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Plecarea delegației Republicii
Socialiste România la Consfătuirea 

Comitetului Politic Consultativ al țărilor 
participante la Tratatul de la Varșovia

unităților din agricultură
Nicolae GIOSAN

oameni ai muncii din
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In ziarul de azi

fi în ce împrejju

tul economic de

de pionieri au oferit 
delegației buchete de

a fost pavoazată cu 
stat ale țărilor parti- 

Tratatul de la Varșo-

președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii

te cazurile, situația respectivă are la 
bază deficiențele care mai există în 
aplicarea complexului de măsuri a- 
grozootehnice, ca urmare a îndrumă
rii tehnice necorespunzătoare a uni
tăților respective din partea specia
liștilor. Tocmai de aceea în raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a 
partidului se subliniază că, pentru 
îndeplinirea marilor sarcini prevăzu
te în planul cincinal privind crește
rea producției agricole, este necesar 
să se ridice nivelul activității Consi
liului Superior al Agriculturii, care 
are datoria să se ocupe îndeaproape 
de îndrumarea tehnică și de specia
litate a tuturor unităților de pro
ducție, acordînd cea mai mare aten
ție introducerii cuceririlor științei in 
producția agricolă.

Noile forme de organizare terito- 
rial-administrativă a țării prezintă 
o însemnătate deosebită și pentru 
dezvoltarea agriculturii, deoarece se 
asigură, pentru unitățile agricole, 
condițiile unei conduceri ți îndru
mări directe, operative, concrete șl 
mai apropiate de nevoile reale ale

Miercuri dimineața a plecat la 
Sofia delegația Republicii Socia
liste România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, care 
va participa la Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ al țări
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi-

rări poate suscita 
atenția învățămîn-

Progresul rapid ți multilateral al 
producției materiale constituie o pre
ocupare esențială a partidului și sta
tului nostru, care își găsește expre
sia în ritmul înalt de dezvoltare a 
economiei naționale. Agricultura, ca 
o ramură de bază a economiei, tre
buie să se încadreze în mod armo
nios în acest ritm pentru a asigura 
cantități sporite de produse alimen
tare necesare aprovizionării popu
lației, materii prime pentru indus
tria prelucrătoare și disponibilități 
pentru export.

Dacă se aruncă o privire asupra 
rezultatelor din ultimii ani în ce 
privește creșterea producției agri
cole, se remarcă progresele care 
au fost obținute la majoritatea pro
duselor vegetale și animale. Anul 
trecut, producția globală agricolă a 
fost mai mare decît în 1966. în pri
mii doi ani al cincinalului, produc
ția globală agricolă a crescut în- 
tr-un ritm mediu anual de 7,5 la 
6ută, depășind pe cel prevăzut în 
planul cincinal. Se remarcă, în mod 
deosebit, succesele obținute în ce 
privește creșterea producției de ce
reale, care a ajuns în 1966 și 1967 
la 13,6 milioane tone, depășind cu 
Circa un milion de tone anual pre
vederile din plan. In ce privește 

Creșterea efectivelor de animale, sar
cinile cincinalului sînt aproape rea
lizate, încă de pe acum, la bovine șl 
ovine, ceea ce va avea urmări deo
sebit de importante pentru dezvol
tarea agriculturii noastre și, impli
cit, pentru îmbunătățirea aprovizio
nării populației.

Trebuie să recunoaștem însă că în 
toate ramurile agriculturii există încă 
mari rezerve de sporire a producției, 
care trebuie puse în valoare. Dacă 
se analizează mai amănunțit nivelul 
recoltelor, se constată mari diferențe 
Intre unitățile cu condiții naturale 
și economice asemănătoare. La ori
care cultură sau specie de animale 
ne-am referi, făcîndu-se o analiză a- 
profundată, se pot stabili cauzele 
care au determinat și determină încă 
obținerea unor producții mici. în toa-

Noile fabrici de îngrășăminte azotoase aflate în construcție la Combina' 
tul chimic Craiova

partid H O con
cepție mai amplă 
despre condițiile 
de agrement din 
Capitală Roa
dele inițiativei și 
perseverenței în 
perfecționarea or
ganizării producției

Comitetului 
Comunist 

Consiliului 
P. Bulgaria, 
președintele 
Populare a 

Bașev, minis-

bine de un sfert din •producția 
de tractoare realizată pînă acum 
lucrează pe ogoarele a 55 de țări 
din cinci continente. In acest 
an, aproape 50 la sută din pro
ducția de tractoare este desti
nații exportului: '

In ultimul an colectivul uzi
nei a înregistrat noi succese pe 
linia valorificării superioare a 
potențialului său tehnic și u- 
man, efect al măsurilor luate în 
acțiunea de organizare științifi
că a producției și a muncii și 
de creștere a eficienței econo
mice a activității productive. 
Rezultate pozitive au obținut 
constructorii de tractoare brașo
veni și în acest an. Pe primele 
două luni planul la producția 
globală și marfă, deși mai mare, 
cu circa 22 la sută, față de pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut, a fost depășit cu circa 
8 la sută. La producția marfă 
vîndută și încasată s-a realizat 
în plus o producție de 8 mili
oane lei. Sarcina de creștere a 
productivității muncii a fost 
realizată în proporție de 103,8 la 
sută, ea fiind cu 16 la sută mai 
mare decît în intervalul respec
tiv al anului trecut.

O largă acțiune se desfășoa
ră acum în uzină pentru mo
dernizarea, în continuare, a ac
tualelor tipuri de tractoare și 
asimilarea în fabricație a unor 
noi tipuri. Se lucrează, de pil
dă, pentru sporirea puterii trac
torului S-l 300 pînă la 160 CP ; 
de asemenea, tractorul S-650 ur
mează să se execute în diferite 
variante. In uzină se fac in
tense pregătiri pentru asimila
rea în fabricație a șase noi ti
puri de tractoare de 40 CP. din 
care trei vor fi lansate în fa
bricație în cursul trimestrului 
III din acest an.

producției. Reducerea verigilor «d- 
ministrativ-teritoriale și crearea la 
județe a direcțiilor agricole măresc 
răspunderea specialiștilor din cadrul 
acestor organe pentru introducerea 
progresului tehnic în activitatea uni
tăților agricole, care să fie urmată de 
o creștere simțitoare a producției. 
Dar specialiștii din cadrul direcției 
agricole județene trebuie să coordo
neze activitatea unul număr sporit de 
unități agricole comparativ cu cele 
care au existat într-un raion. De a- 
ceea, trebuie să se schimbe și stilul 
de muncă al organelor teritoriale a- 
gricole, în sensul că ele vor trebui 
să desfășoare o activitate mai largă, 
mai cuprinzătoare, sporind răspunde
rea specialistului respectiv față de 
problema de care se ocupă. în aceas
tă situație, se ridică pe primul plan 
activitatea specialiștilor din coopera
tivele agricole, ale căror sarcini și 
răspunderi cresc considerabil.

Principala și cea mai importantă 
sarcină a inginerilor agronomi, zoo- 
tehniști, medici veterinari și a celor
lalte cadre de specialiști cu studii n si m
superioare și medii din cooperativa ?? Br SB Emu g-S S-B & ff" 
agricolă este introducerea și genera- << ff fjf BBB 16 S3 Jjf
lizarea procedeelor agrozootehnice a- \\ 
vansate, factor hotărîtor pentru spo- 
rirea producției și creșterea efica- >> ————,——
citățil economice în toate ramurile >> 
agriculturii socialiste. <Y

BRAȘOV (coresp. „Scînteii").
— Ieri, constructorii de trac
toare din Brașov au trăit un e- 
veniment deosebit: în jurul orei 
11, de pe banda de montaj a 
ieșit cel de-al 200 000-lea trac
tor produs în uzină. Momentul 
se înscrie pe linia continuu as
cendentă a fabricației românești 
de tractoare. Timp de 22 de ani 
pe porțile uzinei brașovene au 
ieșit tractoare de tipuri mereu 
îmbunătățite. Dacă prima sută 
de mii de tractoare s-a realizat 
in circa 15 ani, cea de-a doua
— în mai puțin de 7. De la în
ceputul fabricației de tractoare, 
producția uzinei a crescut de 
75 de ori.

în prezent, în uzină se produc 
6 tipuri de tractoare. Alături de 
renumitul „Universal" de 65 
CP, un succes deosebit l-a con
stituit asimilarea în fabricație a 
tractorului greu pe senile de 130 
CP, destinat mecanizării lucră
rilor grele pe șantierele de con
strucții și hidroameliorații. 
Datorită calităților lor, tractoa
rele românești sînt din ce in ce 
mai apreciate peste hotare. Mai

Miercuri la amiază, delegația Re
publicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a sosit la Sofia.

La aeroport, delegația a fost în
tâmpinată de tovarășii Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al 
Central al Partidului 
Bulgar, președintele 
de Miniștri al R. J 
Gheorghi Traikov, 
Prezidiului Adunării 1 
R. P. Bulgaria, Ivan 
trul afacerilor externe, general de 
armată Dobri Djurov, ministru] a- 
părării populare, Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.B., Lîcezar A- 
vramov, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria.

Au fost de față Nicolae Blejan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Sofia, și membri ai 
ambasadei.

U n grup 
membrilor 
flori.

Aerogara 
drapele de 
cipante la 
via.

Numeroși 
capitala Bulgariei au salutat căl
duros pe oaspeții români.

niștri, Comellu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, general-colonel 
Ion Ioniță, ministrul forțelor ar
mate, și Nicolae Blejan, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Sofia.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodna- 
raș, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, Ilie 
Verdeț, de membri și membri 
supleanți ai Comitetului Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R., vice
președinți ai Consiliului de Stat și 

rea la S

ai Consiliului de Miniștri, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliulu! de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale șl organizații 
obștești, generali și ofițeri su
periori.

Erau prezenți Hristo Gălăbov, 
însărcinatul cu afaceri a. i. al am
basadei R. P. Bulgaria la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Pe aeroport, un mare număr da 
cetățeni ai Capitalei au salutat cu 
căldură pe membrii delegației ro
mâne. Un grup de pionieri le-a 
oferit flori.

(Agerpres)
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Măsuri și contramăsurî 
legate de dezechilibrul 
balanței de plăți a S.U.1

J

Laminatorii și constructorii au 
încheiat cu succes lucrările de 
modernizare și extindere a la
minorului de 800 mm de la Com
binatul siderurgic Hunedoara. 
Pentru cei neinițiați, această o- 
perație pare a nu spune nimic, 
dar după părerea specialiștilor 
și a economiștilor ea este o 
lucrare de mare anvergură și 
de importantă deosebită pentru 
economia națională. Moderni
zarea bătrînului laminor, cel 
mai vechi din țară, are menirea 
de a contribui la realizarea sar
cinilor stabilite de planul cin
cinal pentru siderurgie, sarcini 
care prevăd între altele spori
rea masivă, în ritm accelerat, 
a producției de oțeluri înalt și 
slab aliate și de oteluri carbon 
de calitate superioară necesare 
Industriei construcțiilor de ma
șini.

Pornind de la aceste dezide
rate stringente s-a stabilit opri
rea laminorului pentru 100 de 
zile. Timpul prevăzut pentru o 
asemenea lucrare de mari pro
porții și dificultate tehnică a- 
părea ca fiind destul de strîns. 
Trebuiau demolați circa 3 000 mc 
de beton și iot atîția turnați 
în fundații, executate mari 
lucrări de săpături, demontate 
și montate circa 2 200 tone 
șini, utilaje și instalații, 
tr-un cuvînt. era vorba de 
montarea unui laminor și 
locuirea lui cu altul, de incom
parabilă tehnicitate. Hunedo- 
renii — așa cum se sublinia în- 
tr-un reportaj anterior din zia
rul nostru — au calculat apro
fundat toate posibilitățile și re
sursele materiale și de muncă. 
Au pus la lucru în acest scop

Laurențiu VISKI 
corespondentul „Scînteii*

L TINERETULUI UNIVERSITAR ?
Prof. dr. docent

Petre VANCEA
membru corespondent 

al Academiei

înseamnă, de fapt, 
spirit de sinteză ? Dacă aș 
aborda din punct de vedere 
filozofic această chestiune, 
ar trebui să scriu un eseu. 
Dar aceasta este atribuție 
de filozof. Mă voi opri deci 
la o definiție ceva mai re- 
strînsă. A face sinteză, după 
părerea mea, înseamnă a 
muta zona concretă a lu
crurilor în zona logică, a- 
dică a transforma experien
ța în noțiuni. în orice dis
ciplină se procedează astfel. 
Chiar dacă studentul nu 
este în măsură să generali
zeze experiențele proprii 
sau ale altora, el trebuie 
să-și însușească un stoc de 
noțiuni care formează 
structura logică a unei dis
cipline determinate. Așa 
dar, dacă nu poate clădi 
abstract, este obligat' să in
tre în construcția altora. 
Dar poate un student să 
facă sinteze în 
mulei de mai 
că poate, dacă 

(Continuare în pag. a IlI-a)

sensul for- 
sus ? Sigur 

_ ..____ ___ este excep
tional înzestrat. în general 
însă, și acesta e cazul tu
turor naturilor obișnuite, 
tînărul aflat pe băncile fa-

cultății este obligat să facă 
dovada capacității de asi
milare a cunoștințelor ce i 
se furnizează. Atît cei ex
cepțional înzestrați, cît și 
cei cu inteligență medie, 
trebuie puși în condiții op
time de lucru. Nici asimila
rea de cunoștințe și nici 
creația ca sinteză a expe
rienței nu sînt posibile în 
dezordine.

Mai direct spuse, lucruri
le se prezintă astfel : tînă
rul, fie că se pregătește să 
devină inginer sau medic, 
profesor sau economist, 
geolog sau matematician, 
trebuie evident să-și însu
șească un anume volum de 
cunoștințe absolut obliga
torii meseriei sale viitoare, 
dar și calității de intelec
tual, de cetățean al unei 
lumi și societăți moderne. 
Aceste cunoștințe reprezin
tă un fundament teoretic 
și practic pe care se for
mează și se dezvoltă pro
pria sa personalitate, șe 
dezvoltă capacitatea sa 
creatoare. De obicei, se con
sideră inteligența și pregă
tirea în raport direct pro-

porțional cu volumul de cu
noștințe, cu cantitatea de 
informație pe care persoa
na în discuție le deține. Dar 
acest punct de vedere este 
incomplet. Cantității cunoș
tințelor îi trebuie în mod 
obligatoriu asociată și ca
pacitatea de gîndire crea
toare, priceperea de a da 
sens și finalitate acestor 
cunoștințe, de a le raporta 
la noi date și fapte ce se 
adaugă pe parcurs prin par
ticiparea la viața socială, 
prin contactul cu produc
ția, cu diferite alte domenii 
de activitate omenească. 
Dobîndirea acestei însușiri 
de preț, pe care am denu- 
mi-o spirit de sinteză, pre
supune însă același efort, 

dacă nu chiar mai mare, 
ca în cazul însușirii cunoș
tințelor, presupune un anu
me timp din perioada de 
pregătire universitară a vi
itorului intelectual, timpul 
pentru gîndire, pentru re
flectare, pentru contopirea 
organică cu principiile și 
noțiunile viitoarei profesi
uni, a culturii în general.

Societatea noastră și noi 
toți am dori ca tinerii in
telectuali și specialiști care 
ies din facultăți să fie oa
meni luminați și compe
tent, capabili să se orien
teze în problemele com
plexe ale vieții, ale dome
niului căruia i s-au consa
crat, fructificînd cu iniția
tivă și spirit creator pregă
tirea dobîndită. Pentru a- 
ceasta însă, consider că 
de-a lungul anilor de studii 
trebuie să primească ajutor 
mai substanțial, să fie for
mați mai precis în direcția 
acestui deziderat major. Tn 
ce mă privește, îmi place să 
cred că s-a terminat cu e- 
poca dascălului uscat și in
diferent care determină va
lorile în mod uniform, in

diferent de condițiile în 
care lucrează el și discipolii 
lui. Dacă în știința pură 
criteriile de determinare a 
valorilor au o rigiditate 
materială «și formală, în pe
dagogie acestea sînt fixate 
în fiecare moment de con
dițiile în care lucrează pe
dagogul. Din păcate, unele 
dintre instituțiile noastre 
de învățămînt superior au 
devenit — evident, din do
rința de a asigura studenți
lor cit mai multe cunoștin
țe — un fel de foruri de 
încercare a puterii de asi
milare a tineretului, cît și 
a capacității lui de rezis
tență la anumite tensiuni 
interioare, fără să se preo
cupe cît de cît dacă aceștia 
întrunesc condițiile subiec
tive și obiective necesare, 
dacă tot ce li se predă și li 
se pretinde este cu adevărat 
necesar și folositor pentru 
viitoarea lor formație inte
lectuală și practică. Ingră- 
mădindu-se în planurile de 
învățămînt tot felul de dis- 

(Continuare în pag. a IV-a)

Din Bruxelles se a- 
nunță că organul exe
cutiv al Pieței comune 
— comisia — a fost în
sărcinată de Consiliul 
ministerial să exami
neze în apropiatele 15 
zile cererea adresată de 
guvernul american de 
a se spori schimburile 
comerciale între „cei 
șase“ și S.U.A. pentru 
a sprijini restabilirea 
balanței de plăți ame
ricane. însăși această 
cerere arată că se 
are în vedere o intensi
ficare a exporturilor a- 
mericane, nu și stimu
larea importurilor vest- 
europene în S.U.A. Ca
racterul urgent al de
mersului american sub
liniază acuitatea pro
blemei.

Se poate spune că 
niciodată, cu excepția 
anilor marii crize eco
nomice din 1929—1933, 
Statele Unite n-au fost 
puse în fata unor pro
bleme financiare mai 
complicate și mai con
tradictorii decît în pre
zent. Cea mai bogată 
tară capitalistă, cu o 
pondere de 42 la sută 
din producția totală a 
lumii capitaliste și ca
re, cu toate pierderile 
recente. deține încă 
circa 30 la sută din 
stocurile oficiale de aur

Telegramă
Excelenței Safe

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Doresc să vă mulțumesc, Excelență, în modul cel mai sincer, pentru 

amabilul mesaj de felicitare pe care mi l-ați adresat cu ocazia realegerii 
mele ca președinte al Republicii Finlanda. Mă folosesc de acest prilej 
pentru a vă transmite cele rrîai bune urări de fericire personală, iar po
porului român urări de prosperitate.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Costin C. KIR.IȚESCU
doctor în economie

ale țărilor capitaliste 
se află astăzi într-o si
tuație financiară deo
sebit de încordată. Din 
această cauză, dolarul 
S.U.A., care odinioară 
avea reputația de a fi 
„tot atît de bun ca au
rul", este pus într-o po
ziție precară pe piețele 
valutare, iar capacitatea 
Statelor Unite de a-1 
apăra mai departe este 
privită cu scepticism.

Cum se împacă între 
ele aceste fenomene in
coerente. care este lo
gica lor intimă, de vre
me ce pretutindeni și 
întotdeauna, starea fi
nanțelor, calitatea mo
nedei unei țări n-au fă
cut decît să exprima 
forța și dinamismul e- 
conomiei naționale ?

Conjunctura de acum 
două decenii, cînd o A- 
merică victorioasă și 
optimistă își crea 
fără efort drumul că
tre hegemonie de-a 
curmezișul unor țări is
tovite de război, a a- 
pus. Politica de expan
siune, dominație și 
război, promovată de 
cercurile imperialiste 
din S.U.A., reclamă 
umflarea excesivă a 
cheltuielilor militare. 
Agresiunea din Viet
nam îi costă pe a- 
mericani 26 miliarde 

de dolari anual și chel
tuielile cresc în ritm 
accelerat. Pe lingă tru
pele deplasate în Viet
nam, încă un milion de 
soldați ai S.U.A. se mai 
află staționați în afara 
granițelor țării. Diferi
tele „ajutoare" militare 
și economice cu sub
strat politic se ridică șl 
ele la aproape 8 mili
arde de dolari anual.

Mînă în mînă cu ex
pansiunea politică mer
ge expansiunea econo
mică a monopolurilor 
din S.U.A. Investițiile 
externe ale organiza
țiilor monopoliste ame
ricane. împreună cu 
creditele de stat sau 
particulare acordate al
tor țări, depășesc cu 51 
miliarde de dolari in
vestițiile și creditele 
străinilor în S.U.A.

Finanțarea acestei 
politici expansioniste a 
început să depășească 
posibilitățile S.U.A.. 
considerate pe vremuri 
ca fiind „nelimitate". 
Expresia cifrică a a- 
cestei depășiri o con
stituie deficitul cronio 
al balanței lor de plăți 
externe. în 1967, defi
citul a fost de 3,6 mi- 

(Continuare 
în pag. a Vl-a)
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Prețuire
9

Colectivul rafinăriei Ploiești a 
sărbătorit ieri ieșirea la pensie a 
directorului întreprinderii. Tova
rășul Manea Ionescu, unul dintre 
cei mai vechi directori din țară, 
a condus de la naționalizare ji 
pînă în prezent cîteca întreprin
deri petroliere. De 13 ani este 
directorul rafinăriei Ploiești. Dar 
pentru ca să-l cunoașteți mai 
bine: .5 titluri de întreprindere 
fruntașă pe țară; 5 evidențieri 
în întrecerea socialistă; în 1958, 
rafinăriei i se decernează Ordinul 
Muncii cl. I, iar în 1959 —• 
Ordinul Apărarea Patriei clasa 
a 11-a. Adevărat că faptele îl ca
racterizează pe om. Și-a îndepli
nit datoria.

Evitati
9

aglomerația
Cazurile de gripă se înmulțesc. 

Nu s-au semnalat forme grave. 
Totuși, medicii vă sfătuiesc pre
ventiv : evitați aglomerațiile ; re
nunțați, temporar, la vizite în fa
miliile cu copii mici; în cazul 
îmbolnăvirii, pînă la venirea me
dicului puteți lua piramidon, vi
tamina C., ceaiuri calde, picături 
(rinofug), stînd la căldură, pe cît 
se poate, umedă (pe calorifer, 
sobă, un vas cu apă). Sînt nece
sare în această perioadă interzi
cerea vizitelor la spitalele de copii 
și întărirea asistenței medicale la 
domiciliu. Respectînd aceste 
comandări contribuiți, alături 
medici, la combaterea gripei.

re
de

Împietrîtul
Să nu dai ajutor unor oameni 

grav accidentați — ce poate fi 
mai josnic ? In Jegălia (Ialomița) 
doi oameni au fost mutilați de 
tren (unuia i-a tăiat un picior, 
celuilalt amîndouă picioarele). In- 
tîmplător a trecut pe acolo, cu 
mașina, ing. Gh. Mitrică, direc
torul I.A.S. Jegălit (la volan, șo
ferul Gh. Nicolae). Martorii au 
rugat directorul să-i transporte pe 
accidentați la spital. „Este 
vreunul dintre accidentați de la 
mine, de la I.A.S. P“ — a în
trebat dumnealui. Primind un răs
puns negativ, le-a refuzat ajuto
rul; plecînd. Urmarea : unul din
tre accidentați a murit la scurtă 
vreme („salvarea" a venit abia 
peste 2 ore). De ce s-a purtat 
astfel directorul P Pentru că nici 
unul dintre accidentați nu era „de 
la el", din comuna primitivă. Se
sizăm cazul procuraturii județene.

Anunțuri
9

® Comitetul marelui bloc O S 3 
din Drumul Taberei (București) 
angajează urgent gondolieri cu 
vechime. Sînt necesari pentru asi
gurarea transportului de pasageri 
și mărfuri, cu gondolele, prin 
subsolul clădirii serios inundat. 
Adresați ofertele administrației 
locative respective. La nevoie 
transportați pui de baltă, pentru 
popularea noului lac de acumu
lare. Rechini nu se recomandă. 
Nici „Ciocan" și nici „Fierăs
trău". Dărîmă blocul înaintea 
apei.

O Ion Constantinescu din Urzi- 
ceni (str. Panduri 35) este în di
lemă : voia să cîștige „la Prono" 
o mașină. Și iată că la ultimul 
concurs special Pronoexpres s-a 
trezit deodată cîștigător a două 
mașini (Renault 16 și Fiat 850). 
Se pare că cei de la Prono i-au 
jucat festa. Ei spun în reclamă : 
„Cu numai X lei puteți cîștiga o 
mașină" — și cînd colo îl încarcă 
pe bietul om. cu două. Cîte neca
zuri din senin !

Cuc sau
altă pasăre ?

Cetățeanul Ion Stanciu (Bucu
rești, str. Baba Novac 19 Bloc G 
12, ap. 40) a prins zilele trecute 
o pasăre, care după înfățișare 
pare a fi un ciocîrlan sou altă 
specie. Important este că 
pasărea poartă la picior un inel 
cu inscripția: „8 A 98326 Bru
xelles Muzeu 4“. O fi avînd un 
rol în studierea migrației păsări
lor P Atenție, ornitologi /

Bateti la usă
9 9

A fost o vreme gestionarul unor 
restaurante din Baia Mare. I-a 
mers bine. Dar s-au descoperit 
matrapazlîcuri cu prejudicierea 
avutului obștesc și tocmai cînd 
era să-i meargă rău, i-a mers tot 
bine, fiind „pedepsit" cu numirea 
sa ca merceolog în cadrul ace
leiași unități — T.A.P.L. După 
o lună îl găsim pe Călina Emi- 
lian tot gestionar la restaurantul 
„Minerul" din Cavnic. Și iar i-a 
mers bine : în 3 luni a delapidat 
37 124 lei. Acum a fost condam
nat la 8 ani închisoare și îi mer
ge... așa și așa. Adică mai mult 
invers. Celor care l-au angajat 
„cu antecedente", la Cavnic, cum 
le merge ? Fiți politicoși și între- 
bați-i. în numele Interesului ~ 
neral.

Ce

de :Rubricd
Ștefan ZÎDĂRIȚA 

ev sprrinul corespondenților 
„Scînteii"

in ce împrejurări 
poate suscita atenția 
iNVĂȚĂMlNTUL 
ECONOMIC

DE PARTID
Calea principală pentru sporirea 

interesului cursanților față de lec
țiile și seminariile din cadrul învă- 
țămîntului de partid o constituie le
garea ior puternici de viață, de pro
blemele care îi preocupă pe oameni. 
Este cît se poate de firesc ca aspec
tele practice cele mai caracteristice 
din activitatea zilnică a întreprinde
rilor, încadrate judicios pe firul dez
baterilor principiale, să stimulez» 
gindirea proprie a cursanților, să-i 
ajute să desprindă din ansamblul 
politicii partidului sarcinile care îi 
privesc pe ei înșiși, să înțeleagă mai 
bine aceste sarcini. Iată deci o ce
rință care condiționează în ultimă 
instanță însăși eficiența învățămîn- 
tului de partid. In ce măsură este 
ea împlinită am urmărit să aflăm, 
discutînd cu activiști de partid cît și 
asistînd la dezbaterile cîtorva 
cercuri și cursuri cu profil econo
mic din județul Caraș-Severin.

La Uzina constructoare de mașini 
din Reșița a fost ținută, nu de mult, 
într-un cerc economic al secției „mo- 
toare-Dieșel" o prelegere despre 
„Politica partidului de pregătire și 
promovare a cadrelor". Prelegerea a 
trezit un viu interes. Care a fost se
cretul reușitei ei ? în primul rînd 
faptul că ea a conturat clar elemen
tele specifice ale politicii de cadre 
a partidului în etapa actuală, cînd 
gradul mai înalt de dezvoltare a 
economiei, desfășurarea revoluției 
tehnico-științifice pe plan mondial 
ridică cerințe cu mult mai înalte 
declt în trecut față de pregătirea 
cadrelor. în același timp expunerea 
a fost puternic ancorată în realită
țile vieții secției, relevîndu-se, din 
analiza temeinică a îndeplinirii sar
cinilor de producție, posibilitățile 
existente la nivel de secție și uzină 
pentru ridicarea continuă a califică
rii, cît și faptul că sistemul de co
interesare materială asigură celor cu 
calificare superioară, care obțin re
zultate deosebite — calitative și can
titative — remunerații mari.

Tov. Anton Klein, locțiitor al se
cretarului Comitetului de partid de 
la Uzina de construcții metalice și 
mașini agricole din Bocșa, ne-a con
firmat prin alte aspecte raportul di
rect proporțional care se stabilește 
de regulă între gradul de ancorare 
în viață a învățămintului și intere-
sul pe care-1 trezește în rîndurilo 
cursanților. Comitetul de partid — 
ne-a relatat el — a observat că la 
unele cercuri economice din sectorul 
de construcții metalice al uzinei 
prezenta era foarte slabă, aproape 
trei pătrimi din numărul cursanților 
absentau de la cursuri și seminarii. 
La o analiză mai atentă a felului în 
care se desfășura învătămîntul în 
aceste cercuri s-a constatat că lec
țiile și seminariile aveau un pronun
țat caracter abstract, în ele predo
minau elementele de ordin general, 
într-o lecție avînd drept temă „Mă
surile preconizate de partid pentru 
perfecționarea activității de condu
cere a economiei" propagandistul a 
dezbătut cu minuțiozitate atribuțiile 
centralei industriale ca unitate cu 
gestiune economică proprie, atribu
țiile ministerului economic, și rela
țiile centrală-industrială-minister e- 
conomic; sînt, desigur, aspecte noi 
care merită să fie cunoscute, dar 
lectoruJ, stăruind prea mult asupra 
lor. a lăsat cu totul la o parte proble
mele legate de întreprinderea indus
trială ca verigă de bază a econo
miei, atribuțiile lărgite ale conduce
rii ei, conducerea colectivă si 
felul cum ea poate fi realizată în 
lumina hotărîrilor Conferinței Națio
nale a P.C.R. Caracterul abstract al 
unor lecții și seminarii, excesul de 
noțiuni teoretice, unele inaccesibile 
nivelului de pregătire al cursanților, 
i-au făcut indiferenți pe mulți dintre 
aceștia. După cum ne mărturisea in
terlocutorul nostru este o „lecție" de 
care se va ține seama pe viitor.

Lecțiile, seminariile la care am 
asistat ne-au arătat că chiar cînd 
există preocuparea pentru îmbinarea 
teoriei cu practica, nu întotdeauna se 
găsesc modalitățile cele mai potrivi
te pentru realizarea unei asemenea 
îmbinări. Uneori numai după prezen
tarea teoretică a întregii probleme 
în discuție, lectorul face referiri con
crete la situația din secție sau între
prindere. Dar tocmai prin faptul că 
există o astfel de „compartimentare" 
aceste referiri servesc prea puțin la 
fixarea noțiunilor teoretice prezen
tate, la înțelegerea ansamblului poli
ticii economice a partidului. Am a- 
sistat la Combinatul siderurgic re- 
șițean, în secția bandaje, la semina
rul cu tema „Reducerea prețului de 
cost — factor important pentru creș
terea beneficiului întreprinderii. Mă
surile stabilite de partid pentru îm
bunătățirea sistemului de formare a 
prețurilor". S-au prezentat întîi re
ferate care au fost urmate de dis
cuții. Dar referatele nu au fost alt
ceva decît expuneri teoretice, ab
stracte — în treacăt fie spus de un ni
vel destul de scăzut — neîncercînd să 
cuprindă problemele și sub latura 
lor practică. Abia după prezentarea 
lor, discuțiile, prin efortul vizibil al 
propagandistului, au fost aduse pe 
făgașul analizării unor fapte concre
te din uzină. Din această cauză cu 
toate că s-au amintit și lucruri im
portante din viața secției, cum ar fi 
persistenta unor consumuri specifice 
de materiale ridicate, procentul mare 
de rebuturi, comentarea exemplelor 
fiind desprinsă de ideile cărora ar fi 
trebuit să le fie subordonată a alu
necat spre tehnicism. Parcă ne aflam 
într-o ședință de producție și nici
decum la învătămîntul de partid, me
nit să ofere largi orizonturi politice 
gîndirii cursanților.

O fericită îmbinare a teoriei cu 
practica a izbutit să realizeze lecția 
cu tema „Productivitatea muncii și 
căile creșterii ei", ținută de econo
mistul Dumitru Neagrău, contabil șef 
al Combinatului siderurgic din Reși
ța. la un curs de probleme econo
mice de la Fabrica de aglomerare. 
Prelegerea a trezit chiar de ia în
ceput interesul sălii, definind teo
retic indicatorul productivității mun-

Continuînd o străveche țî 
generoasă tradiție a primăve
rii și a sentimentului, ne a- 
mintim în aceste zile de ges
tul delicat de a oferi un dar, 
un cadou femeii îndrăgite, fie 
mamă, soție, soră, bunică, prie
tenă. „DECADA CADOURI
LOR PENTRU FEMEI" (28 fe
bruarie — 8 martie) este și un 
„examen" pentru bărbați. Vor 
reuși oare toți bărbații la 
acest examen, oferind femeii 
iubite cadoul preferat?

Ne putem opri în fața vitri
nelor, putem intra în magazine 
să alegem din miile de obiecte 
pe cel pe care-1 credem capa
bil să producă bucurie destina
tarei. Putem alege dintre nu
meroasele bijuterii. Un ceas de 
mină aurit, marca „Herma", 
sau cu cadran sidefat, marca 
„Luci", precum și altele, pur- 
tînd mărci diferite ca „Zarea" 
ori „Slava" pot fi, de aseme
nea, bine primite.

Articole specific feminine, 
de galanterie, confecții și tri-

Dan POPESCU

cii pe baza exemplelor din fabrica 
de aglomerare, evidențiind importan
tele sporuri de producție ale fabri
cii și combinatului ca urmare a 
creșterii nivelului acestui indicator 
economic. Analizînd apoi factorii 
care influențează dinamica produc
tivității — organizarea științifică și 
nivelul tehnic al producției, califica
rea oamenilor, calitatea produselor, 
folosirea judicioasă a timpului de lu
cru etc. — lectorul, prin exemple 
concrete reliefate pe fiecare grup de 
factori, a desprins necesitatea con
centrării tuturor eforturilor pentru 
atingerea parametrilor de lucru pro
iectați al fabricii. Această legătură 
stabilită pe tot parcursul lecției, în
tre noțiunile teoretice care au fost 
explicate, activitatea fabricii și poli
tica economică a partidului, i-a aju
tat pe cursanți să înțeleagă mai bine 
preocuparea partidului nostru pentru 
creșterea continuă a productivității 
muncii, semnificațiile multilaterale 
ale realizării acestei sarcini. Atunci 
cînd în activitatea unei întreprinderi 
se ridică cu mai multă acuitate o a- 
numită problemă, desigur că aceasta 
trebuie să fie tratată cu precădere 
și în învățămîntul de partid, să con
stituie obiectul mai multor expuneri, 
dezbateri.

Experiența arată că există suficien
te posibilități ca cercurile de studiu 
și cursurile din uzine, păstrîndu-și 
profilul lor economic, să asigure tot
odată o bună informare a cursanți- 
lor asupra problemelor politicii in
terne și externe a partidului, asu
pra poziției lui în problemele mișcă
rii comuniste și muncitorești inter
naționale.

Numai preocuparea organelor de 
partid pentru realizarea unei legă
turi strînse, firești a învățămintului 
de partid economic cu problemele ac
tuale, cu nevoile imediate, majore ale 
producției, face din fiecare cerc de 
studiu un instrument eficient de 
luptă împotriva vechiului, pentru 
promovarea cu maximum de opera
tivitate a tot ce este nou și înaintat, 
pentru aplicarea politicii partidului în 
fiecare sector de activitate.

Un „examen" 
pentru 
bărbați
cotaje moderne, de bun gust 
vor veni în completarea gar
derobei de sezon. De aseme
nea, pălării, baticuri, umbrele, 
diferite articole de marochină- 
rie, garnituri, seturi de trico
taje, precum și produsele cos
metice : apa de colonie „Cris
tal", „Farmec", „București", 
parfumurile „Darclee" ,.Ma
non", „Doina", „Dalia", creme 
și alte produse de toaletă utile.

De asemenea, dulciurile — 
delicioase drajeuri de ciocolată 
cu alune, cu stafide, bomboane 
fondante, jeleuri — băuturile 
fine — lichiorurile de cacao și 
de vanilie, șampania româ
nească „Zarea", vinul spumos 
sau cel de Cotnari și Murfatlar 
— sînt produse potrivite pen
tru a fi oferite în dar.

„Decada cadourilor pentru 
femei", organizată de Ministe
rul Comerțului Interior este 
un bun prilej de a alege ceea 
ce poate fi un dar, o a- 
fectuoasă atenție.

O concepție mai amplă 
despre condițiile de 
agrement din Capitală

A pleda astăzi pentru ne
cesitatea sau importanta orga
nizării activității de agrement 
e lipsit de sens : toată lu
mea e convinsă. Dar de la 
convingere la punerea în 
practică mai e de parcurs o 
anumită cale, și o foarte re
centă ședință a Comite
tului executiv al Consiliului 
popular al Municipiului Bucu
rești a avut darul să ne 
confirme părerea că nu 
sîniem decît undeva, pe la 
jumătatea drumului. Spunem 
aceasta deoarece în jurul pro
blemelor practice de agre
ment se emit încă ipoteze, iar 
în ce privește concluziile, ele 
se exprimă în amînări de 
termene, discuții, inconsec
vente în orientare. Acesfea 
fac ca în martie 1968, deci 
la nouă luni după sesiunea 
Sfatului popular al orașului 
București dedicată exclusiv a- 
cestor probleme și la șase 
luni de la înfiinjarea Întreprin
derii de agrement București, 
progresul mult așteptat să nu 
se fi produs.

Este vorba de o activi
tate deosebit de complexă, 
corespunzătoare unei definiri 
foarte largi a nofiunii de agre
ment — ca folosirea plăcu
tă, instructivă a timpului li
ber. Aceasta presupune- o 
mare diversitate de preocu
pări organizatorice, de la asi
gurarea cadrului potrivit plim
bării zilnice la amenajarea de 
baze sportive și acțiuni cu ca
racter culiural-educafiv. E 
greu de conceput ca o uni
tate de felul întreprinderii de 
agrement — axată în prezent 
doar pe exploatarea unor uti
laje și jocuri mecanice sau 
automate și despre care s-au 
purtat discuții aprinse în re
centa ședință dacă este sau 
nu pregătită să preia de la 
I.C.A.B. ștrandurile și ambar
cațiunile — să poată cuprinde 
întreaga varietate de genuri 
ale acestor activități ; ca a- 
tare, semnalăm drept îmbucu
rătoare acele intervenții din 
cadrul ședinței care au subli
niat necesitatea de a fi antre
nate mai susținut Comitetul 
orășenesc pentru educație fi
zică și sport, Comitetul de 
cultură și artă, organiza
țiile de tineret. Diversificarea 
trebuie urmărită și în cadrul 
fiecărui gen de activitate în 
parte.

Mai există edili care nu 
sînt convinși că în domeniul 
agrementului nu poate ii 
vorba de sezon, de „virfuri* 
absolute. Nevoia de a se des
tinde a omului nu variază în 
funcție de anotimp; se schim
bă numai modalitatea de a fi 
satisfăcută. în această direcție 
sînf necesare căutări insisten
te pentru găsirea celor mai 
judicioase modalități de îm
binare, de-a lungul anului, a 
acțiunilor. E bine că putem 
anunța publicului decizia de 
a se deschide în pasajul Efo
rie o sală cu jocuri electro
nice, sau eforturile ce se fac 
pentru amenajarea de noi pa
tinoare artificiale, la Obor și 
Grozăvești, ca și a unui pati
noar acoperit. Deși se pot 
semnala unele întîrzieri în 
realizarea acestor obiective, 
este totuși un început promi
țător, ce se cere continuat cu 
multă intensitate, asffel încît 
petrecerea timpului liber să 
fie scutită de grija intempe
riilor, ferită de capriciile bu
letinului meteorologic. Ar fi 
de găsit modalități de atra
gere a publicului în tot timpul 
săptăminii, deoarece nu s-ar

putea afirma că cerințele lui 
de a se relaxa se limitează 
la sîmbete și duminici.

Agrementul este, de ase
menea, o activitate renta
bilă, necesitînd investiții și 
cheltuieli de exploatare re
cuperabile cu vîrf și îndesat. 
Bineînțeles, totul depinde 
de priceperea și intere
sul organizatorilor. Pare ast
fel de necrezut faptul 
că, în condițiile insuficien
ței și suprasolicitării cunoscute 
a locurilor de agrement, acti
vitatea pe anul 1967 s-a sol
dat cu pierderi, mai ales la 
ștranduri și ambarcații, la a- 
cestea din urmă în valori ce 
ating milionul. Asigurarea 
continuității, diversificarea e- 
lementelor și mai ales buna 
gospodărire sînt principalele 
căi de sporire a eficienței e- 
conomice, aici ca și în alte 
domenii de activitate. Începu
tul a fost făcut de întreprin
derea de agrement care, în 
ultimul trimestru al anului tre
cut, a obținut beneficii în va
loare de 300 000 lei (balanță 
ce nu s-a confinuaf întocmai și 
în primele două luni ale anu
lui în curs). In acest context, 
este semnificativă concluzia cu 
care s-a soldat discuția pri
vind eventuala trecere a ștran
durilor și ambarcațiilor în ad
ministrarea întreprinderii de 
agrement : s-a considerat im
portant — și pe bună drep
tate — nu faptul în sine al 
transferului, ci punerea activi
tății economice în aceste sec
toare pe temelii solide, în pri
mul rînd printr-o îmbunătățire 
a sistemului de organizare.

Se cuvine a se sublinia 
cS numai printr-un efort sus
ținut de prevedere și planifi
care, dirijat de comitetul exe
cutiv al consiliului popular 
provizoriu, se pot îndeplini în 
bune condiții obiectivele so
ciale și economice urmărite. 
Ne referim la faptul că acti
vitatea de agrement trebuie 
să depășească rapid faza em
pirică, de tatonare, de initia
tive mai mult sau mai puțin 
înfîmplătoare. Agrementul 
este o funcție a orașului, co
relată cu întreaga lui existen
ța în timp și spațiu, și numai 
un studiu de sistematizare te
ritorială de specialitate poate 
asigura dezvoltarea lui rațio
nală, eficientă, pe baze știin
țifice. lată de ce considerăm 
necesar ca, în paralel cu a- 
morsarea unor lucrări de pri
mă urgență, hotărîte deja, să 
se lanseze încă de pe acum 
elaborarea unui asemenea stu
diu larg, menit să ofere un 
temei solid eșalonării efortu
rilor viitoare. Numai astfel se 
va putea decide, peste un 
an-doi, în cunoștință de cau
ză, în ce măsură și pînă ia 
ce grad de dotare va fi opor
tună amenajarea de noi zona 
de agrement, fie ele în nor
dul, estul sau sudul Capitalei.

Așa stînd lucrurile, trebuie 
să admitem că premisele pen
tru anul în curs nu sînt prea 
strălucite. Ne îndoim, de pil
dă, că sporirea parcului 
de ambarcații cu 200 bărci 
și o șalupă cu 32 locuri, 
construirea a 200 de cabine 
în ștranduri și a 3 chioșcuri de 
tir vor fi în măsură să pro
ducă un reviriment, cu atît 
mai mult cu cit atingerea ma
rilor speranțe — prima etapă 
de amenajare a zonei Cernica 
și a parcului de distracții He
răstrău — promite să fie des
tul de lentă. Să ne amintim 
numai că de un număr cam 
mare de luni nu s-au putut

procura cei 60 de mc mate
rial lemnos și cele 25 tone 
laminate necesare pentru con
struirea a două piste de car
ting, ale căror mașini — pro
curate din import — stau în
chise în magazie, iar în pri
vința parcului de distracții se 
mai poartă discuții dacă am
plasarea lui la Herăstrău e 
nimerită.

Puține orașe mari oferă 
condiții naturale atît de pro
pice agrementului cum oferă 
Bucureștiul. Din păcate, însă, 
acesfea nu sînt puse în 
valoare decît într-o proporție 
extrem de redusă. Șoselele, 
bunăoară, pe porțiunile din
tre Piața Victoriei și lacuri, 
sînf total neamenajate pen
tru agrement. Ce oferă ele 
altceva decît citeva chioșcuri 
de răcoritoare, unde lumea 
se îmbulzește pentru un pa
har de limonada sau copiii 
se opresc pentru a cumpăra 
o „eugenia* ? O viziune ori
ginală ar putea transforma șo
seaua într-un Champs Ely- 
sees al Bucureșfiului, unde 
oamenii să se poată recrea, 
așezați la mesele unor cafe
nele cochete. Cu lacurile, a- 
ceastă imensă zonă de agre
ment, am văzut cum stăm și 
cît de precare sînt perspec
tivele. Oare nu se poate în
văța nimic din experiența al
tor țări, care au realizat lu
cruri remarcabile în condiții 
naturale infinit mai vitrege ? 
De ani de zile, Teiul, Heră- 
străul, Băneasa — dacă ar fl 
să amintim doar de lacurile 
cele mai apropiate — nu ofe
ră vizitatorilor nimic altceva 
decît aceleași amenajări pu
ține și banale, agrementul 
fiind lăsat de fapt la iniția
tiva nimănui.

Aminteam mai sus de pă
duri, de aceste locuri do 
mare frumusețe, pentru care 
locuitorii altor capitale tre
buie să se deplaseze zeci și 
zeci de kilometri. Noi însă,

care le avem la îndemînă, nu 
știm să le folosim. Orictt de 
frumoasă ar ti o pădure, dacă 
nu oferă nici condiții de dis
tracție, nici posibilități de a- 
provizionare, iar pe deasu
pra și transportul e anevoios, 
de ce să se ducă oamenii 
acolo ? Și în această privin
ță se bate pasul pe loc. A- 
menajările de la Cernica se 
află încă în curs de proiec
tare, iar fa celelalte păduri 
din centura orașului pare să 
nu se gîndească nimeni.

Aplaudăm inițiativa luată tn 
ultima vreme de a se reani
ma Oborul, de a se reface 
Hanul lui Manuc și alte ase
menea locuri. Dar valorifi
carea interesantă, la un înalt 
nivel de civilizație, a tradiții
lor noastre lasă încă mult loc 
pentru fantezie.

Problema agrementului tn 
Capitală și în zonele natura
le înconjurătoare trebuie 
privită de către Comite'ul 
executiv al Consiliului popu
lar cu toată seriozitatea, 
ca o chestiune de civili
zație modernă. In acest 
scop trebuie cheltuită, înainte 
de toate, o mare cantitate de 
imaginație și inițiativă, spre 
a se asigura acea varietate 
de forme și mijloace care să 
răspundă cerințelor tuturor 
vîrsteior. Și să nu uităm că 
reușita mai depinde și de alți 
factori : o bună organizare, 
urmărirea realizării proiecte
lor. Totodată, credem că ar 
fi de cea mai mare urgență 
elaborarea unui program con
cret de colaborare cu Între
prinderea de Transporturi 
București, asffel încît condi
țiile de deplasare la și de la 
locurile de agrement din o- 
raș sau din zonele învecinate 
să nu compromită însuși ros
tul acestei deplasări, care tre
buie să fie recrearea, in
struirea, refacerea plăcută a 
potențialului fizic și nervos.

Arh. Gh. SASĂRMAN

Mărțișorul cu surprize
Un bilet LOTO pentru tragerea de vineri, 8 

martie, te duce cu gîndul la frumoasele premii 
oferite de Administrația de stat Loto Pronosport. 
La tradiționala tragere a mărțișorului din acest 
an, se vor efectua 3 extrageri în 3 faze : o extra
gere de 12 numere din 90 pentru atribuirea pre
miilor obișnuite în bani; o extragere de 12 nu
mere din 90 pentru premiile suplimentare gra
tuite în autoturisme și bani; o extragere de 6 
numere din 90 pentru premiile speciale constînd 
din autoturisme în număr nelimitat, excursii la 
Paris și în R. D. Germană. Cu biletele de cîte 
10 lei se poate participa la toate cele 3 faze.

Se atribuie în număr nelimitat autoturisme 
„Renault 10 Major", „Skoda 1 000 M. B.“ ți 
„Renault Gordini".

Prin tragerea la sorți se vor împărți 10 auto
turisme : 1 „Renault 16", 1 „Moskvici 408“ — 
cu 4 faruri și radio, 3 „Skoda 1 000 M. B.“, 2 
„Renault Gordini" și 3 „Trabant 601".

Se mai atribuie 100 excursii peste hotare prin 
O.N.T. Carpați: 50 excursii de circa 8 zile la 
Paris și 50 excursii de circa 16 zile în R. D. 
Germană.

Excursia da Paris cuprinde turul orașului 
— Parisul istoric, o vizită la Versailles și Pari
sul modern, o vizită la muzeul Louvre și un pro
gram facultativ.

Itinerarul excursiei din R. D. Germană este : 
Praga — Berlin — Potsdam — Magdeburg — 
Weimar — Eisenach — Jena — Leipzig — 
Dresda.

Tragerea va avea loc în ziua de vineri, 8 mar
tie 1968. Joi, 7 martie 1968, este ultima zi cînd 
se mai pot procura bilete Loto cu frumoase 
surprize de Mărțișor.

DE CE ÎNTÎRZIE ÎNFIINȚAREA 
PENSIUNILOR FAMILIALE?

In contextul vieții modeme, ritua
lul pregătirii mesei se cuvine să o- 
cupe tot mai puțin Ioc. Evident, nu 
pentru că s-ar fi renunțat la deli
ciile pe care le procură rafinamen
tul artei culinare, ci pentru că pre
țui timpului a crescut enorm. Fe
meia, care continuă să fie „sufletul" 
bucătăriei, dar căreia îi revin tot
odată importante obligații sociale, nu 
mai dispune întotdeauna de răgazul 
necesar combinațiilor gastronomice.

S-ar putea spune că, într-o anu
mită măsură, alimentația publică a 
preluat unele din atribuțiile gospo
dinelor salariate. Restaurante de di
ferite ranguri servesc meniuri fixe, 
au luat ființă cîteva localuri cu pro
fil de pensiune, funcționează unele 
lacto-vegetariene unde se poate lua 
un prînz frugal la prețuri convena
bile. Din păcate însă, toate acestea 
sînt insuficiente și, mai ales, în mul
te cazuri, departe de locul de mun
că si de domiciliul consumatorilor. 
La Brașov, de exemplu, într-un car
tier imens cum este „Steagul Roșu", 
nu există nici o unitate de acest fel. 
Salariați din acest cartier, mulți ne
căsătoriți, ne povesteau că, pentru 
masa de prînz, trebuie să meargă 
în centrul orașului. Si Ia foarte pu
ținele unități de acest fel. îți trebuie 
timp și răbdare pînă să fii servit. 
„Prin dimensiunile lor, cele mai mul
te localuri nu creează cadrul de li
niște și intimitate pe eare și-l do

rește omul în timpul mesei", își îm
părtășea părerile tehnicianul M. Gri- 
gorescu.

Discutînd aceste lucruri, la Bucu
rești ca Si la Brașov, cu numeroși 
cetățeni de diferite vîrste și profe
sii, femei și bărbați, mulți dintre ei 
se întrebau de ce nu .au apărut încă 
pensiunile familiale, acele unități 
care pot oferi masă, așa cum a- 
nunța că se organizează, într-un in
terviu acordat presei în vara anu
lui trecut, ministrul comerțului in
terior. Asemenea pensiuni ar putea 
rezolva problema mesei pentru un 
mare număr de salariați, ar duce, 
așa cum s-a preconizat, la diversifi
carea alimentației publice. De altfel, 
pensiunile familiale nu sînt o nou
tate. „La București, Brașov, Sibiu și 
în alte orașe din tară, își amintește 
Nicolae Linea, responsabilul restau
rantului de la Hotelul sportivilor din 
Poiana Brașov, existau în trecut o 
sumedenie de pensiuni, după preten
țiile și buzunarul fiecăruia".

După cum aminteam, anul trecut 
s-au dat directive precise pentru in
troducerea în rețeaua alimentației 
publice din întreaga tară a unor noi 
tipuri de unități, printre care și pen
siunile familiale. Directivele au fost 
concretizate într-un H.C.M. Iată însă 
că apare un fapt ciudat : în baza 
propunerilor elaborate de Ministerul 
Comerțului Interior, s-a obținut li
mitarea înființării pensiunilor doar

la localitățile și zonele de interes 
turistic. Cu toate acestea, în 
orașe nu se prevede deschiderea unor 
astfel de unități. Totuși, în urma 
materialelor apărute în presă, nu
meroși oameni harnici, buni gospo
dari, au înaintat forurilor comerciale 
locale cereri pentru înființarea de 
pensiuni în locuințele proprii. A- 
ceasta mai ales în orașele în care, 
cum arătam, există o tradiție în ma
terie. Dar cererile nu au fost apro
bate decît într-un număr infim. Din 
situația existentă la 31 decembrie 
1967 (alta mai recentă nici nu exis
tă) rezultă că, în toată țara, s-au a- 
probat doar 3 cereri în județul Bi
hor și 3 în județele Hunedoara și 
Mureș. Restul cererilor au fost pur 
și simplu respinse.

Unii presupun că limitarea, de 
neînțeles, a deschiderii de pensiuni 
familiale — care transferă întreaga 
responsabilitate a alimentației pu
blice comerțului de stat și coopera
ției de consum — ar avea la bază 
teama de a nu fi periclitată îndepli
nirea planului în restaurante și în 
celelalte unități de alimentație pu
blică existente. Că un asemenea 
punct de vedere nu are nici o bază 
de susținere — e limpede. De altfel, 
toți cei cu care am discutat — simpli 
cetățeni sau lucrători din alimenta
ția publică — sînt unanimi în a afir
ma că publicul obișnuit al pensiuni
lor nu este, în nici un caz, cel al res

taurantelor. Este vorba aici de nu
meroși salariați, femei și bărbați, 
necăsătoriți, ori chiar de tinere fami
lii, de studenti și elevi provenind din 
alt oraș, care cu toții preferă, în
deobște, ambianța liniștită a unei fa
milii, celei a restaurantului. Amatori 
se găsesc, firește, și în rîndul celor 
suferinzi, obligați la severe diete a- 
limentare, pe care, la ora actuală, a- 
limentatia publică nu le asigură. La 
aceste categorii se mai adaugă nu
meroase familii care ar fi fe
ricite să-și soluționeze într-un 
mod _ nou problema alimentației, 
abonîndu-se la cea mai apropia
tă pensiune de locuința lor. Deci, 
deschiderea unor astfel de pensiuni 
familiale în orașe nu numai că nu ar 
afecta cu nimic îndeplinirea planului 
în alimentația publică ci, dimpotrivă, 
în spiritul indicațiilor date, ar lărgi 
posibilitățile de deservire și ar îm
plini cerințe multiple. Din aceasta 
ar cîștiga cetățenii, ar cîștiga clima
tul general de civilizație al vieții 
noastre sociale.

— Nu avem nimic împotriva lărgi
rii prevederilor din instrucțiunile 
elaborate de ministen.il nostru, in 
sensul cerut de cetățeni, ne spunea 
tovarășul Iuliu Boldeanu, director ge
neral adjunct în direcția alimentației 
publice din Ministerul Comerțului 
Interior.

— Nu cred că ar exista vreo pie
dică în organizarea pensiunilor fami

liale și în orașe, este de părere tov. 
Stanciu, director adjunct în Direcția 
comercială a Capitalei.

Atunci ? Cum se explică reținerile 
față de cererile celor doritori să 
practice această îndeletnicire ?

In fond, pentru înființarea acestor 
pensiuni nu se cer nici un fel de in
vestiții. O gospodină energică și pri
cepută — care dispune de un. anumit 
spațiu — este în stare să pună pe 
roate o pensiune. De altfel, în pre
zent se închiriază camere pentru tu
riști în casele cetățenilor, iar marea 
majoritate iau și masa in familiile 
respective.

Apare din nou, cu claritate, bine 
cunoscutul imobilism al comerțului, 
în numele căruia orice acțiune nouă, 
impusă de viață, este de la început 
încorsetată în tipare, îngrădită pînă 
la înăbușire. Și de astă dată s-a spus: 
„Vom face 200 de pensiuni și apoi 
vom vedea. Peste un an vom planifi
ca altele". Că, deocamdată, nu avem 
în toată tara decît șase pensiuni, 
pare să nu deranjeze pe nimeni. 
Și. în fond, de ce să facem 
200 de pensiuni, dacă se vor 
găsi, să zicem, 1 000 de amatori să 
le organizeze ? De ce trebuie să su
punem necesitățile vieții voinței 
noastre și nu invers ? Cît trebuie să 
treacă pentru a învăța din modul 
creator, novator în care partidul nos
tru, conducerea sa abordează proble
mele vieții sociale ?

Este limpede că trebuie acționat 
urgent și energic pentru înlăturarea 
barierelor artificiale ridicate în calea 
înființării pensiunilor, ea și a altor 
forme menite să diversifice alimen
tația publică. Iar această obligație 
revine fără putință de amînare Mi
nisterului Comerțului Interior, Cen- 
trocoop-ului, consiliilor populare 
provizorii și organelor lor speciali
zate.

Rodico ȘERBAN

ministen.il
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părerea mea, la acest moment 
ajunge, inevitabil, în toate uzi- 
Dar, să explic. Prin reproiec- 
reductoarele de turații de uz

Roadele inițiativei

nizam

Ca una din trăsăturile esențiale 
«le producției moderne, judicios or
ganizate, ritmicitatea fabricației și a 
livrărilor este azi caracteristică și 
pentru activitatea uzinei de mașini 
agricole „Semănătoarea" din Capi
tală. Spunem „azi", întrucît cu numai 
un an în urmă aici se vorbea des
pre ritmicitate ca despre un țel greu 
de atins. Cifrele de care dispu
nem sînt grăitoare. In comparație Cu 
primul trimestru din anul trecut, 
cînd în ultima decadă a fiecărei luni 
se realiza, în medie, aproximativ ju
mătate din producția marfă, în ulti
ma parte a anului trecut și în lunile 
ianuarie și februarie ale acestui an 
*-a ajuns să se fabrice, în flecare din 
primele două decade, 29—32 la sută 
din producția marfă lunară. A avut 
Ioc, prin urmare, o schimbare 
ritmul îndeplinirii planului.

Explicația acestei transformări 
pozitive : inițiativa șl pasiunea cu 
care s-au întreprins în uzină studiile 
de organizare științifică a producției 
ți & muncii, operativitatea cu care 
s-au pus în valoare soluțiile noi șl 
măsurile stabilite cu acest prilej.

— Principala concluzie desprinsă 
din Investigațiile făcute pentru pu
nerea în evidență a rezervelor de 
creștere a productivității muncii a 
arătat că se impunea, în primul 
rînd, o mai judi
cioasă programa
re internă a pro
ducției — ne-a 
spus ing. Traian 
Tili, adjunct al 
șefului serviciului 
organizarea pro
ducției. Ceea ce 
frina înainte ori
ce tentativă de a- 
meliorare a 
tuației era 
lipsa de stabilita
te a planului de 
producție al uzi
nei, cît și inexis
tenta unui pro
gram de lucru în 
mod științific e- 
laborat pentru 
fiecare secție în 
parte. Intervenția 
tutelar, care pînă 
să nu mai aducă pe parcursul anului, 
cu o frecvență atît de mare, modifi
cări în nivelul și structura sarcini
lor de plan, a fost însoțită de mă
suri pentru optimizarea programării 
producției, avîndu-se în vedere uti
lizarea cît mai rațională a potenția
lului tehnic și uman al fiecărui sec
tor șl atelier al întreprinderii.

La dispecerul-șef al uzinei 
primit amănunte în legătură 
procedeul aplicat în prezent pen
tru programarea internă a produc
ției. Aici se întocmește sistematic un 
grafic al capacităților de lucru dis
ponibile, pe feluri de operații sau 
tipuri de mașini-unelte, și un altul 
privind • • -
■amble, 
ție din 
este ca, 
partizat 
carea eficientă a utilajului și a per
sonalului, o ritmicitate cît mai 
bună în producție și livrări. Faptul 
că anul trecut productivitatea mun
cii a crescut cu 4,8 la sută față de 
prevederi, iar în primele două luni 
din acest an cu 2,7 la sută în plus 
față de plan arată limpede cîștigul 
obținut în urma acestor măsuri.

Desigur, studiile de organizare ști
ințifică a producției și a muncii au 
îmbrăcat o arie largă de probleme 
și aspecte, unele fiind elucidate și 
soluționate practic, altele continuînd 
să facă obiectul unor noi analize. O 
rezolvare ingenioasă s-a găsit orga
nizării montajului în paralel a com
binei de cereale C3 și combinei de 
recoltat porumb. Studiul întocmit în 
acest scop, aplicat în a doua jumă
tate a anului trecut, a permis să se 
suprapună într-un mod judicios fa
zele de montaj ale celor două sorti
mente principale de producție. Re
zultatul este dublu : pe de o parte a 
crescut producția secției de montaj 
la tipurile respective de utilaje, iar 
pe de alta s-au evitat timpii „morți" 
care se creau înainte o dată cu tre
cerea fabricației de la un sortiment 
la celălalt

Ca să ne formăm o idee mai amplă 
asupra complexității preocupărilor 
cadrelor tehnice și economice de la 
„Semănătoarea" pentru perfecționa
rea organizării producției și a mun
cii, merită să amintim și eficiența e- 
conomică a studiilor privind sincro
nizarea capacităților agregatelor de 
topire cu capacitatea conveioarelor 
și mașinilor de formare la turnăto
rie de fontă, gospodărirea mai rațio
nală a laminatelor prin utilizarea 
planurilor complexe de croire, orga
nizarea vopsirii produselor în flux 
tehnologic etc. Conducerea uzinei, 
specialiștii de aici nu socotesc înche
iată acțiunea de organizare științifică 
a producției și a muncii, ceea ce s-a 
făcut pînă acum fiind apreciat ca un 
început care trebuie continuat, dez
voltat și lărgit pe noi planuri. Se 
vădește astfel o deplină înțelegere 
a cerinței subliniate în mai .multe 
rînduri de conducerea partidului —

în
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din cele 71 de

industriale care

rimentează noi
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hotărîtă la forul 
la urmă a înțeles
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cerința de piese și suban- 
potrivlt planului de produc- 
luna respectivă. Tendința 
programul de producție re- 
secțiilor, să asigure încăr-

Anvelopele ce poartă marca 
„Danubiana1* și-au dobîndit un 
binemeritat renume atît în 
țară, cit și pe piața externă. 
Amprentele stilizate în matri
țele preselor de vulcanizare se 
desfășoară azi pe drumurile a 
zeci de țări. Drumurile fier
binți din Africa, drumurile din 
Asia, drumurile înghețate din 
țările nordice, ca și din alte 
țări europene cunosc emblema 
milioanelor de anvelope româ
nești.

'Uzina a obținut rezultate îm
bucurătoare, realizând anve-

TALULUI
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DANU
BIANA

o emblemă
șt anume, de a asigura acțiunii de 
perfecționare a conducerii și orga
nizării producției un caracter de 
continuitate, ținîndu-se permanent 
«cama de evoluția științei și tehnicii, 
de nivelul și complexitatea produc
ției, de gradul de calificare și spe
cializare a oamenilor.

— Chestiunea care se pune în pre
zent cu deosebită stringență în În
treprinderea noastră este organiza
rea de o așa manieră a producției 
în hala de montaj general îneît să 
se ajungă la un ritm de 800 combine 
de cereale pe lună — ne-a spus tov. 
ing. Ion Căpățină, directorul general 
al uzinei. Studiul elaborat în acest 
scop a fost definitivat, iar cea mai 
mare parte a măsurilor impuse de 
sarcina sporită de plan pe 1968 —
amintim că producția de combine de 
cereale crește față de anul trecut cu 
peste 50 la sută — au fost aplicate 
sau sînt în curs de realizare.

Obiectivele pe care și le-au pre
văzut în planul de activitate specia
liștii din grupa de organizare știin
țifică a producției și a muncii — 
care, de cîtva timp, funcționează ca 
un compartiment de sine stătător, 
coordonat de directorul tehnic — 
sînt numeroase. O rezolvare mai a- 
vantajoasă din punct de vedere teh

nic și economic 
se caută în mo- 

. mentul de față 
problemei orga
nizării raționale 
și mecanizării 
transportului uzi
nal.

Apreciind cău
tările creatoare și 
perseverența cu 
care cadrele teh
nice și economi
ce, împreună cu 
muncitori cu o 
înaltă calificare, 
urmăresc să per
fecționeze activi
tatea economică a 
uzinei, relevăm 
totodată necesita
tea amplificării 
ca toate măsurile

de

prestigiu

lope cu performanțe tehnice 
superioare. Acum ea fabrică 
anvelope pentru autoturisme, 
autocamioane, autobuze și trac
toare într-o gamă variată de 
profile, eu aderență sporită la 
sol, cu un randament kilome
tric ridicat; anvelope pentru 
autoturismele cu carcasă de 
nylon care asigură o viteză de 
rulaj pînă la 170 km/oră ; an
velope pentru autocamioane eu 
carcasă de corp nylon, asigu- 
rînd o capacitate de încărcare 
sporită.

Uzina „Danubiana", echipată 
cu utilaje moderne, cunoaște 
perfecționări neoontenite ți 
caută să țină pasul cu toate 
noile cuceriri ale tehnicii ac- ' 
tu’ale.

Dinamizate și focalizate spre utili
zarea rațională și economisirea 
resurselor materiale, energiile crea
toare din uzinele constructoare 
de mașini au conferit activității de 
valorificare superioară a metalului 
caracterul unei acțiuni viguroase, 
ascendente. Multe utilaje de concep
ție demodată, cu greutăți proprii su
perioare realizărilor similare „de 
vîrf" existente pe plan mondial, au 
fost abandonate sau înlocuite cu ti
puri perfecționate, reproiectate mai 
judicios, care — la parametri func
ționali cel puțin identici — înglo
bează cantități minime de metal. 
Numeroasele produse ale indus
triei constructoare de mașini care 
sînt în prezent în curs de revi
zuire. reproiectare și înlocuire, de
monstrează că „alerta" din acțiunea 
de economisire a metalului continuă 
cu o intensitate remarcabilă. Și to
tuși, în această privință ceva nu este 
în ordine : în foarte multe cazuri, 
lungi perioade de timp nu au fost 
■uficleute decît exclusiv pentru re
proiectări. Schimbări practice și e- 
conomii de metal urmează să sur- 
vină abia în... 1969. In ciuda tuturor 
așteptărilor (și a necesităților) dife
rite produse depășite, care încorpo
rează mai mult metal decît trebuie, 
se vor menține în fabricație, în vir
tutea inerției, de-a lungul întregu
lui an 1968. La Uzinele de construc
ții de mașini din Reșița, de pildă.

anul acesta te vor produce 75 de 
compresoare de aer demodate de 45 
de metri cubi pe minut, cele moder
nizate, de 50 mc/min — cu 1 275 kg 
pe bucată mai ușoare — urmînd să 
fie asimilate în fabricația de serie 
abia în 1969. Intrucît elaborarea pro
iectelor de execuție ale noului com
presor a început de mai bine de un 
an, întîrzierea apare de neînțeles. 
La direcția generală a M.I.C.M. din 
care face parte această uzină ni s-a 
explicat că „ea se datorește imposibi
lității de a asigura mai degrabă par
tea electrică a noului compresor. 
Mai precis, din cauza supraîncăr
cării proiectantului și executantu
lui (Grupul de uzine pentru aparataj 
electric și instalații de automatizare 
— GUAEIA). cu sarcini mai urgen
te". Nu ne îndoim de realismul aces
tor argumente. Considerăm, însă, că 
dacă ar fi vrut, ministerul, orga
nele sale de resort, ar fi putut solu
ționa mult mai operativ această pro
blemă. Pe cînd așa, tărăgănarea, ori
cum ar fi ea justificată, va costa — 
numai anul acesta și numai pentru 
această tipodimensiune — o pierdere 
de peste 100 de tone metal.

Lista de produse menținute în mod 
anacronic in fabricația curentă ar 
putea fi completată cu diferite alte 
ntilaje miniere ți de construcții, ma
șini agricole, vagoane. După părerea 
noastră, peste asemenea situații n-ar

trebui să se mai treacă cu vedere» 
de acum înainte.

Să presupunem, totuși, că ritmului 
înlocuirii produselor care au greutăți 
anacronice nu i s-ar putea reproșa 
nimic, că intensitatea activității des
fășurate în prezent în construcția de 
mșșini, în scopul de a conferi meta
lului valoarea maximă, e optimă. 
Așa ar trebui să stea lucrurile și. în 
urma investigațiilor întreprinse, pu
tem pronostica că așa vor și sta pes
te foarte puțin timp. Si-atunci vom 
putea fi pe deplin mulțumiți de mer
sul evenimentelor ? „Dacă valorifi
carea superioară a metalului s-ar 
reduce doar la reproiectări — nc-au 
spus numeroși specialiști consultați 
— poate că da. Cum lucrurile nu 
stau, însă, așa, strădania de a rea
liza din aceeași cantitate de metal 
mai multe utilaje și instalații cu 
performante tehnice înalte trebuie 
apreciată neapărat și prin prisma 
deplasării conținutului acțiunii, a 
structurii ei, pe planuri calitativ su
perioare".

— în uzina dv. au apărut aseme
nea deplasări ?

Redăm răspunsul constructorului 
șef al întreprinderii „Neptun“-Cim- 
pina, ing. Radu Frățilă :

— Da, și anume atunci cînd — în 
linii mari — revizuirea si reproiec- 
tarea produselor în scopul ușurării 
lor s-a încheiat și trebuia găsit alt-

expe

meto

și or

unități

care lucrează

eforturilor pentru
stabilite să prindă mai repede viață. 
Observația se impune de 
sine, deoarece în ansamblul 
nei activități pozitive, există 
tuși termene depășite și lucrări a 
căror realizare este „întinsă" în 
timp. Trenează îndeosebi aplicarea 
măsurilor care vizează perfecționa
rea structurii organizatorice a între
prinderii și a sistemului informațio
nal economic. Or, întrucît „Semănă
toarea" face parte din cele 71 de 
unități industriale în care se experi
mentează unele măsuri de îmbunătă
țire a planificării finanțării, credi
tării și conducerii, de întărire a 
cointeresării și. răspunderii mate
riale, cu atît mal mult conducerea 
tehnico-administrativă avea posibi
litatea și competența să acționeze în 
aceste domenii.

Cu această ultimă observație soco
tim că la uzina „Semănătoarea" s-a 
dobîndit o experiență. organizatorică 
de certă valoare economică, care se 
cere adîncită și multiplicată.

Nicola* PANTILIE

sistența tehnică

(Urmare din pag. I)

Există condiții favorabile pentru 
realizarea acestei importante sarcini. 
Agricultura dispune de o bază tehni- 
co-materială în continuă dezvoltare. 
Datorită dotării unităților cu noi 
tractoare și mașini agricole perfecțio
nate, suprafața arabilă ce revine, în 
medie, pe un tractor fizic a scăzut de 
la 121 ha în 1965 la 106 ha în 1967. 
în acest an agricultura va fi înzes
trată cu alte 8 700 tractoare, 7 800 
combine, 2 900 semănători și alte uti
laje. Se intensifică ritmul de chimi
zare a producției agricole. In 1968 se 
vor folosi cu 26 la sută mai multe 
îngrășăminte chimice decît în anul 
precedent. Cresc, de asemenea, supra
fețele amenajate în vederea iriga
țiilor. Dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale a agriculturii face cu putință 
ca producția agricolă să depindă din 
ce în ce mai puțin de factorii clima
tici, care înainte hotărau aproape în 
exclusivitate nivelul recoltelor. Pen
tru a se asigura folosirea eficientă a 
bazei tehnico-materiale a agriculturii 
și introducerea și generalizarea meto
delor științifice agrozootehnice, care 
să ducă la creșterea continuă a pro
ducției agricole, se cere îndeplinirea 
cu cea mai mare răspundere a înda-

toririi specialiștilor de a-și concentra 
eforturile în vederea cunoașterii te
meinice a condițiilor naturale și eco
nomice din unitatea respectivă, asi- 
gurînd, pe această bază, desfășurarea 
la un înalt nivel a procesului de pro
ducție, de a îndruma din punct de 
vedere tehnic, cu competență, unită
țile de producție.

Inginerii agronomi, zootehniștii, 
medicii veterinari și ceilalți specia
liști care lucrează în cooperativele 
agricole sînt elementul dinamic, ho- 
tărîtor am putea spune, care asigură 
aplicarea complexului de măsuri a- 
grozootehnice în unitățile în care își 
desfășoară activitatea. Avem astăzi 
circa 22 000 de specialiști cu studii su
perioare și mii de tehnicieni, din care 
bună parte activează în unitățile a- 
gricole. Dacă fiecare din miile de spe
cialiști care lucrează în unitățile 
gricole și-ar pune priceperea și în
treaga putere de muncă în slujba 
generalizării metodelor agrozootehni
ce, s-ar realiza, în timp scurt, pro
grese mult mai mari în sporirea pro
ducției vegetale și animale.

în condițiile generate de formele 
noi de organizare țeritorial-adminis- 
trativă și de dezvoltare a bazei teh
nico-materiale a agriculturii se cer 
bine precizate rolul și sarcinile spe-

le-

La tăiat bușteni In par
chetul Scorușu din cadrul 
întreprinderii forestiera 

lacobeni

(Urmare din pag. I)

(Foto : Agerpres)

un modern calculator 
electronic care, cu „in
teligența" sa, le-a de
monstrat că toată lu
crarea va putea fi ter
minată în mai puțin de 
100 de. zile. A rezultat, 
în urma acestui calcul 
aproape incredibil, un 
„grafic rețea" care op
timiza și sincroniza ju
dicios execuția diferi
telor lucrări. Anumiți 
specialiști. respectați 
pentru experiența lor 
puneau însă sub semnul 
întrebării veridicitatea 
răspunsului mașinii e- 
lectronice. „Pentru că, 
spuneau ei, una 
calculul pe hîrtie, 
electronic, și alta 
practica".

Un colectiv de 
neri, proiectant! și con
structori — toți sub con
ducerea experimentatu
lui inginer șef coordo
nator Mircea Clorapciu 
— au pornit, în fruntea 
sutelor de constructori 
și laminatori, o verita
bilă cursă contracro- 
nometru pentru a de
monstra, cu ambiție și 
ardoare remarcabile, 
lucruri esențiale: 1. în 
materie de investiții ni
mic nu este imposibil de 
realizat atunci cînd 
conducerea șantierului 
este în mîinile unor oa
meni experimentați, do
tați cu o înaltă califica
re, pricepere și răspun
dere ; 2. cînd întregul 
colectiv acționează ho- 
tărît, energic, operativ, 
cînd toate verigile lan
țului de activități pe 
șantier sînt legate in-

disolubil ;
baza întregii activități 
stau principiile științi
fice de organizare, me
canizarea masivă a lu
crărilor, folosirea in
tensivă a tuturor utila
jelor, mecanismelor 
a forței de muncă ;

este 
chiar

este

ingi-

și 
---------------------_ 
în fine, cînd legăturile 
dintre proiectant, con
structor și beneficiar 
funcționează ca un 
ceasornic de înaltă pre
cizie.

Spre lauda construc
torilor, laminatorilor șl 
specialiștilor hunedo- 
reni, a proîectanților 
de la Institutul de pro
iectări pentru lami
noare și a cadrelor de 
răspundere din Minis
terul Industriei Meta
lurgice, „operația 800“ 
s-a încheiat cu un suc
ces deplin. Calculele 
„optimiste" ale mașinii 
electronice au fost con
firmate. Datorită unui 
mare efort colectiv, ca
racterizat prin elan și 
muncă plină de abne
gație, laminorul a intrat 
în producție cu 5 zile 
Înainte de termen.

Prin modernizarea 
și extinderea lamino
rului, economia națio
nală va cîștiga foar
te mult. Instalarea 
cuptoarelor adînci pen
tru încălzirea lingouri- 
lor și transportul lor 
prin transfercar la caja 
degrosoare. eliminarea 
rapidă a șutajelor și 
tunderului vor ridica 
la un nivel superior in
dicele de utilizare in
tensivă 
Pentru

calității 
speciale, 
dere va 
în acest 
sută din 
fost puse în funcțiune 
două mașini ultramo
derne de mare produc
tivitate: pentru frezarea 
lingotirilor la cald si 
curățirea barelor, in
stalații pentru tăierea 
la lungimi fixe și mul
tiple. Urmează a fi 
montate instalații noi 
pentru prelucrarea la
minatelor prin sablare 
cu alice, dăltuire și fla- 
mare automate, sisteme 
complexe de fierăstraie 
și polizoare mobile, 
precum și mașini auto
mate pentru controlul 
final al calității lami
natelor. Laminorul 800 
va furniza întreprinde
rilor constructoare de 
mașini o gamă largă 
de laminate din oțeluri 
speciale superioare de 
calitate ireproșabilă.

La ora trecerii pri
mului lingou prin ca- 
jele tînărului „800". se
cretarul comitetului de 
partid de la laminor, 
tovarășul Miron Topor, 
a exprimat dorința co
lectivului de laminatori 
de a consemna nu atît 
eforturile depuse pînă 
acum, cît dorința și 
hotărîrea experimen- 
taților lucrători 
la noul agregat

laminatelor 
a căror pon- 
ocupa numai 
an peste 30 la 
producție, au

a laminorului, 
îmbunătățirea

de 
de 

a ridica activitatea lor 
la nivelul cerințelor 
actuale ale economiei 
naționale. Am consem
nat și așteptăm cu con
vingere confirmarea 
angajamentului.

cialistului agricol din cooperativele 
agricole. Fiecare inginer agronom, 
zootehnist, medic veterinar trebuie să 
se simtă răspunzător pentru produc
ția care se realizează în sectorul lui 
de activitate, ceea ce necesită o mun
că concretă, avînd obiectiv introdu
cerea și generalizarea în practică a 
cuceririlor științei și tehnicii. Munca 
funcționărească, măruntă este incom
patibilă cu sarcinile mari pe care le-a 
trasat partidul agriculturii noastre, 
duce în cele din urmă la îngustarea 
orizontului și pierderea personalității 
specialistului, care se complace în a- 
ceastă situație. Sînt unii specialiști 
care nu caută să-și îmbogățească cu
noștințele, ignorînd cuceririle noi ale 
științei și tehnicii înaintate. Or, se 
știe că agricultura modernă nu se 
poate face numai pe baza cunoștințe
lor căpătate în facultate. Știința a- 
gricolă progresează neîncetat, se sta
bilesc tehnologii noi de lucrare a pă- 
mîntului și de creștere a animalelor. 
Acestea trebuie însușite temeinic de 
către specialiștii din agricultură și 
generalizate cît mai repede în pro
ducție. Inginerul agronom sau zoo
tehnist din cooperativa agricolă fi
ind specialist cu profil larg trebuie 
să fie Ia curent cu tot ce este nou 
In domeniul lui de activitate ; un

aspect care astăzi ar părea fără im
portantă, peste un timp poate fi a- 
plicat în producție cu bune rezultate. 
Acei care nu se țin la curent cu 
știința și tehnica agricolă, care se 
bizuie numai pe ce au învățat în fa
cultate vor fi depășiți de viață în 
detrimentul unității în 
și al lor personal.

Ridicarea continuă a 
nic al agriculturii este 
gată de generalizarea rapidă în pro
ducție a rezultatelor obținute în ac
tivitatea de cercetare. Știința agricolă 
face mereu progrese, preconizează 
noi soluții și metode, datorită 
activității laborioase desfășurate 
în institutele de cercetări și sta
țiunile sale experimentale. Din 
păcate, unele din problemele rezol
vate nu se aplică rapid în producție, 
rămînînd consemnate doar în buleti
ne ; aceasta în cea mai mare măsu
ră datorită lipsei de interes din partea 
specialiștilor din unitățile de produc
ție, precum și activității necorespun
zătoare desfășurate, în această pri
vință, de către organele agricole. Se 
cere ca în permanență specialiștii să 
fie la curent cu noile cuceriri ale 
științei și tehnicii. Totodată — și a- 
cesta este lucrul esențial — specia
liștii, cunoscînd metodele noi, 
recomandările institutelor de cerce
tări, să Ie aplice în conformitate cu 
condițiile concrete locale. Introduce
rea mecanică, șablon a acestor metode 
și recomandări în fiecare unitate, in
diferent de specificul local al facto
rilor ce condiționează recolta, aduce 
în mod sigur pagubă, nu cîstig. De 
aceea, este util ca specialiștii să ve
rifice; prin experiențe organizate pe 
terenul unității în care lucrează re
comandările 
pentru a 
zii privind 
grășăminte,

nivelului teh- 
nemijlocit le-

institutelor de cercetări 
putea trage conclu- 
nevoia solului de in- 
comportarea diferitelor

soiuri și hibrizi, eficiența unor meto
de noi agrozootehnice etc. Insă unii 
dintre specialiștii din cooperativele 
agricole neglijează această latură a 
activității lor și de aceea nu pot apli
ca diferențiat măsurile agrozootehni
ce. Șablonul șl rutina față de intro
ducerea tehnicii plafonează deopotri
vă nivelul producției, cît și capaci
tatea profesională și organizatorică a 
specialistului agricol.

In multe cazuri, unii specialiști,, 
acceptă cu ușurință indicațiile unor 
organe superioare bune sau rele, po
trivite sau nu pentru unitatea respec
tivă, numai pentru a se debarasa de 
răspundere și a putea trăi liniștiți. In 
noile condiții, Direcțiile agricole și 
alte organe județene nu vor mai 
desfășura o activitate de tutelare 
măruntă. De aceea, specialistul 
va trebui să desfășoare o acti
vitate caracterizată prin inițiativă, 
competență și răspundere. Specia
liștii din unități vor trebui să anali
zeze care din rezultatele activității 
de cercetare se pot aplica în pro
ducție în zona sau unitatea respec
tivă și în funcție de aceasta, să trea
că la fapte.

Cu baza materială pe care o a- 
vem, aplicînd larg cuceririle științei 
și tehnicii, printr-o muncă stă
ruitoare a specialiștilor, producția a- 
gricolă va putea cunoaște, în anul a- 
cesta, și în anii ce vin, o creștere 
simțitoare. întreaga activitate a orga
nelor agricole și a specialiștilor va 
trebui axată, începînd din aceste 
zile cînd încep lucrările agricole de 
primăvară, pe îndrumarea tehnică 
și de specialitate a unităților agri
cole pentru a se asigura introduce
rea și generalizarea în practică a cu
ceririlor științei și tehnicii, premisă 
esențială a sporirii producției agri
cola.

ceva care sd reprezinte un progres 
real în valorificarea metalului. Și, 
după 
se va 
nele. 
tare,

, general pe care le producem au de
venit, în medie, la aceiași parametri 
tehnici funcționali, cu 30 la sută mai 
ușoare. Pe această cale, mai mult nu 
se poate obține. Proiectarea și asimi
larea în fabricație a unei noi serii 
de reductoare de uz general — cu 
340 de tipodimensiuni, față de 110 
cite are seria pe care o fabricăm 
în prezent — nu reprezintă nici ea 
un salt calitativ în privința valori
ficării superioare a metalului. După 
părerea mea, căutările au trecut pe 
un plan calitativ superior abia cînd 
ne-am propus să asigurăm acestei 
acțiuni efectul economic maxim, și 
anume verificînd cu atenție și stabi
lind cu exactitate limita superioară 
a puterii pe care o poate transmite, 
în condiții normale, fiecare nouă ti- 
podirnensiune în parte. Datorită mai 
multor motive, puterea realmente 
transmisibilă s-a dovedit a fi mai 
mare decît cea stabilită teoretic. Ex
perimentările noastre n-au fost, deci, 
zadarnice, întrucît la nivelul econo
miei naționale (este remarcabilă a- 
ceasta perspectivă ! — n.a.), efectele 
sînt valoroase : una și aceeași putere 
va putea fi transmisă, în viitor, cu 
reductoare mai mici si mai ușoare.

După părerea noastră, cele rela
tate mai sus reprezintă, într-adevăr, 
o „mutație calitativă" în valorifica
rea superioară a metalului. în acest 
domeniu, noul poate îmbrăca însă si 
alte aspecte. De pildă, dotarea judi
cioasă a unor produse complexe cu 
aparatură electrotehnică modernă. 
Important este ca proiectanții, cadre
le de concepție, să tindă în perma
nență spre descoperirea și fructifica
rea lor cît mai operativă în procesul 
de producție. în acest sens, cunoaște
rea temeinică a celor mai reprezen
tative și valoroase realizări pe plan 
mondial ar avea, incontestabil, un 
mare rol.

— In mod firesc, peste puțini ani 
— este de părere ing. Lucian Ignat, 
șeful serviciului .. asimilări produse 
noi din Direcția generală tehnică a 
M.I.C.M, — prin simple reproiectări 
greutatea utilajelor nu va mai putea 
fi micșorată,. nu se vor mai putea 
obține cine știe ce economii de me
tal. Și totuși, gabaritele și greutățile 
acestora trebuie să scadă. Va fi nece
sar, atunci, să se apeleze la noi ma
teriale ;• oțeluri aliate, inclusiv micro 
și slab aliate, diferite profile lami
nate, între care și din aliaje de alu
miniu, care ar putea permite redi- 
mensionări avantajoase, dar pe care 
în prezent proiectanții le ocolesc de
oarece știu că în ciuda eforturilor 
de a asimila și produce noi și noi 
materiale, industria metalurgică nu 
le poate pune deocamdată la dispo
ziția constructorilor, neputînd face 
încă integral față cererilor extrem 
de variate și de mari ale construc
ției de mașini. Înlăturarea acestei si
tuații depinde, după părerea mea, de 
o mai strînsă colaborare a proiec- 
tanților și constructorilor cu specia
liștii din industria metalurgică. '

La Centrul de cercetări și proiec
tări pentru cazane-București, in
ginerul consilier Gheorghe Antones
cu ne-a atras atenția asupra unui alt 
aspect:

— Cînd toate surplusurile reale de 
metal au fost înlăturate, unii pro- 
iectanți sînt tentați să se hazardeze 
și în reduceri de greutăți arbitrare 
sau nebazate pe analiza complexă, 
multilaterală, a tuturor consecințelor 
unor astfel de măsuri. Asemenea „e- 
conomii" de metal sînt extrem de 
riscante: pagubele provocate prin 
complicarea condițiilor de execuți» 
și scumpirea acesteia, micșorarea du
ratei de funcționare și înrăutățirea 
condițiilor de exploatare pot depăși 
de zeci de ori valoarea metalului 
economisit. De aceea, cred că oricît 
de tentantă ar fi la prima vedere o 
posibilitate de a reduce greutatea 
unui produs, ea nu poate fi aplicată 
decît după ce problema a fost atent 
cîntărită în ansamblul ei. Pe de altă 
parte, inoportune și dăunătoare con
sider că sînt, din același motiv, și 
sarcinile care se mai trasează uneori 
în mod simplist, de a micșora cu 
orice preț greutatea unor produse, 
sușținînd, fără nici un temei, doar 
„din ochi", că „este de unde".

★
Din cele de mai sus rezultă că pro

blema valorificării superioare a me
talului se pune pe zi ce trece altfel, 
că în acest domeniu exigențele creso 
necontenit. Pentru realizarea sarci
nilor trasate de partid în privința e- 
conomisirii metalului important nu 
e doar să se știe ce anume trebuie 
schimbat, ci să se și treacă cu ope
rativitate maximă la materializarea 
în fabricația de serie a soluțiilor 
constructive avantajoase preconizate. 
Altfel, sute și mii de tone de metal 
se vor irosi și de acum înainte. Șl 
nimănui nu-i este îngăduit să se îm
pace cu o asemenea situație. Elimina
rea balastului inutil de metal al unor 
mașini și utilaje din fabricația cu
rentă exclusiv prin reproiectare poa
te fi satisfăcătoare doar o perioadă 
limitată de timp. Ea trebuie să fie 
completată cu activități de con
cepție mai complexe și mai sub
tile. Evident, acestea nu pot fi sta
bilite „peste noapte". De aceea, ca
drele de concepție sînt chemate în 
prezent să se gindească la ele șl să 
se fixeze asupra lor din timp, să 
impulsioneze cît mai din vreme ma
terializarea lor in fabricația de se
rie. întreaga activitate de concepție, 
de proiectare a mașinilor trebuie să 
se desfășoare în spiritul nou. mo
dern, de economisire atentă a meta
lului. O cer interesele economiei na
ționale. O impune sarcina trasată de 
partid constructorilor de mașini do 
a conferi metalului valoarea maximă.

Ing. Adrian PRODAN
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lemn : TIMPURI NOI —

GIULEȘTI (completare

GIULEȘTI — 16,30 ;

21, BUCU- 
16,45 ; 19 ; 21.

CALITATEA PROZEI

DE CULTURA
35

SCURTE //V BEWS'Iî

Revistele noastre de cultură — săp
tămânale și lunare — se înfățișează 
cititorului drept publicații adeseori 
Interesante și atrăgătoare. Rubrici 
numeroase, desene, în general, inspi
rate, cu o linie modernă, fotografii 
reușite, titluri ingenioase, indică un 
spirit redacțional în vădită formare.

Publicații din Capitală sau din alte 
orașe ale tării se remarcă prin va
rietatea genurilor, prin diversitatea 
preocupărilor. Proza, în general da
torată unor tinere condeie, își află cu 
regularitate locul în paginile revis
telor, și lectura atentă descoperă a- 
desea cu surpriză reale speranțe, 
după cum, alte ori. prilejuiește insa
tisfacții.

în cuprinsul prozei publicate în re
vista „Tomis" în ultima vreme, ne-a 
atras atenția fragmentul de roman 
„Invalidul" de Jean Nedelcu („Tomis" 
nr. 2-1968). Cunoașterea apropiată a 
realităților, o bună pricepere de a 
construi situații și, mai ales, efecte, 
face din evocarea luptei muncitorilor 
portuari împotriva ocupanților hitle- 
riști o lăudabilă reușită. Ne-au emo
ționat discreția cu care este condus 
firul narațiunii, atmosfera de neliniș
te a așteptării șl știința de a sugera 
tensiunea încleștării din schițarea cî- 
torva mișcări epice strînse, cum ar fi, 
spre pildă, „accidentele de muncă" 
prin care erau scoși din luptă sol
dați! hitleriști ce păzeau încărcarea 
convoaielor maritime.

Deși mimează unele ticuri rurale 
Ilustrate în „Moromeții", schița „Gîn- 
duri" de Aurelian Trandafir publi
cată în ultimul număr al revistei 
„Argeș" ni s-a părut, de asemenea, 
reușită relevînd capacitatea autoru
lui de a surprinde solilocviile unui 
țăran neliniștit de situații nefirești 
apărute în cooperativa satului. Cu- 
vîntul utilizat are mult relief, frag
mentele de narație se înlănțuiesc lo
gic și firesc în așa fel încît schița de 
portret a eroului — Bobete — apare 
vie și convingătoare.

într-o altă modalitate, descinzînd 
întrucîtva din epica populară, poves
tirea „Umbre" de Cicerone Cerne- 
gura, apărută în „Ateneu" (februarie 
1968) utilizează cu predilecție sim
bolurile. Cu excepția unor scurte e- 
pisoade în care imaginea fantastică 
este împinsă la consecințe grotești, 
autorul știe să împrumute relatării 
semnificații ample, implicații ce dez
văluie predilecția pentru meditație, 
pentru ordonarea riguroasă a impre
siilor

Din 
derne 
crare 
Călin, 
bruarie al revistei „Amfiteatru". Au
torul acestei schițe mînuiește cu 
multă pricepere simbolul. în stră
duința eroului, care povestește, de a 
ieși din lumea halucinației la lumină, 
se desprinde pregnant o idee gene
roasă, pe care, prin 
o descoperă treptat.

Deși împănată cu 
izbutite și de un 
care, trebuie spus, vădește un real 
talent al povestitorului, schița „Din
colo de rîu, unde stelele..." de Doru 
Moțoc („Argeș" nr. 12—1967) ni s-a 
părut mai puțin concludentă. Ca și 
în alte lucrări publicate în unele re
viste din țară, atunci cînd exigența 
redacțiilor scade, în această poves
tire predomină faptul minor, pe care 
îndemînarea scriitorului nu-1 poate, 
cu tot arsenalul de efecte stilistice, 
ridica la semnificații mai largi. Din 
păcate acest lucru evident n-a fost 
semnalat în profilul creionat de Mi
hai Diaconescu, care prefațează pro
za ; credem că entuziasmul fără mar
gini al prezentatorului nu-i face un 
real serviciu tînărului prozator.

O situație asemănătoare î 
în „Astra" nr. 2—1968 unde 
piese scurte, semnate de Vasile 
zea („Cînd putea fi vineri" și 
caz obișnuit") sînt prezentate 
torului drept o confirmare a talen
tului tînărului autor. Neîndoios, pa
ginile publicate indică un condei ori
ginal, prozele conțin un sîmbure de 
frumusețe, dar ni se pare că aceasta 
este prea puțin pentru a primi o în
curajare ca cea semnată prescurtat 
Gh. V. „Confirmarea" despre care 
e vorba, o așteptăm în pagini mai 
semnificative, la nivelul calitativ al 
altor rubrici ale „Astrei", rubrici in
teresante și care fac o impresie bună 
în rîndurile cititorilor.

Unele pagini de proză publicate de 
„Amfiteatru" în ultima vreme ne-au 
oferit exemplul unei selecții unila-

terale. O revistă studențească, trăind 
în mijlocul unui public cititor (și 
creator) caracterizat de aspirația în
făptuirilor. de curiozitate nesecată 
față de nou, de ideile cele mai nobile 
ale lumii noastre, arată cam „des
coperită" în ce privește proza. Unele 
lucrări tipărite de revistă suferă îna
inte de toate de monotonia temelor 
(și a stilului). Paradoxal, dar fuga 
cu orice preț de locul comun și de 
poteca bătătorită cade ea însăși 
în stereotipie și șabloane. Un bă
iat care se plictisește și caută 
neliniștit cafeaua și coniacul se află 
în mai fiecare schiță publicată cum, 
de altfel, și fuga în vis și automa- 
tisme. O ironie fără adresă și un li
rism stas în fața peisajului citadin 
cu automobile, cinematografe și fir
me luminoase, apare neapărat la al 
doilea episod epic publicat. Un au
tor, de altfel, talentat, după cum se 
simte din alcătuirea prozei sale, re
nunță la punctuație și la logică (ni
mic nou sub soare I) aș zice — cu 
scopuri expresive (Valentin Dumi
trescu, „Amfiteatru" nr. 21). Alți doi 
reiau procedeul și realizează, Ia rîn
dul lor, proze fără punctuație dar șl 
fără logică. Un prozator urmărește 
actul pur, gratuit, într-o piesă epică, 
care nu e lipsită de o anumită eloc
ventă (e vorba despre schița „Acolo, 
în ochii mei" de 
Apoi îndată alți 
tori — Dumitru 
22). Tudor Vasillu 
din urmă nu fără un vădit talent, 
care urmăresc si ei, automat, acte 
gratuite. Viziunile înfățișate nu nu
mai că nu conving, dar au marele

Mircea Popa), 
și alți proza- 
Dlnulescu (nr. 

(nr. 23) — acesta

neajuns de a nu fi împlinite artisti
cește. In paginile aceleiași reviste 
am întîlnlt, desigur, și unele încer
cări promițătoare. Schița lui Nicolaa 
Crasovski „A doua oară cînd am 
văzut ultima diligentă" (nr. 24) se 
remarcă prin îmbinarea unei satire 
fine cu un anumit lirism de calitate. 
O idee ingenioasă și bine pusă în 
pagină ni s-a părut 
de Tiberiu Desan, 
în care modalitatea 
împiedicat epica să 
tr-o structură care să sugereze ideea 
urmărită. Dar și într-un caz și în ce
lălalt densitatea viziunii artistice este 
încă diluată de o puerilă înțelegere 
a vieții și raporturilor sale. Ceea ce 
nu e de înțeles este limitarea, atît 
a modelelor cît și a epigonilor ti
neri, la o singură modalitate. Re
vista. în Căutarea unei personalități 
editoriale proprii, exclude din capul 
locului orice altă manieră, orice alt 
stil. Este îndoielnică ideea că cena
clurile studențești, condeiele stu
dențești din afara cenaclurilor scriu 
numai în maniera promovată în pa
ginile revistei. Lipsa de varietate 
duce la monotonie, la limitarea unor 
autori de către alții, de la un număr 
la altul.

Ne îngăduim să afirmăm speranța 
că exigenta mal înaltă a redacțiilor 
revistelor noastre de cultură va 
înlătura situații ca cele amintite mai 
sus. Nivelul general al publicațiilor 
a crescut, iar proza 
ginile lor nu poate 
toi neîmplinit.

© O lume nebună, nebună, nebună : PATRIA —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20, FEROVIAR — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 
20 ; MODERN — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, GRIVIȚA 
— 8,45 ; 12 ; 15,30 ; 19.
© Blestemul rubinului negru : REPUBLICA (com
pletare Naică pleacă la București) — 9 ; 11,30 ; 
14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL (completare Lauri 
celor mal buni) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
O Sfîntul la pîndă : SALA PALATULUI (seria de 
bilete 2290 — ora 17,30 și seria 2291 — ora 20,30), 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 “ --------
REȘTI — 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14,30 ; ** ’
« Nu uita gara Lugovala : CAPI
TOL (completare Lauri celor mal 
buni) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
• Am întîlnlt țigani fericiți : 
CENTRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ;
19 ; 21.
e Oliver Twist t CINEMATECA — 1 
e Cel șapte samurai : VICTORIA
16.30 ; 20, EXCELSIOR — 9,30 ; 13
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
a Șapte băieți șl o ștrengărlță : DOINA (comple
tare Plinea noastră) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
o Pasărea Phonlx : UNION — 15,45 ; 20,15.
• Filme de animație : UNION — 18.
• Nălcă pleacă la București — Atențiune, ciu
perci ! — Orizont științific nr. 1/1968 — Campio
natele mondiale de lupte — Gustav și_cioara nere
cunoscătoare — Cîntece în
9—21 în continuare.
e Moartea după cortină t 
Stăpîn pe sine) — 14,30.
0 Neamul Șoimăreștllor :

© Spartacui (ambele serii) : DACIA — 9—19,30 In 
continuare.
• O sută unu dalmațlenl : CRlNGAȘI (comple
tare O după-amlază plină de peripeții) — 15,30 ;
18 ; 20,30.
§Un bărbat șl o femeie : BUCEGI (completare 

rizpnt științific nr. 11/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA (completare Orizont știin
țific nr. 12/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30. 
? împușcături pe portativ : GLORIA (completare 

ledoarie pentru box) — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30, TOMIS

U uva.) ---- a , ii,iu , lu.uu , iu , iu,iu ,
(completare Flora australiană) —

9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, 
FLAMURA (completare București, 
oraș al muzicii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45.
© Loana : UNIREA (completare 
Echipa) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un idiot la Paris : FLACĂRA 
(completare Viața începe la 40 de 

; 20,30.

t V

și proza „Cerul" 
(același număr), 

îndrăzneață n-a 
se constituie în-

publicată în pa- 
rămîne un capi-

Mircea SÎMIONESCU

>>
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esențiale asupra lumii, 
aceeași categorie a prozei mo- 
face parte și emoționanta lu- 
intitulată „Subsolul" de Mlhai 
publicată în numărul din fe-

arta sa. autorul 
cu virtuozitate, 
unele momente 
anume farmec,

întîlnim 
! două 

Hri- 
„Un 
citi-

© Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu“ (în sala mică a Palatului) : 
Concert extraordinar dat de cvin
tetul de suflători din Belgrad — 20. 
O Opera română : Spectacol Ger
shwin — 19,30.

? Teatrul de stat de operetă : 
ecretul Iul Marco Polo — 19,30.

© Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Ileldelbcr- 
gul de altădată — 19,30, (sala Stu
dio) : Topaze — 19,30.
o Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Iullus Cezar — 
20, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : Comedie pe întuneric — 20. 
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Petru Rareș — 19,30, 
(sala Studio) : Cînd luna e al
bastră — 17, Absența unul vio
loncel — 20.
© Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : 
Viforul — 19,30.
© Teatru) Mic : Amintirea a două 
dimineți de luni — 20.
© Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus — 9,30, Năzdrăvăniile 
lui Păcală — 16.
© Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tarea cîntărilor — 20.
© Studioul Institutului de artă 
teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caraglale" : Nenorocirile din dra
goste ale lui Arlechino — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Papuciada — 17. 
© Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Varietăți ’68 — 19,30.
© Circul de stat : Ansamblul Cir
cului Marc din Moscova — 20.

19,15 — „Mult e dulce șl frumoasă1
19,30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 — Transmisie de la Festivalul internațional 

Brașov, România.
22,20 — întrebări la care s-a răspuns, întrebări la care 

Emisiune de știință.
22.50 — Telejurnalul de noapte.

17.30 — Pentru cel miel. Filmul :
„Paddle călătorește spre mare".

18,00 — La ordinea zilei. Cum se asi
gură utilajele tehnologice.

18.30 — Curs de limba germană (lec
ția a 6-a).

19,00 — Atlas folcloric : Pe Bistrița 
aurie.

— emisiune de limba română.

de muzică ușoară

nu s-a răspuns încă.

ani) — 15,30 ; 18 , ^v,ou.
e Tom Jones : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
a Cina tu nu ești : POPULAR (completare In 
fntîmpinarea viitorului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Profesorul distrat : MUNCA (completare Sănă
tatea mintală a copilului) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
O O fată fericită : MOȘILOR (completare Orizont 
științific nr. 11/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Război șl pace (seriile I șl II) : VOLGA — 9,30 ; 
14,15 ; 19,15.
© Capcana : FLOREASCA (completare Dați-ml un 
calmant) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
• De trei ori București ; DRUMUL SĂRII — 15 ; 
17,30 ; 20, VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Dimineți de iarnă : COTROCENI (completare 
Anatolia ospitalieră) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

„Povestea 
soldatului"

Sub egida Comitetului de Stat 
pentru Cultură fi Artă, miercuri 
la amiază s-a deschis în sala 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea din 
Capitală, expoziția lucrărilor pre
zentate la concursul „Cele mai 
frumoase cărți ale anului 1967“.

La actuala ediție a concursului 
— a Vl-a — pe lingă cele peste 
600 de lucrări reprezentative ale 
producției editoriale a anului tre
cut, sînt expuse fi cicluri de ilus
trații, coperte fi supracoperte, în 
mod special acordîndu-se premii 
fi celor mare izbutite ilustrații 
de carte, machetări artistice fi 
tehnoredactări.

Ca în fiecare an, se vor de
cerna medalii de aur, argint fi 
bronz-, precum fi mențiuni. La 
lucrările juriului participă în cali
tate 
unor

de invitați reprezentanți ai 
edituri din diferite țări.

Tn
pect

fotografia de jos : un as- 
din expoziție.

Foto : M. Cloe

tu de sinteză
(Urmare din pag. I) cunoștințelor de profil gru

pate pe discipline și

IN LABORATORUL
FILMULUI
DE ANIMAȚIE 
și anonimatul 
producției sale

cipline, fundamentale sau 
auxiliare, direct sau indi
rect legate de profilul de 
pregătire respectiv, se face 
în mod paradoxal o risipă 
a timpului limitat afectat 
pregătirii tînărului respec
tiv, în dauna mai ales a a- 
celui timp ce s-ar cuveni 
afectat obligatoriu formării 
unui sistem propriu de gîn- 
dire, de 
ficare a 
vine în 
pire cu 
studiate.

A sosit 
unei inventarieri mai rigu
roase, cu înalt spirit știin
țific și de răspundere, a dis
ciplinelor teoretice și fun
damentale și a celor auxi
liare necesare formării unul 
specialist, cu conștiință 
teoretică șl cu capacitate 
practică, capabil să se o- 
rienteze în permanență în 
activitatea de fiecare zi și 
să țină pas cu ultimele cu
ceriri ale specialității în 
care lucrează. Risipa de 
timp cu studiul unor pseu
dodiscipline înseamnă, în 
fapt, aruncarea energiei pe 
fereastră. Pentru desăvârși
rea conștiinței teoretice a 
studentului, cît și pentru a- 
sigurarea eficacității prac
tice a cunoștințelor dobîn- 
dite în facultate este abso
lut necesară o utilizare ști
ințifică a timpului. Nici o 
subocupare a studentului, 
dar nici o risipire inutilă a 
timpului său de studiu. Nu. 
este vorba numai de orele 
folosite pentru asimilarea

cercetare și veri- 
noțiunilor cu care 
contact, de conto- 
esența lucrurilor

momentul cred, al

pate pe discipline și repar
tizate pe ani de studii, ci 
și de utilizarea zilnică a 
timpului, în vederea ins- 
strucției și educației profe
sionale, a educației fizice 
și spirituale generale (ar
tistică, literară, filozofică, 
științifică etc.).

Nu pot să tratez aceste 
probleme de ordin general, 
specifice oricărui sector de 
pregătire a tinerilor spe
cialiști, fără a face o re
ferire concretă la medi
cină, domeniu care-mi 
este apropiat. După păre
rea mea, numărul discipli
nelor medicale și auxiliare 
se cuvine determinat cu ri
goarea logică impusă de sis
temul științelor și de dome
niul cît mai precis delimi
tat al disciplinei, cu grijă 
pentru a nu dilua inform 
sau restrînge nerațional 
cîmpul de activitate medi
cală. Tinărul student me
dicinist trebuie să învețe 
mai întîi să cerceteze și în 
acest scop are nevoie să-și 
însușească metode potrivite 
pentru acest lucru. Apoi nu 
este de conceput un me
dic modern fără o vastă 
cultură medicală și fără o 
excelentă conștiință teo
retică în această știință.

în lumina considerente
lor mai înainte menționate 
socotesc că se cuvine privi
tă și problema organizării 
examenelor. Nimeni nu le 
contestă utilitatea, fiind 
singurul mijloc de verifi
care a capacității și cu
noștințelor studenților. Dar 
a organiza activitatea unui 
tînăr numai în vederea

examenelor, înseamnă — 
așa cum am mai arătat și 
cu alt prilej — a-1 sustragă 
adevăratei sale chemări și 
a-i consuma o cantitate 
considerabilă de energie 
fără o prea mare utilitate 
profesională. Examenul nu 
trebuie să cuprindă între
bări surpriză și nici ghici
tori, ci o inventariere a cu
noștințelor candidatului, a- 
ceasta ca un control mini
mal al activității sale uni
versitare și ca o verificare 
a cunoștințelor asimilate în 
vederea unei bune pregă
tiri profesionale. După pă
rerea mea, spiritul știin
țific, de sinteză, se poate 
însuși în laboratoare, în 
întreprinderi, institute de 
cercetare, în societățile 
științifice șl în lecțiile de 
la catedră. La catedră ca 
și în institutele de cerce
tări, profesorul este che
mat să-și desfășoare cu ge
nerozitate toată știința, 
oricît de savante și de 
vaste ar fi expunerile sale. 
Numai astfel studentul se 
obișnuiește cu atmosfera 
de studiu și gîndire crea
toare, de înaltă ținută aca
demică și este stimulat să 
gîndească cu capul său, să 
cerceteze și el 
enunțate de 
să-și pună la 
alte probleme.

Ordinea universitară 
clădită pe necesitatea 
cetărilor științifice și pe 
principiile unei educații ci
vice, prin care trebuie să 
se urmărească realizarea 
unui tip de cetățean înar
mat cu cunoștințele teore
tice și tehnice ale profe-

problemele 
profesor și 
rîndul său

ests 
cer-

siunii sale, dar și cu puterea 
conștiinței morale și so
ciale de devotat membru 
ai comunității naționale. 
Acordul între conștiința 
personală și conștiința so
cială a studentului nu se 
poate realiza însă decît 
prin persuasiune. Convin
gerea este o mare forță 
spirituală și morală și aju
tă mai bine pe educator 
să-și atingă scopurile urmă
rite în opera de educație. 
Cunoștințele de specialitate 
se completează cu cunoș
tințe ale altor discipline, 
prin contactul cu colegii de 
Universitate, prin frec
ventarea societăților aca
demice și a cursurilor al
tor facultăți, precum și 
prin contactul direct cu 
profesorii. Viața personală 
se împletește cu viața so
cială în mediul universitar 
în vederea desăvîrșirii pre
gătirii științifice a studen
tului.

De aceea, revin, con
siderînd că este de in
teres vital să se organizeze 
cît mai rațional progra
mele universitare, fiind ast
fel întocmite încît să nu 
răpească studentului decît 
timpul necesar 
sale științifice, 
răgazul necesar 
dească o vastă 
în disciplinele 
studiul vieții omenești. Nu
mai în asemenea condiții 
materiale și spirituale ale 
instrucției și educației stu
dențești, medicul, ingine
rul, juristul, economistul, 
profesorul etc., o dată in- 
trați în viată vor putea 
avea un spirit de sinteză.

pregătirii 
lăsîndu-i 

să dobîn- 
informare 
legate de

Constatam, evident cu regret, a- 
cum doi ani, în preajma primului 
Festival internațional al filmului de 
animație, care urma să se desfășoare 
în țara noastră, că noi, gazdele, în 
ciuda prestigiului dobîndit (mai a- 
Ies prin afirmarea singulară a lui 
Ion Popescu-Gopo către sfîrșîtul de
ceniului trecut), nu putem emite pre
tenții competiționale justificate. Pal
maresul festivalului a confirmat a- 
ceastă realitate, prezența Picăturii 
(regia Sabin Bălașa) printre filmele 
premiate fiind privită în genere ca 
un omagiu adus tării ce reușise să 
organizeze ireproșabil o manifestare 
internațională de amploare, un sti
mul pentru un talent autentic.

Acum, cu numai cîteva luni îna
inte de deschiderea Festivalului in
ternațional de la Mamaia, aflat la 
cea de-a doua ediție a sa (23—28 iu
nie 1968) putem manifesta mal mult 
optimism.

Transformările _____________
pe care le mărtu
risește animația 
noastră în ultimii 
ani indică orien
tarea către înțe
legerea imperati
velor moderne ale acestei arte : 
conciziune și expresivitate a ima
ginii exprimate în sinteza mu- 
zical-vizuală, abandonarea verbia- 
jului, a formulelor plastice înve
chite, a ilustrației muzicale „după 
ureche", abordarea tuturor genuri
lor și tehnicilor animației, a orică
ror formule care pot servi Idei ori
ginale. Adăugăm la aceasta efortul 
permanent de lărgire a cercului de 
colaboratori cu artiști talentați, dor
nici (și capabili I) să-și realizeze 
ideile cu mijloacele animației. Isto
rioarele puerile în care diverse a- 
nimăluțe, preluate cu mai mult sau 
mai puțin gust din tradiția (și șa
bloanele !) genului, dezvoltau cu 
parcimonioasă fantezie o morală in
sipidă — istorioare respinse în pri
mul rînd de spectatorul copil căruia 
pretindeau că i se adresează — au 
dispărut aproape cu desăvîrșire din 
producția noastră de filme de ani
mație. Le iau tot mai mult locul 
filme care se străduiesc să dezvolte 
idei artistice, să exprime adevăruri 
contemporane. Asta nu înseamnă 
deloc că animația noastră trebuie 
văduvită de resursele de fantezie 
nestăpînită și poezie candidă atît de 
îndrăgite de spectatorul copil. Basme 
minunate ca cele pe care Ie poves
tește în limbajul picturii țărănești 
pe sticlă Virgil Mocanu (Basm, Le
gendă) sau ca cel pe care-1 împle
tesc dintr-un fir de lînă năstrușnic 
C. Mustețea și Ion Truică (Pe fir) 
stau foarte bine alături de un film 
în care cu virulență satirică grafi
cianul Benedict Gănescu vitriolează 
uniformizarea și suficiența (Mime
tism, regia Gheorghe Sibianu). In
tr-o asemenea producție, purtînd 
marca unui laborator de creație, se 
exprimă unitatea artei animației, 
artă majoră care nu se supune în
corsetării didactice. Cînd Liana Pe- 
truțiu-Ghigorț, pornind de la o isto
rioară de maximă simplitate, dă via
tă unor decupaje inspirate de țesă
turile populare românești, (Hat la 
circ!), revărsarea de fantezie plas
tică, decorativă, ritmică, îl va in
cinta deopotrivă pe spectatorul copil 
căruia filmul i se adresează expli
cit, dar și pe spectatorul adult. în 
povestea de dragoste pe care o dez
voltă Letiția Popa și Doina Levinta, 
animînd siluetele de pe un vas antic 
(Trei povesti de dragoste), există — 
în ciuda adresei „pentru adulți" — 
destule elemente de poezie și fan
tezie de basm care să-1 intereseze 
pe micul spectator, după cum peri
pețiile copilărești desenate de Ste
fan Munteanu în Băiețelul și cărbu
nele pot constitui deliciul oricărui 
adult nesclerozat, sensibil la prospe
țime și umor. 6 asemenea înțele
gere a finalității filmului de anima
ție, izvorită din practică și nu din- 
tr-o programare artificioasă, menți
nerea în preocupările Studioului a 
filmului adresat copilului (planurile 
de perspectivă ale Studioului indi
că tocmai o creștere a numărului 
de filme ce-și au ca punct de ple
care dorința de a dedica copilului 
majoritatea realizărilor) ni se pare 
de bun augur.

Există, cred, temeiul de a afirma 
că deschide calea afirmării
adevăratelor valori exprimate într-o

puncte de vedere

legitimă varietate de stiluri. Grafi
ca incisivă a lui Benedict Gănescu, 
fantezia delicată și efectele insolite 
pe care le obțin Zgîriind pe geamul 
înghețat contururi de oameni și flori 
Benone Șuvăilă și Angela Buzilă, 
poezia cinepicturii cu caracter expe
rimental a lui Sabin Bălașa (Ora
șul), și grafica intelectual sublima
tă a Getei Brătescu (Plimbarea lui 
Esop) exprimă fiecare într-o manie
ră proprie nivelul artistic superior 
la care se pot situa filmele noastre 
de animație. Alături de aceste rea
lizări sau experiențe,, elementele va
loroase — depășind nivelul producției 
medii — pe care le întîlnim în fil
mele semnate în ultima vreme de 
Stefan Munteanu, Valeriu Chende și 
Liviu Ghigorț, Nell Cobar, Iulian 
Hermeneanu, Olimp Vărășteanu și 
alții, baremul de exigentă pe ca- 
re-1 dovedesc majoritatea filmelor 
din producția curentă a Studioului 

(chiar și cele cu 
caracter comer
cial declarat), 
confirmă o plat
formă „de ținu
tă", — singura de 
pe care pot deco

la realizările deosebite.
Analizate minuțios, filmele reali

zate de studioul „Anima" (în doi 
ani de zile aproape 40, exceptînd 
filmul reclamă) își descoperă și u- 
nele neîmpliniri: comentariul ade
seori parazitar, inconsecvente plas
tice, hiatusuri în dezvoltarea ideii. 
Pe de altă parte, zonele umorului și 
cele ale fanteziei științifice sînt poa
te prea vag explorate ; genuri cum 
ar fi satira politică, cetățenească, 
timid abordate ; posibilitățile ex
presive ale păpușii sînt tot mai mult 
părăsite în favoarea tehnicilor mai 
expeditive. Se poate discuta de ase
menea gradul în care animatorii cu 
experiență îndelungată și-au dat în 
ultimii ani măsura talentului lor în 
întilni/rea cu plasticieni de calitate 
sau gradul în care alții bat pasul 
pe loc. Evident însă că nu 
aceste aspecte, deloc neglijabile, con
stituie esențialul pentru momentul 
actual al animației românești ci, așa 
cum arătam mai înainte, certitudi
nea împlinirilor care se ghicește în
tr-un pachet de filme remarcabile, 

în această conjunctură, impresio
nează fără îndoială neplăcut anoni
matul în care își trăiește viața fil
mul nostru de animație. Cîteva rare 
însemnări în paginile gazetelor, o 
cronică intermitentă în revista de 
specialitate, programări pe ecran fă
cute la voia întîmplării sau rarele 
manifestări organizate sub forma u- 
nor programe de animație reprezin
tă, credem, foarte puțin pentru o- 
noarea unui sector important al ci
nematografiei noastre. Considerînd 
filmul de animație ca un balast al 
programării interne, DRCDF nu îl 
difuzează în țară așa cum acesta ar 
merita-o. Nu este vorba numai de 
stimulentul moral pe care-1 merită 
creatorii, ci de ceea ce este cel mai 
important : confruntarea permanen
tă a creatorului cu publicul căruia 
i se adresează, singura în măsură 
să verifice eficienta creației. La 
ora actuală nimeni din Studio 
nu știe care este soarta filmelor 
după ce acestea pleacă în difuza
re. Cît despre cetățeanul simplu — 
nici măcar Săptămîna culturală a 
Capitalei, care pînă mai anul trecut 
publica asemenea știri utile, nu-1 
mai poate ajuta.

Fără îndoială că și Studioul poar
tă o parte din vina pentru această 
situație, descărcîndu-se de răspunde
rea fată de bunurile spirituale pe care 
le produce, de felul cum acestea 
sînt primite de public. El și nimeni 
altcineva este mai în măsură să 
impună o programare diferențiată a 
producțiilor sale ; tot el este ace
ia care împreună cu DRCDF poa
te da un caracter mal organizat u- 
nor acțiuni realizate împreună cu 
școlile șî cu organizațiile de pionieri 
pentru cunoașterea și difuzarea 
filmului de animație românesc. To
tuși, măsurile energice pentru 
curmarea situației nefirești ce se 
menține în domeniul programării 
filmului de animație românesc se 
cer luate în primul rînd în dome
niul difuzării, unde rutina pare-se 
că se menține stăpînă.

Deci un concert din ciclul 
„Opera de cameră". La sala 
mică a Palatului, sala muzicii 
de cameră, ultima manifestare 
a fost o deplină reușită. în 
primul rînd Alexandru Șumski 
ca dirijor își conturează cu 
fiecare apariție pe podium 
personalitatea. Gîndește ma
tur asupra muzicii, se expri
mă corect, dovedește mult en
tuziasm. în Telemann, dar mai 
ales în Stravinski, unde erau 
mult mai multe dificultăți, a 
căutat obținerea nuanțelor ce
lor mai potrivite, ritmurilor 
mai adecvate. Formațiile pe 
care le-a condus, (componen
ță diferită la fiecare lucrare), 
alcătuite din studenți, membri 
în Orchestra Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu", au pă
truns sensul partiturilor. Mal 
ales cînd ai ascultat discuri, 
benzi cu interpretări consacra
te ale unei lucrări al totdeau
na rezerve față de încercările 
unor formații tinere. Acesta 
este sentimentul cu care ai 
plecat să asculți „Povestea 
soldatului' și „Pimpinone' ; 
la audiție însă s-a putut 
constata cu bucurie că tinerii 
instrumentiști alcătuiesc de 
fapt un colectiv talentat. S-a 
susținut partitura preclasică 
cu un bun dozaj, iar în Stra
vinski, îndeosebi, în fiecare in
strument este de fapt un so
list, s-a ținut seama, la indi
cațiile dirijorului, de expresi
vitatea fiecărui pasa). „Acor
dajul' viorii din Scena I (la 
vioară — Denise Baranga) sau 
desele comentarii ale clarine
tului, fagotului, trompetei ?i 
trombonului (V. Bărbuceanu, 
O. Anghel, C. Drăgunoiu, Ov.

VIAȚA
MUZICALĂ

B. T. RIPEANU

Bălan), îndeosebi pizzicatele 
contrabasului (St. Thomasz) 
sau rolul percuției la schim
barea ritmurilor, atmosferei ca
drului (F. Griinberg) — au fost 
fiecare în parte bine marcate, 
a fost subliniată importanța 
lor.

Opera „Pimpinone" a lui 
Telemann s-a născut cu opt 
ani mai devreme decît cele
bra „La serva padrona". Sînt 
zorii operei buffa. Subiectul 
este identic cu cel pe care-1 
va relua Pergolesi : o frumoa
să cameristă șl un bătrîn bo
gat, Pimpinone ; o hazlie me
tamorfozare o dată cu cîști- 
garea titlului de soție : de la 
drăgălășenie, modestie, supu
nere, la pretenții, tiranie, li
bertăți, veselie... Cei doi pro
tagoniști, Vespetta și Pimpi
none, în cele trei Intermezzi, 
deapănă arii, recitative, se 
întrec în duete, schimbă tonu
rile, nuanțele frazelor după fi
rul textului. în roluri : Con
stantin Gabor în partitura lui 
Pimpinone, pe cît de frumoa
să pe atît de dificilă, a mo
delat, ca un bun actor ce este, 
onorabil, portretul personaju
lui. Despre Emilia Petrescu 
comentariile criticilor muzicali 
nu se pot limita la o admira
ție în fața unui sol înalt, foar
te cristalin, sau a unui tril 
expresiv, pe notele grave ale 
ambitusului vocii sale. Tre
buie să subliniez în primul 
rînd inteligența interpretării. 
Arta sa pornește dintr-o cu
noaștere proiundă a muzicii, 
a stilurilor, a compozitorilor. 
Așa cum remarci o profundă 
înțelegere a unei piese de 
Webern, așa am admirat stră
lucirea în rolul Vespettei. Nu 
uităm în „Pimpinone" nici in
tervențiile clavecinului, bine 
temperate, ale Marthei Joja.

„Povestea soldatului", pen
tru recitatori, dansatori și 7 
instrumente soliste, a lui Stra
vinski, o găsim la fiecare 
bună audiție la fel de proas
pătă, spirituală. Este o poves
te tragi-comică a unui soldat 
naiv prins în mrejele diavo
lului. Se pledează pentru o 
deviză : „o fericire e numai o 
fericire, două — ca și cum 
n-ar fi'. Execuția mi s-a părut 
la fel de bine pusă la punct 
ca și „Pimpinone*. Interpreta
rea textelor de către povesti
tor, soldat, diavol (Nicolae 
Gafton, George Oancea, La- 
zăr Vrabie) dansurile „pe mu
zică’ ale Simonei Ștefănescu 
(coregrafia Adinei Cezar, le
gată bine de expresia parti
turii) au desăvîrșit Ideile, au 
reliefat cele mai fine con
traste. Un astfel de concert 
cu „Pimpinone" și „Povestea 
soldatului" într-o interpretare 
plină de tinerețe a meritat 
din plin toate aplauzele.

Smaranda OȚEANU
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ba invitația președintelui Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, miercuri a sosit în Capitală 
ministrul culturii și orientării din 
Irak, dr. Malik Dohan Al Hassan, 
împreună cu soția. Oaspetele ira
kian este însoțit de funcționari su
periori din Ministerul Culturii și 
Orientării și Ministerul Educației.

Printre persoanele oficiale pre
zente la aeroport se aflau Pompiliu 
Macovei, cu soția, Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, precum și Mohamed Fah- 
nuy Hamad, ambasadorul Repu
blicii Arabe Unite în țara noastră.

★
Miercuri la amiază s-a înapoiat 

!n Capitală, venind din R. D. 
Germană delegația guvernamen
tală condusă de Mihai Marinescu, 
ministrul industriei construcțiilor

întreprinderi 
fruntașe pe 1967

în cursul zilei de miercuri au fost 
decernate steagul si titlul de între
prindere fruntașă pe ramură pe anul 
1967 altor unități economice din Ca
pitală și din țară.

★
în cadrul industriei poligrafice a 

fost declarată fruntașă Fabrica de 
timbre — București. In anul trecut 
un accent deosebit s-a pus pe diver
sificarea și ridicarea calității produc
ției. Au fost obținute comenzi de 
timbre pentru export, a început im
primarea de cărți poștale ilustrate în 
policromie, a crescut substanțial pro
ducția de imprimate pe hîrtie și car
ton superior.

★
în domeniul construcțiilor social- 

culturale, titlul de fruntaș în între
cerea socialistă a fost acordat, pentru 
a treia oară, Trustului inter-județean 
de construcții-Brașov. Constructorii 
brașoveni și-au depășit sarcinile de 
plan anul trecut cu 1,1 la sută. 
Printre obiectivele construite se nu
mără peste 2 000 apartamente, noua 
aripă a hotelului, Bulevard din Sibiu, 
5 școli, complexele comerciale din Si
biu, Blaj și Sighișoara, teleschiurile 
din Poiana Brașov și Predeal, noi 
cabane în stațiunile climaterice etc.

★
Titlul de fruntașă pe industria ex

tractivă a cărbunelui i-a fost decer
nat Exploatării miniere Petrila, din 
bazinul carbonifer al Văii Jiului. In 
anul 1967 minerii de la Petrila au 

tras peste prevederile de plan 
b 933 tone de cărbune.

★
în ramura trasporturl feroviare a 

fost declarată fruntașă Stația C.F.R. 
Palas-Constanța, care a depășit pla
nul la tone expediate cu 39 la sută.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

8. 9 și 10 martie a. o. In țară ; Vre
mea în general umedă, cu cerul va
riabil, mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații temporare atît sub formă 
de ploaie cît și sub formă de lapo-

SPORT
ACTUALITATEA PUGILISTICA

ASTAZI ȘI SÎMBĂTĂ Ia Cluj se 
desfășoară primele două reuniuni ale 
competiției de box pentru centurile 
ziarului „Sportul". Finalele vor avea 
loc la 14 martie la București. La reu
niuni participă cei mai valoroși pugi- 
liști din țară.

*
DE IERI și-au reluat antrenamen

tele membrii echipei de box (tine
ret) a țării noastre care va întîlni la 
28 aprilie la București echipa Italiei 
în cadrul „Cupei Europei". Din lo
tul selecționabililor fac parte printre 
alții M. Lumezeanu, P. Iuga, I. Ni- 
colau, P. Nedelcea, P. Dobrescu, C. 
Cuțov, Gh. Călin, Al. Năstac, I. Să- 
nătescu etc.

*
ÎN SALA DE FESTIVITĂȚI a Ca

sei de Cultură a Tineretului din str. 
Turturele (sectorul IV) se dispută as
tăzi de la ora 18 o nouă gală de box 
eontînd pentru campionatul republi
can de seniori (faza de calificare). 
Printre cei care vor urca treptele rin
gului se numără Ivan Tudor, Al. Ior- 
dache, E. Schnapp etc.

★

SENZAȚIONALA VICTORIE rea
lizată de boxerul italian Nino Ben- 
venuti, caro a redevenit campion al 
lumii la categoria „mijlocie", în dau
na americanului de culoare Emile 
Griffith, este pe larg comentată de 
amatorii de sport din lumea întreagă. 
In acest meci, în care juca ultima

În construcție

SALA SPORTURILOR
DIN TIMISOARA

J>

TIMIȘOARA. — In cadrul an
samblului sportiv „1 Mai" din 
Timișoara a început construcția 
sălii sporturilor. Proiectată de 
un colectiv de specialiști de la 
D.S.A.P.C.-Banat, sala, cu o ca
pacitate de peste 2 000 de locuri, 
va fi prevăzută cu instalații de 
încălzire și de ventilație, ilumi
nație și sonorizare, instalații 
pentru transmisii radio si tele

de mașini, care, la invîtațîa guver
nului Republicii Democrate Ger
mane, a participat la deschiderea 
ediției de primăvară a Tîrgului 
internațional de la Leipzig. Din 
delegație au mai făcut parte Dumi
tru Bejan, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior, și ex- 
perți.

★
La sediul Ministerului Transpor

turilor Auto, Navale și Aeriene, au 
început miercuri tratative între 
organizațiile de specialitate din 
România și Uniunea Sovietică pri
vind cooperarea în domeniul pro
ducției de utilaje pentru construc
ția, modernizarea și întreținerea 
drumurilor, precum și în legătură 
cu livrările reciproce de aseme
nea utilaje pe perioada 1970—1975.

(Agerpres)

Steagul și titlul de unitate frun
tașă pe ramura poștă și telecomuni
cații au fost decernate Direcției ju
dețene de poștă și telecomunicații 
Bihor. Colectivul unității a reușit să 
execute în anul trecut un volum de 
prestații, peste plan, în valoare de 
aproape 2 milioane lei.

★
In industria alimentară, pe primul 

loc s-a situat Combinatul de zahăr 
și ulei Oltenia-Podari. In anul 1967 
au fost realizate suplimentar 18,7 mi
lioane lei economii și 11,8 milioane 
lei beneficii.

★
Steagul și diploma de fruntașă pe 

ramura industriei de prelucrare a 
produselor animale au fost decernate 
întreprinderii regionale de industria
lizare a cărnii — Suceava, care a 
obținut economii peste plan în va
loare de 6,9 milioane lei și beneficii 
suplimentare de 22 milioane lei.

★
Evidențiate în întrecerea socialis

tă pe anul trecut au fost declarate : 
întreprinderea poligrafică Sibiu (Po
ligrafie) ; întreprinderea de con
strucții montaj Nr. 2 — București 
(construcții social-culturale) ; Ex
ploatarea minieră Sălaj și întreprin
derea minieră Căpeni (industria ex
tractivă a cărbunelui) ; Atelierele de 
zonă C.F.R.-Suceava, Secția de în
treținere C.F.R. Oradea, Secția E.C.T. 
— C.F.R. — Buzău (transporturi fe
roviare) ; Direcția regională P.T.T.R. 
Dobrogea (poștă și telecomunicații) ; 
I.C.I.L. Brașov, întreprinderea piscl- 
eolă-Brăila, întreprinderea industria
lă de stat sal-conserv-Medlaș (indus
tria alimentară).

(Agerpres)

viță ți ninsoare. Vînt potrivit, pre- 
dominînd din sectorul nordic. Tem
peratura în scădere. Minimele în ju
mătatea de nord a țării vor fi cu
prinse între minus 10 și minus 4 gra
de, iar în sud intre minus 3 și plus 
2 grade, iar maximele în nord între 
zero și 4 grade iar în sud între 3 și 
7 grade. In București : Vremea în 
general umedă, cu cerul variabil 
mai mult acoperit, favorabil precipi
tațiilor. Vînt potrivit din sectorul 
nordic. Temperatura în scădere 
ușoară.

șansă, Benvenuti a confirmat superio
ritatea sa tehnică repurtînd un succes 
meritat în fața unui pugilist dur, e- 
nergic, care, după cum se știe, a fă
cut cunoștință și. cu podeaua în re
priza a 9-a. Comentatorii de specia
litate remarcă în cronicile lor că 
„boxul tehnic a triumfat încă o da
tă*. Arbitrul din ring și unul din cei 
doi judecători i-au acordat victoria 
la puncte lui Benvenuti, înscriind în 
buletinele lor 8 reprize pentru Ben
venuti, 6 pentru Griffith și una ter
minată la egalitate. Celălalt judecă
tor a înscris în buletin egalitate. Bu
letinele de presă privind punctajul au 
fost favorabile lui Benvenuti.

La Triest, orașul natal al lui Ben
venuti, vestea că italianul a devenit 
campion al lumii a fost primită cu 
un entuziasm puțin comun. Sute de 
suporteri ai noului campion mondial 
au manifestat pe străzi strigînd în 
cor: „Nino este campion, Nino este 
campion".

PRONOEXPRES
EXTRAGEREA I 39 44 13 27 18 5 — 

4 33. FOND DE PREMII: 488.043 lei. 
EXTRAGEREA A II-A 30 48 11 17 
37 3 — 39 27. FOND DE PREMII: 
362.536 lei.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 13 martie 1968 în București.

viziune, cabine, vestiare eto. 
Prin soluțiile constructive adop
tate, sala sporturilor de la Ti
mișoara va asigura condiții op
time de practicarea tuturor 
jocurilor sportive de sală (afară 
de cele pe gheață și nautice), 
precum și organizarea unor 
spectacole muzical-artistice, con
certe. programe de estradă.

(Agerpres)

Festivalul 
international de 
muzică ușoară 

de la Brașov 
ZIUA A DOUA

în cea de-a doua zi a Festivalu
lui internațional de muzică ușoară 
de la Brașov a început concursul 
de interpretare la care participă 28 
de candidați din 20 de țări 
ale Europei. Printre aceștia se 
află 7 deținători ai premiului I 
și alți tineri soliști distinși cu pre
mii și mențiuni la numeroase festi
valuri internaționale. Sînt prezenți, 
de asemenea, în competiție unii de- 
butanți talentați, dintre care cea 
mai tînără concurentă este Marika 
Lichter, din Austria, în vârstă de 17 
ani.

Prima concurentă care a intrat în 
întrecere a fost Mafalda Sofia, re
prezentanta Portugaliei. Ea a inter
pretat, pe lîngă o melodie națio
nală, șlagărul românesc „Nici o 
lacrimă'* al tînărului compozitor 
Ion Cristinoiu. Această melodie a 
fost aleasă pentru a fi interpretată 
de șapte candidați la marele pre- H 
miu „Cerbul de aur“.

Pe scena concursului s-au succe- | 
dat apoi : Margarita Radinska (Bul
garia), Urszula Sipinska (Polonia), 
Marion Rung (Finlanda), Anca 
Agemolu (România), Jacques Hus- 
tin (Belgia), Katy Kovacs (Unga
ria) și Roddy McNeil (Scoția).

în partea a doua a spectacolului, 
alcătuită din trei recitaluri susținu
te de vedete al muzicii ușoare de 
reputație internațională, deschide
rea a revenit artistului emerit Gică 
Petrescu. Repertoriul variat susți
nut de Gică Petrescu a ilustrat tră
săturile specifice ale creației popu
larului compozitor de muzică ușoa
ră românească — Ion Vasilescu, și, 
totodată, măiestria interpretului, 
care deține de peste trei decenii un I 
loc de frunte între interpreții de | 
muzică ușoară din țara noastră.

Concurenții au fost acompaniați ■ 
de orchestra festivalului, condusă I 
pe rînd de artistul emerit Sile Di- ■ 
nicu, Alexandru Imre și Richard H 
Oschanitzky, iar recitalul artistului 
emerit Gică Petrescu a fost acom
paniat. de orchestra Paul Ghențer.

Programul prezentat apoi de Hu- 
guiesc Aufray, interpretul frecvent 
al emisiunilor televiziunii franceze, 
a justificat pe deplin reputația do
bândită de acest cîntăreț valoros.

Ultimul recital al serii a fost sus- 
' ținut ‘tu Succes de Căterina Casei li, 
cunoscuta cîntăreață care a repre
zentat recent cîntecul italian la 
Cannes.

★

în cursul dimineții de miercuri, 
participant la Concursul și Festi
valul de la Brașov au făcut o ex
cursie cu autocarul pe Valea Pra
hovei, vizitînd castelul-muzeu „Pe- 
leș“, de la Sinaia.

(Agerpres)

ÎN CÎTEVA
RÎNDURI

HANDBAL. — Intîlnirea interna- lș 
țlonală de handbal disputată la Hei- | 
singor între reprezentativele mascu- S 
line ale Danemarcei și Suediei s-a 0 
încheiat cu succesul sportivilor da- P 
nezi : 19—14 (12-7).

FOTBAL. — Reprezentativa Ar- i 
gentinei nu va participa la turneul H 
preolimpăc programat în Columbia; | 
Federația argentlneană a publicat un B 
comunicat prin care motivează că a H 
luat această măsură deoarece echipa B 
nu are nici o șansă de calificare.

Aseară, echipele Vasas Budapesta I 
ți Benfica Lisabona s-au întîlnit în ffl 
primul lor meci pentru sferturile de | 
finală ale „Cupei campionilor euro- I 
peni" la fotbal. Partida s-a terminat B 
la egalitate : 0—0. Au asistat 45 000 h 
de spectatori. Returul va avea loc la 
14 martie la Lisabona.

CICLISM. — Tradiționala cursă 
Sassari — Cagliari a fost cîștigată în 
acest an de italianul Franco Bitessi. 
învingătorul a parcurs cei 225 km ai 
traseului în 5h 11’28”, realizînd o 
medie orară de 43,454 km. Pe locurile 
următoare s-au clasat belgienii Jo
seph van der Vleuten și Eddy 
Merckx.

BASCHET. — La Budapesta s-a 
desfășurat returul meciului M.T.K. 
Budapesta — Sparta Praga, eontînd 
pentru sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" la baschet 
feminin. Victoria a revenit baschet
balistelor cehoslovace cu scorul de 
57—48 (26-26).

ATLETISM. — Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la Fort de France, 
francezul Roger Bambuck a termi
nat învingător în două probe. El a S 
cîștigat cursa de 100 m cu timpul de B 
10”3/10 și s-a clasat pe primul loc I 
în proba de 200 m cu 21’T/IO. Proba B 
de săritură în înălțime a revenit lui M 
Robert Sainte Rose, cu 2,09 m.

în competiția de tenis pentru Cupa g 
8 Martie, Julieta Boboc și Agneta B 
Kun s-au calificat în finala probei H 
de dublu, învingînd aseră cu 6—3, B 
6—0 perechea Aneta Verone, Zoe B 
Tudose. La simplu, în faza sferturilor B 
de finală, Julieta Boboc a cîștigat cu g 
10—8, 6—0 Ia Atena Verone, Mariana H 
Ciogolea a dispus cu 7—5, 6—3 de ■ 
Valeria Balaj, iar Iudit Dibar a în- S 
vins-o cu 6—1, 6—0 pe Elena Cotuma. | 

întrecerile continuă astăzi în sala | 
Steaua, dimineață și după-amiază. 3

AGERPRES. — Publicăm rela
tări ale corespondenților noștri din 
străinătate despre expunerile pre
zentate de delegații ale partidelor 
comuniste și muncitorești reprezen
tate la întîlnirea consultativă de 
la Budapesta.

în expunerea sa, G. Marchais, 
prezentînd poziția Partidului Co
munist Francez, a spus : Noi consi
derăm că actuala întîlnire consul
tativă constituie prima fază de 
pregătire concretă a consfătuirii in
ternaționale. La aceasta, delegația 
P.C.F. propune să fie invitate toate 
partidele comuniste, inclusiv Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia.

Vorbitorul a arătat că este util 
să se limiteze ordinea de zi a con
ferinței la problema : sarcinile ac
tuale ale luptei împotriva imperia
lismului. După părerea P.C.F. con
sfătuirea internațională nu-și va 
propune în nici un fel să condamne 
sau să blameze vreun partid co
munist, oricare ar fi acesta, și ori
care ar fi gravitatea divergențelor.

Reprezentantul P.C.F. a spus: 
Toate partidele comuniste sînt 
independente șl egale în drep
turi. Nu există și nu ar putea să 
existe, acum cînd partidele comu
niste au devenit importante forțe 
politice naționale și cînd condițiile 
de luptă s-au diversificat în mod 
considerabil, un „centru" sau mai 
multe „centre" care să dirijeze ac
tivitatea partidelor comuniste. In 
același sens el a subliniat că nu ar 
mai putea să existe partide „domi
nante" și partide „subordonate".

Delegația P.C.F. s-a pronunțat 
totodată pentru fixarea datei și lo
cului consfătuirii internaționale, în 
noiembrie 1968 la Moscova, precum 
și pentru constituirea la Budapesta 
a unei comisii pregătitoare des
chisă participării tuturor partide
lor.

Ziarul l’Humanitâ a publicat răs
punsurile lui G. Marchais în ca
drul unei conferințe de presă ți
nută la Budapesta în care acesta, 
referindu-se la retragerea P.C.R. de 
la lucrările întîlnirii consultative, a 
exprimat năzuința Partidului Co
munist Francez de a-și continua e- 
forturile pentru a dezvolta rapor
turi de înțelegere și colaborare cu 
Partidul Comunist Român.

în expunerea prezentată, Anna 
Liisa Hyvonen, membru al Biroului 
Politic al Partidului Comunist din 
Finlanda, a spus, între altele: 
Consfătuirea ce urmează să aibă 
loc trebuie să servească obiec
tivul unității. Probabil că nu toate 
partidele comuniste vor fi de acord 
cu convocarea consfătuirii interna
ționale în situația actuală. Acesta 
este, desigur, dreptul lor. Fiecare 
partid trebuie să-și hotărască în 
mod independent politica sa și, în 
consecință, participarea la confe
rințe internaționale. Țin să subli
niez, îndeosebi — a continuat vor
bitoarea — că consfătuirea și pre
gătirea-ei trebuie să se-desfășoare 
într-un spirit de largă democrație 
și colectivitate. Toate partidele co
muniste trebuie să fie invitate la 
pregătirile care vor începe. după 
această întîlnire consultativă și la 
consfătuirea însăși, inclusiv U.C.I., 
precum și acele partide comuniste 
înființate după 1960. Noi pornim 
de la principiul că nici la consfă
tuirea internațională și nici în 
timpul pregătirii ei nu ne vom a- 
mesteca în treburile interne afle 
partidelor, nu vom ataca sau cri
tica partidele frățești. Vorbitoa
rea a arătat că, dacă nu va fi 
posibilă stabilirea unei date exac
te pentru o consfătuire internațio
nală, P.C. din Finlanda ar opta 
pentru convocarea ei în viitorul 
apropiat.

în cuvîntarea sa, Enrico Berlin- 
guer, membru al Biroului Politic 
și al Direcțiunii Partidului Comu
nist Italian, a subliniat că este e- 
sențial să se pună întotdeauna în 
mod pozitiv chestiunile unității, 
evitîndu-se toate formele de con
damnare colectivă a liniei politice 
a oricărui partid sau a poziției sale 
față de consfătuire. Marele număr 
de partide care participă la întîl
nirea de la Budapesta, a spus el, 
nu ne poate face să uităm absența 
altor partide comuniste importan
te. Aceasta înseamnă, a arătat el, 
că trebuie să luăm în primul rînd 
în considerare semnificația politi
că, rădăcinile obiective și motivele 
foarte diverse ale acestei absențe. 
Referindu-se la situația creată în 
legătură cu atacul întreprins de 
P.C. din Siria împotriva P.C.R. 
precum și la hotărîrea Partidului 
Comunist Român de a părăsi în
tîlnirea consultativă, vorbitorul a 
spus că, în ceea ce privește 
Partidul Comunist Italian, acesta 
va depune eforturi pentru a men
ține relații prietenești și normale 
cu Partidul Comunist Român.

în legătură cu faptul că în miș
carea comunistă se manifestă anu
mite tendințe de „îngustime", vor
bitorul a subliniat că în arena in
ternațională apar mereu noi forțe 
politico-sociale care pot fi antre
nate împotriva imperialismului.

Iată de ce spunem că azi sarcina 
noastră este nu atît restrângerea, 
cît lărgirea rîndurilor noastre, ur
mărirea de contacte între toți fac
torii mișcării revoluționare, pe 
baza unor obiective care pot și tre
buie să fie comune.

Referindu-se la propunerea Parti
dului Comunist Italian ca la o con
sfătuire internațională consacrată 
dezbaterii problemelor luptei anti- 
imperialiste să participe, pe lîngă 
partidele comuniste, și alte forțe 
politico-sociale care militează îm
potriva imperialismului, vorbitorul 
a spus: nu înțelegem pentru ce con
sfătuirea nu ar putea și nu ar tre
bui să constituie un prilej pentru 
a efectua cîțiva pași înainte pe ca
lea unei regrupări mai largi an- 
tiimperialiste.

în continuare, vorbitorul a sub
liniat necesitatea ca pregătirile în 
vederea consfătuirii să aibă carac
terul cel mai deschis și cel mai de
mocratic. Iată de ce, a spus el, par
tidul nostru consideră că trecerea 
la redactarea unor proiecte de do
cumente nu constituie un punct de 
plecare just. Considerăm mult mai 
just să se înceapă o vastă activita
te consultativă, bazată pd adunarea 

de materiale, propuneri și sugestii 
dintre cele mai diverse și care vor 
face posibilă continuarea discuției 
nu numai între partidele prezente 
aici, dar și cu partidele comuniste 
absente și cu alte 'forțe politice.

După cîteva luni de activitate In 
acest sens, o nouă întîlnire consul
tativă ar putea să concretizeze bi
lanțul acestei activități și să deci
dă asupra modului în care va tre
bui pregătită ultima fază.

Contactele sistematice cu presa, 
a spus el, și o largă informare a 
presei vor fi necesare atît în fazele 
ulterioare ale pregătirilor, cît și la 
consfătuire — inclusiv prezența 
presei mondiale la consfătuirea in
ternațională.

în expunerea sa, Abdalah La- 
yachi, membru în Comitetul Poli
tic și secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Maroc, a arătat că 
P.C. din Maroc este pentru con
vocarea unei conferințe interna
ționale — pregătită cu atenție 
și deschisă pentru toate parti
dele comuniste șl muncitorești. 
Ordinea de zi a conferinței trebuie 
restrînsă la examinarea actualelor 
atacuri ale imperialismului și la 
stabilirea sarcinilor practice rezul- 
tînd din această examinare. In a- 
cest mod, participarea la consfă
tuire ar fi favorizată tuturor parti
delor comuniste și muncitorești, și 
în special acelor partide care în
fruntă direct imperialismul. Fără 
participarea acestor partide, sem
nificația consfătuirii s-ar micșora 
în mod dăunător.

Ținînd seama de diversitatea 
condițiilor în care activează parti
dele comuniste. P.C. din Maroc nu 
consideră necesar ca la viitoarea 
conferință să se adopte un docu
ment de tipul celor din 1957 și 
1960. Sarcinile partidelor comuniste 
trebuie stabilite prin respectarea 
independenței și egalității tuturor 
partidelor frățești, excluzîndu-se 
ideea unuia sau mai multor centre.

în cuvîntul său, reprezentantul 
Partidului Comunist din Reunion 
a subliniat că este important în 
special să se creeze cu răbdare 
condițiile necesare succesului con
sfătuirii. O consfătuire internațio
nală nu pare să constituie intr-ade
văr, prin sine însăși, un remediu 
miraculos în măsură ca, doar prin 
convocarea ei, să asigure o solu
ționare a problemelor mișcării co
muniste.

Desigur, dacă nu ar fi altceva 
decît o reunire a partidelor care 
împărtășesc aceleași păreri și care • 
știu anticipat acest lucru, consfă
tuirea ar putea fi inutilă.

De asemenea, o conferință ar 
putea chiar să contribuie la agra
varea situației, dacă ea nu și-ar 
atinge scopul — și ar putea de
precia totodată întreaga importan
ță pe care opinia publică o acor
dă unei astfel de întruniri.

în continuare, vorbitorul a ară
tat că C.C. al Partidului Comunist 
din Reunion a hotărît să participe 
la întîlnirea de la Budapesta, por
nind de la următoarele conside
rente :

— întîlnirea va fi o reuniune 
consultativă, avînd drept scop un 
schimb liber de păreri asupra si
tuației actuale și a proiectului de 
convocare a unei consfătuiri in
ternaționale a partidelor comuniste 
și muncitorești;

— întâlnirea nu va avea drept 
obiect criticarea sau condamnarea 
politicii interne sau externe a vre
unui partid, prezent sau absent;

— Partidul Comunist din Reu
nion este și va fi totdeauna gata 
să. se întîlnească cu alte partide 
frățești, să discute cu ele și să-și 
aducă contribuția Ia orice efort în
treprins pentru consolidarea co
eziunii mișcării comuniste.

Făcînd o succintă trecere în revis
tă a situației internaționale, vorbi
torul a subliniat că nu există sar
cină istorică mai importantă, mai 
decisivă și mai urgentă decît a- 
ceea de a se da întregul sprijin 
necesar sub toate formele în vede
rea victoriei poporului vietnamez, 
în consecință, după părerea P.C. 
din Reunion această problemă sin
gură ar trebui să figureze Ia ordi
nea de zi a unei viitoare consfătuiri.

Obiectivul acțiunii de sprijinire 
a poporului vietnamez va crea cele 
mai bune condiții pentru ca alte 
partide frățești, astăzi absente la 
întîlnirea consultativă, să participe 
la pregătirea și la lucrările unei 
consfătuiri internaționale.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Reunion, examinînd 
situația din mișcarea comunistă 
internațională, a apreciat că diver
gențele care se manifestă au cauze 
obiective, persistente, și că, mai 
mult, agravarea acestor divergențe 
a generat neîncredere și a dus la 
acumularea de o parte și ele alta 
a numeroase suspiciuni, care se 
extind asupra tuturor acțiunilor, 
asupra tuturor inițiativelor unora 
sau altora. Desigur, a spus vorbi
torul, nu ne aflăm aici pentru a 
analiza cauzele acestor stări de lu
cruri sau suspiciunile existente — 
și, cu atît mai puțin, pentru a-i 
găsi pe vinovați. Dar întrucît aces
te divergențe sînt grave și ele se 
pot adinei și mai mult — noi cre
dem că nu trebuie întreprins ni
mic care riscă să le agraveze. Dim
potrivă, credem că trebuie făcut 
totul pentru a dezvolta curentul 
spre unitate ce crește în toate par
tidele comuniste, corespunzător nu 
numai dorinței comuniștilor, dar și 
a clasei muncitoare internaționale, 
a tuturor popoarelor.

Numeroși tovarăși care au luat 
cuvîntul înainte au salutat confe
rința noastră ca o manifestare a 
acestui curent. Ne aflăm aici, de 
fapt. 63 de partide frățești, precum 
și reprezentanții comuniștilor al
gerieni și a două partide cu titlul 
de observatori.

Dar privind realitatea în față 
constatăm că dacă sînt prezente 
partidele comuniste din șapte țări 
socialiste, alte șapte țări socialiste, 
din motive proprii și diferite, nu 
sînt reprezentate — țări care cu
prind o parte considerabilă a popu
lației globului.

Vorbitorul s-a referit de aseme
nea la absența Partidului Comu

nist din Japonia și a altor cîtorva 
partide comuniste și muncitorești 
din Asia — ceea ce ține în afara 
întîlnirii o regiune foarte vastă a 
lumii, foarte populată și unde au 
loc confruntări directe cu imperia
lismul american. El a subliniat de 
asemenea că întrucît condițiile is
torice și social-politice din Africa 
au dus la crearea, pînă în prezent, 
a unui număr redus de partide co
muniste, din care majoritatea luptă 
în condiții foarte grele, problemele 
acestui continent unde se coc con
dițiile unor adînci transformări 
riscă de asemenea să nu fie expuse 
sau înțelese în întreaga lor am
ploare. Problema a ceea ce s-a nu
mit „partidele comuniste paralele" 
din unele țări adaugă un element 
suplimentar de complexitate.

în mod special, a subliniat vor
bitorul, discutarea organizării unor 
acțiuni unitare și coordonate îm
potriva agresivității sporite a im
perialismului nu poate decît să 
piardă mult din eficiență în absen
ta partidelor comuniste din Cuba, 
din Coreea și din Vietnam, aflate 
în chiar avanposturile confruntării 
cu imperialismul american.

Aceasta este realitatea — și noi 
trebuie s-o privim așa cum este, 
dacă vrem să abordăm cu spirit de 
răspundere sarcina imensă și vitală 
a refacerii unității mișcării comu
niste internaționale. .

Credem că aceasta va cere multă 
răbdare și multe eforturi, multe 
căutări de căi noi, de forme noi 
pentru a determina cum să se a- 
jungă în primul rînd la acorduri 
și la coordonarea acțiunilor noas
tre, — și apoi la discutarea diver
gențelor, cu respectul suveranității 
fiecărui partid și cu conștiința răs
punderilor și obligațiilor fiecăruia 
față de mișcarea comună. în ace
lași timp, complexitatea și seriozi
tatea situației în mișcarea comu
nistă, ne interzic orice pripeală, 
orice improvizare care, urmărind 
obținerea unor succese imediate și 
pînă la sfîrșit iluzorii, ar compro
mite un proces spre unitate ce tre?- 
buie permanent susținut. Conside
răm că în dezvoltarea acestui proces 
trebuie să înaintăm pas cu pas, 
trăgînd de fiecare dată învățămin
tele pașilor parcurși.

în această lumină, credem că 
ideea unei întîlniri consultative a 
fost justă — dar și mai justă 
aceea de a nu se admite orice cri
tică împotriva unui partid frățesc.

încă din 1960, C.C. al P.C. din 
Reunion a adoptat hotărîrea de a 
nu participa în nici un mod la po
lemica violentă din mișcarea co
munistă. Din această cauză dele
gația partidului nostru a refuzat 
să aprobe propunerea finlandeză 
ca și declarațiile publicate de întîl
nirea consultativă în legătură cu 
manifestarea P.C. din Siria față de 
Partidul Comunist Român.

Noi — a continuat vorbitorul — 
nu sîntem de acord cu propunerea 
de a se înscrie pe ordinea de zi a 
viitoarei consfătuiri probleme cu 
caracter general, de a se elabora 
platforme-program și, încă mai 
puțin, de a se proiecta analize ge
nerale, mergînd pînă la examina
rea divergențelor sau discutarea 
politicii cutărui sau cutărui partid.

Ne pare vădit că la o asemenea 
consfătuire, așa cum s-a arătat și 
în cazul întîlnirii de față, nu se 
pot concepe nici un fel de critici 
și nici un fel de condamnări îm
potriva politicii interne sau inter
naționale a vreunui partid, prezent 
sau absent la consfătuire. Nume
roase partide au făcut cunoscute 
pînă acum într-o măsură suficientă 
astfel de critici, pentru a nu consi
dera ca un criteriu al suveranității 
lor să le repete la viitoarea consfă
tuire sau că manifestarea indepen
denței lor sub acest aspect ar fi 
mai importantă decît succesul con
sfătuirii însăși.

Nu poate fi vorba despre unul 
sau mai multe centre conducătoare. 
Trebuie ca într-adevăr și fără 
rezerve să se respecte princi
piile egalității și independenței par
tidelor, neamestecului în treburile 
lor interne. Considerăm, de aseme
nea, că recunoașterea dreptului la 
divergentă de păreri trebuie să fie 
sinceră și nu să se limiteze doar 
la cuvinte.

Avem convingerea că drumul 
spre reconstituirea unității miș
cării noastre va fi foarte lung 
și va cere numeroase eforturi și 
răbdare. Dar sîntem siguri că este 
încă timp pentru a le remedia.

ÎNCHEIEREA INTllNIRII CONSULTATIVE
AGERPRES. — Agenția M.T.I. 

relatează : întîlnirea consultativă 
de la Budapesta șl-a încheiat lu
crările. Participanții la ședința din 
după-amiaza zilei de 5 marti& au 
adoptat comunicatul final al întîl
nirii, care a fost elaborat și pre-

*
în comunicatul dat publicității 

se arată că participanții la întîlni
rea consultativă de la Budapesta au 
căzut de acord să convoace confe
rința internațională a partidelor 
comuniste și muncitorești la Mos
cova, în noiembrie sau decembrie 
1968.

în comunicat se arată că întîl
nirea a ajuns la concluzia că agen
da conferinței trebuie să cuprindă : 
sarcinile luptei împotriva imperia
lismului în etapa actuală și acțiu
nea unită a partidelor comuniste 
și muncitorești și a tuturor forțe
lor antiimperialiste.

în continuare, în comunicat se 
spune că participanții la întîlnire 
au căzut de acord să înființeze o 
comisie pregătitoare — compusă 
din reprezentanți ai tuturor parti
delor comuniste și muncitorești 
care doresc să facă parte din ea — 
și care a primit indicația să exa
mineze și să adune toate propune
rile partidelor și toate celelalte 
materiale privitoare ia problemele 
legate de conferință, precum și de 
a elabora proiectele de documente 
și de a supune toate acestea confe-
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ȘEDINȚA COMISIEI 
PERMANENTE 

C.A.E.R. PENTRU 
SIDERURGIE

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Re
cent, în localitatea Cerepoveț (re
giunea Vologda din U.R.S.S.) a avut 
loc cea de-a 28-a ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru siderur
gie. Au participat delegații din par
tea țărilor membre ale C.A.E.R. : 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, Repu
blica Socialistă România, R. P. Un
gară, U.R.S.S. In conformitate cu a- 
cordul dintre C.A.E.R. si guvernul 
R.S.F. Iugoslavia cu privire la par
ticiparea Iugoslaviei la lucrările or
ganelor consiliului, la ședința co
misiei a participat o delegație a 
R.S.F. Iugoslavia.

In cadrul ședinței comisiei au 
fost examinate o serie de probleme 
privind colaborarea economică si 
tehnico-știintifică dintre țările mem
bre ale C.A.E.R. si R.S.F. Iugosla
via în domeniul siderurgiei.

Comisia a examinat probleme pri
vind dezvoltarea producției de fero
aliaje, îmbunătățirea structurii pro
ducției si consumului de laminate In 
țările membre ale C.A.E.R. si a a- 
probat procedura de elaborare a re
comandărilor de specializare $1 coo
perării internaționale în producție a 
unor produse siderurgice pe perioa
da de după anul 1970.

Comisia a adoptat recomandări în 
problemele legate de schimbul da 
experiență avansată în producție in 
diferite domenii, precum si reco
mandări în vederea standardizării u- 
nor produse siderurgice.

Comisia a aprobat raportul cu pri
vire la activitatea desfășurată în 
1967.

Ședința comisiei s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie' frățeas
că, de deplină înțelegere reciprocă 
si colaborare.

R. A. YEMEN

Forțele republicane 
dețin controlul asupra 

situației din țară
CAIRO 6 (Agerpres). — Primul 

ministru al Republicii Arabe Ye
men, Hassan El Amri, a declarat, 
într-un interviu acordat ziarului 
„Al Ahbar", că în întreaga țară 
domnește calmul. Toate șoselele și 
aeroporturile au fost deschise, iar 
poporul yemenit deține controlul a- 
supra situației din țară după ce a 
luptat cu succes împotriva merce
narilor și familiei fostului imam El 
Badr, zădărnicind planul acestora 
de a ocupa capitala țării — Sanaa. 
El a adăugat că armata republica
nă a capturat o însemnată cantitate 
de armament modern de prove
niență americană, între care nu
meroase arme grele. Răspunzînd la 
o întrebare, El Amri a precizat că 
avioanele din dotarea forțelor ae
riene republicane sînt pilotate do 
piloți yemeniți.

zentat de un comitet de redactare 
alcătuit în ziua precedentă din re
prezentanți a 16 partide comuniste 
și muncitorești.

După cum relatează aceiași agen
ție, de la adoptarea comunicatului 
întîlnirii consultative s-a abținut 
Partidul Comunist din Reunion.

★
rinței. Comisia își va avea sediul 
la Budapesta. întîlnirea consulta
tivă a considerat necesar ca comi
sia pregătitoare să se întrunească 
la 24 aprilie 1968 și a cerut C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar să convoace întrunirea sa.

In comunicat se arată că întîl
nirea consultativă cheamă toate 
partidele comuniste și muncito
rești, inclusiv acelea care dintr-un 
motiv sau altul nu au participat la 
intîlnirea de la Budapesta, să ia 
parte la viitoarea conferință și la 
invită să se alăture muncii de pre
gătire ca participant deplini.

în încheiere, comunicatul arată 
că participanții la întîlnirea con
sultativă au aprobat în unanimi
tate un mesaj de solidaritate adre
sat poporului Vietnamului, expri- 
mînd admirația tuturor comuniști
lor față de lupta lui eroică și asi- 
gurîndu-1 că sprijinul pe care țările 
socialiste și toți oamenii muncii din 
lume îl acordă luptei Vietnamului 
va crește pînă ce agresorii nord- 
americani vor fi alungați complet 
de pe pământul vietnamez.
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SOFIA 6 (Agerpres). — Trimișii 
noștri speciali transmit: La 6 mar
tie s-a deschis la Sofia, în clădirea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

La consfătuire participă :
Din partea Republicii Populare 

Bulgaria: Todor Jivkov, prim-se
cretar al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, șeful 
delegației ; Stanko Todorov, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar ; Jivko Jivkov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri ; Ivan Ba- 
șev, ministrul afacerilor externe ; 
general de armată Dobri Djurov, 
ministrul apărării populare.

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace : Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, șeful 
delegației; Jozef Lenart președin
tele Guvernului R. S. Cehoslovace, 
general de armată Bohumir 
Lomsky, ministrul apărării națio
nale ; Vaclav David, ministrul afa
cerilor externe ; P. Meiling, amba
sadorul R. S. Cehoslovace în R. P. 
Bulgaria.

Din partea Republicii Democrate 
Germane : Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al Partidului So
cialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., șeful delegației; Willi
Stoph, președintele Consiliului
de Miniștri al R.D.G., Erich 
Honecker, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G. ; 
general de armată Heinz Hoffmann, 
ministrul apărării naționale ; Gun
ter Kohrt, secretar de stat, prim- 
adjunct al ministrului 
externe.

Din partea Republicii 
Polone: Wladysiaw
prim-secretar al C.C.

afacerilor

Populare 
Gomulka, 
al Parti-

dulul Muncitoresc Unit Polo
nez, șeful delegației ; Jozef Cy- 
rankiewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone ; Ze
non Kliszko, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P. ; 
Adam Rapacki, ministrul afacerilor 
externe; mareșalul Poloniei Ma
rian Spychalski, ministrul apărării 
naționale ; Marian Naszkowski, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne ; Wojciech Jaruzelski, adjunct 
al ministrului apărării naționale ; 
R. Neszporek, ambasadorul R. P. 
Polone în R. P. Bulgaria.

Din partea Republicii Socialiste 
România : Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, șeful delegației; Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România ; Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe ; gene
ral-colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate; Nicolae Blejan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în R. P. Bulgaria.

Din partea Republicii Populare 
Ungare : Jânos, Kâdâr, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, șeful delega
ției ; Jeno Fock, președintele 
Guvernului Revoluționar Muncito- 
resc-Țărănesc Ungar ; Jânos Peter, 
ministrul afacerilor externe; ge- 
nenal-colonel Lajos Czinege, mi
nistrul apărării naționale.

Din partea Uniunii Sovietice: 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, șeful delegației ; 
Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. ; 
Andrei Gromîko, ministrul aface
rilor externe; mareșalul Uniunii 
Sovietice Andrei Greciko, ministrul 
apărării ; K. Rusakov, prim-ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S. ; A. Puzanov, ambasadorul 
U.R.S.S. în R. P. Bulgaria.

La lucrările consfătuirii particî-

pă, de asemenea, mareșalul Uniu
nii Sovietice I. I. Iakubovski, co
mandantul suprem al forțelor ar
mate unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Consfătuirea a fost deschisă de 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, care a salutat cor
dial delegațiile sosite la Sofia.

Prima ședință s-a desfășurat sub 
președinția șefului delegației R. P. 
Polone, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Wladyslaw Gomulka.

★
Miercuri la amiază, tovarășul 

Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.B., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, a ofe
rit un dejun în cinstea delegațiilor 
sosite la Sofia pentru a participa la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

A luat parte delegația Republicii 
Socialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat.

în timpul dejunului, tovarășul 
Todor Jivkov a rostit un toast, 
urîndu-le bun sosit tuturor celor 
prezenți.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

★

Miercuri seara, în sala Operei 
Populare din Sofia, Comitetul pen
tru Cultură și Artă a oferit un spec
tacol festiv în cinstea delegațiilor 
participante la sesiunea Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor 
membre ale Tratatului de la Var
șovia. Soliști ai teatrului de operă 
și balet și ansambluri de cîntece 
și dansuri au oferit un frumos 
spectacol.

Proteste împotriva executării
a trei patrioți rhodesieni

cum a anunțat 
Presse. cei trei

agenția 
patrioți

americane atacate
patriotice

pe lingă

După 
France 
condamnați la moarte de autorită
țile rasiste rhodesiene — James 
Dhlamini, Victor Malambo și Duly 
Shadreck — au fost executați 
miercuri dimineața prin spînzură- 
toare la închisoarea din Salisbury.

*

NEW YORK 6 (Agerpres). — Comi
sia O.N.U. pentru drepturile omului 
și-a exprimat în unanimitate oroarea 
și indignarea provocate de executa
rea celor trei patrioți africani din 
Rhodesia și a cerut să fie convocat 
imediat Consiliul de Securitate pen
tru a se lua măsuri în vederea apă-

rării vieții celorlalți patrioți Întem
nițați.

★
„Guvernul din Rhodesia este un 

guvern ilegal, nerecunoscut de către 
comunitatea națiunilor și care, din 
punct de vedere juridic, nu are drep
tul de a ordona execuții", se spune 
într-o declarație a Comisiei interna
ționale a juriștilor cu sediul la Ge
neva, în legătură cu executarea, 
miercuri dimineața, a celor trei pa
trioți rhodesieni. Se subliniază că 
sentința a fost executată în numele 
unui regim rasist, într-o țară unde 
200 000 de albi își impun dictatura 
lor unei populații negre de peste 4,5 
milioane.

(Urmare din pag. I)

ne- 
de

re- 
a-

ța la acoperirea legală cu aur de 25 
la sută a dolarilor în circulație și 
s-ar pune în joc întregul stoc exis
tent, s-ar constata că pentru restul 
de 18,1 miliarde pe care le datorează 
in aur. Statele Unite sînt insolvabile.

Recunoscînd necesitatea combate
rii fenomenelor îngrijorătoare din 
finanțele statului, administrația 
S.U.A. a propus la începutul acestui 
an un program de măsuri în scopul 
reducerii cu 3 miliarde de dolari a 
dezechilibrului balanței de plăți. Pro
gramul cuprinde limitarea investi
țiilor făcute de întreprinderile ame
ricane în străinătate, repatrierea pro
fiturilor realizate de filialele străine 
ale întreprinderilor americane, re
stringerea cheltuielilor turistice în 
străinătate ala cetățenilor S.U.A. și

SAIGON 6 (Agerpres). — In 
cursul zilei de miercuri, transmite 
agenția France Presse, au continuat 
luptele în întregul Vietnam de sud, 
bătălii grele dîndu-se mai ales în 
zona platourilor înalte și în delta 
fluviului Mekong. Patrioții sud- 
vietnamezi au continuat acțiunile 
de hărțuire a trupelor americano- 
saigoneze în numeroase puncte de 
pe teritoriul sud-vietnamez. Au 
fost atacate bazele anexe ameri
cane de la Con Thien și Dong Ha. 
Asupra importantei baze ameri
cane de la Khe Sanh, unde se află 
încercuiți 6 000 de militari ameri
cani, au continuat bombardamen-

tele cu mortiere și artilerie. Pen
tru a treia zi consecutiv ba
zele trupelor americane din zona 
platourilor înalte, printre care Kon 
Turn, regiunile din centru și mai 
ales zone din delta fluviului 
Mekong au fost bombardate de ti
rul mortierelor forțelor patriotice. 
Șapte baze americane din nord- 
vestul Saigonului au fost, de ase
menea, bombardate. Chiar în ini
ma capitalei sud-vietnameze deta
șamente ale F.N.E. au reușit să a- 
tace primăria orașului, un post de 
poliție și cartierul general al unei 
unități a forțelor speciale saigo- 
neze.
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NEW YORK 6 (Agerpres). — La 
5 martie a fost difuzată ca document 
oficial al Adunării Generale a O.N.U. 
o notă verbală a misiunii permanen
te a Republicii Socialiste România 
pe lingă Organizația Națiunilor Unite 
adresată președintelui Adunării Ge
nerale, Corneliu Mănescu, cu urmă
torul conținut :

„Misiunea permanentă a Republi
cii Socialiste România consideră ne
cesar să reafirme poziția bine cu
noscută a guvernului român, potrivit 
căreia una din realitățile istorice a- 
părute și statornicite în urma celui 
de-al doilea război mondial este 
existența celor două state germane 
— Republica Democrată Germană și 
Republica Federală a Germaniei. Re
cunoașterea acestei realități este una 
din premisele abordării raționale și 
eficiente a problemelor păcii și secu
rității în Europa.

Republica Democrată Germană, 
stat independent si suveran, se afir
mă ca un factor activ în relațiile 
internaționale. Guvernul său este 
singurul în drept să reprezinte Re
publica Democrată Germană în toate 
domeniile care tin de competența 
unui stat.

Prin urmare, afirmația din scri
soarea din 11 decembrie 1967 a re-

O. N. U.
prezentanților permanent! ai State
lor Unite ale Americii, Franței șl 
Regatului Unit al Marii Britanii șt 
Irlandei de Nord, că «Guvernul Re
publicii Federale a Germaniei este 
singurul guvern german liber și le
gal ales și, în consecință, este auto
rizat să vorbească în numele Ger
maniei în calitate de reprezentant al 
poporului german în relațiile inter
naționale», este lipsită de temei".

AMBASADORUL ROMÂNIE! 
LA MOSCOVA PRIMIT 
DE ANDREI KIRILENKO
MOSCOVA 6 (Agerpres). — To

varășul Andrei Kirilenko, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., a primit pe ambasado
rul României la Moscova, Teodor 
Marinescu, la cererea acestuia.
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OAKLAND. Tineri americani demonstrează în fața principalului centru de 
recrutare din oraș împotriva războiului dus de S.U.A. în Vietnam

Ședința Prezidiului C.C
al P.C. din Cehoslovacia
PRAGA 6 (Agerpres). — După cum 

transmite agenția C.T.K., la Praga a 
avut loc o ședință a Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, care a dis
cutat problemele îmbunătățirii infor
mării reciproce în partid. In comu
nicatul dat publicității se subliniază 
că activul lucrătorilor de partid și 
masele de membri ai ’partidului au 
nevoie de o informare operativă și 
atotcuprinzătoare cu privire la hotă- 
rîrile organelor superioare de partid, 
la intențiile și activitatea lor. A-

agențiile de presă transmiti

Intr-o declarație a Comite
tului Politic al P.C. din Marea 
Britanic, publicată la Londra, se 
cere stabilirea unui control efectiv 
asupra prețurilor și acordarea de aju
toare fermierilor englezi. Agricultura 
Angliei, se spune în declarație, poate 
aduce o contribuție importantă la li
chidarea crizei balanței de plăți și 
ridicarea nivelului de trai al popu
lației. O deosebită atenție, se spune 
în continuare, trebuie acordată dez
voltării cooperației în agricultură.

ră, organizată în fiecare an, au în
ceput în orașul Kawasaki. în cuvîn- 
tarea rostită la deschidere, președin
tele SOHYO, _Tosikatsp Horyi, a 
arătat că sarcina principală a oame
nilor muncii este lupta împotriva o- 
fensivei monopolurilor și reacțiunii a- 
supra drepturilor oamenilor muncii.

Elveției se arată că în urma recen
tei vizite la Hanoi a lui Oscar Ros
setti, ambasadorul elvețian la Pekin, 
„s-a stabilit ca un reprezentant al Mi
nisterului Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam să facă, la rindul său, o vi
zită în Elveția".

son, de a fi încercat să jefuiască o 
bancă și să dea foc Unei uzine elec
trice.

Lucrările Congresului extra
ordinar al Consiliului general 
al sindicatelor din Japonia 
(SOHYO), convocat în vederea pre
gătirilor pentru ofensiva de primăva-

Ambasadorul României la 
Alger, Ion Georgescu, a fost primit 
de Abdelaziz Bouteflika, ministrul de 
externe al Algeriei, cu prilejul plecă
rii sale definitive din Alger. Au fost 
trecute în revistă probleme privind 
relațiile dintre cele două țări.

Intr-un comunicat al Depar
tamentului Politic Federal al

GUARDIAN" scria : „Un vint rece 
suflă deasupra Atlanticului".

Prejudiciile aduse partenerilor 
S.U.A. nu pot fl deocamdată cuprinse 
cu vederea în toată amploarea lor. 
Insă ce înseamnă restringerea inves
tițiilor externe, dacă nu o invitație 
adresată întreprinderilor americane 
din străinătate de a deveni cliente mai 
asidue ale pieței capitalurilor din ță
rile unde activează ? Experții apre
ciază că împrumuturile contractate 
de filialele europene ale firmelor a- 
mericane vor crește în 1963 față de 
anul precedent cu circa 700 milioane 
de dolari. Această măsură va crea, 
mai ales prin conjugarea ei cu repa
trierea în S.U.A. a profiturilor, o 
penurie de capitaluri în Europa, va 
duce la mărirea dobînzilor și, o dată

Două acorduri între guver
nele Ugandei și R. P. Ungare 
au fost semnate la Kampala. Primul 
se referă la dezvoltarea relațiilor co
merciale bilaterale, iar cel de-al doi
lea — la colaborarea științifică. Aces
tea sînt primele acorduri încheiate 
între cele două țări.

Catastrofă aeriană. Un a- 
vion de tipul „Boeing", aparținînd 
companiei „Air France", care venea 
din America de Sud, s-a prăbușit marți 
noaptea într-o regiune muntoasă din 
Guadelupa. Cei 53 de pasageri și 14 
membri ai echipajului au pierit.

liarde de dolari, cu 2,2 miliarde mal 
mult decît în auul precedent. El de
monstrează că, an de an, S.U.A. chel- 
tuieso în străinătate mai mult decit 
încasează.

Concret, acest dezechilibru se ma
nifestă sub forma sumelor tot mai 
mari de dolari care se acumulează 
în mîinile străinilor. Cît timp acești 
străini — bănci de emisiune și parti
culari — sînt dispuși să păstreze 
dolarii. Statele Unite nu au decît de 
cîștigat, deoarece fiecare dolar 
cheltuit înseamnă un împrumut 
care beneficiază S.U.A.

Situația s-ar schimba radical 
tunci cînd posesorii de dolari ar 
fuza să mai aibă încredere în
ceastă valută. O asemenea ipoteză 
nu mai este de domeniul fanteziei. 
In S.U.A., inflația reduce puterea de 
cumpărare a dolarului cu circa 3,5 
la sută anual. Pentru consumatori, 
dolarul nu a mai reprezentat în 1967 
decît 41 la sută din dolarul antebelic. 
Aceasta înseamnă nu numai că va
luta americană se „topește" treptat, 
în mîinile deținătorilor, dar și că 
puterea competitivă a mărfurilor a- 
mericane scade, pe măsură ce ele se 
scumpesc.

Balanța comercială este prin
cipala parte componentă a balanței 
de plăți a S.U.A. în 1967. de exem
plu, balanța comercială a fost exce
dentară cu circa 4 miliarde de do
lari. Dacă străinătatea, apreciind că 
mărfurile americane s-au scumpit 
prea mult, își va restrînge cumpă
răturile din S.U.A., soldul favorabil 
al balanței comerciale se va mic
șora, iar aceasta va reduce mult șan
sele de echilibrare a balanței de 
plăți. De altfel, reducerea exceden
tului comercial este de pe acum un 
fapt: de la 6.7 miliarde de dolari în 
1964 la 4 miliarde in 1967.

„Topirea" dolarilor în mîinile de
ținătorilor, ca urmare a inflației, 
perspectiva menținerii sau chiar a 
creșterii deficitului balanței de plăți 
contribuie la proliferarea unor sen
timente de nesiguranță și neliniște 
cu privire la viitorul monedei S.U.A. 
In acest climat, străinii — care dețin 
în prezent nu mai puțin de 30 mili
arde de dolari — ar putea, ca ur
mare a unui eveniment neprevăzut, 
să-și exercite dreptul de a cere Sta
telor Unite să le convertească aceas
tă sumă în aur, la prețul oficial de 
35 de dolari o uncie. Dar Statele 
Unite nu mai dispun astăzi decît de 
un stoc de aur în valoare de 11.9 
miliarde de dolari. într-o asemenea 
împrejurare, chiar dacă s-ar renun-

reducerea unor cheltuieli în străină
tate ale guvernului. A mai fost pro
pusă majorarea cu 10 la sută a im
pozitelor pe venituri și stimularea 
exportului.

Programul a fost supus unor vil 
critici atit în Statelo Unite, cît și în 
alte țări apusene. S-a arătat că mă
surile preconizate nu atacă frontal 
rădăcina răului — politica expan
sionistă a guvernului S.U.A. și 
a monopolurilor, îndeosebi cheltuie
lile militare — cauza principală a 
deficitelor — ci numai unele aspecte 
minore ale acestei politici.

în ce privește opinia publică din 
Europa occidentală, ea consideră pro
gramul preconizat de administrație 
ca fiind de natură să aibă repercu
siuni serioase asupri țărilor cu care 
Statele Unite au cele mai strînse 
legături economice, atlucîndu-le mari 
prejudicii materiale. Sintetizind 
plastic aprecierile făcute în țările 
vest-europene cu privire la progra
mul amintit, ziarul englez „THE

cu ea, la Urinarea investițiilor, a 
producției, a afacerilor. Ce înseamnă 
reducerea cheltuielilor turistice, dacă 
nu micșorarea încasărilor pe care 
hotelierii, comercianții, companiile 
de transporturi maritime și aeriene 
le realizează de pe urma turismului ? 
In 1967. de exemplu, au venit in 
Anglia un milion de turiști 
S.U.A. Este limpede că economiile 
proiectate în S.U.A. constituie tot 
atîtea goluri în balanțele de plăti a’.e 
altor țări. Un calcul estimativ asu
pra repercusiunilor negative ale mă
surilor luate de Anglia și Statele 
Unite asupra țărilor vest-europene 
continentale arată că pierderile se 
vor ridica la circa 2,7—2,9 miliarde 
de dolari, lichidind aproape în între
gime excedentul balanței lor de plăți, 
care în 1967 a fost de circa 3 miliar
de de dolari. Acest calcul a dus la 
concluzia unor comentatori occiden
tali că măsurile preconizate de gu
vernul american repercutează de 
fapt asupra țărilor vest-europene

din

dezvoltare, al 
Kennedy etc. —

greutățile inter-

sacrificiile cerute de redresarea, fie 
și parțială, a balanței de plăți a 
S.U.A.

O îngrijorare încă și mai mare 
a produs intenția administrației 
S.U.A. de a spori prin măsuri admi
nistrative „agresivitatea" comerțului 
exterior al S.U.A., fie în sensul redu
cerii importului, fie în acela al forță
rii exportului. Tinînd seama de 
faptul că S.U.A. au o mare pondere 
în schimburile economice internațio
nale — 14,7 la sută -din exportul și 
11 la sută din importul mondial — o 
asemenea intenție a provocat temerea 
principalilor parteneri de schimb — 
Canada, Japonia. Anglia, R. F. a 
Germaniei, Italia — că ea va duce la 
o zdruncinare a echilibrului econo
mic general. In fața unei atari ascu
țiri a concurenței americane, este 
îndoielnic că celelalte țări și îndeo
sebi țările Pieței comune se vor re
semna, căinînd Statele Unite pentru 
greutățile lor actuale și consimțind 
ca pentru alinarea acestor greiități 
să-și sacrifice propriile lor interese. 
Mai curînd este de crezut că aceste 
țări vor refuza să accepte ca proble
ma deficitului balanței de plăți a 
S.U.A. să fie rezolvată prin dezechi
librarea propriilor lor balanțe. Pen
tru a nu se ajunge la o asemenea situa
ție, țările occidentale sînt preocupate 
de eventualele contramăsuri care ar 
deveni necesare și care ar putea mer
ge pînă la restabilirea restricțiilor 
cantitative la import, aplicarea de 
măsuri comerciale discriminatorii și 
controlul valutar. In felul acesta, 
eforturile colective făcute în ultimii 
20 de ani pentru înlăturarea bariere
lor artificiale care împiedică dezvol
tarea schimburilor economice — în 
cadrul Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț șl 
G.A.T.T., al rundei 
s-ar dovedi iluzorii.

In aceste condiții, _ 
ne și externe provocate de politica 
expansionistă a S.U.A. au determi
nat pe unii oameni cu funcții de 
răspundere, cum este McChesney 
Martin, președintele Consiliului de
conducere al sistemului federal de
rezerve al S.U.A.. să ceară ca Statele 
Unite să se decidă „o dată pentru 
totdeauna" să renunțe la „calea creș
terii nelimitate a cheltuielilor 
getare și a deficitelor balanței 
plăți". Dar — așa cum remarcă 
norniștii și oamenii politici mai 
liști din S.U.A. — aceasta înseamnă 
înainte de toate reducerea considera
bilă a bugetului de cheltuieli mili
tare și în primul rînd cele înghițite 
de războiul falimentar dus în Viet
nam.

Congresul Uniunii studenți
lor vest-germani și-a început lu
crările la Miinchen. La congres parti
cipă 300 de delegați reprezentînd 
300 000 de studenți din toate institu
tele de învățămînt superior din R. F. 
a Germaniei. Dintre cele peste 100 de 
proiecte de rezoluție, supuse discută
rii congresului, multe cer recunoaș
terea R. D. Germane și condamnarea 
agresiunii americane în Vietnam. Con
gresul va dezbate, îndeosebi, proble
ma democratizării institutelor de învă
țămînt superior din R. F. a Germaniei 
și situația studenților.

încheierea reuniunii miniș
trilor economiei ■ din țările 
membre ale C.E.E. In cadrul 
reuniunii lor de două zile la Bruxelles, 
miniștrii au adoptat o recomandare cu 
privire la liniile directoare ale politi
cii economice pe care cei șase vor 
trebui să le aplice în următoarele luni. 
Totodată, reuniunea a examinat diver
se proiecte referitoare la preconizata 
armonizare fiscală în cadrul comuni
tății, fără să obțină însă vreun re
zultat concret

Reprezentanța din Dakar a 
Partidului african al indepen
denței din Guineea „portu
gheză" și Insulele Capului 
Verde a dat publicității un comuni
cat în care se arată că armata popu
lară de eliberare a supus unui puter
nic bombardament de artilerie baza 
aeriană portugheză situată în apropie
rea orașului Bissau. Este pentru pri
ma dată cînd armata de eliberare din 
Guineea „portugheză" lansează atacuri 
asupra capitalei coloniei, considerată 
pînă nu de mult invulnerabilă.

redacția $1 ADMINISTRAȚIA ; București Piața „Scînteii".
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„Statele Unite proiectează 
restabilirea relațiilor diplo
matice CU R.A.U." — se afirmă 
în cercurile competente americane. 
Potrivit agenției France Presse, pro
blema restabilirii relațiilor diplomatice 
a și fost abordată în cursul diverselor 
contacte cu reprezentanți oficiali egip
teni, dar nu au fost începute încă 
nici un fel de negocieri.

ȘeSul organizației de extre
mă dreaptă din S.U.A. „Mi
nuteman", Robert Bolivar Depugh, 
a fost acuzat împreună cu unul din 
ajutoarele sale, Walter Patrick Pey-

Importante cantități de petrol 
care se revarsă din tancul pe
trolier „Ocean Eagle" ce s-a 
rupt în două în cursul zilei de 
duminică au obligat autoritățile 
din Porto Rico să ordone închi
derea tuturor plajelor de pe 
coasta situată în apropierea o- 
rașului

ceastă informare trebuie să aibă un 
astfel de caracter ca, pe baza ei, lu
crătorii de partid și membrii de par
tid să se poată nu numai orienta în 
munca lor, ci și să participe la hotă- 
rîrile privind realizarea liniei parti
dului. Prezidiul a aprobat proiectul 
metodei de transmitere a informării 
de la organizațiile de bază ale parti
dului și către organele centrale și 
de la acestea către organizațiile de 
bază. Acest proiect de creare a sis
temului informării în P.C. din Ceho
slovacia face parte din pregătirile-,, 
în vederea lucrărilor viitoarei ple-~ 
nare a C.C. al P.C. din Cehoslovacia!^ 

Prezidiul Comitetului Central a 
discutat, de asemenea, probleme re
feritoare la legea cu privire la presa 
periodică, radio și televiziune și a 
adoptat măsuri în vederea îmbună
tățirii acestei legi.

în cursul ședinței a fost discutat 
și documentul cu privire la activi
tatea Comisiei pentru studierea com
plexă a țărilor în curs de dezvoltare 
de pe lîngă Prezidiul Academiei 
cehoslovace de științe. Cu acest pri
lej s-au relevat interesul pe care îl 
manifestă Cehoslovacia față de aceste 
țări și necesitatea de a se asigura în 
cadrul relațiilor economice cu țările 
în curs de dezvoltare nevoile eco
nomiei naționale a Cehoslovaciei, da 
a se dezvolta diviziunea 
vantajoasă a muncii cu

Prezidiu] C.C. al P.C. 
slovacia a hotărît ca 
muncii ideologice al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia să răspundă J. Spacek, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C./s 
din Cehoslovacia. J. Hendrych, metr 
bru al Prezidiului și secretar al C.Cr
ai P.C. din Cehoslovacia, care pînă 
în prezent răspundea de sectorul 
muncii ideologice, va avea de acum 
înainte răspunderea pentru alte sec
toare de activitate ale C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

A fost, de asemenea, adoptată o 
hotărîre referitoare la comemorarea 
a 15 ani de la moartea lui Klement 
Gottwald.

reciproc a- 
aceste țări, 
din Ceho- 
de sectorul

San Jnan.
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In legătură cu situația
din Orientul Apropiat

TEL AVIV 6 (Agerpres). — După 
perioadă de relativă liniște, ao

fost semnalat marți un nou schimb 
de focuri între unități militare ior- 
daniene și izraeliene — anunță 
genția Reuter.

a-

e- 
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CAIRO 6 (Agerpres). — Ziarul 
giptean „Al Ahram" informează 
președintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, a asistat la „o fază de un mare 
interes a unor importante manevre 
militare care se desfășoară actual
mente pe teritoriul R.A.U.". La ma
nevre participă, potrivit ziarului, și 
escadrile ale aviației egiptene.

Președintele R.A.U. a rostit în fața 
ofițerilor superiori un discurs în care 
a arătat între altele că „eforturile 
desfășurate pe plan politic pentru a 
se ajunge la o reglementare a cri
zei din Orientul Apropiat nu au dat 
pînă în prezent nici un rezultat". Re- 
ferindu-se la sarcinile care stau în 
fața militarilor forțelor armate egip
tene. președintele Nasser a decla
rat: „Patria contează pe voi și are 
încredere în capacitatea voastră de a 
elibera teritoriul arab și de a apăra 
demnitatea arabilor".

TEL AVIV 6 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Izraelu- 
lui, Abba Eban, a rostit o cuvîntare 
în parlament în care a respins criti- 
cile formulate la adresa discursului 
său de săptămîna trecută în care 
anunțase că Izraelul ar fl dispus 
să accepte convorbiri de pace 
cu arabii, asemănătoare celor des
fășurate în 1949 în Insula Rodos. „Ar 
fi greșit ca la teama de război sa se 
mai adauge și teama de pace și de 
tratative directe, a spus el, referin- 
du-se la acuzațiile care i-au fost 
aduse de unii politicieni izraelienl în 
sensul că ar fi făcut concesii majore 
arabilor. Izraelul — a declarat Abba 
Eban — dorește tratative directe cu 
fiecare din statele arabe. Izraelul 
trebuie să insiste asupra dorinței 
sale de pace".

Parlamentul, a spus Eban, pare să 
sprijine în mod unitar punctele fun
damentale ale politicii guvernului 
privind angajamentele de pace cu 
vecinii. In ce-i privește pe susțină
torii unei politici de anexare de că
tre Izrael a regiunilor ocupate în 
timpul conflictului arabo-izraelian 
de anul trecut, vorbitorul a subliniat 
că o asemenea politică nu se bucură 
de sprijinul poporului.
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