul lingviștilor : 
Timpuri Noi — 9—21 în continuare.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop : Giulești 
(completare Romanțe) — 10 ; 15,30 ; 18; 20,30, Lira (com
pletare Cancerul metalelor) — 15,30 ; 18 : 20,30, Drumul 
Sării — 17.30 ; 20.

cinema
• Cum să furi un milion — cinemascop . Viitorul (com
pletare Triptic de artă populară) — 15,15 ; 18 ; 20,45.
• Recompensa — cinemascop : Dacia (completare Maxim 
Gasparin) — 7,45—21 în continuare. Popular (completare 
Se răresc norii) — 15,30 ; 18 , 20,30.
• Șeful sectorului suflete — cinemascop : Buzeștl 
pletare Apartamentul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Singur pe lume : T" ' :
- 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop : 
(completare Congresul lingviștilor) — 10,30 ; 16 ; 18,15 , 
Tomls (completare Expresul de noapte) — 9 ; 11,15 ; 13.30 ;

(corn
ii — 10,01» ; io ; zu.ou.
Volga (completare De unde vtn copiii)

Tn viitoarea dansu
lui (La Palatul Cul
turii din Tîrgu-Mu- 

reș)

Foto :
M. Andreescu

15,45 ; 18 ; 20,15, Floreasca (completare Găteala capului) —
9.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Testamentul incașului — cinemascop : Gloria —• 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Melodia — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16.15 ; 18,30 ; 21 (la ambele completarea Nlcolae 
Kirculescu), Flacăra (completare 23 August 1967) — 15.30 ; 
18 ; 20,30.
e Cine voia s-o ucidă pe Jessie ? — cinemascop : Unirea 
(completare Orizont științific nr. 8/1967) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Castelanii : Vitan (completare Mărășești 1917—1967) —
15.30 ; 18 ; 20,30, Moșilor (completare 1001 de desene) — 
16 ; 18,15 ; 20,30, Pacea (completare 23 August 1967) — 
16 ; 18 ; 20.
• Faraonul — cinemascop (ambele serii) : Miorița — 15,30 ; 
19,30, Flamura — 8,45 ; 12,30 ; 16,15 ; 20.
• Secerișul roșu : Colentina — 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Femeia necunoscută *. Rahova (completare Dacă aș fi 
știut ?) — 15.30 ; 18 ; 20,30.
• Canaliile : Progresul (completare Noaptea la drum) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• O zi nu tocmai norocoasă — cinemascop : Drumul sării 
(completare 450 de ani de la tîrnosirea Mînăstirii Argeș) — 15.
• Căutătorii de aur din Arkansas — cinemascop : Cotro- 
ceni (completare Chemarea dragostei) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Omul pe care-1 iubesc : Crîngași (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea București) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Comisarul X — cinemascop : Cosmos (completare Io, 
ștefan Voievod, ctitor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Fantomas se dezlănțuie — cinemascop : Ferentari (com
pletare Hanoi de la răsărit Ia asfințit) 18 ; 20,30.

Bucegi 
; 20,30,

16

teatre
• Opera română : Carmen 

19,30 • Teatrul de stat de ope
retă : Rose Marie — 19.30 • Tea
trul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) . Apus de soare
— 19,30, (sala Studio) : Intîlnire 
cu îngerul — 10,30 «> Teatrul dă 
Comedie ; Troilus șl Cresida — 20 
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) . D-ale carnavalu
lui — 17, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) ; Kean — 20 • Teatrul 
„C. I. Nottara” (sala Magheru) : 
Au fost odată... două orfeline —
19.30, (sala Studio) : Absența unui 
violonce) - 20 * Teatrul Giulești 
(în sala Teatrului evreiesc de 
stat) ; Omul care a văzut moartea
— 19,30 • Teatrul .,Barbu Dela- 
vrancea**  : Viforul — 20 • Teatrul 
„Ion Creangă” ; Mușchetarii mă
găriei sale — 9,30 • Teatrul „Țăn
dărică” : Guliver în țara păpușilor
— 17 e Teatrul satlric-muzical 
,,C. Tănase” (sala Savoy) : Parada 
revistei — 19,30, (sala Palatului) : 
Formația Sincron — 19,30 • An
samblul artistic al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor : Magistrala 
tinereții — 20 n Circul de stat : 
Internațional Circus program —
19.30.

O frumoasă tradiție sta
tornicită în ultimii ani face 
ca deschiderea stagiunii la 
Operă să fie încredințată 
unui opus de căpătîi al lui 
G. Enescu — opera „Oe
dip". Și, de ce să n-o spu
nem, este într-adevăr un 
titlu de deosebită cinste și 
onoare ca instituția care 
găzduiește o manifestare de 
asemenea prestigiu — Ope
ra Română — să dețină în 
repertoriul ei permanent 
unul din cele mai valoroa
se și complexe spectacole 
pe care le cunoaște teatrul 
muzical contemporan.

Cît de complex și, înde
osebi, inedit trebuie 
fi apărut acest 
tacol 
cenii 
mei 
ne-o 
le vremii sau 
contemporanilor: 
de G. Enescu este una din
tre operele cele mai uimi
toare ale muzicii contem
porane", declara marele di
rijor italian Piero Copolla, 
iar criticul și muzicologul 
francez E. Vuillermoz, re- 
ferindu-se la deosebita o- 
riginalitate a. partiturii e- 
nesciene, scria: „Enescu 
și-a fabricat vocabularul 
său, sintaxa și orchestra 
sa. El are moduri de ex
primare absolut personale".

Fire adine meditativă, 
Enescu aducea în Parisul 
primelor decenii ale seco
lului acea sensibilitate pro
prie oamenilor locurilor 
noastre — senina contem
plație ca supremă împli
nire a unei înalte înțelep
ciuni și cuviințe. Ar fi gre
șit să credem că Enescu a 
ignorat cu bună știință că
utările inovatoare atît de 
manifeste în arta anilor 
’20; cunoașterea acestora 
constituia pentru el un act 
de deosebită probitate pro
fesională. Ceea ce respin
gea încă de pe atunci tînă- 
rul muzician, era însă ca
racterul deseori mimetic 
sau strict artizanal al aces
tor investigații. Căci, deși 
în limitele creației sale și, 
în special, în „Oedip", E- 
nescu își apropie multe din 
căutările contemporanilor 
săi. toate acestea sînt inte
grate unei concepții func
ționale stricte ce guver
nează articulațiile cele mai 
mărunte ale acestui im
presionant edificiu sonor.

Omului și măreției sale, 
excepționalelor capacități 
creatoare, puterii de jertfă 
și dăruire de sine. Enescu 
le ridică un monument de 
o valoare umană și artisti
că inestimabilă, aproape 
singulară în arta primei 
jumătăți a secolului nos
tru. Căci ceea ce impresio
nează și astăzi în tragedia 
lui Oedip nu este ciclul atît 
de neverosimil al faptelor 
sale, cît caracterul stenic, 
constructiv și mobilizator 
al luptei celui care, deși 
distrus fizic, renaște din 
propria-i înfrinoere prin e- 
xemplul năzuinței sale 
spre un ideal de puritate 
morală. Astfel. în concep
ția enesciană. „Oedio" de
vine un simbol al atitudinii 
consecvent angajate în a- 
firmarea unor permanente 
valori umane. Dramaturgia 
lucrării, admirabil con
cepută în compartimentele 
ei, reunește într-un ciclu 
deschis cele patru trepte 
ale devenirii umane : naș
terea eroului, afirmarea 
luptei, prăbușirea indivi
duală și victoria pe plan 
social a cauzei celui jertfit 
în luptă. Viziunea real
mente clasică a acestei u- 
nități nu are nimic comun 
cu neoclasicismul de tip 
stravinskian. atît de dis
tant și arid : abstract prin 
definiție. „Oedipus rex" de 
Stravinski era el însusi o 
definiție esențializată a

să 
spec- 

trei de
data pri- 
mondiale,

inedit 
apărut 

l cu peste 
i in urmă.

audiții 
demonstrează cronici- 

mărturiile 
„Oedip

demnității alterate de or
goliu și infatuare.

Enescu a redat însă în 
mod magistral în atitudinea 
eroului său o concepție cu 
totul specifică asupra mar
ții. Nimic din groaza sau 
contorsiunile de tip expre
sionist nu-i tulbură cel de 
pe urmă drum. Această fi
rească acceptare a actului 
final al existenței păstrea
ză, în luciditatea ultimei 
clipe, ceva din viziunea mi
oritică a eroului de bala
dă.

S-a vorbit mult, la tim
pul potrivit, despre virtuți
le spectacolului bucu- 
reștean cu opera „Oedip“. 
Si, desigur, nu este nici
odată inutil de a reaminti 
maniera cu totul excepțio
nală a decorurilor lui Ro
land Laub sau viziunea atît 
de complexă și plurivalen
tă a regiei lui Jean Rînzes- 
cu. Și astăzi, ca în seara 
primelor reprezentații din 
toamna anului 1958, cre
ația actoricească magis
tral concepută a lui David 
Ohanesian — rolul titular 
— captivează. Admirabil 
potentat, mai ales prin a- 
portul cu totul deosebit al 
corului, nucleul dramatic 
al spectacolului — actul al 
treilea — cunoaște dinami
ca unei cumplite tensiuni 
ce se rezolvă irevocabil, a- 
cea „forță dramatică for
midabilă" de care vor
bește A. Honegger.

Și totuși, la nouă ani du
pă premiera bucureșteană, 
spectacolul pare obosit și 
mai ales văduvit de obser
varea atentă a detaliilor 
scenice și muzicale semni
ficative. In mod cu totul 
inexplicabil, preludiul o- 
perei s-a desfășurat într-un 
tempo mult rărit, cu o ex
clusivă preocupare pentru 
corectitudine, iar finalul 
scenei Sfinxului — acea 
scurgere în neființă a 
monstrului — a cunoscut a- 
celași rateu al nesincroniză- 
rii glisando-ului la voce și 
în orchestră etc. Slabele 
retușuri regizorale, de alt
fel binevenite, afectează în
că prea puțin maniera bel- 
cantistă de emisie vocală 
și joc a unor interpreți 
(mai ales în primul act). E- 
xistă o vizibilă neconcor
dantă în cadrul spectaco
lului între concepția sceno
grafica și realizarea cos- ■ 
turnului; decorul atît de 
splendid esențializat în e- 
lementele sale semnificati
ve, apare mai tot timpul 
drapat de falduri, voaluri 
și multe, prea multe jer
be de flori artificiale, 
tind cu tot dinadinsul 
localizeze acțiunea într-un 
ambiguu elenism. Să nu ui
tăm că însuși marele Ei
senstein, condus fiind de 
întruchiparea cît mai plas
tică a ideii sale regizorale, 
realiza cu decenii în urmă 
în „Alexandr Nevski" un 
aparent paradox, o inad
vertență față de costumul 
epocii. Căci. în secolul nos
tru, montări de genul ce
lor realizate în ultimii ani 
la. Bayreuth de Wieland 
Wagner nu fac decît să a- 
propie și mai mult capodo
perele incontestabile ale 
teatrului liric de gustul șl 
sensibilitatea omului con
temporan. Ar fi. de aseme
nea. de dorit ca după zece 
ani de lucru la acest spec
tacol să putem audia în 
rolurile sale de bază și ele
mente noi 
tre scene

Aparent 
deziderate 
probleme de viitor ale spec
tacolului, iar conștiința va
lorii lui actuale nu trebuie 
să împiedice găsirea unor 
mijloace de împrospătare.

ce 
să

ale primei noas- 
lirice.
mărunte, aceste 
constituie totuși

Dumitru AVAKIAN

t V
18,00 — Stadion — Emisiune de 

actualitate sportivă.
18,20 — Buletinul circulației rutie

re.
18,30 — Pentru copii : A.B.C. — 

De ce ?
19,00 — Pentru tineretul școlar : 

Albatros — revistă literară
— Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic.
— Omagiu Iul Octombrie : 

„Puterea muzicii0.
— Interpretul preferat : Mu

zică populară Ia cererea 
telespectatorilor.

21,00 — Reflector.
21,15 — Film artistic : „Tempo di 

Roma" (coproducție franco- 
italiană cu Charles Azna
vour și Marllene Măriși) — 
Premieră.

22.55 — Telejurnalul de noapte.

19,30
19.50
20,00

20,30

Interesul ultimei piese a 
lui Dorel Dorian constă 
îndeosebi în prospectarea 
analitică a universului de 
gîndire și simțire adoles
centin. Cele cinci perso
naje ale piesei se reco
mandă în acțiune drept 
fin opuse (aproape sime
tric opuse), dar există o 
trăsătură de unire care 
le facilitează comunica
rea : vîrsta. Este acea 
vîrstă „de trecere" care 
marchează pe nesimțite 
evoluția de la copilărie 
spre maturitate, vîrstă ne
liniștită a întrebărilor și 
răspunsurilor decisive 
pentru viață. „Corigența" 
la dragoste reprezintă, în 
perspectiva viitoarei evo
luții, un serios cîștig de 
viață, o experiență utilă și 
firească în maturizarea 
lor.

Dramaturgul și-a gîndit 
personajele cu intenția vi
zibilă de a disloca și di
zolva prejudecăți. Fana, 
reprezentînd tipul înde
obște încriminat de „a- 
dolescentă modernă", a- 
trage atenția prin datele 
sufletești care există din
colo de aparențele înșe
lătoare, obligînd la mai 
mult discernămînt și pro
funzime în estimarea mo
rală a semenilor La fel 
stau lucrurile cu Ștefan, 
simpaticul ș> uș'>r~'icul 
„cuceritor", capabil însă

Corigentă la dragoste "
și de mari sincerități: 
comportamentul său ade
sea criticabil nu reprezin
tă „un dat" de caracter, 
ci este expresie vie a „pe
rioadei de trecere', de 
formare, pe care o trăieș
te. Prin Fana și Ștefan, 
dramaturgul reușește cel 
mai bine să redea farme
cul, inconsecvențele și 
„nevralgiile" vîrstei ado
lescentine. Mai puțin izbu
tită artistic este contura
rea „polului*  opus. înțe
legem că dramaturgul a 
intenționat să evidențieze 
în personajul aparent ire
proșabil al Elizei (stu
dioasă, liniștită și cumin
te) drama fetei fără per
sonalitate, 
idee este 
declarativă, 
organic din 
net (a cărui cumințenie — 
educată, voită, autoim- 
pusă — ascunde refulări) 
are mai multă veridicita
te, dar autorul rămîne da
tor în conturarea „surpri
zelor" posibile pe care 
personajul le presupune 

în general, mutațiile 
psihologice ale persona
jelor — pentru că fiecare

dar această 
preponderent 
nu izvorăște 
acțiune. Ra-

PE SCENA TEATRULUI 
ION CREANGĂ"

izbutite 
realizat 
pe sce- 
Crean-

//
S3

dintre cei cinci eroi este 
„altul" la sfîrșitul piesei 
— sînt demonstrate mai 
puțin pregnant de către 
dramaturg Influența re
ciproca este, desigur, 
una din cauzele devenirii. 
Dar spre sfîrșitul piesei, 
acțiunea nu constituie o 
acoperire corespunzătoa
re pentru transformările 
morale petrecute. Se mai 
ivește și o alta deficiența 
de construcție : trecute 
excesiv prin filtrul cam 
alambicat și cu rezonan
țe livrești al dramaturgu
lui, personajele ajung u- 
neori să-și piardă indivi
dualitatea, să vorbească 
la fel, să gîndească la fel, 
exprimînd toate la un loc, 
nediferențiat, gîndul scri
itorului. Această observa
ție nu este de natură să 
anuleze frumusețea sufle-

tească a eroilor, dar poate 
constitui un motiv de re
flecție pentru dramaturg. 
Mai ales că multe din 
„secvențele" piesei (cele 
opt tablouri ale textului 
se succed într-o desfășu
rare parcă cinematografi
că) rămîn exemplare pen
tru intuiția de care dă do
vadă autorul în sondarea 
psihologiei adolescentu
lui. Confruntările Fanei cu 
Ștefan, cele două discuții 
dintre Ștefan și Cristina 
(desfășurate într-o sime
trie de situații, doar ra
porturile dintre protago
niști fiind schimbate) sau 
înfruntarea nu lipsită 
haz „de la bărbat 
bărbat" dintre Ștefan 
Ranet oferă tot atîtea
teresante întîlniri cu gîn- 
duri tinerești, frămîntate, 
pasionate.

de 
la
Și 

in-

Aceste momente sînt, de 
altfel, și cele mai 
din spectacolul 
de N. Al. Toscani 
na teatrului „Ion
gă*.  Regizorul și inter- 
preții vădesc o bună cu
noaștere a particularități
lor de vîrstă și simțire 
specifice „micii lumi" 
create pe scenă. Magda
lena Popovici desenează 
cu multă înțelegere profi
lul spiritual al Fanei, a- 
ceastă prezență tonică și 
captivantă (datorită în
deosebi gîndului ei dina
mic, febril și tumultuos), 
ale cărei trăiri sînt vii, 
adevărate. O secondează 
cu multă dezinvoltură 
George Bănică (Ștefan), 
conferind personajului său 
nu numai învelișul exte
rior al comportărilor sale 
de bravadă, dar și nucleul 
de sensibilitate care une
ori îi justifică circumstan
țe atenuante. Mihai Ioniță 
(în rolul lui Ranet, pe 
care-1 joacă alternativ cu 
Șerban Cantacuzino) ex
primă foarte nuanțat refu
lările și răbufnirile unui 
personaj foarte complicat 
în esență, timid și stingher

în relațiile cu cei din jur, 
dar capabil de surprize, 
în prima parte a rolului 
ei, Sanda Maria Dandu 
(Cristina) reușește să cris
talizeze cu sensibilitate 
emoțiile prin care trece 
eroina ; mai puțin izbutit 
este al doilea moment, în 
care maturizarea se pe
trece cam liniar, iar re
gretele — sugerate — 
n-au forța cuvenită. Mal 
ștearsă, dar și din cauza 
rolului, este Gabriela 
Vlad (Eliza), cu reacții 
monocorde și cu note fal
se în comportarea sceni
că. Particularitățile func
ționale ale decorului sînt 
asigurate corespunzător 
de scenografa Elena For- 
țu; numai că unele 
„locuri de joc" rămîn in
suficient particularizate, și 
spunînd aceasta ne gîn- 
dim îndeosebi la camera 
celor două surori.

Publicul de tineri 
montării realizate de 
Al. Toscani constituie,
rîndul lui, un „spectacol*  
tonic, foarte semnificativ 
în esență Participă cu 
interes la dezbaterea eti
că de pe scenă, reacțio
nează aplicat la mean
drele acțiunii Dovadă că 
piesa lui Dorel Dorian are 
o adresă sigură

al
N. 
la

Călin CALIMAN
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COMUNICAT COMUN

cu privire la vizita primului ministru
al Republ

(Urmare din pag. I)
în cursul vizitei, președintele 

Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer, și primul ministru al 
Republicii India, Indira Gandhi, au 
purtat convorbiri în legătură cu 
evoluția relațiilor româno-indiene 
și unele probleme internaționale 
actuale prezentând interes pentru 
ambele guverne.

La convorbiri, din partea ro
mână au participat s George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Marin Mihai, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Alexandru Constantin Al- 
bescu, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Aurel Ardeleanu, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România la New Delhi, Nicu Șer- 
ban, director a.i. al Protocolului 
Ministerului Afacerilor Externe, și 
Gheorghe Iason. director a. i. în 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea indiană au participat i 
Rajeshwar Day al, secretar pentru 
probleme externe în Ministerul 
Afacerilor Externe, P. N. Haksar, 
secretar al primului ministru, 
Amrik Singh Mehta, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
indiei la București, J. S. Ramachan- 
dran, secretar adițional în Ministe
rul Comerțului, J. S. Mehta, secre
tar adițional în Ministerul Afaceri
lor Externe, S. Bikram Shah, șe
ful Protocolului, și K. Natwar 
Singh, directorul Secretariatului 
primului ministru.

în cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de în
țelegere reciprocă și cordialitate, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România și 
primul ministru al Republicii In
dia au relevat cu satisfacție că 
relațiile dintre cele două țări, în
temeiate pe principiile suveranității 
ți independenței naționale, egali
tății în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc, au înregistrat în ultimii 
ani o dezvoltare continuă.

Subliniind că progresele obținute 
de către cele două țări în dezvol
tarea lor economică și culturală 
creează posibilități sporite pentru 
extinderea și diversificarea relații
lor bilaterale în toate domeniile, 
cei doi prim-miniștri au fost de a- 
cord că există condiții favorabile 
pent-u' lărgirea sferei cooperării 
ecc'' nice, culturale și tehnico- 
ști .fice reciproc avantajoase în
tre România și India.

Schimbul de păreri asupra si
tuației internaționale a evidențiat 
preocuparea comună a guvernelor 
ambelor țări de a asigura menți
nerea păcii și Înfăptuirea securității 
internaționale. Relevînd primejdiile 
care decurg pentru pacea mondială 
din existența unor focare de ten
siune în diferite regiuni ale lumii, 
cele două părți consideră că toate 
statele au datoria de a depune 
eforturi susținute în vederea reali
zării unui climat de destindere 
și Înțelegere internațională, de a-și 
aduce contribuția la rezolvarea 
problemelor litigioase. Ei și-au a- 
firmat respectul față de principiul 
potrivit căruia nu poate fi încu
rajată nici o încercare de a schim
ba prin forță frontierele stabilite. 
Cei doi prim-miniștri au subliniat 
însemnătatea pe care o are sta
tornicirea și promovarea între toate 
statele lumii, indiferent de orân
duirea lor politică și socială, a 
uni r relații întemeiate pe respec
tarea suveranității și independen
ței naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne

a-Joi după-amiază a avut loc 
dunarea Comitetului național pen
tru apărarea păcii, în cadrul că
reia s-a prezentat o informare cu 
privire la activitatea comitetului și 
s-au stabilit unele măsuri organi
zatorice. în funcția de președinte 
al comitetului a fost ales prof, 
univ. Tudor D. Ionescu.

(Agerpres)

TELEGRAME
Președintele Academiei Republi- ■ 

cii Socialiste România, Miron Ni- g 
colescu, și președintele Consiliului I 
General A.R.L.U.S., Mihail Roșianu, ■ 
au trimis instituțiilor similare din | 
Uniunea Sovietică telegrame de fe- I 
licitare pentru remarcabila reali- “ 
zare a științei și tehnicii sovietice, g 
obținută prin coborîrea lină a u- I 
nei stații automate pe suprafața ■ 
planetei Venus și înfăptuirea pri- 2 
mei legături interplanetare.

*
Joi la amiază au părăsit Capi- B 

tala, îndreptîndu-se spre Moscova, | 
academicienii Miron Nicolescu, ■ 
președintele Academiei, și Șerban g 
Țițeica, vicepreședinte, care vor g 
participa la sesiunea jubiliară a ■ 
adunării generale a Academiei de ■ 
științe din U.R.S.S., consacrată H 
semicentenarului Marii Revoluții ■ 
Socialiste din Octombrie.

* 8Directorul general al Institutului 9 
național de statistică și studii e- B 
conomice din Franța, Jean Ripert, | 
conducătorul delegației de econo- ■ 
miști francezi care se află în țara 3 
noastră, a vizitat joi uzinele „Trac- g 
torul", Direcția regională de statis- ■ 
tică Brașov și muzeul „Bran". S

Seara, ambasadorul Franței la g 
București, Jean Louis Pons, a oferit | 
un cocteil în cinstea delegației de » 
economiști francezi. (Agerpres) 3

leii India
și avantajului reciproc. Aceste 
principii întrunesc o recunoaștere 
tot mai largă pe arena internațio
nală.

Cei doi prim-miniștri și-au ex
primat profunda îngrijorare față 
de pericolul pe care intensificarea 
războiului din Vietnam îl repre
zintă pentru pacea mondială. Ei 
au fost de acord că încetarea ne
condiționată a bombardamentelor 
asupra Republicii Democrate Viet
nam constituie o premisă în vede
rea reglementării trainice a pro
blemei vietnameze. Cele două părți 
au fost de acord că problema Viet
namului trebuie soluționată pe 
baza respectării dreptului inaliena
bil al poporului vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta, fără amestec 
din afară, în conformitate cu pre
vederile acordurilor de la Geneva 
din 1954.

în legătură cu situația existentă 
în Orientul Apropiat, cele două 
părți au fost de acord că 
se impune necesitatea unei re
glementări urgente a acestei 
probleme. Ei și-au exprimat 
opoziția față de folosirea forței în 
scopul obținerii de avantaje poli
tice sau teritoriale și și-au reafir
mat poziția potrivit căreia terito
riile ocupate prin forță trebuie 
evacuate. Cei doi prim-miniștri au 
fost de părere că stabilirea unei 
păci trainice în această parte a 
lumii nu poate fi obținută decît 
prin rezolvarea pașnică a diferen
delor, pe baza respectării aspira
țiilor legitime ale popoarelor și a 
suveranității și integrității terito
riale a tuturor statelor din această 
regiune.

Cei doi prim-miniștri și-au ex
primat convingerea că înfăptuirea 
dezarmării generale sub un control 
internațional eficace ar servi drept 
garanție reală pentru o pace trai
nică în lume. Ei au declarat că un 
tratat de nediseminare a armelor 
nucleare trebuie conceput ca parte 
a unui sistem de măsuri menite să 
ducă la eliminarea acestor arme. 
Pentru a fi cu adevărat eficace, 
este necesar ca un asemenea tratat 
să se bazeze pe un echilibru de 
obligații reciproc acceptabil. El tre
buie să ofere garanții reale pentru 
securitatea tuturor statelor, nuclea
re sau nenucleare, și să asigure tu
turor națiunilor, pe bază de egali
tate și fără nici o discriminare, 
drepturi nelimitate de a folosi și 
dezvolta energia nucleară în sco
puri pașnice. El trebuie, de aseme
nea, să prevadă un sistem echita
bil de control aplicabil tuturor ță
rilor, bazat pe principiul egalității 
suverane a statelor.

Cele două părți au subliniat ro
lul și importanța contribuției pe 
care Organizația Națiunilor Unite 
o poate aduce la menținerea păcii 
și la promovarea cooperării inter
naționale. Ei s-au pronunțat în fa
voarea creșterii eficacității acestei 
organizații prin aplicarea consec
ventă a principiilor Cartei și asigu
rarea universalității sale.

Exprimîndu-și satisfacția față de 
faptul că vizita a constituit o va
loroasă contribuție la o mai bună 
cunoaștere reciprocă și la strînge- 
rea relațiilor de prietenie dintre 
România și India, primul ministru 
al Indiei a adresat președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer, și soției invitația de 
a vizita India, la o dată convena
bilă, în scopul continuării acestor 
contacte. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

SPORT
EXEMPLUL FOTBALIȘTILOR
DE LA RAPID

calificarea în dauna unei 
redutabile, după o specta- 

răsturnare de scor : de la 
Plovdiv) la 3—2 (scor gene- 

cu

Atît spațiul restrîns al rubricii de 
sport de ieri cît și considerente care 
se impun după frumoasa victorie a 
fotbaliștilor de la Rapid în primul 
tur al „Cupei campionilor europeni" 
ne determină să revenim asupra me
ciului retur al acestora cu Trakia 
Plovdiv.

Sute de mii, poate chiar milioane 
de amatori de fotbal din țara noas
tră — fiecare după preferință și po
sibilități — au urmărit din tribune, 
la radio sau pe „micul ecran", minut 
cu minut, fază cu fază acest pasionat 
joc, în care „albii" (rapidiștii) și-au 
asigurat 
formații 
culoasă 
0—2 (la 
ral în urma victoriei de acum 
3—0). Nu-i nici o exagerare în afir
mația că, prin jocul lor avîntat, de 
totală dăruire, fotbaliștii giuleșteni 
au prilejuit miercuri după amiază 
momente de adevărată plăcere, de 
deplină satisfacție simpatizanților cu
lorilor clubului, tuturor iubitorilor 
noștri de fotbal, nu puțin „încercați" 
în ultimul timp. Performanta echipei 
noastre este meritorie ținînd seama și 
de faptul că a fost obținută în dauna 
campionilor Bulgariei, țară a cărei 
reprezentativă de fotbal s-a numărat 
printre cele 16 echipe calificate în 
turneul final al campionatului mon
dial de la Londra.

Jucătorii (Răducanu, Lupescu, Mo- 
troc, Dan, Greavu, Dinu, JamaischI, 
Năsturescu, Dumitriu II, I. Ionescu, 
Codreanul, antrenorii (Valentin Stă- 
nescu, Victor Stănculescu), conduce
rea clubului Rapid merită sincere 
felicitări, un călduros „Bravo" ! și 
urări de succes în meciurile viitoare 
din această cea mai importantă 
competiție europeană rezervată echi
pelor de club.

Victoria rapidistă a fost, nu încape 
îndoială, rezultanta voinței nemăsu
rate, a unei dorințe nestrămutate din 
partea întregii formații de a nu pre
cupeți nici un efort în această difi
cilă partidă. Este adevărat, pe par
cursul celor două ore de întrecere,

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL HIE VERDEI 
A AMBASADORULUI BRITANIC

Prim-vicepreședintele Consiliului ambasadorul Marii Britanii la 
de Miniștri al Republicii Socialiste București, la cererea acestuia. 
România, Ilie Verdeț, a primit joi 
după amiază pe John Chadwick, (Agerpres)

„Relațiile româno ■ pakistaneze 
s-au dezvoltat continuu"

Sosirea unei delegații 
guvernamentale a U. R. S. S.
Joi la amiază a sosit în Capitală 

delegația guvernamentală a Uniunii 
Sovietice, condusă de Vladimir 
Alexeevici Kirillin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care va participa la des
chiderea expoziției comercial-in- 
dustriale a Uniunii Sovietice.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întâmpinată de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Gheorghe

COMUNICAT 
privind cea de-a XXIV-a ședință a Comisiei 
permanente a C. A. E. R. pentru agricultură

La Leningrad a avut loc cea de-a 
XXIV-a ședință a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru agricultură.

La ședință au luat parte delega
țiile țărilor membre ale C.A.Ș.R. i 
Republicii Populare Bulgaria, Re
publicii Socialiste Cehoslovace, Re
publicii Democrate Germane, Re
publicii Populare Mongole, Repu
blicii Populare Polone, Republicii 
Socialiste România, Republicii 
Populare Ungare, Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste.

La ședința comisiei, într-o at
mosferă solemnă, președintele Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
agricultură, tovarășul N. Palaga- 
cev, a prezentat raportul „Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie 
și noul tip de relații economice în
tre țările socialiste". în raport și 
în cuvîntările conducătorilor dele
gațiilor țărilor membre ale C.A.E.R. 
s-a arătat că poporul sovietic, și 
împreună cu el popoarele țărilor 
membre ale C.A.E.R., întâmpină 
data jubiliară a celei de-a 50-a a- 
niversări a victoriei Marelui Oc
tombrie cu succese remarcabile în 
dezvoltarea lor economică, cultu
rală și ridicarea bunăstării oameni
lor muncii de la orașe și sate. Ți- 
nînd seama de condițiile social- 
economice concrete, țările membre

Miting de doliu al studenților 
in memoria lui Ernesto Che Guevara

în memoria luptătorului revolu
ționar Ernesto Che Guevara, căzut 
eroie în lupta revoluționară, stu
dent! români și străini din centrul 
universitar București s-au întrunit 
joi după-amiază într-un miting de 
doliu, la Casa de cultură a stu
denților. Participanții au păstrat 
un moment de reculegere în me
moria revoluționarului înflăcărat.

în cadrul mitingului, studenții 
Alberto Tapia din Bolivia, Romu
lus Bena, șeful Comisiei internațio
nale din Uniunea asociațiilor stu
denților din România, Salah Fores, 
din Siria, Gesar Osman din Sudan 
și Mario Mendez din Guatemala 

echipa Rapid a comis unele greșeli 
tehnice și de orientare tactică (pase 
lente sau la adversar, șuturi impreci
se, ratări etc), dar trebuie apreciat 
că toți jucătorii au aruncat în luptă 
forțe nebănuite. Mereu mai proaspeți 
și mai viguroși, cu o voință de gra
nit, ei au luptat eroic, pînă la epui
zare, străduindu-se să nu cedeze nici 
o clipă în fața unui adversar decis să 
păstreze cu orice preț avantajul luat 
pe teren propriu.

Este incontestabil, în meciul de 
miercuri rapidiștii au făcut nu numai 
cel mai bun joc din actualul cam
pionat, ci un joc cu mult superior 
chiar și față de perioada de sfîrșit 
a campionatului trecut cînd, se știe, 
au cucerit titlul național. Echipa a 
dorit și a reușit să se depășească pe 
sine însăși. Comportarea rapidistă 
merită a fi luată exemplu de toate 
formațiile românești de fotbal în 
confruntările internaționale. Publi
cul iubitor de sport cere fotbaliștilor 
noștri să nu se intimideze de even
tualul handicap de goluri ce l-ar a- 
vea de recuperat, de superioritatea 
tehnică a adversarului, de plusul lui 
de experiență competițională ci, ase
meni echipei Rapid, să dea dovadă 
de voință, de o nemăsurată ambiție 
și spirit de luptă pentru a înclina 
favorabil balanța 
sfîrșitul 
zultatul 
noastre 
fruntea 
împlinite că au făcut tot ce au putut, 
că au luptat din răsputeri pentru a 
se comporta cît mai onorabil.

La această partidă entuziasmantă 
pe care greu o poți uita și-au adus 
contribuția — au recunoscut-o înșiși 
jucătorii — aproape toți cei 40 000 
de spectatori. Rîndurile de mulțu
mire adresate publicului prin ziarul 
de specialitate de unul din cei mai 
simpatizați jucători rapidiști — Du- 
mitriu II — sînt o recunoaștere a 
faptului că sprijinul galeriei a fost 
substanțial. Din minutul I și pînă în 
minutul 120, în perioadele de netă 
superioritate, dar în special în mo- 

victoriei, incit, la 
Indiferent de re- 
obținut, echipele 
să poată privi cu 
conștiința datoriei

partidei, 
tehnic 

de fotbal 
sus, cu

Cioară, ministrul comerțului exte
rior, Victor Ionescu, președintele 
Camerei de Comerț, Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și alte persoane oficiale.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice, mem
bri ai ambasadei și specialiști so
vietici aflați la București cu prile
jul organizării expoziției.

(Agerpres)

ale C.A.E.R., sub conducerea parti
delor lor comuniste și muncitorești, 
au realizat transformări radicale în 
agricultură, care asigură construirea 
deplină a societății socialiste. La 
sate au învins definitiv relațiile so
cialiste de producție, care deschid 
perspectiva dezvoltării forțelor de 
producție în agricultură.

Comisia a analizat problemele 
colaborării țărilor membre în ca
drul C.A.E.R. în domeniul mecani
zării și chimizării agriculturii și al 
coordonării principalelor cercetări 
științifice, rezultatele încercărilor 
internaționale de mașini, efectuate 
în anul 1966, precum și rezultatele 
încercărilor pe o perioadă de 3 ani 
(1964—1966) ale soiurilor de cul
turi agricole.

Comisia a aprobat planul său de 
muncă pe anul 1968.

Participanții la ședință au vizitat 
locurile și monumentele istorice ale 
orașului Leningrad, legate de Ma
rea Revoluție Socialistă din Octom
brie, au luat cunoștință, de aseme
nea, de activitatea unor gospodării 
și centre de cercetare științifică în 
domeniul agriculturii.

Ședința comisiei a decurs într-o 
atmosferă de prietenie frățească și 
înțelegere deplină.

au evocat figura marelui revoluțio
nar Ernesto Che Guevara, care a 
adus o contribuție de seamă la 
victoria revoluției eubane și și-a 
consacrat întreaga viață luptei 
pentru cauza socialismului, libertă
ții și independenței popoarelor. 
Vorbitorii au subliniat că prin în
treaga sa activitate, prin inteli
gența și cultura cu care eră în
zestrat, prin înaltele sale calități 
revoluționare, memoria comandan
tului Guevara va rămîne veșnic 
vie în inimile tuturor luptătorilor 
pentru eliberarea popoarelor asu
prite.

(Agerpres)

mentele mai grele ale fotbaliștilor 
noștri, publicul a susținut frenetic 
echipa Rapid care, în acele momente, 
nu apăra numai prestigiul clubului 
din Giulești, ci însuși prestigiul fot
balului nostru. Ne place să credem 
că publicul va fi la fel de darnic cu 
încurajările și în alte meciuri inter
naționale. ale oricărora dintre for
mațiile românești de fotbal.

Atmosfera sărbătorească a acestei 
partide a fost, din păcate, umbrită 
de unele aspecte de nedorit pe teren, 
în timp ce fotbaliștii noștri au in
trat să facă un joc constructiv, ofen
siv, singurul mod de altfel de a ob
ține calificarea, oaspeții au replicat 
prin faulturi numeroase, printr-o vi
zibilă tendință de anti-joc.

în privința arbitrajului, ne-am ex
prima o nedumerire — respectiv de 
ce arbitrul de centru a apărut pe te
ren în tricou negru cu ecuson F.I.F.A. 
și nu în echipament „galben-negru" 
ca al jucătorilor echipei Trakia ?

Ținînd cont de experiența arbitra
jelor la meciurile recente ale echi
pelor noastre la Plovdiv, la Buda
pesta, și, miercuri, la București, ar 
fi poate nimerit ca F.R.F. să se fo
losească mai des de dreptul de a re
cuza pe unii conducători de joc pro
puși de U.E.F.A. la astfel de meciuri 
oficiale...

Ion DUMITRIU

»

- INTERVIU ACORDAT DE PREȘEDINTELE REPUBLICII ISLA
MICE PAKISTAN, MOHAMMAD AYUB KHAN, TRIMISULUI 

SPECIAL RADU VASILIU -
în convorbirea cu ziaristul ro

mân, la rugămintea de a face o a- 
preciere asupra stadiului actual al 
relațiilor pakistanezo-române și a 
perspectivelor acestor relații, Ex
celența sa a spus i „Exprim mulțu
miri guvernului român pentru in
vitația de a vizita țara dv. Am aș
teptat cu nerăbdare momentul cînd 
voi veni în România într-o misiune 
de bunăvoință pentru a mă întâlni 
cu conducătorii dv., cu poporul ro
mân, cînd voi face cunoștință cu 
țara dv., despre care am auzit atâ
tea lucruri frumoase. Conducătorii 
dv., care au venit în Pakistan și cu 
care ne-am întâlnit, ne-au impresio
nat adînc prin clarviziunea și sin
ceritatea lor. Consider că vizitele 
lor au avut rezultate foarte pozi
tive. Prin vizita mea sper că rela
țiile dintre țările noastre se vor a- 
dînci și se vor îmbogăți pe calea 
prieteniei".

Răspunzînd la o întrebare pri
vind preocupările actuale ale gu
vernului și poporului pakistanez, 
eforturile depuse pentru dezvolta
rea economiei Pakistanului și re
zultatele obținute în acest sens, 
președintele Mohammad Ayub 
Khan a menționat i „Noi ne-am 
dobîndit libertatea numai cu apro
ximativ 20 de ani în urmă. Cînd

Pe calea progresului
Am avut prilejul să străbat In 

lung și în lat teritoriul Pakistanului. 
Ceea ce impresionează mai mult la 
primul contact cu această țară este 
vastitatea spațiilor marcate de o 
serie de trăsături specifice. Lăsînd 
in urmă deșertul Sind, o zonă imen
să de nisip, ajungi în regiunea 
nordică Multan, care este un ade
vărat paradis de verdeață. Pe 
cînd Pakistanul de vest luptă 
pentru apă, în est aceasta este un 
inamic care distruge adesea roa
dele muncii depuse într-un întreg 
sezon. Imense întinderi de culturi 
cerealiere alternează cu plantații 
de trestie de zahăr și ceai. în timp 
ce căsuțele de bambus sînt larg 
răspîndite, edificii dintre cele mai 
moderne răsar în toate centrele ur
bane. Peste tot, alături de ceea ce 
este vechi, rămas de pe vremurile 
apuse ale colonialismului, își lăr
gesc aria de cuprindere mlădițele 
noului, produs al Pakistanului in
dependent.

Țara angajează serioase eforturi 
pentru a răpune vestigiile trecutu
lui și a implanta factori ai progre
sului în toate domeniile vieții eco
nomice și sociale. în agricultură, 
rezultatele eforturilor statului sînt 
sugestiv etalate îndeosebi în zona 
întinsă de deșert dintre Caraci și 
Multan unde mari suprafețe au fost 
afectate culturilor cerealiere în 
urma unor intense lucrări de iri
gații. O lucrare de amploare a fost 
înfăptuită la Mangha, lacul de acu
mulare de aici trimițîndu-și apele 
de-a lungul a sute de canale ce 
împăienjenesc întreaga - regiune 
care a fost readusă la viață. Pentru 
a face să crească producția de ce
reale pakistanezii s-au angajat și 
în lupta împotriva unui asemenea 
inamic natural cum sînt pînzele fre
atice saline. In timpul ploilor nive
lul lor crește, ucigînd vegetația și 
provocînd așa-numitele „zone albe’ 
acoperite de sare pe care nu 
crește nimic. Pentru a înlătura a- 
ceste calamități, în zonele respec
tive se forează puțuri de unde se 
scoate apă potabilă pentru irigații 
și care coboară nivelul apei să
rate. în zona centrală a țării, cea 
mai afectată, s-au săpat peste 
4 000 de asemenea puțuri, creîn- 
du-se noi posibilități pentru crește
rea animalelor și sporirea supra
fețelor cultivate.

Eforturile ce se depun în agri
cultură vizează să rezolve deficitul 
actual în asigurarea consumului de 
produse agro-alimentare unul po
por ce numără azi peste 100 mili
oane de locuitori. 62 la sută din 
suprafețele agricole sînt deja iri
gate, dar noi lucrări de amploare 
sînt angajate în acest domeniu.

Obiectivul cel mai important se 
construiește în Tarbela, pe Indus. 
Este o lucrare vastă ce necesită 
investiții de ordinul a 600 milioane 
de dolari. Fiind amplasat pe un te
ritoriu cu joase formații delu
roase, barajul va avea o lun
gime de circa 15 km. Pe locul vi
itorului șantier se fac de acum ni
velările de teren, se construiește 
drumul principal pentru transportul 
materialelor. Ulterior se va con
strui o rețea vastă de canale, care 
pornind de la bazinul de acumu
lare vor cuprinde o suprafață de 
peste două milioane de hectare 
unde se vor cultiva cereale. Pa
kistanezii sînt receptivi la nou și 
organisme speciale studiază expe
riența avansată în agricultură a 
diverselor țări. Prin diverse mij
loace sugestive, noutățile sînt larg 
răspîndite la sate, țăranii fiind a- 
Jutați să înlocuiască unele din me
todele tradiționale prin procedee 
mai eficiente. O atenție specială se 
acordă pregătirii specialiștilor. Pa
ralel, o preocupare de bază este 
aceea de a spori producția de în
grășăminte chimice. Două fabrici 
se află în construcție, iar alte cinci, 
fiecare cu o capacitate de 340 mii 
de tone pe an, vor fi construite în 
1970

Dezvoltarea agriculturii se face 
în paralel cu aceea a industriei. 
Eforturi susținute sînt îndreptate 
spre dezvoltarea unei industrii na
ționale care să pună în valoare, 
în primul rînd, resursele naturale 
și materiile prime proprii, insufi

Pakistanul a devenit Independent, 
a trebuit să ne gîndim la viitorul 
poporului nostru, la standardul său 
de viață. Am început să ne gîndim 
la dezvoltarea resurselor umane, 
materiale, agricole. în consecință, 
am elaborat mai multe planuri 
cincinale, deoarece ne-am dat sea
ma că dacă nu planificăm în amă
nunțime, pe scară națională, nu 
putem obține rezultatele scontate. 
Am realizat pînă acum două pla
nuri cincinale, iar în momentul 
de față sîntem la mijlocul celui 
de-al treilea. Al doilea plan cinci
nal a fost înfăptuit foarte bine și 
a dat rezultate mai bune decît 
ne așteptam. Iată situația actuală i 
în linii mari, producția noastră de 
bunuri de consum satisface nece
sitățile. în prezent, sîntem pe cale 
să trecem la a doua fază a indus
trializării, și anume la crearea in
dustriei grele și constructoare de 
mașini. Avem nădejdi întemeiate 
că, în împrejurări normale, vom 
izbuti să ducem la bun sfîrșit și a- 
ceste proiecte. Toate eforturile pe 
care le-am făcut în domeniul in
dustrial se și reflectă în viața oa
menilor, în faptul că standardul 
de viață a crescut* *.

CIUDAD DE MEXICO 19 (Ager
pres). — A patra zi a întrecerilor at
letice din cadrul „Săptămînii pre- 
olimpice" de la Ciudad de Mexico a 
fost marcată de unele surprize. Fa
vorita probei de aruncarea suliței, 
campioana olimpică Mihaela Penes, a 
evoluat sub posibilități clasîndu-se pe 
locul trei, cu rezultatul de 47,21 m. 
Victoria a revenit atletei Daniela Ja- 
worska (Polonia) cu o aruncare de 
50,76 m, urmată de Misako Kataya
ma (Japonia) cu 49,88 m. O victorie 
oarecum surprinzătoare a realizat și 
polonezul Jan Werner în proba de 
400 m cu timpul de 45” 7/10, înaintea 
americanului William Tommey — 46" 
5/10. Proba feminină de 200 m a re- 
veniț sprinterei Miguelina Cobian 
(Cuba), cu timpul de 23" 1/10, urma
tă de Gabrielle Meyer (Franța) cu 
23" 4/10. Cu un rezultat bun s-a în
cheiat proba de aruncarea ciocanu
lui în care Romuald Klim (U.R.S.S.) 
l-a întrecut pe vechiul său rival, 
Gyula Zsivotski (Ungaria). Klim a 
repurtat victoria cu 70,40 m. urmat 
de Zsivotski cu 68,19 m.

Răspunzînd unei alte întrebări șl 
referindu-se la perspectivele de 

cient utilizate înainte pe plan lo
cal cît șl național. Astfel, lacul de 
acumulare de la Tarbela, pe lîngă 
faptul că va spori suprafețele Iri
gate, va constitui în același timp 
o puternică sursă de energie, pre- 
văzîndu-se o capacitate Instalată 
de 2 milioane kW. Acest fluviu 
de energie impresionant, cu atît 
mai mult pentru o țară care a pă
șit pragul independenței în condi
ții de cruntă înapoiere, se va a- 
dăuga altora, deja existente sau a 
căror producție este prevăzută. La 
Mangla se află de acum instalată 
o putere de 1,4 milioane kW și se 
prevede instalarea a încă 9 tur
bine care vor spori capacitatea a-

însemnări 
de călătorie 

cestui complex pînă la 2 milioane 
kW.

Succesele obținute în dezvolta
rea industriei și planurile îndrăz
nețe ce se aplică In prezent se 
reliefează mai pregnant pe funda
lul a ceea ce a moștenit Pakista
nul. în 1947, la proclamarea inde
pendenței, în țară existau doar cî- 
teva ateliere textile cu o producție 
neînsemnată. Existau și cîteva fa
brici de medicamente, iar cea mai 
importantă unitate industrială o 
constituia un atelier al căilor fera
te, la Lahore. în primii ani, aproape 
totul se importa. Treptat, Pakista
nul a dezvoltat o puternică indus
trie textilă, concentrată la Caraci 
și la Lyallpur. Acest din urmă oraș 
era înainte cunoscut numai ca 
un cantonament militar, dar în 
anii independenței și-a schimbat 
complet profilul, devenind centru 
industrial, universitar, științific. In
dustria textilă produce în prezent 
620 milioane m țesături pe an, sa- 
tisfăcînd integral cererile interne 
și acoperind o bună parte din ex
porturile țării.

Planul cincinal în curs de înfăp
tuire — cel de-al IlI-lea — pe 
perioada anilor 1966—1970, con
stituie un program vast de con
strucție economică.

Pentru dezvoltarea industrială se 
prevede Învestirea a 10 885 mili
oane rupii pakistaneze. Se preco

Deschiderea expoziției
„ASPECTE DIN PAKISTAN"

Vizitând

Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organi
zat joi la amiază, la Biblioteca cen
trală universitară din Capitală, ex
poziția „Aspecte din Pakistan", 
pusă la dispoziție de ambasada 
Republicii Islamice Pakistan în 
Republica Socialistă România. Fo
tografiile prezentate înfățișează o 
parte din realizările obținute de 
poporul pakistanez în industrie, a- 
gricultură, în domeniul învățămîn- 
tului, științei, culturii și artei.

dezvoltare a colaborării economice 
româno-pakistaneze, Excelența sa 
a declarat: „Relațiile economice din
tre România și Pakistan sînt pe 
oale de a se extinde. Volumul co
merțului dintre cele două țări a 
crescut considerabil față de trecut 
Sperăm că acest proces va continua 
și în viitor. Avem cunoștință de 
faptul că România produce o gamă 
variată de mașini și inistalații per
fecționate ; pe noi ne interesează a- 
ceste produse. Sînt sigur, nu-i nici 
o îndoială, că, pe măsură ce trece 
timpul, aria colaborării noastre se 
va lărgi".

La întrebarea referitoare la im
portanța pe care o au în zilele noas
tre contactele dintre șefii de stat, 
președintele Mohammad Ayub Khan 
a subliniat că în lumea contempora
nă, care a devenit atît de mică și 
se află într-un profund proces de 
transformare, problemele majore 
ale vieții internaționale nu pot fi 
rezolvate de un grup restrîns de 
țări, ci de ansamblul statelor. „în 
prezent, a spus d-sa, crește rolul ță
rilor mai mici, crește influența lor".

Președintele a relevat că își 
amintește cu multă plăcere de vizi
ta în Pakistan a președintelui Con
siliului de Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer, și de convorbi
rile purtate cu acel prilej, vizită în 
urma căreia relațiile româno-pakis
taneze s-au dezvoltat continuu.

în încheiere, președintele Pakis
tanului a transmis poporului român 
urări de fericire și pace.

nizează crearea bazei a 23 de gru
pe industriale mijlocii și mici, in 
cadrul cărora se vor ridica sau 
dezvolta 200 de unități industriale. 
Pe lîngă programul de care am 
vorbit mai sus, Pakistanul va con
strui o serie de alte complexe in
dustriale cum sînt : o oțelărie de 
600 000 tone ce va utiliza uriașul 
zăcămînt de minereu de fier de la 
Kalabah, 2 complexe pentru utilaj 
greu și mașini-unelte, o uzină de 
utilaj și echipamente electrice, ter
mocentrala atomică de la Caraci, 
5 complexe de industrializare a 
lemnului, un complex petrochimic 
ce va pune în valoare zăcămintele 
însemnate de gaze naturale (ză
căminte cu conținut de metan din
tre cele mai pure din lume, res
pectiv 99,9 la sută), instalații ce 
vor dubla capacitatea de rafinare 
a petrolului, care se va ridica ast
fel la 4,4 milioane tone pe an.

în vederea traducerii în viață a 
programelor de investiții menite să 
transforme caracterul pronunțat a- 
grar al economiei, a construirii u- 
nei industrii puternice, moderne, 
Pakistanul promovează o politică 
externă de intensă cooperare eco
nomică, în cadrul căreia legăturile 
cu țările socialiste ocupă un loc 
din ce în ce mai important. Astfel, 
pentru anul financiar pakistanez 
1967/68, cel de-al 3-lea an al pla
nului cincinal în curs, țările socia
liste participă la finanțarea pro
gramului de investiții industriale 
într-o proporție necunoscută în tre
cut, de circa 27 la sută.

Relațiile de colaborare româno- 
pakistaneze sînt de dată recentă, 
dar cunosc o linie ascendentă, spre 
avantajul celor două popoare.

Cadrul politia al intensificării 
schimburilor comerciale dintre Pa
kistan și România, precum și pre
misele unei colaborări multilate
rale pe tărîm economic, științific, 
tehnic și cultural sînt deosebit de 
favorabile. Există o identitate sau 
o apropiere a punctelor de vedere 
ale celor două țări într-o serie de 
probleme ale politicii externe ; 
sînt evidente aspirațiile comune de 
progres ale popoarelor român și 
pakistanez.

în prezent, relațiile prietenești 
româno-pakistaneze vor cunoaște 
unul din cele mai importante eve
nimente din cursul dezvoltării lor 
rapide, prin vizita oficială în țara 
noastră a președintelui Pakistanu
lui, feldmareșalul Mohammad 
Ayub Khan.

Marin DUMITRESCU

expoziția Foto : M. Cioc

Cu acest prilej au rostit scurte 
cuvîntări Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S., și Jamsheed 
K. A. Marker, ambasadorul Pakis
tanului la București.

La vernisaj au fost prezențf 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, I.R.R.C.S., oa
meni de artă și cultură, ziariști, 
precum și membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)



LUCRĂRILE COMITETULUI CELOR
18 STATE PENTRU DEZARMARE JJ RUTA

Propunerile delegației române cu privire 
la îmbunătățirea proiectului de tratat

Deplasări în presa americană în 
oficială

1

legătură cu poziția PĂMI NT-VENUS

I

de neproliferare a armelor nucleare
GENEVA 19. — Corespondentul 

Agerpres H Liman transmite : în 
ședința de joi dimineață a Comi
tetului celor 18 state pentru dezar
mare a luat cuvîntul șeful delega
ției române; ambasadorul N. Eco- 
bescu.

în cuvîntul său, reprezentantul 
Republicii Socialiste România, re- 
mareînd că prezentarea în Comi
tetul celor 18 state pentru dezar
mare. la 24 august a.e., a unui 
proiect de tratat privind neproli
ferarea armelor nucleare sub forma 
a două texte identice a prilejuit 
delegațiilor prezente un prim tur 
de orizont asupra documentului, a 
subliniat că în cursul dezbaterilor 
au fost exprimate numeroase con
siderente, propuneri: de modificare, 
sugestii și amendamente referi
toare la căile și modalitățile de 
rezolvare a problemei nedisemină- 
rii armelor nucleare. în acest sens, 
el a amintit propunerile concrete 
supuse comitetului de delegațiile 
Suediei, Mexicului, R.$.U, pre
cum și considerentele și sugestiile 
avansate de numeroase alte dele
gații, ca acelea ale Birmaniei, 
Braziliei, Etiopiei, Indiei, Italiei 
ți Nigeriei.

Aceste intervenții, izvorîte din
tr-un spirit constructiv și de sin
ceră cooperare, demonstrează, duoă 
părerea noastră — a declarat vor
bitorul — pe lingă atașamentul față 
de ideea neproliferării, faptul că ac
tualul proiect de tratat necesită 
încă modificări, adăugiri și îm
bunătățiri. Pronunțîndu-se pen
tru studierea cu grijă și răbdare de 
către Comitetul celor 18 state a 
acestor propuneri, incit să se aducă 
acordului acele corective de care, 
în mod indispensabil, are nevoie, 
vorbitorul a spus in continuare : 

Delegația română a avut prilejul 
să expună pe larg poziția Româ
niei cu privire la problema nepro
liferării armelor nucleare. Pornind 
de la înțelegerea faptului că avem 
datoria să ne aducem contribuția 
și în acest stadiu al lucrărilor — 
stadiul de examinare și redactare 
a tratatului pe bază .de texte con
crete — delegația romană prezin
tă oficial comitetului, din însărci
narea guvernului Republicii Socia
liste 
cru 
giri 
vire 
cleare.

In continuare, el a dat citire do
cumentului de lucru cuprinzînd 
propuneri de modificări și adăugiri 
îa textul inițial, între care :

adăugarea, în preambul, a unul 
paragraf ..suplimentar .care preci
zează că „lichidarea pericolului 
unui război nuclear este posibilă 
numai prin încetarea producției de 
arme nucleare, interzicerea folosi
rii armelor nucleare și distrugerea 
tuturor stocurilor existente de ase
menea arme și a mijloacelor de 
transportare la țintă a acestora" ;

introducerea unei mențiuni prin 
care să se prevadă că tratatul tre
buie „bazat pe următoarele prin
cipii :

a) tratatul să nu lase nici o por
tiță care să permită țârilor nucle
are sau nenucleare să răspindească 
arme nucleare direct sau 
sub orice formă ;

b) tratatul să cuprindă 
libru reciproc acceptabil 
punderi și obligații intre statele 
nucleare și nenucleare ;

c) tratatul să fie un pas in di
recția realizării dezarmării gene
rale și totale și, în special, a dezar
mării nucleare ;

d) tratatul să cuprindă prevederi 
acceptabile și practice, care să-i a- 
sigure eficacitatea ;

e) nici o prevedere a tratatului 
nu trebuie să afecteze dreptul ori
cărui grup de state de a încheia 
tratate regionale menite să asigure 
absența totală a armelor nucleare 
de pe teritoriile respective".

Documentul român propune in
troducerea unui paragraf nou care 
afirmă „dreptul deplin al tuturor 
statelor, posesoare și neposesoare 
de arme nucleare, de a efectua cer
cetări asupra aplicațiilor pașnice 
ale energiei nucleare și de a utili
za energia nucleară în scopuri paș
nice, atît in prezent, cît și în vii
tor, pe bază de egalitate și fără 
nici o discriminare". De asemenea, 
în legătură cu preambulul, se pro
pune introducerea unei modificări 
care să prevadă „interzicerea folo
sirii armelor nucleare", ca măsură 
de primă însemnătate în vederea 
destinderii internaționale. întăririi 
încrederii între state în scopul de 
a facilita încetarea producției de 
arme

Gu 
tului 
rarea 
re, potrivit cărora : 
prezentul tratat posesoare de arme 
nucleare se obligă să întreprindă 
măsuri concrete in vederea înce
tării producției de arme nucleare, 
reducerii si distrugerii, la d"ta cea 
mal curînd posibilă, a armelor nu-

România, un document de hi- 
conținînd modificări și adău- 
la proiectul de tratat cu pri- 
la ne proliferarea armelor nu-

indirect,

un eclii- 
de răs-

nucleare.
privire la articolele proiec- 
de tratat, se propune inse- 
a două articole suplimenta- 

„părtile la

cleare și a mijloacelor de transpor
tare la țintă a acestora.

Dacă in termen de 5 ani de la 
data intrării in vigoare a prezen
tului tratat nu se vor întreprinde 
asemenea măsuri, părțile vor exa
mina situația-creată și vor hotărî 
asupra măsurilor ce urmează a fi 
întreprinse".

„Părțile care posedă arme nu
cleare se obligă în mod solemn că 
niciodată și în nici o 
nu vor folosi armele 
nu vor amenința cu 
cestor arme împotriva 
nu posedă arme nucleare și care 
se angajează să nu producă și să 
nu dobîndească arme nucleare".

în continuare, reprezentantul Ro
mâniei, subliniind că prezentarea 
detaliată a documentului de lucru 
va face obiectul unor intervenții 
viitoare, a expus cîteva din prin
cipalele 
cument, 
care se 
nești și 
sprijină.

Astfel, cu privire la ideile de 
bază cărora documentul le dă ex
presie, el a arătat că o primă ca
tegorie are în vedere inserarea în 
preambulul tratatului a cerințelor 
fundamentale formulate de Adu
narea Generală a O.N.U. Coordona
tele acestea, care țin de însăși 
esența tratatului, sînt reproduse 
ad literam de propunerile române.

O altă categorie a propunerilor 
are ca obiect situarea tratatului 
în cadrul complex al măsurilor me
nite să conducă la realizarea dez
armării nucleare. Din acest punct 
de vedere, dorim să relevăm în 
special propunerea care definește 
obligația pentru puterile nucleare 
de a întreprinde măsuri concrete 
de dezarmare și care urmărește, 
prin aceasta, să dea substanță, vi
goare, trăinicie acordului de nedi
seminare

în legătură cu prevederile legate 
în mod intim de problema garan
țiilor ce trebuie acordate statelor 
care nu dețin arma nucleară, vor
bitorul a subliniat că propunerile 
române sînt călăuzite esențialmen- 
te de preocuparea legitimă a tutu
ror țărilor și popoarelor de a bene
ficia de un grad sporit de securita
te. Acestui nobil țel îi este subordo
nată propunerea română în ter
menii căreia țările posesoare de 
arme nucleare urmează să-și asu
me angajamentul expres, prin tra
tatul de neproliferare, de a nu 
folosi niciodată și în nici o 
împrejurare armele nucleare con
tra statelor ce nu dețin și nu-șl 
vor procura asemenea arme, pre
cum și de a nu le amenința cu 
folosirea armelor termonucleare.

O altă grupă de stipulațiuni se 
referă la. necesitatea de a asigura 
accesul tuturor statelor, pe bază 
de egalitate și fără nici o discri
minare, la cuceririle științei și teh
nologiei nucleare. Este un drept 
incontestabil al fiecărui stat de a 
efectua cercetări și de a înfăptui 
programe menite să pună energia 
nucleară in scopul . progresului și 
dezvoltării sale multilaterale.

în 
rul, 
mâne 
ameliorarea textului în ce privește 
asigurarea unei eficieijte verificări 
a modului cum se îndeplinesc obli
gațiile asumate de statele partici
pante la acord, procedura de a- 
mendare a tratatului și modalită
țile de retragere din acesta Orga
nizarea unor conferințe periodice 
pentru a examina dacă și cum își 
îndeplinesc părțile la tratat obli
gațiile ce le incumbă constituie 
acel factor stimulatoriu în vederea 
aplicării neabătute a literei și spi
ritului tratatului, atît de către sta
tele nucleare, cît și de cele nenu
cleare. Propunerile noastre referi
toare la introducerea de modificări 
și la condițiile de retragere a sta
telor sînt reflectarea unei aplicări 
concrete a principiilor ce regle
mentează întreaga materie a drep
tului tratatelor — și, înainte de 
toate, a principiilor suveranității 
și egalității statelor.

Cu privire la rațiunile care mo
tivează propunerile române, vor
bitorul a subliniat câ aceste pro
puneri își au originea în dorința 
și hotărîrea nestrămutată a guver
nului și poporului român de a mi
lita activ pentru întărirea păcii și 
securității internaționale, de a-și 
aduce contribuția la rezolvarea 
problemelor internaționale cu care 
omenirea este confruntată în pre
zent, între care și dezarmarea. în 
acest spirit, apreciem că este de 
datoria tuturor statelor, indiferent 
de mărimea și de forța lor, să de
pună eforturi perseverente în direc
ția unei abordări constructive și a 
rezolvării cu răbdare și înalt simț 
de răspundere a problemelor mul
tiple și complexe ale dezarmării și 
in primul rînd ale dezarmării nu
cleare.

Vorbitorul a arătat că, pentru a 
se realiza un document durabil, 
neproliferarea nu poate fi abordată

împrejurare 
nucleare și 
folosirea a- 
statelor care

idei cuprinse în acest do- 
precum și rațiunile din 

inspiră propunerile româ- 
temeiurile pe care ele se

sfîrșit, a arătat «vorbito- 
documentul delegației ro- 

conține propuneri vizînd

și cu atît mai puțin soluționată în 
izolare de cadrul în care se inte
grează organic procesul dezarmării 
și, îndeosebi, al dezarmării nu
cleate. în acest sens, am susținut și 
susținem că tratatul de neprolife
rare trebuie să facă parte dintr-un 
lanț de măsuri avînd drept, scop 
interzicerea folosirii armelor nu
cleare, încetarea producției lor și 
lichidarea totală a stocurilor exis
tente. Pe scurt, acțiunea aceasta 
trebuie sâ reprezinte o prefigurare 
a țelului final — eliberarea 
nirii de 
clear.

Avem 
tratatul 
rile României ar face să dispară 
lacune importante ale proiectului 
și, implicit, să pună acordul de
neproliferare într-o perfectă con
sonanță cu obiectivul central —
dezarmarea nucleară.

Pentru a oglindi cu fidelitate rea
litățile lumii contemporane, trata
tul de neproliferare nu numai că 
nu poate face abstracție de princi
piile cardinale care guvernează re
lațiile dintre state, dar 
fie necesarmente așezat 
să aibă la temelia sa 
postulate fundamentale

strictă a suveranității 
egalității în drepturi și 
în treburile altuia, 
egală pentru toate sta-

ome-
spectrul dezastrului nu

certitudinea că, incluse’ in 
de neproliferare, propune-

în ultima vreme, în condițiile 
intensificării curentului de opi
nie din S.U.A. împotriva agre
siunii în Vietnam, tot mai multe 
publicații americane își modi
fică atitudinea de pînă acum de 
sprijinire a politicii administra
ției.

Se apreciază că evoluția cea 
mai semnificativă a înregistrat-o 
revista „LIFE", pînă de curînd 
susținătoare fermă a poziției o- 
ficiale a Washingtonului, care 
într-un articol editorial a cerut 
sistarea bombardamentelor ae
riene asupra R. D. Vietnam. 
„Bombardamentele — se arată 
în articol — au izolat S.U.A. de 
majoritatea prietenilor și aiiați- 
lor lor din întreaga lume".

Mark Ethridge, redactor^ 
ziarului
PRESS", 
în cinci puncte al F.N.E. ca „o 
bază pentru tratative in vederea 
retragerii S.U.A." din Vietnamul 
de sud.

într-un articol redacțional, 
„LOS ANGELES TIMES" se de
clară împotriva oricărei noi ac
țiuni de escaladare a războiului, 
„în modul nostru de a gîndi — 
arată articolul — a intervenit o 
schimbare. Pe măsură ce se 
ivesc noile opțiuni, sîntem cu
prinși de o îngrijorare tot mai 
mare față de extinderea răz
boiului".

Cotidianul „MIAMI HERALD" 
scrie : „Atît din punct de vedere 
politic cît și din punct de ve
dere militar și din punctul de

onoarei a sosit timpul 
schimbare".

al 
„DETROIT FREE 
consideră programul

vedere al 
pentru o

„MINNEAPOLIS TRIBUNE*  
remarcă : „Deși nu ne bucură 
deloc că trebuie să criticăm 
modul în care președintele con
duce acest război, escaladarea 
periculoasă a bombardamentelor 
ne face să ne punem întreba
rea dacă nu cumva în cadrul 
administrației își face loc o ati
tudine nesăbuită și dacă nu este 
nevoie de o restructurare a în
tregii noastre politici asiatice".

„Dovezile arată tot mai mult 
— menționează „ATLANTA 
JOURNAL" — că bombarda
mentele nu au și nu au avut 
niciodată rezultatele pe care 
le-au susținut adepții lor... Spec
tacolul unui stat atît de puter
nic care a 
distrugerea 
depășește 
plus este o

Referindu-se la faptul că tot 
mai multe personalități ameri
cane își exprimă dezacordul față 
de politica administrației în A- 
sia de sud-est, Ed Grimsley 
scrie în „RICHMOND TIMES- 
DISPATCH" : „Țara are nevoie 
de un expert în problemele des- 
folierii — nu pentru a distruge 
vegetația din junglele Vietna
mului, ci pentru a desfolia 
hățișurile vederilor contradic
torii ale oficialităților, ale unor 
lideri politici și ale unor comen
tatori de presă în legătură cu 
acest război".

devenit obsedat de 
unei țări asiatice 

limita gindirii. In 
acțiune nebunească".

CORESPONDENTA DIN MOSCO VA DE LA SILVIU PODINA

HAVANA
trebuie sâ 

pe acestea, 
astfel de 
cum sînt

respecrarea 
naționale, a 
neamestecul

Securitate
tele, mari sau mici, nucleare sau 
nenucleare, obligații reciproc echi
tabile pentru toți, fără nici o ex
cepție, avantaje pentru toate țări
le, pe bază de egalitate și fără dis
criminări, excluderea oricărui ele
ment care ar putea crea pretexte 
pentru amestecul în treburile inter
ne ale statelor, respectarea intere
selor tuturor statelor, luarea în con
siderație a pozițiilor apărate de 
ele — iată comandamente ce de
curg pentru tratatul de neprolife
rare din principiile primordiale de 
drept și de justiție.

Problema neproliferării, care face 
acum obiectul unor negocieri avan
sate în acest comitet, afectează in
terese vitale atît ale statelor, cît și 
ale comunității internaționale lua
tă în ansamblul ei. Delegația ro
mână, a declarat vorbitorul, consi
deră că trebuie elaborat un tratat 
eficient și echitabil, nediscriminato- 
riu și stabil, un tratat care să vină 
in întîmpinarea preocupărilor legi
time ale tuturor și ale fiecăruia în 
parts.

„Nediseminarea armelor atomice
— declara secretarul genera' al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, NicOlae Ceaușescu, 
în raportul cu privire la politica 
externă a Republicii Socialiste Ro
mânia, prezentat în fața Marii A- 
dunări Naționale — trebuie să con
ducă la lichidarea împărțirii lumii 
în țări nucleare și țări nenucleare, 
la întărirea egalității între state, la 
micșorarea reală a pericolului de 
război. Dacă tratatul de nedisemi- 
nare va răspunde acestor cerințe 
fundamentale, el va putea fi in
tr-adevăr un instrument de întărire 
a păcii și securității internaționale, 
de apărare a vieții popoarelor. In- 
trucît interesează toate popoarele, 
toate forțele antiimperialiste, la 
dezbaterea unor asemenea măsuri 
trebuie să participe toate țările lu
mii, absența unora dintre țări, mai 
ales dintre posesoarele de arme a- 
tomice, fiind de natură să pericli
teze succesul neproliferării. Româ
nia consideră că trebuie continuate 
eforturile pentru realizarea unui 
tratat de nediseminare care să co
respundă intereselor progresului 
general aJ omenirii, păcii interna
ționale".

în încheiere, reprezentantul țării 
noastre a cerut ca documentul 
lucru al delegației române să 
distribuit ca document oficial 
conferinței.

de 
fie 
al
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ADUNARE DE DOLIU IN MEMORIA
LUI ERNESTO CHE GUEVARA

HAVANA 19. — Corespondentul 
Agerpres, Viotor Stamate, transmite : 
Miercuri seara, în Piața Revoluției din 
Havana a avut loc o adunare de doliu 
în memoria lui Ernesto Che Guevara, 
căzut eroic în lupta revoluționară. 
Piața era dominată de portretul lui 
Guevara, încadrat de drapelul națio
nal cuban. La tribună au luat loc 
membrii Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cuba și ai guver
nului revoluționar. în uriașa piață se 
aflau peste 500 000 de muncitori, ță
rani, soldați, studenți și elevi veniți din 
toate coifurile țării.

A luat cuvîntul Fidel Castro, 
care a evocat viața și activitatea lui 
Ernesto Guevara. El a subliniat că 
Guevara a fost un conducător militar 
capabil, un om de acțiune și totodată 
un gînditor profund, înzestrat cu o 
mare inteligență și cultură. în el se 
îmbinau toate calitățile revoluționare 
— sacrificiul de sine, cinstea, modes
tia, voința de neclintit, capacitatea de 
« munci, dorința de a-și perfecționa 
cunoștințele, preocuparea față 
soarta popoarelor.

Fidel Castro a evocat acele 
mente din viața lui Guevara 
l-au consacrat ca exemplu de eroism 
și devotament pentru libertatea Cubei, 
ca eminent comandant, apoi ca stră
lucit conducător al Băncii Naționale 
al Comitetului de Stat al Planificării, 
al Ministerului Industriei, ca șef de 
delegație Isr diferite conferințe inter
naționale. „Ca revoluționar comunist, 
a declarat Fidel Castro, Ernesto Che

de

trio
care

Vizita președintelui 
Pakistanului in Franța

PARIS 19 (Agerpres). — Preșe
dintele Pakistanului, Ayub Khan, 
care șe află în Franța într-o vizită 
oficială, a avut joi o nouă între
vedere cu generalul de Gaulle, ur
mată în cursul aceleiași zile de o 
reuniune lărgită la Palatul Elysee. 
La aceste discuții, în afara celor doi 
președinți, au luat parte primul 
ministru francez Georges Pompidou 
și miniștrii de externe ai celor două 
țări, respectiv Maurice Couve de 
Murville și Sharifuddin Pirzada. 
Discuțiile, subliniază agenția France 
Presse, au fost consacrate relațiilor 
franco-pakistaneze în domeniile eco
nomic, tehnic și cultural.

agențiile de presă
• PATRIOTI CONDAMNAȚI !N RHODESIA • GREVA SALA- 
RIAȚILOR FRANCEZI DE Lfi SERVICIILE POȘTALE • TAIFUN 

ÎN FILIPINE

Plenara C.C. al P.C. 
FianCCZ ^"a încheiat lucrările in 
suburbia pariziană Vitry. Pârticipanții 
au dezbătut raportul lui Gaston Plis- 
sonnier, cu privire la „rezultatele șl 
învățămintele alegerilor 
un raport al lui Georges 
legătură cri „Sarcinile 
partidului, întărirea sa, 
eliberarea carnetelor pe 
informară a Iui Waldeck 
cretar general al P.C. Francez, asu
pra activității internaționale a parti
dului. Comitetul Central a examinat,

de asemenea, situația din mișcarea 
comunistă internațională.

înGuevara avea o infinită încredere 
valorile morale, în conștiința oameni
lor, vedea 
morale ale 
Exemplul 
va rămîne 
cuban".

Che Guevara, a spus în continuare 
vorbitorul, a căzut în luptă în Bolivia, 
apărînd pe cei asupriți și exploatați 
în lupta împotriva imperialismului. 
Guevara a fost un exemplu magnific 
de internaționalism proletar. Ne doare 
că acest om care întrunea calități rar 
întîlnite a murit la numai 39 de ani. 
Se înșală însă cei care cred că prin 
moartea sa au fost înfrînte concep
țiile și ideile sale. Această adunare 
solemnă, a spus în încheiere Fidel 
Castro, prin măreția ei, arată cum 
știe poporul cuban să aducă un oma
giu acelor oameni valoroși care cad 
în luptă Tn acest moment de solemnă 
amintite ne îndreptăm gîndurile noas
tre optimiste în viitor, cu încredere 
în victoria popoarelor și spunem lui 
Guevara și prin el eroilor care au 
luptat și au căzut alături de el : Me
reu înainte pînă la victorie I

cu claritate resorturile 
comunistului în societate, 
comandantului Guevara 

un model pentru poporul

Cum s-a desfășurat 
călătoria pe ruta cosmi
că Pămînt—Venus 
stației automate „ 
nus-4" ? Ziarele 
Moscova publică nume
roase reportaje și co
mentarii care aduc ele
mente noi despre a- 
ceastăi strălucită realiza
re a științei și tehnicii 
sovietice.

După cum se știe, 
zborul a început la 12 
iunie. Cu ajutorul unei 
rachete puternice cu 
mai multe trepte a fost 
plasat pe o orbită în 
jurul Pămîntului un sa
telit greu în care se afla 
racheta cosmică purtă
toare a stației. Cind sa
telitul a ajuns într-un 
punct dinainte stabilit 
al orbitei, stația și-a 
luat startul, pornind 
spre Venus. într-o lungă 
călătorie liberă, sub ac
țiunea forțelor de atrac
ție ale Pămîntului, Soa
relui și planetelor. In 
prima etapă, atrasă încă 
de Pămînt, stația a ur
mat o curbă hiperbolică, 
apoi, cind a ajuns în 
sfera de atracție a Soa
relui și-a continuat dru
mul pe o orbită eliptică 
pînă a ajuns în sfera de 
atracție a planetei Ve
nus. Ultima fază a zbo
rului a reprezentat din 
nou o traiectorie apro
piată de hiperbolă.

Pentru a putea face 
față unui astfel de zbor 
stația a fost dotată cu o 
aparatură complexă, ea 
a trebuit să reziste la 
grele încercări.

Laboratorul științific 
care s-a desprins de sta
ția automată „Venus-4" 
a fost astfel conceput 
încât să intre în păturile 
dense ale atmosferei cu 
cea de-a doua viteză 
cosmică, să suporte su
prasolicitări inimagirța- 
bile, să ardă, dar să nu 
se facă scrum, să des
chidă o parașută, să se 
scufunde în apă, dacă 
ea există pe Venus, dar 
să nu se înece, să cadă 
pe stînci, dar să nu se 
sfărîme. Descrierea a- 
cestui aparat a fost fă
cută într-un reportaj a- 
părut în ediția specială 
a ziarului „Pravda".

Aparatul, care a a- 
juns miercuri pe supra
fața planetei Venus și 
a măsurat presiunea, 
densitatea, temperatura 
și compoziția chimică a

„MARINER - 5"

LA 4000 KM
19 (Agerpres). — 
americană „Marî- 

a trecut joi la orele 17.35

PASADENA 
Nava spațială 
ner-5"
G.M.T. la o distanță de 4 000 kilo
metri de planeta Venus. După cum 
anunță Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.), „Mariner-5“ ar*  o vite
ză de 30 773 kilometri pe oră In
stalațiile de la bordul navei func
ționează normal.

Semnalele transmise de „Marf- 
ner-5“ vor permite oamenilor de 
știință să tragă anumite concluzii 
asupra densității atmosferei aces
tei planete Specialiștii de 
N.AS.A. așteaptă informații

transmit

cantonale", 
Marchais în 
politice ale 
precum și 
1968“ și o 
Rochet, se-

300 000 de salariați de Ia 
serviciile poștale din Franța 
au declarat o grevă de două 
Zile, ‘a chemarea Confederației Ge
nerale a Muncii (C.G.T.), Confedera
ției franceze democratice a muncii 
(C.F.D.T.) și Force Ouvriere (F.O.) — 
cele trei mari centrale sindicale.

Stafia automata „Venus-4"

iii
1 o

atmosferei planetei, a 
fost verificat timp înde
lungat la o centrifugă. 
In această instalație, 
greutatea aparatului era 
mărită de sute de ori, 
suprasolicitări uriașe 
acționau pe fiecare șu
rub, pe fiecare instala
ție. Aparatul a fost aco
perit cu o pastă vitrifi
cată de culoare închisă, 
menită să se evapore 
sau să ardă atunci cind 
aparatul va intra în at
mosfera planetei Venus, 
dar să apere laboratorul 
științific de o tempera
tură de cîteva mii de 
grade.

La construcția lui 
„Venus-4" a fost folosit 
și zahărul. S-a precizat 
că dacă aparatul lansat 
pe Venus ar ajunge in
tr-un mediu lichid 
foarte ușor, atunci ar 
intra în funcțiune o în
chizătoare din zahăr. 
Aceasta s-ar topi și un 
arc pe care, pe uscat, 
zahărul rafinat și presat 
îl ține cu putere, se va 
destinde, împingînd o 
antenă la suprafață. In 
construcția stației auto
mate au fost utilizate 
noi metale superușoare 
și supertrainice, noi a- 
parate optice și blocuri 
electronice.

Constructorii au lu-

crat intens la crearea 
sistemului de reglemen
tare a temperaturii în 
aparatul orbital, menit 
să ridice laboratorul 
piuă în straturile su
perioare ale atmosferei 
lui Venus, de unde să-l 
lanseze pe planetă. Pen
tru a se putea păstra le
gătura cu Pămîntul în 
timpul zborului, pentru 
a se urmări desfășurarea 
zborului și a «*  inter
veni în caz de -voie, 
a fost necesar ,£ se 
mențină in apara<.,..^i/,- 
hital o temperatură ri
guros constantă, lucru 
destul de dificil de rea
lizat practic, deoarece o 
parte a stației automate 
este expusă razelor soa
relui, iar cealaltă parte, 
cea din umbră — „fri
gului" cosmic.

In cadrul unei confe
rințe de presă care a 
avut loc la Academia d» 
Științe a 17.R.S.S. în a- 
junul acestui remarca
bil eveniment, academi
cianul Mstislav Keldîș 
definea drept principala 
misiune a stației auto
mate interplanetare 
„Venus-4" studierea di
rectă a atmosferei ve- 
nusiene. Acum, misiu
nea este îndeplinită.

A TRECUT

DE VENUS
vlnd 
netei 
rică, 
cîmpul magnetic și al radiațiilor 
din jurul planetei.

„Mariner-5" nu a lansat nici’un 
fel de obiect sau laborator pe su
prafața planetei. Specialiștii apre
ciază câ Statele Unite sint. în acest 
domeniu Intr-o întîrziere. conside
rabilă în raport cu Uniunea So
vietică. Potrivit aprecierilor lor, 
S.U.A. nu vor fi în măsură să 
realizeze mai înainte de 1973 sau 
1975 o experiență ca cea efectuată 
de stația sovietică „Venus-4".

temperatura suprafeței pla- 
Venus, compoziția atmosfe- 
precum și precizări privind

Primul ministru
al Indiei
o sosit la Cairo

CAIRO 19 (Agerpres). — Primul 
ministru al Indiei, Indira Gandhi, 
a sosit joi după-amiază la Cairo 
într-o vizită oficială în Republica 
Arabă Unită. La aeroport, Indira 
Gandhi a fost intîmpinaită de pre
ședintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser. Convorbirile oficiale din
tre cei doi oameni de stat vor 
începe vineri dimineață. Ziarul „AI 
Ahram" scrie că Indira Gandhi și 
Gamal Abdel Nasser urmează să 
discute o serie de probleme poli
tice, inclusiv situația din Orientul 
Mijlociu.

Declarația făcută presei

de Waldeck Rocheî
Cinci patrioți africani au 

fost condamnați de un tri
bunal din Salisbury la cîte 21 
de ani închisoare sub acuzația de a 
fi participat „Ia acte de terorism" — 
cum sînt calificate de autoritățile ra
siste din capitala, rhodesiană acțiunile 
de opoziție organizate de patrioții din 
țară.

Un taifun abătu! asupra 
insulei iilipineze Luzon a 
provocat moartea a 44 de locuitori — 
anunță agenția Associated Press. într-o 
serie de regiuni au căzut ploi toren
țiale, care au provocat mari inundații. 
Liniile de comunicații au fost între
rupte, iar recolta compromisă.

PARTS 19. Corespondentul Ager
pres Al. Gheorghiu transmite i 
Secretarul general al P.C. Francez, 
Waldeck Rochet, .« făcut presei o 
declarație asupra rezultatelor . con
vorbirilor dintre reprezentanții 
P.C.F. și cei ai Federației stîngli, 
referitoare la realizarea ■ unui pro- 

.. gram •ornim sau unui alt gen ie 
acord. El a amiptit că la 20 iunie 
a.e. delegațiile Federației stîn.gii .și 
P.C.F au hotârît să constituie in 
grup de lucru pentru a explora 
punctele le convergență și de di
vergență existente între cele două 
formațiuni politice și a desprinde 
dintr-o astfel de confruntare posi
bilitățile unui acord. Acest grup de 
lucru a prezentat raportul său con
ducerii celor doua formațiuni poli
tice. Waldeck Rochet a arătat că

cele două conduceri trebuie să fa 
cunoștință de conținutul acestui ra
port și să-1 aprecieze separat îna
inte de a trage împreună concluzii 
in cadrul unei noi întîlniri.

..Se poate spune totuși, a decla
rat secretarul general al P.C.F., Că 
propunerile la care a ajuns grupul, 
de lucru constituie 
foarte important. Fie ■ este vorba 
de instituții, politică economică și 
socială sau politică externă,, aceste 
propuneri cuprind un ansamblu de 
puncte de acord ce depășesc con
vergențele constatate in decembrie 
1966. Desigur, divergențele persistă, 
dar nu este imposibil ca ele să poa
tă fi reduse in cursul discuțiilor ul
terioare. De aceea avem speranța 
fermă de a realiza, în cele din 
urmă, un important acord".

un progres
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