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ANCHETĂ ECONOMICĂ ÎN LEGĂ
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LUI LUCRĂRILOR DE CONSTRUC

ȚII-MONTÂJ ÎN TRIMESTRUL I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit miercuri pe ministrul afa
cerilor externe al Republicii Volta 
Superioară, Malick Zorome, care 
face o vizită oficială în țara noas
tră.

La primire a participat George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România.

A luat parte, de asemenea, A- 
lexandre Zoungrana, secretar 
neral 
terne 
oară.

Cu 
vorbire în cadrul 
subliniate posibilitățile dezvoltării 
relațiilor de cooperare și colaborare 
între cele două țări. Au fost abor
date, de asemenea, unele probleme 
actuale ale situației internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

în Ministerul Afacerilor Ex
al Republicii Volta Superi-

acest prilej a avut loc o con- 
căreia au fost

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul art. 64 pct. 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează

Marea Adunare Națională se convoacă în a zecea 
sesiune a celei de-a V-a legislaturi în ziua de 8 mai 1968, ora 10 dimineața.

ARTICOL UNIC.

Președintele Consiliului de Stat 
NICOLAE CEAUȘESCU

Ion Gheorghe Maurer, in Suedia
® In orașul Văsteras, capitala provinciei Văstmanland Q Recepție la

ambasada română ® Comentarii ale presei suedeze

COMPUNE?
9

5 Exprimînd politica consecventă a partidului șl 
z statului nostru de asigurare a dinamismului eco-
> nomiei naționale, planul de stat pe 1968 a prevăzut 
<► realizarea unui volum sporit de investiții, îndeosebi

în ramurile producției materiale. La recenta con- 
<► sfătuire care a avut loc la C.C. al P.C.R., tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a subliniat că investițiile pre- 
văzute pentru acest an sînt decisive pentru reali- 
zarea obiectivelor actualului nostru cincinal. Am- 
ploarea programului de investiții din 1968 a accen-

> tuat și mai mult necesitatea execuției ritmice a lu-
> crârilor de construcții-montaj pe șantiere, încă din 

primele luni ale anului. în acest sens, prin plan s-a
z stabilit ca în trimestrul I să se realizeze peste 20 
z ia sută din volumul anual de lucrări de construcții- 

montaj. Cum a fost privită de titularii de investiții 
z și organizațiile de construcții îndeplinirea acestei 
z importante sarcini ? Ce concluzii se desprind acum, 
z după încheierea primului trimestru, din activitatea 
z unor șantiere de construcții industriale ?
> (IN PAGINA A III-A PUBLICAM CONSTATĂRILE 
Z PRILEJUITE DE ANCHETA NOASTRĂ).

Prim vice-președintele Consi
liului de Miniștri, Ilie Verdeț, a 
primit miercuri dimineață pe mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Volta Superioară, Malick Zo
rome, care, la invitația guvernului 
român, face o vizită oficială în 
țara noastră.

în timpul întrevederii au fost 
discutate, într-o atmosferă cor
dială, probleme care reprezintă in
teres reciproc.

La întrevedere au participat 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Petru Burlacu, adjunct al 
trului afacerilor externe.

A fost prezent Alexandre 
grana, secretar general în 
terul Afacerilor Externe al 
blicii Volta Superioară.

(Agerpres)
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reportaj de Traian COȘOVEI

POP Simion

Sînt zone de înaltă frecvență 
ale sensibilității și conștiinței so
ciale de care ni—i mai la îndemîno 
să ne apropiem pe plan afectiv 
și abia în al doilea rînd pe pla
nul ideilor, al raționamentelor ; 
într-o asemenea zonă de înaltă 
frecvență se înscrie dragostea de 
patrie, unul din sentimentele cele 
mai profunde ale românului. Sen
timentul acesta face punte de aur 
între un mare număr de procese 
afective, volitive și cognitive ale 
poporului, constituindu-se — din 
cele mai vechi timpuri — într-o 
formă adînc expresivă a conștiin
ței românești, factor dinamizator al 
devenirii și autodevenirii noastre 
în constelația popoarelor și națiu
nilor. In matca generoasă a aces
tui sentiment se adună cei mai lim
pezi afluenți ai comuniunii cu pa
tria și poporul, ai comuniunii cu 
natura țării, ai comuniunii de psi
hologie și spirit, de obiceiuri și 
fel de viață statornicit din strămoși, 
ai comuniunii cu tradițiile de lup
tă socială și națională a românilor.

Zicem, prin gînd reflex, că sen
timentul patriotic al generațiilor 
mai tinere prinde relief în strîns 
și nemijlocit raport cu cartea de 
istorie, cu succesiunea de prele
geri ale dascălului care evocă tre
cutul. E un adevăr acesta ; frec- 
ventînd pagina de istorie, această 
miraculoasă oglindă despre ce au 
fost și au năzuit înainte mergătorii, 
tînărul de azi este deținătorul unui 
fabulos tezaur, în stare să-i exalte 
virtuți și aptitudini de cea mai bună 
marcă. Confruntarea cu trecutul 
este combustiunea cea mai potri
vită spre a te propulsa, cu sporit 
elan și îndoite forțe vitale, în vii-

doresc eu fie, dulce 
se întreba poetul vizio-

ior. „Ce-fi 
Românie ?" 
nar, mistuit de suprema urare : „La 
trecutu-ji mare, / Mare viitor I". 
Horia și lancu, Tudor și Bălcescu 
nu mai denumesc un trecut, s-au 
metamorfozat în idee, în legendă 
și mit, închipuiesc niște mari co
loane de flăcări pe care se reaze
mă timpul acesta și cel viitor. Deci, 
pagina de istorie...

Dar sentimentul dragostei de pa
trie poartă marca timpului .și reali
tăților pe care le denumește, e re- 
cognoscibil după blazonul ce mare 
nobleje pe care i-l c'ău munca, pro
fesiunile exercitate la un înalt co
eficient de ardere. E lesne de înțe
les cît de amplă deschidere și ce 

..inepuizabil teren de manifestare 
are patriotismul pe solul și în plas
ma muncii zilnice ; spre a schița, 
cît de cît, relația fundamentală 
muncă-patriotism, ar trebui să evo
căm lungile cohorte de mari lucră
tori ai acestui neam, începîr.d cu 
podarii meșterului din Damasc și 
zidarii lui Tropaeum Traiani, pînă 
la constructorii hidrocentralei de la 
Porțile de Fier și ăi marelui amfi
teatru din sticlă, oțel și beton de 
la marginea mării, cum aș numi li
toralul. Eliberată de aripile de 
plumb care au făcut-o aiîta amar 
de vreme , roabă și înrobitoare, 
munca a fost întronată, prin voința 
celor ce muncesc, pe treapta ce i 
se cuvine ; ea a devenit, în anii 
socialismului, criteriu de bază al 
valorii omenești, indicator sigur al 

' cinstei,, demnității și eroismului co
tidian, școală a patriotismului so
cialist. Așadar, munca cea de toate 
zilele...

(Continuare în pag. a IV-a)

în graba lor spre mare rîurile, flu
viile mărturisesc în graiul lor o a- 
dîncă părere de rău, o imensă nos
talgie după locurile și priveliștile 
lăsate în urmă, după viața petrecută, 
după miliardele de clipe trăite, după 
lumea prin care au trecut, pe care 
au oglindit-o si ale cărei imagini 
le păstrează în valurile lor. Marea 
este locul neliniștilor, al lucrurilor 
încheiate, sfîrșite : din mare nu vor 
mai fi întoarceri, oricît valurile vor 
îmbrățișa și vor mușca stîncile, țăr
murile.

Și, iată — dintre toate rîurile tării 
noastre unul, și poate cel mai năz
drăvan. cel mai viteaz si mai legen
dar, rîul cel mai cîntat de popor și 
care el însusi este un cîntec mare 
si a îndemnat totdeauna la cîntece 

ia o hotărîre uriașă : 
în mare. După ce a 
uriașă și strălucitoare 
în valurile Dunării să 
după ce a înotat mult

dul Dobrogei — și, iată, Oltul care a 
colindat cel mai mult prin inima si 
prin sufletul tării, în loc să se în
toarcă în Cosmos — își alege acest 
destin uman : să urce malurile în 
Dobrogea, să ia parte la strălucita 
epopee a Dobrogei, să se împartă, să 
se dăruiască în întregime înfloririi 
acestor pămînturi generoase dintre 
Dunăre si mare.

Nicăieri ca pe acest pămînt al Do
brogei — recunoscut printre cele mai 
fertile pămînturi — și în același

(Continuare în pag. a Il-a)

STOCKHOLM 10 (Agerpres). — 
De la trimișii speciali Dumitru Ținu 
și Vasile Chișu : Miercuri diminea
ța, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
însoțit de ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, și de ce
lelalte persoane oficiale române, a 
plecat din Stockholm cu un tren 
special spre Văsteras, capitala pro
vinciei Văstmanland, situată la 180 
km de Stockholm, pe malul nordic 
al lacului Mălaren. în această vi
zită, oaspeții români au fost înso
țiți de Sven-Eric Nilsson, ministru 
fără portofoliu, baronul C. 
Rappe, ambasadorul Suediei 
București, Harry Brynielsson, di
rector general al „Ap Atomenergi", 
Ake T. Vrethem, președintele 
grupului „A.S.E.A.", și alte persoa
ne oficiale suedeze.

înainte de plecarea trenului, 
premierul român a vizitat expo
ziția din incinta gării centrale, 
care prezintă momente din dez
voltarea căilor ferate suedeze. De
plasarea la Văsteras se face cu un 
tren special, realizat recent de u- 
zinele „A.S.E.A.". 
tenție, gazdele au 
mentele cu flori 
pelului românesc, 
dau explicații 
tățile tehnice 
lectric care va 
exploatare în sistemul de trans
porturi al capitalei suedeze. • •

Trenul străbate regiuni pitorești, 
acoperite de lacuri și păduri de 
conifere, care se întind de o parte 
și de alta a liniei ferate pînă la 
Văsteras, Unul din cele mai vechi

J. 
la

Ca semn de a- 
ornat comparti- 
în culorile dra- 
Oaspeților li se 
privire la cali- 
noului tren e-

cu
ale 
fi pus în curînd în

ÎN ZIARUL DE AZI

@ Cetățeanul e la 
discreția funcționa
rului sau invers ? • 0 
colecție cu largi per
spective „Romane 
de ieri și de azî“ 
® Regimul de muncă 
și de creație al inter
pretului (discuții des

pre muzica ușoară)

orașe ale Suediei, avînd în pre
zent aproximativ 100 000 de locui
tori. în decursul anilor, Văsteras a 
ajuns să se numere printre prin
cipalele orașe industriale suedeze. 
Aici se află uzinele concernului 
„A.S.E.A." și uzinele „Svenska Me- 
tall Verken Ab“, considerate ca u- 
nele din cele mai importante o- 
biective industriale ale Suediei, 
bine cunoscute și apreciate peste 
hotare 
riate și

Prin
natural . .
tură pe care le păstrează, Văste-

datorită produselor lor va- 
de o înaltă calitate.

frumusețea peisajului său 
și prin vestigiile de cul-

rasul atrage în toate anotimpu
rile numeroși turiști. Aici se află 
renumita catedrală construită la 
începutul secolului al XIII-lea, 
unde sînt păstrate mormintele re
gelui Erik al XIV-lea și al renu
mitului cărturar suedez, Johannes 
Rudbekius, fondatorul primului 
gimnaziu din Suedia. Un impor
tant monument arhitectonic este, 
de asemenea, castelul construit în 
secolul al XIV-lea, în care se află 
în prezent Muzeul de istorie al 
provinciei Văstmanland.

(Continuare in pag. a V-a)Consfătuire la Comitetul Central
La Comitetul Central al partidu

lui a avut loc o consfătuire la care 
au luat parte secretarii cu proble
mele organizatorice ai comitetelor 
județene de partid și președinții 
colegiilor de partid de pe lingă co
mitetele județene ale P.C.R.

Cu acest prilej a fost analizată 
activitatea desfășurată pentru apli
carea hotărîrilor Conferinței Na
ționale a:P.C.R'. în domeniul'mun
cii organizatorice.

Tovarășii Chivu Stoica, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Dumitru Coliu, Ma
nea Mănescu, Virgil Trofin și Va- 
sile Patilineț, luînd cuvîntul în ca-

drul consfătuirii, au expus măsu
rile luate după Conferința Națio
nală a P.C.R. pentru continua dez
voltare a economiei naționale, a 
activității în domeniul culturii, 
vieții politice-ideologice și sociale. 
Au fost subliniate totodată sarci
nile actuale și de viitor ale noilor 
organe județene de partid privind 
pregătirea, selecționarea și promo
varea' cadrelor, perfecționarea sti
lului și metodelor de muncă, rolul 
și sarcinile colegiilor de partid, în
drumarea activității organelor lo
cale de stat.

MAJORAREA ALOCAȚIEI DE HRANA
A ELEVILOR Șl STUDENȚILOR BURSIERI

Comitetul Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliul de Miniștri 
al Republicii Socialiste România 
au adoptat o Hotărîre cu privire 
la majorarea alocației de hrană a 
elevilor și studenților bursieri.

Hotărîrea prevede sporirea alo
cației de hrană cu 25—30 la sută 
pentru casele de copii și școlile 
speciale, pentru elevii bursieri din 
școlile generale, licee, școli profe- 

. sionale, școli tehnice agricole, din 
institutele de învățători și școlile 
tehnice postmedii, pentru studenții 
bursieri din toate institutele de în- 
vățămînt superior.

Alocațiile mărite se vor acorda 
elevilor și studenților bursieri cu 
începere de la 1 mai a. c. Suma 
necesară pentru acoperirea dife
rențelor de alocație pînă la sfîrși- 
tul anului 1968 totalizează aproxi
mativ 128 milioane lei, iar pentru 
un întreg an școlar aceasta se ri
dică la circa 230 milioane lei.

Măsurile stabilite prin această 
Hotărîre reflectă grija permanentă 
a conducerii partidului și statului 
pentru a asigura tineretului școlar 
și universitar condiții tot mai bune 
de viață și studiu.

— Oltul — i 
să nu ajungă 
trăit o epopee 
și s-a aruncat 
se răcorească, 
în fluviu — Oltul îsi aduce aminte 
sau descoperă acum că cea mai mare 
dintre toate minunile — din cîte a 
trăit și cîte ar mai fi putut să tră
iască — a rămas neîmplinită de el.

Trecînd laolaltă cu toate valurile 
Dunării, prin dreptul Dobrogei, Oltul 
simte parfum amețitor de stepă, de 
pelin și de bujori ; simte miros dulce 
de grîu și de porumburi si miros de 
turme și tîrle ; Oltul simte mireasmă 
de livezi și de podgorii și de grădi- 
nării — și își aduce aminte și i se 
face dor de semințiile de ciobani și 
plugari harnici și veseli pe care i-a 
cunoscut în inima tării și i-a petre
cut încoace de-a lungul miilor de 
ani. Oltul simte miros de vînt arză
tor și de arșiță nemiloasă si se tre
zește în el dorul să le înfrunte — 
dorul pentru încă o luptă. Ca un Făt- 
Frumos înoată Oltul prin Dunăre — 
este plină Dunărea de brațele, de 
umerii lui uriași, de trupul lui vi
teaz, năvalnic înotînd, alegîndu-se 
dintre celelalte rîuri, și cu toate pu
terile smulgîndu-se curgerii generale 
spre mare. Trecînd prin dreptul Do
brogei — și-a adus aminte că are 
aici o soră bună si vrednică și care 
de cînd este se luptă cu vînturile și 
cu secetele, cu vitregiile naturii. Ol
tului i s-a făcut dor de această soră 
a lui aspră si aprig de frumoasă și 
stăruitoare — și tulburîndu-se pînă 
în adînc, adunindu-și toate puterile, 
Oltul ia hotărîrea supremă si fră
țească să urce malurile la sora lui, 
Dobrogea, să-i dea îmbrățișarea lui 
de frate tînăr, să o ajute în veșni- 
cile ei lupte cu vînturile arzătoare, 
cu secetele și să-i ocrotească lanu
rile, viile, grădinile — oamenii.

în capodopera sa — Cartea Oltului
— Geo Bogza spune că Oltul își în
cheie existenta reîntorcîr.du-se în 
Cosmos. Dar viața aduce mereu pa
gini noi, hotărîri noi. solicitări noi. 
A apărut vastul sistem de irigații — 
Carasu — cuprinzînd mijlocul și su-

Veritabila si falsa
9

autoritate * părintească
De cîte ori n-am auzit 

pe cîte un părinte spunînd 
cu îngrijorare :

— Nu știu ce să mă mai 
fac ! Pînă acum l-am avut 
pe copil în mînă ; 
l-am scăpat din mînă.

Ce înseamnă, la 
urmei, a scăpa un 
din mînă ? Care-i momen
tul cel.mai prielnic pentru 
o asemenea evadare (voită 
sau nevoită) de sub contro
lul firesc al părinților ? 
Cum poate fi ea preîntîm- 
pinată, pentru a nu te 
trezi — cine știe dacă nu 
prea tîrziu — în fața unei 
situații-limită, ca aceea 
în care s-au aflat, nu de 
mult, părinții elevului A.R.

TATĂL : N-aș fi crezut 
niciodată că lucrurile vor 
evolua așa. Era un băiat 
liniștit, aproape că nici 
n-avea curajul să ridice 
ochii la mine cînd îl mus
tram, cu vreo ocazie, și- 
acum, ați aflat ce mi-a fă
cut, ce rușine.

MAMA : Nu-1 apăr, deși 
e normal ca o mamă să-și 
apere odrasla. Eu insă con
tinui să cred că e un copil 
bun, cinstit, deși a comis 
prostia pe care-a comis-o. 
Poate că și noi sîntem pu
țin de vină că nu am găsit 
întotdeauna destul timp să 
stăm de vorbă cu el, să-i

acum

urma 
copil

explicăm ce e bine și ce 
e rău în viață, să-1 sfătuim.

A. R. : Sigur c-am făcut 
o mare prostie (împreună 
cu alți băieți de-o seamă 
cu el, toți în jurul vîrstei 
de 16 ani, A. R. a fost

tînăr de 16 ani din mîna 
părinților ? Am încercat să 
reconstitui nu atît faptul 
comis, infracțiunea, cît 
drumul de-a lungul căruia 
se acumulează, la copii, 
trăsăturile negative provo-

anchetă socială
de Mihai STOIAN

prins furînd sticle de 
băuturi alcoolice dintr-un 
magazin cu autoservire). 
Ceilalți au zis că să facem 
rost de cîteva sticle de ver
mut, eu întii n-am vrut, 
dar au sărit toți cu gura : 
„Măi fricosule !“ De frică 
să nu fiu crezut fricos, am 
luat și eu parte la furt. 
Acum îmi pare. tare rău.

Pățania lui A. R. nu e 
singulară și ea ridică pro
blema influenței pe care 
un grup de așa-ziși prie
teni poate s-o aibă asupra 
unui adolescent, atunci 
cînd mult invocata autori
tate părintească suferă. In 
fond, de ce-a scăpat acest

cate tocmai de absența 
unei autentice autorități 
părintești.

A. R. n-avea decît 3 ani 
cînd tatăl, dacă era de pă
rere că fiul său a greșit, 
îl lua dincolo (funcționa un 
întreg protocol al „luării 
dincolo") și discuta cu el 
„ca între bărbați", cu ma
ximă seriozitate. Cînd dis
cuția nu folosea, urma 
(treapta superioară ?) bă
taia. Asta pînă pe la 7—8 
ani, vîrstă la care, deși 
avea de făcut față lecțiilor, 
școlii, devenise parcă (după 
mărturisirile actuale ale 
părinților) mai docil, mai 
ascultător. Totul s-a men-

ținut într-un echilibru a- 
proape perfect pînă spre 
14 ani, vîrstă la care băia
tul s-a... împrietenit cu 
băieții cu care avea să să- 
vîrșească, peste doi ani, în- 
tristătoarea faptă amintită.

— Dar dv. știați cu ci- 
ne-i prieten copilul ?

— Socoteam c-a crescut 
destul de mare ca să-și a- 
leagă singur prietenii, că-i 
destul să controlez caietele, 
carnetul de școlar, să merg 
— cînd am timp liber — la 
adunările cu părinții, mă 
rog, mă credeam un tată 
model, și cînd colo... Nu 
voiam să-1 sufoc cu pre
tențiile mele, cu autorita
tea pe care, eram sigur, 
mi-o dobîndisem în atîția 
ani de discuții de la suflet 
la suflet...

— Și unde socotiți as
tăzi c-ați greșit ? Nu cre
deți cumva că mai eficace 
pentru impunerea autori
tății ar fi fost calea indi
rectă. de pildă puterea 
exemplului repetat în- 
tr-una, decît pledoaria, ca
lea directă, cuvintul ros
tit ? Pentru că, oricum, și 
încă foarte de 
voința părinților 
nește cu cea a 
Nu e ușor să lași 
lui, a copilului, să existe, 
să se manifeste, chit că 
vrei să-1 deprinzi să as-

timpuriu, 
se cioc- 

copilului. 
și voința

culte de voința ta, a pă
rintelui. Or, asta e greu de 
obținut cu simple vorbe.

— Poate că-i nevoie ca 
și noi, părinții, să mai ți 
recunoaștem cîteodată c-am! 
greșit, chiar față de copii, 
fiindcă asta-i învață cu 
ideea că nu poți să ai în
totdeauna dreptate ; mai 
au și alții, nu ? La noi în 
casă însă, dreptatea era 
veșnic de. partea adulților 
(încâlcind pînă și adevărul)

— Așa că el, băiatul, ne
găsind suficientă înțelegere 
înlăuntrul 
adică la 
avînd o 
clară, de 
de vîrsta 
tuia, și-a 
„dreptate" 
unde se exercita un alt fel 
de autoritate, a grupului de 
prieteni și unde, sînt 
sigur, 1 se părea că e 
membru cu drepturi egale.

— E limpede că autori
tatea (tîrziu am înțeles 
asta) nu e numai cea care 
funcționează cînd ești tu, 
tată sau mamă, de față...

In legătură cu contro
versata problemă pusă în 
discuție, m-am deplasat la 
„Camera minorului" din 
Inspectoratul Miliției Ca-

propriei familii, 
dv. în casă, ne- 
ierarhie absolut 
valori, Indiferent 
unuia sau a al- 

căutat mica-i 
într-altă parte,

(Continuare în pag. a II-a)
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V
Cetățeanul e la discreția 

funcționarului sau invers?

(Urmare din pag. I)

După ei 
potopul?

Sediul fostului trust Gostat Ma-, 
ramureș, din Baia Mare, a fost 
preluat recent de Notariatul de 
stat județean. Stupoare : noii chi
riași în imobilul statului consta
tă că vreo cîteva uși (dintre care 
una capitonată) au plecat din țî- 
țîni, odată cu vechii locatari. Va- 
sile Sabău, contabilul șef al fos
tului Gostat, conchide-: „Cum 
am preluat clădirea, așa o lăsăm, 
adică fără aceste uși care au cos
tat trustul 2 248 lei. Notariatul 
are de ales : dacă le vrea, să ni 
le cumpere ; dacă nu — le vin
dem la altul. Deocamdată ple
căm cu ușile după noi“. Sigur că 
da, ca Tîndală din poveste. 1 s-a 
spus „trage ușa după tine" — și 
el a luat-o în spate. Cum o fi 
ajuns el la Baia Mare — e un 
mister.

3 victime
Iată ce înseamnă să te groză

vești la volan : șoferul Ion Ma- 
tica, din Vișeu, a plecat „în 
plimbare" cu autoturismul 1-MR- 
1978, spre comunele Moisei și 
Borșa. S-a întîlnit cu prieteni și 
a folosit băuturi alcoolice. La în
toarcere seara, cu patru însoțitori 
în mașină, a făcut tot felul de „fi
guri". Ajungînd la podul de beton 
de la Moisei, el s-a lăudat că poate 
întoarce mașina pe pod, din plină 
viteză. Nici unul din cei patru nu 
l-a oprit. Ajuns pe pod, a frînat 
brusc. Mașina a derapat și apoi, 
scăpînd de sub control a rupt 
balustrada podului răsturnîndu-se 
de la o înălțime de 5 metri. In 
acest accident au pierit șoferul 
și doi dintre însoțitori; ceilalți 
doi sînt grav răniți. Concluzia 
este evidentă.

Insigna 
pasiunii

In holul Casei Centrale a Ar
matei (lin București s-a deschis 
de cîteva zile o interesantă ex
poziție de insigne românești și 
străine. Pasionatul colecționar, co
lonelul loan Dogaru, expune peste 
2 000 de insigne, (posedă 4 0001) 
din diferite domenii de activi
tate : industrie, agricultură, sport, 
armată, medicină, cultură, știin
ță, vînătoare etc. Adăugăm și noi 
o modestă insignă de felicitare 
pentru ofițerul colecționar.

Punct pe „i“
Nu înțelegem de ce nu sînt 

sancționați aspru cei 
prin atitudinea lor de 
cască, 
bilitatea să prejudicieze a- 
vutul statului. Nu ne amintim 
ca un director, un șef al servi
ciului personal etc. să fie obli
gat, prin tribunal, la plata pa
gubelor pentru că au dat o 
gestiune pe mîna unor oameni 
certați cu legea. Alexandru 
Preda, un om necinstit, infrac
tor cu 7 condamnări, a fost an
gajat la fabrica de~ cărămizi și 
țigle din Lugoj, 
buia să 
muncă, 
ducerea 
de nas. 
de căință' 
l-au promovat (are liceul comer
cial) în funcția de contabil, a- 
poi în aceea de planificator cu 
transporturile — post la care 
țintea, de fapt, și infractorul. 
In numai 5 luni, el a păgubit 
întreprinderea cu 31134 lei. 
Procesul este în curs. Care va 
fi hotărîrea instanței ? Credem 
că pe lîngă pedeapsa aspră ce 
se cuvine hoțului recidivist, cei 
ce i-au dat posibilitatea să se 
înfrupte din avutul obștesc nu 
vor scăpa fără să fie obligați 
să contribuie la recuperarea pa
gubelor aduse întreprinderii. E 
normal și legal.

care, 
gură 

dau infractorului posi- 
să

Desigur, tre- 
i se asigure un loc de 
Numai că cei din con- 
fabricii s-au lăsat duși 
Crezînd în „simptomele 

“ ale noului angajat,

Cîțiva redactori ai ziarului nostru 
s-au aflat simultan la mai multe in
stituții care lucrează cu publicul. 
Constatare comună : ghișeele erau a- 
saltate. La serviciile de pensii sute 
de cetățeni, cozi interminabile ; func
ționarii nu mai pridideau. La servi
ciile care reglementează spațiul lo
cativ, situație identică ; la I.A.L.-uri, 
în general, îmbulzeală.

Este firesc ca aceste instituții să 
cunoască acum o mai mare afluen
ță decît în urmă cu — să zicem — 
10 ani. De ce ? Pentru că publicul 
are acum realmente mai multă ne
voie de aceste servicii și instituții 
decît înainte. In măsura în care a 
crescut numărul elevilor, studenți
lor, a crescut și afluența la secțiile 
de învățămînt, la notariate. Foarte 
mulți cetățeni își cumpără locuințe 
sau le primesc din fondul statului — 
prin urmare serviciile de reglemen
tare a spațiului sînt vizitate mai 
des ; față de acum 10—15 ani, numă
rul pensionarilor s-a triplat. Firesc
— și oficiile de prevederi sociale sînt 
mai mult solicitate.

Dar oare numai creșterea numă
rului de solicitări să fie cauza îm
bulzelii de la ghișeele serviciilor pu
blice ? Nu. Reamintim un fapt cunos
cut : în măsura în care atribuțiile 
respectivelor servicii au crescut, a- 
cestea și-au perfecționat activitatea, 
și-au asigurat cadre capabile, cali
ficate ș.a.m.d. In acest caz — e clar
— între solicitare și posibilitatea de 
deservire ar fi trebuit să se reali
zeze un echilibru. Or, acest e- 
chilibru nu e întotdeauna și pes
te tot prezent : cererile cetă
țenilor sînt rezolvate operativ, ac
tele — adeverințe, dovezi — sînt e- 
liberate în termenele legale doar la 
unele dintre instituțiile publice. La 
altele — din nefericire cam multe 
la număr — rezolvarea cererilor e 
încă un proces anevoios.

Am cercetat situația în amănun
țime și, sprijiniți de cetățeni și oa
meni de specialitate, am'ajuns la cî
teva concluzii. Printre altele, la ori
ginea acestei stări de lucruri se află :
a) vechile practici birocratice :
b) lipsa de operativitate — atît 
în prelucrarea instrucțiunilor cu 
caracter central, cît și în rezolvarea 
efectivă a cererilor ; c) drumul nes
pus de întortocheat pe care îl ur
mează uneori cererea ; d) incompe
tența unor funcționari necunoscători 
ai problemelor de care se ocupă; e) 
proasta educație profesională și ci
vică a unor funcționari care nu-și 
cunosc obligațiile în relațiile cu ce
tățenii.

...Să ne oprim, pentru moment, la 
una dintre cele mai solicitate insti
tuții publice : Oficiul pentru proble
mele de muncă și ocrotirii sociale
— la serviciul de pensii. La ghi
șeele acestui serviciu, omul vine 
în general pentru rezolvarea do
sarului de pensionare. E greu, e 
complicat să rezolvi un dosar de 
pensie ? Am zice că e o- operație 
funcționărească dintre cele mai 
simple cu putință. întreprinderea la 
care a lucrat solicitantul trimite do
sarul cu acte la serviciul de pensii 
teritorial. Aici, funcționarii nu au 
altă obligație decît să verifice ac
tele și să calculeze. Pe bună drep
tate, legea stabilește că întocmirea 
tuturor formelor nu trebuie să du
reze mai mult de 15 zile. In prac
tică s-a dovedit că acest termen, cu 
un plus de bunăvoință, poate fi chiar 
scurtat. Zeci de servicii de pensii din 
țară și din Capitală au rezolvat for
mele de pensionare în cîteva zile. 
Dar — de neînțeles — acest mod de 
lucru face casă bună cu cunoscutul 
sistem al amînărilor, cu tărăgănarea 
rezolvării cererilor. Termenul de 
rezolvare este uneori depășit de 
două ori, de cinci ori... Iată un caz. 
Paraschiva Mitu din București ne 
scrie : „împlinind vîrsta de pensio
nare, am depus toate actele împreu
nă cu cartea de muncă la serviciul 
de pensii al sectorului VII, la data 
de 11 decembrie 1967. De atunci au 
trecut 4 luni și nu am primit nici o 
decizie și nici un ban. în răs
timpul celor 4 luni, am fost Ia 
serviciul de pensii de... 16 ori ! Fără 
rezultat. Am început să mă întreb : 
voi ajunge oare să primesc vreodată 
acest drept legal ce mi se cuvine ?“

glijența, birocrația, încălcarea legii. 
Iar organele de control, care tute
lează aceste servicii, se dovedesc une
ori lipsite de vigoare. Nu pun cu fer
mitate piciorul în prag, nu se do
vedesc suficient de severe față de 
încălcările grosolane ale legislației 
care reglementează problema pen
siilor.

E adevărat, datorită majorării pen
siilor, funcționarii serviciilor respec
tive au avut (cu luni în urmă) de 
rezolvat un număr mai mare de ce
reri. Dar, în cazurile relatate și în 
multe altele, nu e vorba de o întîr- 
ziere de o zi sau două — ci de săp- 
tămîni și luni de zile. E vorba de 
tărăgănări, care nu mai pot fi tole
rate sub nici o formă. „Conform" a- 
cestei practici și a practicilor biro
cratice în general, solicitantul este 
purtat pe drumuri fără nici un rost, 
nu i se dă nici o informație sigură 
(vino... joia viitoare !). El este de 
multe ori Ia discreția funcționarului 
care poate să-l trimită, să-1 amîne, 
să-1 cheme după regula bunului plac. 
Iată, de pildă, pensionara Alexan
drina Anghel s-a mutat de pe o 
stradă pe alta. Pensia ce i se 
cuvine urma să fie trimisă la noua 
adresă. Dar nu. Funcționarii servi
ciului de pensii al sectorului V au 
găsit cu cale să transforme simpla 
operație a unui transfer de adresă 
într-o problemă sucită și răsucită. 
Ei au decretat că bătrîna pensionară 
(care e și suferindă) trebuie să ri
dice pensia tot de la... adresa veche! 
Dar cum ? înainte de a se duce la 
adresa veche, să treacă pe la servi
ciul de pensii ca să ridice un bon (?), 
pe baza căruia va avea dreptul 
să-și... ridice drepturile legale !

Pensionara se întreabă : de ce atîta 
zbucium pentru încasarea unor drep
turi legale ? De ce atîtea drumuri, 
timp irosit și nervi tociți ?

Am pus și noi, exact aceleași în
trebări funcționarilor care „rezolvă" 
în acest fel cererile cetățenilor. 
N-am primit un răspuns prea 
edificator. Ni s-a spus că bonul 
e necesar pentru că deocamdată nu 
sînt rezolvate niște probleme la ser
viciul de pensii „mecanizate".

Poate că n-am pus noi bine între
bările. Poate trebuia să-i întrebăm 
altceva pe funcționarii în culpă. Nu 
au ei oare nici o strîngere de ini
mă cînd trimit oameni bătrîni și 
bolnavi de la Ana la Caiafa ? In ca
zurile semnalate, funcționarii inco- 
recți au încălcat, deopotrivă, înda

toririle lor profesionale ca și pe 
cele umane, cetățenești.

Și cîte greșeli nu se fac din cauza 
acestei cumplite indiferențe, cu care 
sînt ascultate uneori păsurile cetă
țeanului ! Un ultim exemplu în a- 
ceastă privință. Pensionarului O. 
Ciurdaru i s-a stabilit o poprire de 
360 lei (din pensie). Suma a fost a- 
chitată în luna ianuarie 1968. Dar pe 
undeva, pe la serviciul „popriri" al 
sectorului 3, un funcționar distrat 
sau incapabil (sau cu ambele beteșu
guri laolaltă) a lăsat poprirea să 
meargă înainte. Timp de două luni 
pensionarul a primit, fără nici un 
motiv justificat, o pensie mai mică 
decît cea cuvenită. S-a prezentat la 
ghișeu. Acolo i s-a spus, așa într-o 
doară, să vină peste 4 zile. A venit, 
dar banii — diferența — nu i-a pri
mit. A primit, în schimb, promisiu
nea că peste alte — ați ghicit ? — 
4 zile (probabil este un termen fatal) 
va primi banii. Și iarăși a așteptat 
omul acasă, și banii tot n-au sosit. 
„Vîrtejul" l-a prins în mrejele lui : 
s-a dus — pentru a cita oară ? —
la serviciul de pensii. De data a- 
ceasta i s-a spus „clar" : „Din cauză 
că așa au pornit lucrurile, popririle 
(ilegale) vor continua (e de necre
zut !). Totuși, banii pe care vi-i re
ținem din pensie (ilegal n. n.) vi-i 
trimitem separat acasă prin poștă. 
Cît privește banii popriți înainte de 
această dată o să vi-i trimitem tot 
acasă, în iulie !“.

Ce-a mai urmat ? Omul a făcut o 
cerere. încă una, s-a adresat orga
nelor de stat — și, la urma urmei, 
s-a încheiat un dosar. Și acesta nu 
este decît unul din sutele de cazuri 
nerezolvate de luni de zile.

Ne oprim aici. Gravitatea celor 
semnalate ne scutește de concluzii 
prea ample. De fapt, o singură con
cluzie se impune : și anume aceea că 
la serviciile de pensii s-au moștenit 
de la vechile oficii unele practici bi
rocratice, după cum au rămas ne
plombate fisurile prin care se stre
coară în acest sector de activitate 
neglijența, toleranța, . indisciplina. 
Este timpul ca aceste abateri grave, 
care contravin normelor eticii socia
liste. care deformează însăși noțiu
nea de funcționar în slujba cetă
țeanului, să fie reprimate cu toată 
fermitatea. Datorie pe care o au de 
împlinit, în primul rînd. organele 
competente ale Ministerului Muncii.

Gh. GRAURE

La intersecție Foto : Sorin Dan

Ustură ?
La Uniunea județeană a co

operativelor agricole de produc
ție Alba a sosit o hîrtie. Expe
ditor : cooperativa agricolă de 
producție din comuna Unirea 
(județul Alba). Iată pe_ scurt 
conținutul notei : „Semănăturile 
de pe terenurile cooperativei 
noastre din vecinătatea uzinei 
de produse sodice Ocna Mure? 
(unde deținem 60 ha) au fost 
distruse din cauza sodei calci
nate emanată de uzină și depusă 
pe sol". Nu știm, ce va răspunde 
uniunea județeană respectivă la 
această sesizare. în schimb am 
dori să cunoaștem cum va fi 
despăgubită cooperativa agricolă 
din Unirea. Pentru că aceste 
pagube nu se spală cu sodă.

Uitucul
Conducea autobuzul 31-MR- 

427 și totodată încasa banii pen
tru bilete. Treburile mergeau ca 
pe roate. Pînă de curînd, cînd 
organele de miliție l-au prins cu 
mîța-n sac. Mai exact, cu auto
buzul plin cu 40 de călători, 
din care 26 n-aveau bilete. Ve
neau din comuna Mireșul Mare 
spre Baia Mare. Șoferul taxator 
„uitase" să le dea biletele pe 
care aceștia le achitaseră. Cursa 
buclucașă s-a încheiat cu 3 luni 
închisoare corecțională pentru 
șoferul 
Adică, 
cum îi

I uituc — Adalbert Szdke. 
a „încasat" zdravăn, așa 

i plăcea dumnealui.
Rubrică redactată de 
Ștefan ZtDĂR'ȚA 

sprijinul corespondențilorcu
„Scînîeii'

Discutăm cu șefa serviciului de 
pensii al sectorului VII :

— A avut solicitanta Paraschiva 
Mitu un dosar „greu", imposibil de 
rezolvat în termenul legal ?

— Nu. A fost o neglijență. Func
ționara de la biroul de pensii... Dar 
solicitanta va primi imediat și pen
sia curentă, și toate drepturile pe 
lunile din urmă.

Imediat ! Ce fals sună uneori cu- 
vîntul acesta. Cu slujbași înrăiți în 
ale birocrației, care încurcă tot timpul 
lucrările, neglijenți și indiscipli- 
nați, ar trebui făcută odată o 
experiență : să li se blocheze și lor 
salariul pe cîteva luni și apoi să li 
se plătească „imediat" din urmă. Ar 
fi fără îndoială un leac mai bun de
cît toate criticile la un loc.

Iată un alt caz — aproape incredi
bil : Trăian V. Mihail Niculescu, 
pensionar din București, îmi poves
tește : „în ziua de 22 martie trebuia 
să primesc pensia, dar — stupoare ! 
— am fost informat de poștă că nu
mele meu nu mai figurează printre 
cecurile trimise. M-am prezentat i- 
mediat la serviciul de pensii al sec
torului nr. 1, de unde îmi primeam 
drepturile. Nu mai primești pensia 
de la noi, mi s-a spus. Du-te Ia sec
torul 8. Am dat fuga la sectorul 8. 
Dar de aici am fost trimis înapoi 
Ia serviciul de pensii nr. 1, care... 
m-a trimis înapoi la sectorul 8. Toa
te acestea s-au întîmplat într-o vi
neri. Sîmbăta nu se lucrează cu pu
blicul. Luni am luat din nou dru
mul sectorului 1, care m-a trimis cu 
o cerere la... sectorul nr. 8. Func
ționarii serviciului de pensii nr. 8 
m-au pus să fac altă cerere și m-au 
trimis cu ea la sectorul 1. Nu mi se 
mai găsea dosarul ! In cele din urmă 
s-a găsit totuși. în el era o adresă, 
prin care sectorul 1 comunica secto
rului 8 că eu trebuie să primesc... 
un drept ai meu, consfințit de legile 
statului ! Dar pensia tot n-am pri
mit-o ! După 8 zile m-am deplasat 
din nou la sectorul 8, unde am fost 
repezit".

Povestea pensionarului Mihail Ni
culescu, care a jucat fără să aibă nici 
o vină rolul unei tningi de ping- 
pong între reprezentanții iresponsa
bili ai serviciilor de pensii nr. 1 și 
nr. 8, îți lasă în gură un gust amar 
Cum, cu ce termeni poate fi 
calificat acest stil de muncă ? Ne 
mai putem oare mira că la ghișeele 
serviciilor de pensii e îmbulzeală 7 
Iată elementele care o creează: ne-

(Urmare din pag. I)

pitalei, deoarece aici — ca 
într-o oglindă cu multiple 
fațete — se reflectă per
fect lacunele autorității pă
rintești.

— La noi — ne declară 
cpt. ELENA LUPU — vin 
deopotrivă atît „produsele" 
unei autorități părintești 
slabe, chiar inexistente, 
cît și cele ale unei autori
tăți dobîndite prin violen
ță și permanentă duritate. 
Firește, nu poți fi de acord 
cu o autoritate cîștigată ori
cum („în fața mea nici să 
nu crîcnești!" sau „Puișo
rul mamei, puișorul tatei"), 
adică o totală „libertate" de 
exprimare și acțiune acor
dată copilului, o îngăduin
ță fără margini care poate 
să ascundă atît o imensă 
afecțiune, greșit pusă în 
practică, cît și o mare in
diferență ; oricum, ambele 
extreme sînt realmente 
NOCIVE !

— Bineînțeles, pentru pă
rinte ar fi extrem de bine 
și comod dacă problema 
autorității sale față de co
pil s-ar putea rezolva 
printr-o formulă magică, 
printr-un fel de „rețetă" 
(ca la medic) în care să fie 
prescrise exact cantitățile 
din misterioasa „compozi
ție" a prestigiului părin
tesc. Din păcate, problema 
e infinit mai complexă, iar 
dificultățile cărora le dă 
naștere sînt de natură să 
călească copilul, să-i 
clădească individualitatea, 
personalitatea. Un specia
list de înaltă calificare, ca 
doctorul Andre Berge, di
rectorul Centrului de psi- 
ho-pedagogie al Academiei 
din Paris, spune : „Pentru 
copil, autoritatea părinților 
este legată de jocul foarte 
subtil al conflictelor fami
liale din primii ani ai exis
tenței copilului". Așadar, 
pe cît de diferite pot fi si
tuațiile familiale, pe atît de 
deosebite pot fi tipurile de 
autoritate părintească. Si. 
remarcă fundamentală : to
tul foarte de timpuriu în
ceput !

— Fără îndoială că sînt 
mai puțini părinți care să 
dorească obținerea unei 
docilități absolute (deși e 
mai comod, s-o recunoaș
tem 1), obținută — așa cum 
am arătat — printr-una 
din cele două atitudini-li- 
mită. Una care amintește 
de replica umoristică (dar 
deloc veselă în cazurile 
noastre) : „Cînd vorbești 
cu mine să taci din gură !“, 
cealaltă — dragostea cu 
efecte negative, bolnăvi
cioasă, fără limite, terori- 
zantă. Totuși, singurul an
tidot al unei asemenea pur
tări părintești extremiste, 
ineficace și păgubitoare, 
cred că este o întrebare :

timp cel mai năpăstuit de 
secete ! — nicăieri ca aici 
nu au fost visate, plănuite, 
trăite cu inima și cu min
tea mai frumoase, mai 
splendide grădini. Aici s-au 
năzărit — s-au înfiripat — 
cele mai frumoase priveliști 
ale fertilității. Oamenii Do- 
brogei — nu numai că au 
visat asemenea priveliști, 
dar le-au și realizat ; lanuri 
uriașe de grîu și porumb, 
podgorii uriașe, fantastice 
grădinării de legume, fan
tastice livezi de piersici, 
meri și peri — încît cine le 
vede poate să creadă că pe 
aici se varsă Tigrul și Eu
fratul. Sînt realizări ale u- 
nei agriculturi socialiste 
moderne ; sînt opere la care 
s-a ajuns prin mecanizare, 
printr-o agrotehnică avan
sată, prin chimizare, iar pe 
o zonă de cîteva mii de 
hectare prin folosirea expe
rimentală a irigațiilor.

Sînt vestite promițătoa
rele primăveri din Dobro- 
gea, exploziile germinației, 
uriașele exaltări ale natu
rii ; uriașele promisiuni, 
fantasticile primăveri pro
mițătoare. Umblînd în apri
lie și în mai prin nesfîrși- 
tele lanuri de grîu, prin li
vezile amețitoare, pline de 
sevă și de sănătate, prin 
tulburătoarele podgorii cît 
zarea și în ale căror mi
liarde de artere gem se
vele ca niște furtuni — 
este greu să crezi că în 
toată această natură izbuc
nind ca din apă s-ar ivi 
vreodată problema apei, că 
va fi nevoie de apă, că va 
veni o clipă cînd vei im
plora cerul enigmatic. Cum 
am spus — Tigrul și Eu
fratul trec parcă pe aici 
scăldînd din belșug lanuri 
uriașe, podgorii și livezi, 
grădinării paradisiace. Și 
cu toate acestea — îndată 
pornesc vînturile teribile, 
neîndurătoare. Și retrage
rea tuturor norilor. Și își 
arată chipul uscat seceta 
nemiloasă, oarbă. Este o 
zonă pe cît de fertilă, pe 
atît de expusă jocurilor se
cetei, capriciilor climatice, 
excesiv-continentale, care 
se năpustesc îndeosebi în 
perioada maturizării recol
telor. Este în același timp 
o zonă umană, dornică și 
capabilă de mari realizări.

Astfel că Oltul vine acum 
In ajutorul acestui uriaș 
visător și făuritor de gră
dini— și îl ajută să consoli
deze și să lărgească un para
dis trainic, roditor, pe care 
să nu-1 poată zdruncina nici 
vînturile, nici arșițele, nici 
secetele. Marea operă de 
irigații cuprinsă sub nu
mele de sistemul Carasu 
vine ca o acțiune de încu
nunare a strădaniilor de
puse în ultimii douăzeci 
de ani pentru transformarea 
Dobrogei într-o uriașă gră
dină. Oltul vine cu apele 
lui să fertilizeze, să învio
reze pămînturl, energii, vo
cații, să pună în mișcare 
vînturile, arșițele ; să îm- 
blînzească clima, să ocro
tească floarea și zilele 
sacre ale fecundației, ale 
rodirii, să ocrotească rodul 
fraged — să ferească de 
calamități împlinirea tutu
ror fructelor. întoarcerii 
lui în Cosmos — Oltul îi 
preferă această intrare în
tr-un univers uman, parti
ciparea la o uriașă acțiune 
omenească: fertilizarea
Dobrogei — scoaterea Do
brogei de sub regimul na
tural al condițiilor de cli
mă ; realizarea unui dezi
derat esențial al agricultu
rii moderne : scoaterea Do
brogei de sub imperiul ha
zardului, capriciilor climei, 
secetelor, arșițelor.

Sistemul de irigații Ca
rasu cuprinde o sută șapte
zeci de mii de hectare — 
suprafețe aproape egale din 
sectorul agriculturii de stat 
și din sectorul cooperatist. 
La realizarea acestui sistem 
pun umărul țărănimea din

șaizeci de cooperative agri
cole de producție și două
zeci și șapte de ferme de 
stat. La terminarea lui în
tregul sistem va fi alcă
tuit din douăzeci și șase 
de sisteme mai mici 
funcționînd dirijate prin- 
tr-un dispecerat comun. 
Debitul de apă folosit de 
întregul sistem va fi de o 
sută șaptezeci de metri 
cubi pe secundă — adică 
o sută șaptezeci de mii de 
litri de apă pe secundă.

Cifra încă este abstractă 
— și pentru a da o imagine 
plastică a debitului de apă 
care va urca în Dobrogea, 
toată lumea, de la proiec
tant pînă la țăranul care 
lucrează pe vreunul din 
șantiere, cheamă imaginea 
Oltului : pe pământurile 
Dobrogei va curge un rîu 
ca Oltul — apele Oltului 
vor fi aduse pe terasele și 
pe platourile Dobrogei. Ol
tul va alimenta sistemul de 
irigații Carasu. Astfel Ol
tul devine erou principal 
în vastul sistem de irigații 
Carasu. Oltul, cu un debit 
de o sută optzeci metri cubi 
pe secundă va scălda Do
brogea de-a curmezișul și 
de-a lungul, spre sud, pe 
două canale magistrale, pe 
o lungime de o sută de ki
lometri, late de cincizeci 
de metri. Aceste canale.

electrică necesară pentru 
pomparea apei va fi apro
ximativ de trei ori pro
ducția de energie electrică 
a termocentralei Ovidiu.

Ce se poate vedea acum 
din acest vast sistem de 
irigații — cel mai mare 
din România și printre cele 
mai mari din lume — și 
care va fi terminat în 1970 
și în perspectivă ? Pot fi 
văzute lucrări care fac 
parte din întregul sistem și 
lucrări ale fiecăruia dintre 
cele douăzeci și șase de 
sisteme. Astfel, pe canalul 
magistral Carasu lucrează 
zece drăgi — cea mai mare 
dintre ele avînd o produc
tivitate de 40 mii metri 
cubi de pămînt pe lună. Pe 
canalul de aducțiune Poar
ta Albă-Basarabi lucrează 
cincizeci de screpere și 
zece auto-screpere. Volu
mul de pămînt dislocat este 
de ordinul milioanelor de 
metri cubi — însă aproape 
toată munca este mecani
zată. Există cîteva rampe 
— Dorobanți, Kogălnicea- 
nu... — unde din vara 1967 
se descarcă într-una tre
nuri cu materiale, conducte, 
utilaje de toate mărimile, 
de toate formele ; conducte 
cu diametru mic și con
ducte de metal prin care se 
poate umbla în picioare. 
Privind aceste uriașe îngră-
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Dobrogea
magistrale — unul de-a 
lungul văii Carasu și celă
lalt de la Poarta Albă 
coborînd spre Negru Vodă
— vor putea fi folosite și 
la transportul produselor, 
la circulația cu diferite 
ambarcațiuni.

Pe o parte și pe alta a 
fiecărui canal magistral se 
organizează cele douăzeci 
și șase de sisteme de iriga
ții. Lucrările întregului 
sistem sînt etapizate pînă 
în 1972. In prima etapă — 
1970 — vor fi irigate 70 
mii hectare. De la Cerna
vodă, pe Valea Carasu, la 
km 4 se construiește un 
baraj cu ecluze prin care 
să poată trece din Dunăre 
debitul stabilit de 170 mc
— adică Oltul. Mai departe, 
pe canalul magistral Ca
rasu, Oltul va curge gra
vitațional pînă la km 18. 
Aici se construiește în pre
zent o stație de pompare — 
stație de bază — cu un 
debit de 170 mc pe secundă
— și care va ridica acești 
170 mc pe secundă la înăl
țimea de șase metri. Se 
realizează un sistem de a- 
proximativ șaizeci de stații 
de pompare de diferite mă
rimi și care vor împînzi 
Dobrogea ca un sistem de 
inimi uriașe. Unele din
tre aceste stații sînt de 
proporțiile unei adevăra
te uzine, ca niște u- 
riași înalți de 30—40 de 
metri de beton, jumătate 
îngropați în pămînt, jumă
tate profilîndu-se pe zare. 
Pompele, mașinile instalate 
în acești uriași ajung la 
greutăți de treizeci-șapte- 
zeci de tone. întregul sis
tem de pompe va fi ra
cordat la sistemul ener
getic național, iar energia

mădiri de conducte, jghea
buri pe care le trimit în
tr-una cîteva fabrici și uzi
ne și pe care populația le 
transportă necontenit și le 
răspîndește în sistemele de 
irigații — ne putem face o 
imagine de ce sistem ar
terial este introdus, îngro
pat în trupul Dobrogei. In 
cea mai mare parte, întreg 
acest sistem de conducte 
este îngropat adînc, pe dea
supra se seamănă și din 
loc în loc se văd vanele, 
gurile de apă la care vor 
fi puse agregatele de as- 
persiune. Numai privind, 
ca într-un organism des
chis, perechile de conducte 
uriașe de metal înfășurate 
în straturi de smoală, por
nind de jur-împrejurul 
stațiilor de pompare, ca 
niște aorte teribile, și de- 
părtîndu-se pe sub dealuri 
— ne facem o idee de efor
turile uriașe, de forțele u- 
riașe ale Oltului care va 
fulgera prin aceste sisteme 
de irigație, să întâmpine 
vînturile și secetele Do
brogei.

Avantajele economice ale 
acestor vaste lucrări: spo
rul de producție anual va 
fi de aproape șapte sute de 
milioane lei — iar sporul 
de beneficii datorat Irigații
lor va fi de 240 milioane.

întreaga zonă industria
lă a Constanței și litoralul 
își vor rezolva problema 
apei tot din acest sistem 
de irigații.

Greutățile Izvorăsc fi
resc din înseși proporțiile 
acestei opere care solicită 
maximum de răspundere, 
de gîndire, de atenție, de 
forțe. Este o operă vastă

și de sinteză, de colaborare 
a zeci de sectoare, ridicînd 
probleme de sincronizare, 
de ritmicitate, de corecti
tudine și răspundere. Vas
titatea șantierului, volumul 
de lucrări, volumul uriaș 
de investiții, numărul im
presionant de obiective și 
ansamble de obiective am
plasate pe toată întinderea 
sistemului ; valea imensă 
cu pămînturi mlăștinoase 
solicitînd constructorilor 
rezolvări, soluții tehnice 
dintre cele mai moderne, 
ingenioase — sînt numai 
cîteva aspecte ale acestei 
uriașe construcții care pune 
la încercare mari colective 
de oameni, specialiști, do
menii întregi ale științei și 
ale tehnicii moderne.

Totul se lucrează pe viu, 
pe un pămînt viu, cu lanuri 
uriașe, cu plantații, cu pod
gorii uriașe, printre căi fe
rate, șosele, printre linii de 
înaltă tensiune ; se lu
crează cu mașini grele — 
și totul trebuie ocrotit. în
treaga acțiune este în e- 
sență o operație profundă 
într-un organism viu. Iar 
chirurgii trebuie să dove
dească o mare măiestrie șl 
precizie. Orice greșeală a 
unuia din sectoarele care 
colaborează la această 
operație de implantare a 
unui uriaș aparat circula
tor se resimte îndată în 
întregul organism și a- 
tunci trebuie iarăși deschis 
acest corp viu și întreaga 
operație luată de la capăt. 
Desigur, constructorii își 
iau toate măsurile, se în
armează cu o mare putere 
de previziune și cuprindere 
a șantierelor, pentru evita
rea greșelilor. Există de pe 
acum preocupări pentru 
pregătirea de cadre specia
lizate pentru stațiile de 
pompe și școlarizarea ca
drelor care vor face iriga
țiile. Sistemul Carasu va 
absorbi un mare număr de 
muncitori și cadre tehnice 
calificate în știința irigații
lor. Proiectanții sistemului 
vor elabora o documentație 
amănunțită despre modul 
în care se vor efectua iri
gațiile ; Stațiunea experi
mentală Dobrogea a expe
rimentat irigațiile pe un 
sistem de o sută de hectare 
și a stabilit o seric de nor
me și concluzii pe care le-a 
confruntat cu experiența 
altor sisteme din țară și 
din străinătate — și le va 
pune la dispoziția tuturor 
unităților agricole.

...Astfel se pregătește 
Oltul să străbată Dobro
gea, să urce ca un tînăr 
împărat pe platourile ei, 
printre lanurile și printre 
grădinile ei, ca un uriaș 
ocrotitor al pămîntului și 
al fertilității lui — ocroti
tor al oamenilor și al 
muncii lor. Oltul vine în 
Dobrogea să dea ultima lui 
mare bătălie cu vînturile, 
cu seceta, dăruind pămîn- 
turilor bucuria și liberta
tea deplină de a rodi și de 
a-și duce la împlinire ro
dul bogat pe măsura pu
terii lor de a rodi.

Oltul — pe care II aș
tepta reîntoarcerea în Cos
mos — chemat din nou de 
oameni, îndrăgostit și mai 
profund de ei, Oltul vp 
curge și va cînta șoptit 
printre rîndurile fără sfîr- 
șit ale podgoriilor ; va 
curge înviorător, c-un 
murmur de doină olte
nească pe sub coroanele 
încărcate ale piersicilor șl 
ale merilor, va curge și se 
va așterne ca o pînză în
miresmată în lanurile de 
grîu și de porumb, va scăl- / 
da fabuloase turme și ci
rezi, va răcori fruntea șl 
inima satelor.

Aceasta este minunea pe 
care a început să o tră
iască Oltul, prin vastul sis
tem de irigații Carasu, în 
Dobrogea : și-a ales un 
destin mai mare, mai gene
ros.

<

nor astfel de „succese" în 
familie (clădite pe nisip !) 
e că dobîndim un copil, un 
tînăr lipsit de personali
tate, sărac spiritual, fără 
opinii. Cînd era mic, și 
apoi pe tot parcursul creș
terii pînă la momentul cru
cial — adolescența — pă
rinții, și mai cu seamă ta
tăl, îi cereau o ascultare 
mută și nu-i îngăduiau 
niciodată, în absolut nici 
o situație, să-și exprime 
(fie și respectuos, fie și ti
mid) punctul de vedere. 
Și-n loc să i se dezvolte 
copilului raționamentul (e- 
sențial în perioada aceasta, 
de ucenicie socială), atitu
dinea părinților închista

ea trecută. Revenind la 
„formula dură" prin care 
unii părinți încearcă să ob
țină o autoritate cît de cît 
mulțumitoare asupra pro
priilor copii, pot aduce — 
în sprijinul întemeiatelor 
dvs. observații — și argu
mentele furnizate de pro
fesorii americani Eleanor 
și Sheldon Glueck, de la 
Harward Law School din 
Boston, care au studiat 
timp de un sfert de secol 
cauzele care fac pe om — 
și implicit pe tînăr — să 
nu respecte aproape nici o 
autoritate, să fie dur, bru
tal. Pe baza cercetărilor 
concrete printre delicvent! 
minori, ei au alcătuit ta-

bilirea de legături afective 
trainice, deschise, respect 
reciproc, etc. De foarte 
multe ori însă — cum am 
mai arătat — am consta
tat, în cazurile trecute pe 
la „Camera minorului", că 
părinții, de dragul autori
tății cîștigate cu orice preț, 
sacrifică plnă Ia un punct, 
dacă nu chiar total, indi
vidualitatea copilului care 
ajunge să... funcționeze cu 
capul altuia, dezobișnuin- 
du-1 („omițînd" să-1 obiș
nuiască) să interpreteze 
faptele. Un asemenea in
divid devine, categoric, de
ficitar pe planul persona
lității. Pe urmă, spre ado
lescentă, cînd situația lui

unde se termină ASCUL
TAREA și unde începe 
LIPSA DE PERSONALI
TATE ? Căci la hotarul a- 
cesta invizibil se petrec 
multe lucruri rele : din do
rința de a obține mult vi
sata autoritate, sîntem u- 
neori în stare să înăbu
șim ce are copilul mai pre
țios : individualitatea I

— Desigur, printre cazu
rile care v-au trecut prin 
mină au existat și adoles
cenți care suportaseră în 
copilărie manifestările de 
forță și voință oarbă, exa
gerate, ale părinților, Și 
asta exact la vîrsta la care 
personalitatea lor, de 
copii, abia prindea contur. 
Pentru început, așa ți se 
pare că-i mult mai sim
plu să rezolvi totul ; dar 
pe urmă apar la suprafață 
realități mascate de teama 
violenței — de ordin psihic 
sau fizic. Și așa-zisa auto
ritate părintească se spar
ge ca un balon de săpun.

— Rezultatul grav al u-

copilul, îl împiedica să se 
desfășoare normal, să ex
perimenteze, să cîștige și 
să eșueze, cu alte cuvinte 
împiedica formarea unui 
membru activ al societății.

— Ideea mi se pare de
osebit de interesantă, pen
tru că important nu e ca 
în fața ta să se afle o stană 
de piatră, un copil care ți 
se uită în ochi și atît, ci să 
ai convingerea că, ascul- 
tîndu-te, copilul te și 
crede. Ca să te creadă 
însă, este necesar ca el în
suși să aibă un punct de 
vedere asupra cerințelor 
pe care I le impui — la 4 
sau la 14 ani. Vîrste alese 
într-adins, căci reprezintă 
momente de salt de la o 
vîrstă biologică-psihică la 
alta, momente vitale, în 
fond, și pentru probarea 
autorității părintești reale. 
Dacă acum. în aceste mo
mente complicate, copilul 
trece cu succes peste difi
cultăți, proba de foc a au
torității părintești a fost și

bele cu factorii determi
nant! ai acestei agresivități 
și, la punctul intitulat 
„Disciplina copilului obți
nută de tată" (deci e vorba, 
în fond, de autoritate), 
arată :

® disciplină prea se
veră sau neregulată —72,5 

o disciplină slabă — 59.3 
® disciplină fermă

dar binevoitoare — 9,3

Rezultatul dovedește, fără 
drept de apel, că majori
tatea delicvenților-minori 
care au nesocotit orice au
toritate, ori părintească, 
ori socială, au avut tați 
care își întrețineau acasă 
„autoritatea" printr-o se
veritate excesivă, prin pe
depse corporale etc.

— O autoritate reală se 
întemeiază nu pe frică (de 
orice natură ar fi ea), ci 
pe respectul obținut de pă
rinte prin bunăvoință, ad
mirație a copilului față de 
aptitudinile părinților, sta-

de vîrstă pare să-i acorde 
o anumită independență în 
plus (și destui părinți co
mit acum o a doua gre- 
șală capitală, acordîndu-i-o 
total), copilul nimerește i- 
nevitabil într-un grup de 
alți adolescenți. Grupul 
poate fi pozitiv sau nega
tiv, judecîndu-1 atît din 
perspectiva individului, cît 
și a colectivității. Dar dacă 
tu, adult, părinte, l-ai tot 
învățat să asculte pasiv, să 
reacționeze exclusiv în 
conformitate cu lucrurile 
gata simțite, gîndite și sta
bilite de alții, de ce te mai 
miri cînd te trezești pe 
urmă părtaș — fără voie, 
desigur — la cine știe ce 
faptă reprobabilă comisă 
de copilul tău, care... „Vai! 
pînă acum era atît de as
cultător, îmi știa de frică, 
și habar n-am cum de l-am 
pierdut așa". Și într-ade- 
văr, i-a scăpat din mînă 
acestui tip de părinte, însă 
nu de cînd crede el, ci de 
la început. Iar acum lava

a țîșnit fierbinte, „copila
șul" de ieri, devenit ado
lescent, a furat ori a par
ticipat la un viol colectiv... 
Stai cu el de vorbă și-l 
auzi mărturisind : „N-am 
putut să zic «nu». Ceilalți 
(grupul de „prieteni") au 
hotărît, eu m-am supus, 
deși la început zău că n-am 
vrut să iau parte". Auto
ritatea părintească nu 
funcționează numai între 
cei patru pereți ai cămi
nului, ci și în afară, în so
cietate. Un tînăr învătat 
de mic să fie ascultător 
(de către un părinte adept 
al ascultării active) simțite, 
filtrate de propria perso
nalitate. este o garanție 
pentru conduita viitoare 
din afara familiei, cînd 
personalitatea sa va consti
tui, după prilej, o frînă în 
calea abaterilor de orice 
natură.

— Și încă ceva : n-ar 
strica dacă părinții și-ar 
pune și o astfel de între
bare : este autoritatea doar 
un drept absolut asupra 
copilului (de viață și de 
moarte, ca în familiile de 
acum 2000—2500 de ani), 
sau o condiție elementară, 
necesară atît părinților, cît 
și copiilor, pentru dezvol
tarea și dobîndirea matu
rității de către tinerele ge
nerații ? Maturitatea ne- 
fiind doar o chestiune de 
ordin biologic, ci și social 
— iată că e posibil să afir
măm că autoritatea părin
tească și respectul acordat 
ei este a.b.c.-ul respectului 
pe care copilul, devenind 
adult, îl va acorda apoi 
autorității sociale. Este de 
altfel nobila misiune a 
„micii societăți" — familia, 
să-i formeze cît mai per
fect pe membrii „marii fa
milii" — societatea. Res- 
pectînd de mic, prin con
vingere și autoconvingere, 
normele conviețuirii în 
grupul restrîns, familial, te 
deprinzi să respecți pe 
urmă și normele convie
țuirii impuse de colectivi
tate.
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DIN CE SE COMPUNE?
PE ANSAMBLU REZUL
TATELE SÎNT NET SU
PERIOARE FATĂ DE 
ANII PRECEDENT!

trebui spus că, deși rezul
tatele în realizarea valo
rică a planului de investi
ții și a volumului de con
strucții-montaj sînt supe
rioare pe țară, și în acest 
an se constată mari rămî- 
neri în urmă la execuția 
anumitor lucrări, cît și la 
punerea în funcțiune a 
unor obiective și capa
cități de producție. Se 
menține întrucîtva situația 
din anii precedenți, cînd 
fondurile de investiții alo
cate ministerelor se chel
tuiau fără a se asigura în 
același timp atingerea sta
diilor fizice prevăzute în 
graficele de execuție și da
rea în exploatare la termen 
a unor capacități de pro
ducție. Sînt încă întreprin
deri de construcții care re
nunță destul de greu la 
practica de a începe cu 
prioritate lucrările de va
loare mare, încâlcind or
dinea firească a execuției, 
și nu-și concentrează e- 
forturile asupra lucrări
lor. principale de care 
depinde intrarea în func
țiune la termen a obiecti
velor.

— Ce alte concluzii se 
desprind din activitatea 
șantierelor în primul tri
mestru ?

— Execuția ritmică a pla
nului de investiții continuă 
să fie defavorabil influen
țată de deficiențele organi
zatorice ce se mențin în 
activitatea a o serie de în
treprinderi de construcții. 
Pe unele șantiere. îndeosebi 
din industria ușoară, ali
mentară, economia forestie
ră, industria construcțiilor, 
organizațiile de construcții 
nu au reușit să asigure pe 
durata întregului program 
de lucru o folosire rațio
nală a utilajelor de con
strucție și a mijloacelor de 
transport. Numeroase uti
laje continuă să stea nefo
losite și din cauză că con
ducerile unor întreprinderi 
de construcții nu au luat la 
timpul potrivit măsuri pen
tru întreținerea și repara-

------------ PLOIEȘTI-------------

0 NOTĂ BUNĂ PENTRU 

CONSTRUCTORII DE LA 
I.S.C.M.-BRAZI: LU
CRĂRILE LA TOATE 0- 
BIECTIVELE SÎNT ÎN
AVANS CU

Am continuat ancheta 
noastră pe cîteva șantiere 
de construcții. Iată-ne pe 
șantierul de pe platforma 
industrială Brazi, unde con
tinuă să se construiască im
portante obiective de inves
tiții. în cadrul combinatului 
petrochimic și al rafinăriei 
vor intra în funcțiune în 
acest an și în 1969 fabricile 
de fenol-acetonă, de dime-
til-tereftalat, de instala
ția de xileni ș.a. Pe 
toate șantierele lucrări
le se desfășoară într-un
ritm alert. La sfîrșitul tri
mestrului I a.c. bilanțul în
treprinderii șantiere con
strucții-montaj Brazi, care 
execută aici lucrările, a 
consemnat o depășire a pla
nului cu 11,7 la sută, toate 
obiectivele în lucru fiind în 
avans cu 2—4 luni. în a- 

rea în condiții corespun
zătoare a acestora.

Neasigurarea forței de 
muncă — calificată și neca
lificată — la nivelul nece
sităților șantierelor a frî- 
nat și continuă să frîneze 
evoluția normală a execu
ției. în condițiile în care 
conducerile șantierelor re
clamă lipsa forței de mun
că, există multe cazuri în 
care timpul de lucru se 
irosește. Numărul orelor de 
întrerupere și absențe ne
motivate se mențin încă ri
dicat. De exemplu, la
I.S.C.M. Craiova, care a- 
parține de Ministerul Con
strucțiilor pentru Industria 
Chimică și Rafinării. în tri
mestrul I a.c. se putea rea
liza, în timpul pierdut, o 
producție de circa 6 mili
oane lei. Cazuri similare se 
întîlnesc și pe șantierele 
Ministerului Industriei Me
talurgice.

Mai trebuie adăugat că 
risipa forței de muncă de 
pe anumite șantiere a îm
piedicat conducerile aces
tora să aplice neîntîrziat 
indicația conducerii supe
rioare de stat de a se trece 
la lucrul în mai multe 
schimburi. Dintr-un sondaj 
efectuat de organele Băn
cii de Investiții, în ultima 
decadă a lunii martie a.c. 
pe 23 de șantiere, a rezul
tat că doar unul singur — 
șantierul Sistemului hidro
energetic și de navigație 
Porțile de Fiei' — asigura
se execuția lucrărilor în 
trei schimburi, iar pe alte 
8 șantiere se lucra cu două 
schimburi, cel de-al doilea 
avind însă un număr foarte 
mic de muncitori.

Ca o cauză importantă a 
ritmului necorespunzător 
în realizarea lucrărilor pe 
unele șantiere se menține 
neasigurarea la timp a u- 
tilajelor tehnologice, ca 
urmare a nelivrării sau 
stabilirii unor termene ne
corelate cu necesitățile de 
montaj.

Acestea sînt cîteva dintre 
principalele neajunsuri ce 
s-au semnalat pregnant în 
cursul primului trimestru, 
care indică, totodată, direc
țiile în care vor trebui să 
intervină energic organele 
de resort ale ministerelor 
constructoare și titulare de 
investiții pentru a se acce
lera ritmul de lucru acum, 
cînd timpul oferă condiții 
optime de execuție pe șan
tiere. Ca un lucru esen
țial pe care vrem să-1 
subliniem este că, în mo
mentul de față, activitatea 
pentru îndeplinirea rigu
roasă a planului de investi
ții se cere însoțită de efor
turi pentru recuperarea ră- 
mînerii în urmă în diferite 
locuri, mai ales la obiecti
vele cu termene de punere 
în funcțiune în trimestrul 
II și la cele restante.

2-4 LUNI

ceste zile, bunăoară, fabri
ca de fenol-acetonă se află 
în probe mecanice și tehno
logice și va intra în produc
ție cu două luni și jumătate 
mai devreme decît prevăd 
termenele din proiect.

Aceste rezultate bune 
sînt rodul unei organizări 
temeinice a lucrărilor și a 
muncii pe toate fronturile 
de lucru. Tocmai asupra a- 
cestei chestiuni ne-am axat 
mai mult în discuția care 
am avut-o aici cu ing. Do
rin Sandu — șeful șantie
rului 4, al cărui colectiv 
execută toate obiectivele e- 
nunțate și care, în treacăt 
fie spus, de 4 ani se distin
ge constant ca fruntaș.

— Nu deținem nici un fel 
de secret — ne-a spus de 
la bun început șeful șantie
rului. Tot sau aproape tot j 

ce facem nu se deosebește 
ca sistem de organizare de 
restul șantierelor. Deosebi
re ar putea să existe, mă 
gîndesc, doar în precizia 
de aplicare a sistemelor. 
Dintotdeauna am avut gri
jă să nu pornim execuția 
decît după ce totul a fost 
pus la punct pînă în cele 
mai mici amănunte. Ne-am 
ferit ca de foc să nu facem 
nimic haotic, necorelat. 
Faptul că nu am deschis 
niciodată o lucrare numai 
de dragul de a ne face pla
nul valoric ne-a scutit de 
multe dureri de cap. Am 
reușit să menținem o ritmi
citate medie bună. începe
rea lucrărilor s-a făcut în 
deplină colaborare cu cele
lalte două întreprinderi : de 
instalații electrice și de 
montaj. Am examinat apro
fundat toate detaliile, sin- 
cronizînd construcția cu 
toate celelalte operații în 
raport de sosirea utilajelor 
pe șantier. în plus, adaug 
că pregătirea din vreme a 
lucrărilor ne permite să 
dispunem de o deplină elas
ticitate în execuția unuia 
sau altuia dintre obiective.

— Credem că această la
tură ar merita dezvoltată și 
poate chiar exemplificată.

— Bunăoară, în cazul 
cînd o uzină sau alta ne a- 
nunță că poate să ne furni
zeze un utilaj mai devreme, 
începem de urgență funda
ția la punctul respectiv de 
lucru. Cu alte cuvinte, ne 
putem permite o repliere 
rapidă a fronturilor de lu
cru. Așa, de pildă, am pro
cedat la instalația de xileni. 
Am fost anunțați că vom 
avea în avans, față de ter
menul contractual, rezer
voarele și coloanele. Atunci 
am început turnarea funda
ției pentru coloanele de xi
leni'. Pentru parcul de re
zervoare, am executat cu 
prioritate platformele de 
pompe și aparate. Rezulta
tul : montajul s-a executat 
imediat, utilajele nu au stat 
nici o clipă în așteptare.

— Cum împăcați această 
elasticitate cu precizia în 
execuție. Nu apar uneori 
situații contradictorii ?

— între ele există un ra
port perfect de corelare. 
Repet, execuția rapidă și de 
cea mai bună calitate nu-i 
posibilă decît după cț toa
te problemele investiției au 
fost puse la punct aprioric. 
Aceasta ne-a ajutat să im
primăm colectivului de con
structori și montori o înaltă 
conștiinciozitate în realiza
rea tuturor detaliilor, a tu
turor operațiilor, fie ele 
oricît de neînsemnate. Tot 
noi am construit și instala
țiile de reformare catalitică, 
de cracare catalitică, fabri
cile de piroliză și de poli
etilenă de pe platforma in
dustrială de la Brazi. A- 
veam pe atunci mari neca
zuri cu fixarea instalațiilor 
în buloni, care erau montați 
în postament cu devieri. 
După ce se observa defec
țiunea, începeam refaceri
le, remanierile costi
sitoare, iar timpul nu aș
tepta. Am tras învățămin
te. Am numit un inginer 
care să se ocupe numai de 
verificarea lucrărilor minu
țioase, de topometria de e- 
xecuție etc. Acum, reușim 
ca coloanele înalte de 60 de 
metri cu un diametru de 
3—4 metri să le cuplăm 
complet pe postament, ca 
o mănușă pe mînă.

Din discuția cu șeful șan
tierului 4 am mai reținut că 
execuția ritmică a lucrări
lor lună de lună a fost po
sibilă și datorită faptului că 
anumite vicii de proiecta
re sau omisiuni din docu
mentație au fost observate 
la vreme și îndreptate în 
cel mai scurt timp posibil. 
„Nici un proiect nu poate 
fi perfecțiunea întruchipa
tă, a subliniat ing. Dorin 
Sandu. De pildă, la fenol- 
acetonă, legăturile de scur
gere de la pompe și apa
rate au fost omise din do
cumentație. Dacă omisiunea 
s-ar fi constatat la punerea 
în probe a fabricii, vă în
chipuiți cîte necazuri am 
fi avut și mai ales cît timp 
pierdeam. Ar fi fost nece
sare modificări complicate, 
soluții de provizorat etc. 
în felul acesta se prelun
gea, evident, intrarea în 
funcțiune a obiectivului. E- 
vităm asemenea neplăceri 
printr-un control comun pe 
teren executat de proiec
tant, constructor și benefi
ciar. Depistînd omisiunile 
sau soluțiiile necorespunză
toare, ne consultăm îm
preună la fața locului, ți- 
nînd mai întotdeauna sea
ma de propunerile și su
gestiile maiștrilor și șefilor 
de brigadă care lucrează Ia 
obiectivul respectiv. Pot a- 
firma că la ora actuală e- 
xistă o colaborare destul de 

fructuoasă între toți facto
rii care răspund de con
strucțiile amintite. Atît 
I.P.I.P. Ploiești (Institutul 
de proiectări instalații pe
troliere), cît și IPROCHIM 
București sînt parteneri 
buni, conștiincioși. Mai gre
oaie ni se pare colaborarea 
cu unul dintre beneficiari i 
combinatul petrochimic. 
Spre deosebire de oamenii 
de la rafinărie, cei de aici 
au încă mania formalități
lor inutile, optica semnătu
rilor, parafelor, adică, așa 
cum spun ei, a „actelor în 
regulă". De aceea, uneori

— RÎMNICU VÎLCEA------

SOLUȚIA RESTRUCTU
RĂRII PLANULUI NU A 
„SALVAT* RĂMÎNEREA 
ÎN URMĂ

Aria de investigații am 
mutat-o apoi la Rîmnicu 
Vîlcea. Mai exact, pe șan
tierul centralei electrice de 
termoficare din acest oraș ; 
această nouă unitate indus
trială urmează să furnizeze 
— pe<. lingă energie... plec-, 
trică — un volum impor
tant de abur tehnologic, 
apă dedurizată și demine
ralizată pentru combinatul 
chimic aflat aici în con
strucție. La ce „tensiune" 
se desfășoară lucrările pe 
acest șantier ? întrebarea e 
de actualitate, întrucît două 
dintre instalațiile termo
centralei au termene de 
punere în funcțiune în a- 
cest an : prima, linia de 
dedurizare a apei — la 1 
iulie, iar a doua, linia de 
demineralizare — trimes
trul IV.

— „Tensiunea" cu care 
se lucrează poate fi indi
cată chiar de rezultatele 
primului trimestru — ni 
s-a spus la comisia econo
mică a Comitetului jude
țean Vîlcea al P.C.R. Avem 
în față cifrele : 95 la sută 
la construcții-montaj, ceea 
ce reprezintă abia 16 la 
sută din prevederile planu
lui anual. Și aceasta în 
condițiile cînd planul de 
construcții a fost restruc
turat cu 1,6 milioane lei. 
Valoric, nerealizarea în
seamnă aproape 2 milioane 
lei. Fizic : o rămînere în 
urmă de 30 de zile la sala 
cazanelor (partea de con
strucții), de 15 zile la sta
ția de epurare chimică, de 
55 de zile la corpul de ex
ploatare și stația de 35 ki- 
lovolți și de 30 de zile la 
canalizarea tehnologică de 
la stația de epurare chi
mică — ultimele două lu
crări nefiind încă începute. 
Evident, este o situație a- 
normală pe care construc
torul (antreprenor general
I.S.C.I.-C.E.T. Craiova) nu 
face, de altfel, decît s-o 
reediteze de ia trimestru 
la trimestru. In nici un caz, 
rămînerea în urmă din tri
mestrul I 1968 nu mai poa
te fi scuzabilă pentru con
structor, mai ales că — în 
afară de proiecte complete 
și finanțare deschisă la 
timp — șantierul a benefi
ciat și de un „sprijin" sub
stanțial din partea forului 
tutelar, care i-a stabilit să 
realizeze în primele trei 
luni doar 18 la sută din 
planul anual de construc- 
ții-montaj.

E nevoie să deschidem o 
paranteză. Pare curios mai 
ales un lucru : cum s-a pu
tut împăca titularul acestei 
investiții — Ministerul E- 
nergiei Electrice — cu a- 
cest plan cel puțin lejer 
pentru constructor, cînd se 
știa că șantierul a încheiat 
anul 1967 cu importante ne- 
realizări? Doar era clar că 
pentru recuperarea restan
țelor, constructorului tre
buia să i se stabilească un 
plan cu adevărat mobili
zator, care să reprezinte 
cel puțin 23—24 la sută din 
planul anual de construc- 
ții-montaj. N-a fost nevoie 
de mult timp pentru a des
luși misterul : tot Ministe
rul Energiei Electrice este 
și forul de resort* 1 al con
structorului.

Ne-ara adresat, pentru 
început, tov. Ion Rățoi, vi
cepreședinte al Băncii de 
Investiții, solicitîndu-i să 
ne facă o succintă prezen
tare a rezultatelor îndepli
nirii planului de investiții 
pe primul trimestru din a- 
cest an. „Rezultatele de 
ansamblu cu care s-a în
cheiat bilanțul primului tri
mestru consemnează un re
viriment esențial în activi
tatea de investiții. în con
dițiile unui volum de in
vestiții mult sporit față de 
anul 1967, pînă la 31 mar
tie a.c. s-a realizat 19,7 
la sută din volumul to
tal al investițiilor pe a- 
cest an, iar la lucrările de 
construcții-montaj — 20,4
la sută. Rezultă că sarcina 
trasată prin planul de stat 
pe 1968 de a se realiza în 
primul trimestru peste 20 
la sută din volumul anual 
de lucrări de construcții- 
montaj a fost îndeplinită. 
Se poate aprecia că ma
joritatea titularilor de 
investiții și organizațiilor 
de construcții-montaj au 
tras învățăminte din expe
riența anilor precedents au 
înțeles necesitatea imperi
oasă' a desfășurării ritmice 
a activității de construcții- 
montaj, din primele luni 
ale anului.

— Se desprinde, deci, că 
rezultatele de ansamblu în 
îndeplinirea planului de in
vestiții și a volumului de 
construcții-montaj sînt 
net superioare celor ob
ținute în perioade si
milare din anii precedenți. 
Vă rugăm să ne spuneți 
care a fost contribuția fie
cărui minister la obținerea 
acestor rezultate ?

— într-adevăr, rezulta
tele sînt net superioare, 
dacă avem în vedere că în 
1967 s-a realizat în trimes
trul I 18,3 din volumul a- 
nual de construcții-montaj 
prevăzut în planul de in
vestiții, iar în 1966 — 15,3 
la sută. Deplasînd însă 
cîmpul analizei în spa
tele cifrelor medii, re
zultatele din trimestrul
I 1968 ne oferă ima
ginea unui relief destul de 
frămîntat încă. în vreme 
ce majoritatea ministerelor 
au executat volume de in- . 
vestiții și lucrări de con- 
strucții-montaj cu mult su
perioare mediei pe econo
mie, de pildă Ministerul 
Industriei Metalurgice — 
22,9 la sută, respectiv 24,1, 
Ministerul Energiei Electrice
— 22,1, respectiv 23,3, Mi
nisterul Industriei Chimice
— 20,9, respectiv 26,5, alte 
organe economice centrale 
și, îndeosebi. Ministerul E- 
conomiei Forestiere, Minis
terul Industriei Construc
țiilor, Ministerul Industriei 
Alimentare se situează sub 
media pe țară. La ultimele 
două ministere procentul 
realizărilor din trim. I a.c. 
e inferior chiar celui din 
perioada corespunzătoare 
din 1967. Ritmul extrem de 
lent ce a existat în tot 
cursul iernii pe unele șan
tiere ale acestor ministere
— întreprinderea de prefa
bricate din beton Hunedoa
ra, Fabrica de produse ce
ramice de construcții Iași, 
fabrica de placaj de la 
C.I.L. Tg. Jiu, fabrica de 
ulei Slobozia, fabrica de 
conserve de legume și 
fructe Fetești — a tras 
mult în jos rezultatele 
de ansamblu. Se cuvi
ne să precizăm că chiar 
și ministerele ale căror re
zultate se situează peste 
media pe economie au 
șantiere unde pe tot par
cursul trim. I lucrările s-au 
desfășurat în ritm nesatis
făcător. Dacă .și aceste 
ministere și șantiere și-ar 
fi realizat volumul de lu
crări de construcții-montaj 
la o cotă corespunzătoare, 
rezultatele de ansamblu ar 
fi fost categoric mult mai 
mari.

— Realizarea valorică a 
planului își găsește cores
pondenta în evoluția sta
diilor fizice ale lucrări
lor ?
_ în mare, da. Totuși ar

Dar să trecem la fondul 
chestiunii: ce cauze au ge
nerat și mențin ritmul scă

lipsește operativitatea, Iar 
birocratismul își arată col
ții".

Realizarea unui mare vo
lum de lucrări tocmai în 
anotimpul friguros, acest 
anotimp pe care unii con
structori îl văd ca fiind fa
tal pentru activitatea de 
construcții, a fost posibilă 
și datorită faptului că con
ducerea șantierului a urmă
rit stăruitor să se asigure 
o folosire rațională, cu ran
dament cît mai mare, a u- 
tilajelor de care dispunea. 
Lucrul a fost organizat pe 
două schimburi ; de aseme
nea, deplasarea utilajelor 
de la un punct la altul s-a 
făcut în minimum de timp, 
în aceeași măsură, conduce
rea șantierului a căutat să 
utilizeze cît mai bine forța 
de muncă. Unele activități 
au fost centralizate ; de pil
dă, s-a organizat o singură 
brigadă care execută toate 
confecțiile de fier-beton. 
Primele avantaje : s-a asi
gurat o mare operativitate 
în execuția lucrărilor și 
mai buna folosire a metalu
lui. Aproape 100 de tone de 
fier-beton economii s-au 
obținut în ultimii doi ani 
de zile. Celelalte brigăzi și 
echipe sînt organizate pe 
fluxul tehnologic, lucrările 
sincronizîndu-se în lanț, în 
raport cu termenele și sta
diile de execuție. Faptul că 
a existat de lucru întotdea
una a redus pînă la zero 
fluctuația forței de muncă, 
acesta fiind un alt element 
hotărîtor în păstrarea unui 
ritm constant de lucru pe 
șantier.

Experiența șantierului 
nr. 4 a I.S.C.M. Brazi de- 
monstrează convingător că 
este pe deplin posibilă exe
cuția unui mare volum de 
lucrări, în condiții de înaltă 
calitate și economicitate, 
chiar și în anotimpul fri
guros al anului. Condiția 
de bază a realizării acestui 
deziderat o constituie orga
nizarea temeinică și din 
vreme a întregului ansam
blu de lucrări.

zut de lucru pe șantierul 
termocentralei din Rîmnicu 
Vîlcea ? Pentru a afla răs
puns, am solicitat părerea 
organelor locale și benefi
ciarului, am purtat discu
ții cu muncitori și maiștri 
de pe șantier, am . urmărit 
noi înșine, pe teren, tonusul 
lucrărilor.

— Chiar șl la o „micro
radiografie" a șantierului 
se văd limpede mai toate 
cauzele — și-au continuat 
ideia interlocutorii noștri 
de la comisia economică a 
comitetului județean de 
partid. în principal, ele se 
rezumă la o proastă orga
nizare a muncii, la utiliza
rea cu totul nesatisfăcă
toare a timpului de lucru 
și a utilajelor de construc
ții, la lipsa prelungită de 
forță de muncă.

O succintă caracterizare 
a organizării muncii, pe 
șantier ne-a fost făcută 
chiar de directorul termo
centralei, ing. Octavian Ma
reșali :

— Cred că actuala orga
nizare a muncii pe șantier 
ar putea face obiectul unui 
documentar despre „cum 
nu trebuie să se lucreze". 
Ca să facă față volumului 
mare de turnare a betoa- 
nelor, de pildă, constructo
rul a luat măsura înființă
rii schimbului II. Dar cum 
a fost organizat acest 
schimb ? Din controlul e- 
fectuat de noi în cîteva 
nopți, a reieșit că încărca
rea schimbului II reprezin
tă doar 4 la sută față de 
schimbul de zi. Au fost ca
zuri cînd n-am găsit pe 
șantier decît 10 oameni, 
care nu lucrau datorită de

Ce ar trebui subliniat în concluzie T În
deosebi se cuvine apreciat iaptul că rea
lizarea în primul trimestru a peste 20 
la sută din volumul anual de lucrări de 
construcții-montaj se înscrie ca un suc
ces de seamă al tuturor factorilor care 
concură la îniăptuirea programului de 
investiții și el demonstrează convingător 
realismul sarcinii trasate prin planul de 
stat pe 1968. Satisfacția ar îi fost, desi
gur, deplină dacă s-ar ii executat pe 
toate șantierele și de către toate minis
terele un volum de lucrări corespunză
tor, care să asigure realizarea întocmai 
a stadiilor iizice prevăzute în grafice și, 
în ultimă instanță, punerea în funcțiune 
a unor capacități și obiective de inves
tiții planilicate. Din păcate, așa cum s-a 
desprins și din anchetă, alături de șan
tierele unde s-a impus ca normă de con
duită ritmul înalt de execuție pe tot 
parcursul anului, coexistă altele care au 
înregistrat rămîneri în urmă în primul 
trimestru. Timpul pe care acestea l-au 
pierdut se resimte astăzi puternic în evo
luția de ansamblu a lucrărilor. Se impu
ne de aceea cu stringență necesitatea ca 
titularii de investiții și ceilalți factori 
răspunzători de realizarea investițiilor 
să examineze Berios situația fiecăruia 
dintre aceste șantiere și să stabilească 
măsuri urgente și eficiente pentru acce-

fectării instalațiilor de ilu
minat. De asistență tehnică, 
ce să mai vorbim : maistrul 
de schimb, și atît! Din pă
cate nici ziua nu s-a lucrat 
mai bine. Betonul se toar
nă și acum într-o cutie pe 
care 3 muncitori îl îngră
mădesc apoi cu lopata pe o 
bandă. Să ne mai mire că 
față de circa 5 000 metri 
cubi de beton, cît s-a sta
bilit să fie turnat în tri
mestrul I, nu s-au realizat 
decît 3 300 mc ? Și mai e 
ceva. Nu o dată, mergînd 
pe șantier la orele 7—8 di
mineața, ai imaginea că a 
fost abandonat. Care e cau
za ? Mașinile cu muncitori 
din comunele învecinate în- 
tîrzie de multe ori și 30 de 
minute, materialele lipsesc 
de la locul de muncă.

Toate acestea ne-au fost 
confirmate și de oamenii 
de pe șantier cu care am 
stat de vorbă.

— Aici e lotul clădirii 
principale, stația de pompe 
— ne spunea constructorul 
Iile Curea. După grafic, 
trebuia să fie turnată pînă 
acum fundația pompei și 
stîlpii. Rămînerea în urmă 
se vede clar. Parcă-i un 
făcut: cînd e una, nu e 
alta. Bunăoară, Ia cota 
„zero’ am oprit lucrul 
fiindcă ne lipsea oțel P.C.- 
52 Acum s-a înlocuit cu 
O.L.-38. De ce a trebuit să 
așteptăm săptămîni de zile 
pentru o măsură care tre
buia luată imediat ?

— Tocmai lipsa de orga
nizare provoacă în primul 
rînd ritmul lent de lucru 
pe șantier — opina Con
stantin Diță, șeful unei e- 
chipe de zidari de la linia 
de dedurizare a apei — sta
ția de tratare chimică. Deși 
materiale am avut, o bună 
perioadă de timp nu ni s-a 
creat front de lucru. De 
pildă, o dată a trebuit să 
așteptăm 3 săptămîni după 
o neînsemnată schiță de 
execuție și o notă de co
mandă, fapt care ne-a silit 
să tencuim după montajul 
utilajelor.

Există, după cum se a- 
răta mai înainte, și alte 
cauze care au trenat acti
vitatea șantierului termo
centralei de la Rîmnicu 
Vîlcea. Bunăoară, folosirea 
necoresnunzătoare a utila
jelor. Din datele ce ne-au 
fost puse la dispoziție re
iese că în trim, I întreru
perile în funcționarea lor 
au însumat peste 1 300 ore. 
Ne-am convins de acest lu
cru vîzitînd șantierul. Ma
carale, excavatoare, bul
dozere stau uneori zile 
de-a rîndul. Ne-a surprins 
cînd ni s-a spus că în pri
mul trimestru capacitatea 
stației de betoane a fost 
folosită doar în proporție 
de 60 la sută, deoarece... 
„depășește cerințele șan
tierului". Cum se împacă 
această afirmație cu fap
tul că planul la betoane 
a fost realizat în primul 
trimestru decît tot în pro
porție de 60 la sută ?

Solicitînd părerea șefului 
de șantier, îng. Emil Braun, 
cu privire la forța de mun
că. a invocat lipsa de mun
citori de înaltă calificare 
și necalificațî. De ce e lip
să de muncitori pe șantier? 
După cum ne-a spus tov. 
ing. D. Istrate, de la 
Sucursala județeană Vîl
cea a Băncii de Investiții, 
răspunsul trebuie căutat, 
pe de o parte. în insufi
cienta preocupare a condu
cerii șantierului pentru 
crearea unor condiții bune 
de muncă și de viată pe 
șantier. Pe de altă parte, 
în faptul că constructorul 
a angajat un mare volum 
de lucrări în afara planu
lui si profilului său. De 
pildă — aproape de necre
zut ! — modernizarea a 4 
vile în stațiunea balneară 
Govora, lucrare în valoare 
de 1,2 milioane lei. Desi
gur că prin aceasta s-a re
dus numărul de muncitori 
de pe șantierul termocen
tralei.

După cum se vede, cau
zele se înșiră ca mărge
lele pe ață. Planul lejer, 
restructurarea lui nu au 
salvat rămînerea în urmă. 
Se cuvine să precizăm că 
economia națională contea
ză pe punerea în funcțiu
ne la termen a fiecăruia 
dintre obiectivele de inves
tiții de la Centrala elec
trică de termoficare Rîm

nicu Vîlcea. Producția lor 
este așteptată mai ales de 
uzina de sodă din cadrul 
combinatului chimic. A- 
cest imperativ trebuie bine 
înțeles atît de I.S.C.I.-C.E.T. 
Craiova cît și de Ministe
rul Energiei Electrice. Este

------------ CRAIOVA —— 

JOCUL DE-A TERME
NELE In iiOWA 
UTILAJELOR

în apropierea uzinei „E- 
lectroputere" din Craiova 
au prins contur halele spa
țioase ale unui nou obiec
tiv industrial: uzina de 
reparat locomotive Diesel- 
electrice. Ținîndu-se sea
ma de importanta acestei 
întreprinderi pentru econo
mia națională, s-a stabilit 
să se urgenteze punerea ei 
în funcțiune, termenul fi
ind 1 iulie a. c. Desigur, 
respectarea datei prevăzu
te depinde nu numai de 
constructori — I.C.S.I.M.- 
Craiova — ci și de diferi
te întreprinderi din tară 
care au obligația să livre
ze utilajele si aparatajele 
necesare punerii în func
țiune a uzinei.

Din discuțiile pe care 
le-am avut cu tovarășii din 
conducerea uzinei, am a- 
flat că, după date preli
minare, în trimestrul I din 
acest an planul la total in
vestiții a fost depășit cu 
1,752 milioane lei, iar la 
construcții-montaj cu 826 000 
lei. La aceste rezultate po
zitive, în afară de între- 

1 prinderea constructoare au 
contribuit și diferite între
prinderi furnizoare, cum 
sînt: U.C.M.M.A. Bocșa, 
Uzina constructoare de 
mașini Reșița, Uzina de 
mașini electrice București, 
Combinatul „1 Mai" Satu 
Mare și altele.

Dacă apreciem după re
zultatele de ansamblu, s-ar 
părea că lucrurile merg 
bine. O examinare mai a- 
profundată arată însă că 
situația nu este deloc roză 
și conducerea uzinei este 
îngrijorată atît de atitudi
nea unor întreprinderi fur
nizoare, care nu înțeleg să 
sprijine eforturile con
structorilor pentru intrarea 
în funcțiune a obiectivului 
la termenul stabilit, cît și 
de modalitățile folosite de 
unele direcții generale din 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Des
pre ce este vorba ?

— Sint anumite între
prinderi — ne-a relatat 
tov. Dan Traian, inginer 
șef al U.R.L.D.E. Craiova 
— care au fixat datele de 
livrare a utilajelor și echi
pamentelor nu în funcție 
de cerințele respectării ter
menului de intrare în pro
ducție a uzinei, ci în func
ție de cu totul alte condi
ții. Curios este faptul că, 
deși în luna aprilie a a- 
nului trecut conducerea 
M.I.C.M. a elaborat un or
din (nr. 104), prin care toa
te întreprinderile aparți- 
nînd acestui minister sînt 
obligate să devanseze ter
menele de execuție, totuși 
unele dintre ele refuză co
menzile de utilaje și echi
pamente pe care ar trebui 
să le execute. Această si
tuație este facilitată în 
multe cazuri chiar de u- 
nele direcții din minister.

într-adevăr, diferite re
partiții și adrese de reve
nire ale unor direcții ge
nerale — care ni se arată 
la serviciul de investiții al 
U.R.L.D.E. Craiova — stau 
mărturie în această pri
vință. Iată unul din nu
meroasele exemple. Pe ba
za comenzii nr. 10 025 din 
24 VII 1967, uzina benefi
ciară încheie la data de 4 
VIII 1967 contractul nr. 
591 cu întreprinderea „în
frățirea" Oradea pentru o 
mașină de rabotat cu cuți
tul mobil, cu termen de 
livrare trimestrul I 1968. 
Ulterior, uzina orădeană 
face cunoscut că are a- 
probarea Direcției gene
rale de aprovizionare și 
desfacere nr. 2 029 455, 
potrivit căreia termenul 
de livrare a mașinii se 

lerarea ritmului lucrărilor. Se cere, tot
odată, o muncă stăruitoare pentru con
tractarea în întregime a utilajelor teh
nologice și asigurarea lor în termene 
utile la montaj, cît și pentru urgentarea 
livrării restanțelor de către acele uzine 
care și-au creat o faimă, deloc onorabi
lă, de furnizori care-și încalcă obligațiile 
contractuale. Cu totul specială va trebui 
să fie atenția ministerelor titulare ele 
investiții și constructoare, a organelor 
și organizațiilor de partid, față de obiec
tivele aflate în preajma intrării în func
țiune. Este absolut necesar ca ele să în
tărească controlul asupra mersului lu
crărilor pe șantiere, concentrînd forțele 
pentru darea în exploatare atît a obiec
tivelor restante, cît și a celor care au 
termene de intrare în funcțiune în tri
mestrul II a.c. Nici un moment nu tre
buie să se piardă din vedere că îndepli
nirea integrală și ritmică a planului de 
investiții și de punere în funcțiune a o- 
biectivelor și capacităților de producție 
din acest an are un rol hotărîtor pentru 
realizarea obiectivelor actualului pian 
cincinal.

Anchetă realizată de I. ERHAN, 
C. CĂPRARU, N. BRUJAN, 
N. ȚUICU

neapărat necesar ca acești 
factori să intervină cu toa
tă hotărîrea pentru ca 
planul de măsuri întocmit 
cu prilejul recentei anali
ze să fie realizat pas cu 
pas și în cel mai scurt 
timp.

decalează în trimestrul 
III 1968. După aceea, 
uzina din Craiova pri
mește o adresă și de la 
M.I.C.M.-D.G.C.N.M.R. —
prin care este anunțată că 
de fapt termenul de livra
re nu va fi trimestrul III, 
ci, conform unei dispoziții 
a D.G.P.S.L. nr. 2 048 138 
din 29 XII 1967, s-a decalat 
în trimestrul IV. Același 
lucru s-a petrecut și cu o 
mașină orizontală de ale
zat și frezat pe care Fa
brica de mașini-unelte și 
agregate București urma să 
o livreze pînă la 30 sep
tembrie a. c„ decalîndu-se 
termenul în trimestrul IV 
1968. Pe bună dreptate, tov. 
Nicolae Speriatu, tehnician 
pentru utilaje în cadrul 
serviciului de investiții al 
U.R.L.D.E. Craiova, făcea 
remarca : „Chiar dacă a- 
ceastă mașină ar veni în 
uzină pe data de 25 de
cembrie a. c., cum ne-a a- 
nunțat furnizorul, tot nu 
mai avem posibilitatea să 
realizăm producție cu ea. 
Numai montatul mașinii 
durează cel puțin o lună 
de zile".

La serviciul de investiții 
al uzinei craiovene ni s-au 
prezentat și alte documen
te în acest sens. Uzinele de 
vagoane din Arad, dună ce 
încheie contractul pentru 
executarea a trei vagonete 
pe șine pentru transportul 
intern al grupului Diesel 
(două din acestea cu ter
men de livrare în trim. II 
1968 și unul trim. IV. 1968), 
specifică pe contract: „Pre
zentul contract are carac
ter formal, întrucît U.V.Ă. 
a solicitat M.I.C.M. anula
rea sarcinii de execuție..."» 
Sau un alt caz. Uzina cra- 
ioveană a lansat la termen 
comenzi pentru două ta
blouri generale de distri
buție T.G.D., compuse din 
cîte 7 panouri, și alte ta
blouri și panouri care tre
buia să le execute între* 
prinderea „Automatică'’ 
București. După multe a* 
drese și intervenții, con
ducerea de la „Automati
ca" refuză să semneze gra
ficul care preciza ordinea 
urgenței de livrare a apa- 
ratajelor amintite. Mai 
mult decît atît. specifică 
pe grafic că va livra echi
pamentele la date mult în- 
tîrzlate față de cele nece
sare pentru intrarea în 
funcțiune a uzinei.

Desigur, lista unor ast
fel de utilaje a căror li
vrare a fost decalată, în 
timp sau nu a fost încă 
clarificată ar putea fi con
tinuată. în mod firesc se 
pune întrebarea : în aseme
nea condiții, va fi oare cu 
putință să fie respectat ter
menul de intrare în func
țiune a noii uzine craio
vene ? Nu intenționăm să 
credem că la Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini — care, de altfel, 
este și titularul acestei in-, 
vestiții — nu se cunoaște 
situația care s-a creat 
în acest domeniu. Dar dacă 
se cunoaște de ce^ s-a per
mis ca lucrurile să ia un a- 
semenea curs ? Trebuie clar 
înțeles că, atunci cînd s-a 
stabilit termenul de dare 
în funcțiune a uzinei cra
iovene. s-au avut în vedere 
cerințele economiei națio
nale — și el nu poate fi în
călcat după placul oricui. 
De aceea, considerăm că 
factorii de conducere din a- 
cest ministei- trebuie să a- 
nalizeze și să tragă la răs
pundere pe cei ce într-un 
fel sau altul încalcă disci
plina de plan și se fac vi
novat! de întîrzierea livrării 
utilajelor.
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tarea Cînd frumosul este util), AURORA (completare Flori pen
tru litoral) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.

I © Eddie Chapman agent secret : PATRIA — » ; 12 ; 1B ; 18 ; îl, 
LUCEAFĂRUL — 9,15 ; 12 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.
© Topkapi : REPUBLICA (completare Flori pentru litoral) — 9 ; 
11,30 ; 13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, BUCUREȘTI (completare Cînd fru
mosul este util) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
© Eu, eu, eu... șl ceilalți : CAPITOL — 9 ; 11,15 ; lî,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,J0 ; 21.
© Cele trei nopți ale unei iubiri : CENTRAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,30.

Praștia de aur : FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,39 ; 16 ; 18,30 ; 31.
Regina cîntecelor : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 16,30.
Noul locatar : VICTORIA — 9 ; 11,15 ; ÎS,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
Trei grăsuni ; LUMINA (completare Pepite) — 9,15 ; 11,30 ; 13,43 ;

• Hocus-pocus : EXCELSIOR (completare Cînd frumosul este util)
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN (completare Flori 
pentru litoral) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
© Am întflnit țigani fericiți : DACIA (completare Pîinea noastră)
— 8,30—16,30 în continuare ; 18,45 ; 21. MUNCA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Doctorul Aumădoare : BUZEȘTI (completare Orizont științific 
nr. 1, 1968) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Escroc fără voie : VIITORUL (completare Flora australiană) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.

O Blestemul rubinului negru: FLACARA —14,30 ; 16.30 ; 18,30 ; 20,30, 
RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Un bărbat șl o femeie : VITAN (completare Mitică șl formula 
lui de viață) — 15,30 ; 18 ; 20,30, POPULAR — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
O Noaptea nunții în ploaie : MIORIȚA (completare Orizont știin
țific nr. 1, 1968) — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, FLOREASCA — 18 ;

TEATRUL

• . ...............................................
16 ; 18,30 ; 20,45.
© Tom șl Jerry : DOINA (completare Fuga Duțoăi) — 9 ; 10,30 ; 
12 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREASCA (completare Dușca) — 
9,30 ; 11,30 ; 14 ; 16.
© Post-sezon : UNION — 15,20 ; 18 ; 20,30.
© In Egiptul nou — Ultimele scrisori — Flori și insecte — Gustav 
modifică — Jucătorul : — TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
© Eroll de la Telemark : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 30,30, ARTA — 
9,15 ; 11,45 ; 14,15 ; 17,15 : 20.
© Leul african : MOȘILOR (completare N&lcă pleacă la Bucu
rești) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

© Pentru cîțiva dolari în plus : GRIVIȚA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45, 
GLORIA — 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 18 ; 20,45.
@ Sfîntul la plndă : BUCEGI (completare Orizont științific nr. 12, 
1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 VOLGA (completare în
cercări) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 15,15 ; 18,30 ; 20,45.
© Reîntoarcerea Iul Surcouf : UNIREA (completare Bucuria dra
gostei) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Răpirea fecioarelor : TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (la ambele comple-

20,30.
© Cu toată viteza, înainte ! : MELODIA (completare Flori pentru 
litoral) — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
e Slndbad marinarul : PROGRESUL (completare Lupta internă a 
speciilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
©Două bilete la matineu : LIRA (completare Cu dansatorii ma
ghiari în Grecia) — 15,30 ; 1820,30.
O Capcana : DRUMUL SĂRII (completare Gustav și cioara nere
cunoscătoare) — 15,; 17,30 ; 20.
© împușcături pe portativ : CRINGAȘI (completare Anatolia os
pitalieră) — 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, FERENTARI (completare Răz
bunarea) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
® Căutați Idolul : COSMOS (completare Pași spre Brâncuși) — 
14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
© O lume nebună, nebună, nebună i COTROCENI — 15,30 ; 19,
PACEA — 10 ; 16 ; 19.

BOTOȘÂNEAN
LA BUCUREȘTI

perspective

ROMANE DE IERI
AZI" Vizitînd Salonul de desen $i gravură

Este evidentă pentru 
oricine urmărește mai 
îndeaproape activitatea 
editurilor noastre preo
cuparea constantă de a 
pune multilateral în va
loare bogatul tezaur pe 
care ni l-au lăsat moș
tenire generațiile înain
tașe, de a situa în cen
trul atenției personali
tățile și creațiile de 
seamă din patrimoniul 
literaturii naționale, de 
a duce mai departe și 
de a aprofunda experi
ența fertilă a prede
cesorilor. Diversele ti
puri de ediții din 
operele scriitorilor noș
tri, cît și studiile mono
grafice sau de sinteză 
consacrate unor autori, 
curente, grupări litera
re. ilustrează 
procesul 
integrare 
spiritual 
raneității 
scrieri ce și-au dove
dit, în timp, viabilita
tea.

Desigur, realizările 
editoriale de pînă a- 
cum pot și trebuie să 
fie continuate și ridi
cate la un nivel mereu 
mai înalt. Pentru a- 
ceasta este însă necesa
ră o coordonare per
manentă — urmărind 
anumite obiective de 
perspectivă — a mun
cii celor ce lucrează în 
acest domeniu, atît în 
privința asigurării unor 
prezentări științifice de 
ținută a edițiilor, cît 
și în ce privește afla
rea unor noi modalități 
de a releva — potri
vit valorii lor reale —• 
și alte lucrări din pei
sajul atît de variat al 
literaturii noastre ce 
merită a fi reînfățișate 
publicului larg. Tocmai 
în acest sens ni se 

i pare a fi cît se poate 
de utilă și inițiativa 
publicării de către Edi
tura pentru literatură și 
Editura tineretului a 
colecției intitulate „Ro
mane de ieri și de 
azi". Chiar dacă „lan
sarea" noii serii edito
riale s-a desfășurat a- 
pijoape în anonimat — 
de aici poate și unele 
nedumeriri ce s-au ex
primat după primele 
cîteva apariții — o 
privire mai atentă a- 
supra titlurilor ce au 
văzut lumina tiparului, 
precum și asupra celor 
prevăzute în planurile 
de viitor, îi conturea
ză un profil extrem de 
interesant.

Dedicată în exclusi
vitate romanului, pro
punîndu-și să reunească 
toate lucrările ce confi
gurează relieful carac
teristic genului în lite
ratura noastră — deci 
nu numai monumentele 
de primă mărime, ci și 
numeroasele lucrări de 
o mai restrînsă semni
ficație, ce \alcătuiesc 
fundalul atît de variat 
pe care se proiectează 
adevăratele dimensiuni 
ale celor dintîi 
lecția va putea 
și o imagine 
samblu asupra 
gii evoluții, de 
ceputurile sale 
prezent, a speciei

elocvent 
complex de 

în circuitul 
al contempo- 

a acelor

— co- 
oferi 

de an- 
între- 

la în- 
pînă în 

i na
rative cu cea mai lar
gă audiență în rîndu- 
rile publicului cititor.

Posibilitățile de care 
dispun editorii, sfera 
pe care aceștia inten
ționează să o ilustreze 
ni se relevă chiar da
că ne referim numai 
la volumele aflate de 
acum în vitrinele li
brăriilor. Astfel, se re
marcă în primul rînd 
prezența unor scrieri 
fundamentale ale ge
nului, majoritatea deja

din 
sînt 
Sla-

reeditate în anii 
urmă — așa cum 
„Mara" de Ion 
viei sau „Baltagul" de 
Mihail Sadoveanu — 
ce definesc pregnant 
individualitatea crea
toare a autorilor lor. 
Alături de acestea se 
înscriu și alte titluri — 
precum „Donna Alba" 
de Gib Mihăescu — ce 
exprimă puternice per
sonalități artistice sau 
cele care — asemenea 
„Ciuleandrei" lui Li- 
viu Rebreanu — adau
gă noi contururi pro
filului unor scriitori ce 
și-au cîștigat notorieta
tea prin cunoscutele lor 
capodopere. Peisajul 
divers al epocii de în
florire a romanului pe 
care o reprezintă pe
rioada dintre cele 
două războaie ni-1 în
fățișează și alte scrieri, 
mai puțin cunoscute, 
cum sînt „Fata moar
tă" de Ion Missir și 
„Pe frontul Mărășești 
învie morții..." de Ga
briel Drăgan — ambe
le documente de o ex
presivă autenticitate a- 
supra desfășurării lup
telor pe frontul primu
lui război mondial — 
„Oameni de lut" de 
Demostene Botez, „Foc 
în Hanul cu tei" de I. 
Peltz sau „Trubendal" 
de Virgiliu Monda. Tn 
fine, romanul „de azi" 

cuve-își află locul 
nit în cadrul acestei 
colecții, fiind 
zentat prin lucrări 
au înregistrat totuși un 
ecou diferit 
mentul 
„Vara 
D. R.
portul de pescari" de 
Ion Ruse, „Cartea 
Mironei" de Cella 
Serghi — explicația 
acestei situații con- 
stituind-o faptul că 
Editura pentru litera
tură publică și o serie 
a „romanului româ
nesc contemporan", în 
care a reeditat o par
te din cele mai impor
tante scrieri publicate 
în ultimii ani.

O asemenea diversi
tate — datorată atît 
momentului diferit în 
care au fost create, cît 
și problematicii sau 
nivelului realizării ar
tistice a fiecărei scrieri 
în 
că însă 
la problemă pe care 
editorii sînt chemați să 
o rezolve. Este vorba 
de succesiunea pe care 
o vor acorda în timp 
publicării celor peste 
200 de titluri în
scrise în planurile lor 
de perspectivă, astfel 
îneît imaginea pe care 
o vor oferi asupra dez
voltării 
nilor a 
mânesc 
nioasă 
vă. Aceasta 
mai mult cu cît alături 
de cărțile intrate de a- 
cum în fondul „clasic* 
al genului, aparținînd 
unui N. Filimon, G. 
Ibrăileanu, Camil Pe
trescu, Hortensia Pa- 
padat-Bengescu, G. Că- 
linescu, Cezar Petres
cu sau Gala Galaction, 
de cele semnate de 
autori contemporani de 
prestigiu ca Zaharia 
Stancu, Titus Po- 
povici, Marin Preda 
sau Eugen Barbu sînt 
prevăzute a vedea lu
mina tiparului și 
scrieri prea puțin știu
te astăzi ale unor scri
itori cum sînt Ion Mi- 
nulescu, Anton Hol
bau, Felix Aderca, Eu
gen Lovinescu, Ionel 
Teodoreanu sau M. 
Blecher, cît și ale unor

rep re
ce

în
apariției 

oltenilor" 
Popescu,

mo-

de 
„Tn

parte — impli- 
și principa-

de-a lungul a- 
romanului ro
șă fie armo- 

și reprezentati- 
cu atît

prozatori eî înșiși ui
tați — G, M. Vlădes- 
cu, Sărmanul Klopstock 
sau Emanoil Bucuța. 
De aceea credem că 
realizarea unei judicioa
se proporții, 
seama atît de 
din evoluția genului pe 
care lucrările o repre
zintă, cît și de propria 
lor valoare artistică, se 
impune ca un impor
tant obiectiv. Obiectiv 
a cărui împlinire poa
te fi favorizată și de 
asigurarea unei anumi
te ritmicități și perio
dicități a aparițiilor. De 
altfel, tipărindu-se lu
nar două volume în ca
drai colecției am putea 
dispune în circa 10 ani
— așa cum preconi
zează și editorii — de 
o serie completă a ro
manului românesc, cu- 
prinzînd 
rile 
zenta 
mai 
și criticul literar, ci și 
pentru cititorul obiș
nuit. De bună sea
mă, exigența va trebui 
să rămînă o perma
nență într-o asemenea 
activitate de identifi
care și revalorificare a 
tuturor acelor opere 
care conțin sîmburele 
de autentică substanță 
ce le conferă și în pre
zent trăinicie.

Diversitatea și situa
rea la niveluri diferi
te pe scara valorilor a 
volumelor editate ridi
că și o altă problemă, 
chiar dacă colecția nu 
are un profil critic. 
Țintind către consti
tuirea unui corpus unic, 
este fără îndoială nece
sară o îndrumare com
petentă a cititorului 
pentru a putea așeza 
fiecare lucrare, în con
textul literaturii noas
tre, la locul cuvenit. 
Este drept, Editura 
pentru literatură vă
dește o preocupare în 
acest sens, dar și in
consecvență. Dacă u- 
nele volume — „Ma- 
ra" sau „Fata moartă"
— sînt precedate de 
prefețe, acestea nu ar 
fi fost oare necesare și 
în alte cazuri, de pil
dă al „Donnei Alba" 
sau al cărții lui Ga
briel Drăgan publicată 
de Editura tineretului? 
Dar nu numai în ase
menea împrejurări, ci 
chiar și în cazul roma
nelor intrate în patri
moniul clasic sau al 
celor scrise în anii din 
urmă — desigur mult 
mai 
dem că 
nor succinte fișe bio
bibliografice asupra 
scriitorului și operei 
sale ar fi totuși bine
venită, aducînd un 
minimum de informare 
și asigurînd colecției și 
din acest punct de ve
dere o ținută unitară.

Subliniind posibilită
țile pe care Editura 
pentru literatură și E- 
ditura tineretului 
să le 
noua colecție, 
încă 
vele sale — la început 
de dram, ne exprimăm 
încrederea că ea va 
reuși să se impună — 
alături de alte colecții 
de prestigiu — ca un 
element indispensabil 
în peisajul editorial al 
anilor noștri, aducînd o 
contribuție substanțială 
la mai buna cunoaștere 
a romanului românesc.

SALONUL REPUBLICAN
DE DESEN Șl GRAVURA

ținînd 
etapa

toate titlu- 
care pot pre- 
interes, nu nu- 

pentru istoricul

cunoscute — cre- 
inserarea u-

pot
valorifice în 

aflată 
prin perspecti-

Sorin MOVILEANU

In sălile Muzeului de Artă al Re
publicii Socialiste România s-a des
chis ieri Salonul republican de de
sen și gravură, manifestare tradițio
nală organizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și Uniunea 
Artiștilor Plastici. Pentru acest Salon 
juriul a reținut peste 300 de lucrări 
— grafică de șevalet, afișe, ilustrații 
de carte — realizate în cursul ulti
mului an de peste 200 de artiști din 
întreaga țară.

Rostind cuvîntul de deschidere, 
președintele juriului, pictorul Eugen 
Popa, vicepreședinte al Uniunii Ar
tiștilor Plastici, a arătat, printre* al
tele, că această expoziție ca și cele
lalte care vor fi organizate cu prile
jul apropiatei Conferințe pe tară a 
Uniunii Artiștilor Plastici va permite 
o serie de dezbateri privind rezulta
tele creației noastre din ultimii ani, 
perspectivele ei de dezvoltare.

(Agerpres)

O Filarmonica de stat „G. Enescu" 
(la Ateneu) : Concert extraordinar 
dat de formația de cameră „I So
liști dl Roma" — 20.
o Opera română : Seară de balet 
Gershwin — 19,30.
e Teatrul de stat de operetă : Se
cretul Iul Marco Polo — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Jocul ade
vărului — 19,30, (sala Studio) : To
paze — 19,30.
q Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Un tramvai numit 
dorință — 20, (sala din str. Al. Sa-

Foto : M. Cloo

hla nr. 76 A) : Comedie pe întune
ric — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Miracolul — 19,30, (sala 
Studio) : Viziuni flamande — 20.
8 Teatrul „Barbu Delavrancea" : 

ora domnițelor — 19,30 (pre
mieră).
• Teatrul Mic : Baltagul — 20.
© Studioul Institutului de artă 
teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caragiale" : Războiul cu Troia nu 
se face — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Slnzlana 
— 17, (sala din str. Academiei) : 
Vrăjitorul din Oz — 17.
© Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30, (sala Victoria) : Varietăți 
■68 — 19,30.
© Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Pentru 
tot ce-mi este drag — 20.
© Circul de stat : Ansamblul Cir
cului Mare din Moscova — 20.

Venind la București cu un afiș 
pe care se aflau numele lui Mihail 
Kogălniceanu, Constantin Negruzzi, 
Costache Caragiale, Barbu Delavran
cea, artiștii din Botoșani ne amintesc 
încă o dată că teatrul românesc a 
captivat, de-a lungul istoriei sale, ilus
tre personalități prin întinsa-i arie 
culturală și uriașa-i rază de influen
țare spirituală. In vremea negu
roasă și eroică a începuturilor, cînd 
scenei naționale îi erau de grabnică 
trebuință piesele originale, cărturari 
de seamă, deopotrivă oameni poli
tici luminați, au scris lucrări pe mă
sura mijloacelor actoricești puține și 
a gusturilor în formare. Două femei 
împotriva unui bărbat (Kogălnicea
nu), Doi țărani și cinci cîrlani (Ne
gruzzi), Ingîmfata plăpămăreasă 
(Costache Caragiale) sînt vodeviluri 
cu țesătură ușoară și anecdotă con
vențională, cu situații naive, fiecare 
propunîndu-și o „șagă" cu cîntece, 
danț și cuplet. Dar tot în fiecare se 
află infuz sau explicit un sens su
perior, corolar al credinței că tea
trul e „o școală a moravurilor" — 
drept care eroii vor fi pilduiți pen
tru că, „zulari" fiind, se lasă prea 
lesne îmbrobodiți de craidonii ca 
umblă de pripas, vor fi ironizați pen
tru fumuri ciocoiești și stricarea lim
bii, vor fi amendați caustic pentru 
ușurătatea sentimentelor, autorii în
vestind întru purtarea moralei un 
personaj exemplar, cu simțul umo
rului (o calfă vrednică, două țărănci 
puse pe șotii, un telal înțelept și 
cinstit).

La Botoșani s-a înțeles că resti- 
tuția acestor produceri în litera lor 
ar fi lipsită de temei, dar că, privite 
cu acea duioșie amuzată cu care 
răsfoim totdeauna albumele vechi, 
ele pot da o imagine caldă a unui 
moment de la începutul teatrului nos
tru. Pornind deci pe drumul scenic 
pe care l-au deschis cu cîțiva ani 
în urmă Dinu Cernescu, Mihail Rai- 
cu, George Rafael, Ion Simionescu, 
Sanda Mânu, montînd la București, 
Sibiu, Brașov, cu spirituală distan
țare, comedii scurte ale veacului 
trecut, regizoarea Lidia Ionescu, sce
nografa Valeria Patraulea, profe
soara de mișcare scenică Felicia Ru
ja, compozitorul Max Weber și o e- 
chipă actoricească laborioasă au re- 
vitalizat cele trei vechi vodeviluri 
Intr-un spectacol actual. Mai șovă
ielnic în primul, cu o compoziție 
pauperă în al doilea dar cu veselie 
autentică și bun ritm de comedie 
în al treilea act al său, tripticul 
scenic ne-a bucurat și prin cîteva 
interpretări nostime ; cea mai ner
voasă și de haz, mai sigură 
proprie manierei vodevilești 
a Despinei Prisăcaru — iute 
prisnel (în nepoata lui Chir _____
plăpumarul), plină de șăgalnice na- 
cafale (în cuconița lui Martin telal-

și mai 
a fost 
ca un 
Pencu

Dezbaterea publică asupra si
tuației muzicii ușoare românești 
exprimă, o dată mai mult, interesul 
social pe care îl prezintă acest 
gen de artă. Profunzimea de idei, 
sugestii și soluții, divergente une
ori, își găsesc însă, în general, nu
mitorul comun în recunoașterea 
racilelor de fond ale practicii cu
rente a genului ; este, cred, sin
gura premisă posibilă a unei dis
cuții constructive — pe care o con
trazic, trebuie spus, unele rare în
cercări penibile de răfuială mă
runtă

Festivalul de la Brașov nu a 
adus, de fapt, nimic nou în cu
noașterea unei situații acceptate 
pînă în mijlocul lui martie 1958, cu 
unanimă resemnare, dacă nu chiar 
cu seninătate. Dar prin largul ecou 
al manifestării și prin confruntă
rile nemijlocite pe care le-a prile
juit, festivalul a acționat ca o 
placă revelatoare : admițînd, prin 
absurd, că rezultatele concursului 
ar fi fost altele (există, izolat, ten
dința de a discuta efectul și nu 
cauza), discuția n-ar fi fost mai 
puțin necesară.

Justificata exigență pe care com
parațiile directe ale festivalului au 
provocat-o nu poate fi înțeleasă 
în afara realităților concrete, și a- 
ceste realități au fost în cursul ul
timelor săptămîni de multe ori 
descrise și în cuvinte foarte ase
mănătoare, insistîndu-se asupra 
slăbirii treptate a exigenței institu
țiilor de spectacole, inclusiv Ra- 
dioteleviziunea, ca și a profesio
niștilor genului, în fața enormei ce
rințe de consum de muzică ușoară.

AL INTERPRETULUI
Este un proces care nu a în

ceput de ieri-alaltăieri, ci de mult, 
cu zeci de ani în urmă. Și dacă 
agravare există, prin apariția mul
tor „vedete” improvizate peste 
noapte, cinstit este să recunoaștem 
că, mai mult decît în trecut, prin
tre tinerii cîntăreți există unii cu 
temeinică pregătire și alții care 
și-o desăvîrșesc, cu mijloacele ce 
le stau la dispoziție, vădind o in-

Este simptomatic că au intrat în 
ultimii ani în jargonul profesional 
cuvinte cu sugestivă rezonanță 
care ilustrează trist o anume filo
zofie a profesiei. O analiză cu
rajoasă a condiției cîntăreților de 
muzică ușoară va trebui să con
state tendința caracteristică de a 
căuta cîștigul mărunt și repetat, 
încurajată obiectiv de multiplele 
cerințe de spectacol. Un alt mod

xEztwaAtf.-jEsataaaia: o

DISCUȚII DESPRE
MUZICA UȘOARĂ

contestabilă probitate profesio
nală.

Nu trebuie să ne facem iluzia că 
apetența de muzică ușoară va scă
dea. Aceleași instituții de specta
cole vor trebui mai departe să sa
tisfacă aceeași cerință cu aceiași 
artiști care, desigur, nu se vor 
schimba peste noapte. Procesul de 
șlefuire a talentului și, la unii, de 
formare a bagajului profesional, 
prin proiectatul sistem de învăță
mânt, își va arăta abia în timp roa
dele.

Pentru aceasta este însă nece
sară nu numai adoptarea unor 
măsuri organizatorice și pedago
gice ci și, condiție primordială, o- 
perarea unei decisive mutații de 
mentalitate.

Manifestări pionierești în cadrul „Sdplămînii Primăverii"

sas

a remunerării care 
dimpotrivă, 
siguranță de natură 
calitatea.

actul-
de organizare 
să stimuleze, 
unicat ar fi cu 
să promoveze

S-a remarcat în repetate rînduri
că interpreții noștri nu susțin reci
taluri ; unii cu un repertoriu poate 
prea vast și neselectiv, alții făcînd 
carieră din cîteva melodii, trec, în 
grabnice dar frecvente apariții, de 
pe o scenă pe alta, de pe micul 
ecran la un teatru din țară etc.

Ar fi poate oportună o reeva
luare a solicitărilor, în așa fel în- 
cît interpreții, începînd cu cei mai 
buni, să-și poată pregăti în timp 
programe a căror prezentare, pre
lungită eventual in turnee, să con
stituie, fiecare, o dată, un eveni
ment în cariera personală. Recita-

Iul dintr-un an sau altul al cutărul 
mare artist reprezintă expresia 
evoluției sale în momentul dat.

In legătură cu aceasta, un indi
ciu caracteristic pentru gradul de 
împlinire artistică al unui interpret 
este poziția sa față de cîntecele 
care îi sînt propuse. Se știe, și cel 
în cauză o știu în primul rînd, că 
marele public apreciază cîntecul 
de muzică ușoară ca un produs fi
nit, exclusiv prin prisma interpre
tului, angajat personal în calitatea 
piesei pe care o prezintă. Cu toate 
acestea, cîntece de o insignifianță 
evidentă sînt acceptate cu o inex
plicabilă ușurință de către inter
pret dintre cei mai buni. Te în
trebi de ce : numai pentru a avea 
o înregistrare în plus ?

Se discută mult, în legătură cu 
creația, despre rolul comisiilor de 
apreciere și 
funcționează 
torilor și pe 
ții artistice.

Se pare că în stadiul actual, ac
tivitatea acestor comisii — unifi
cate eventual — va trebui să fie 
nu numai continuată ci și îmbună
tățită. Ceea ce, firește, nu ne poa
te împiedica să visăm la timpul 
cînd, independent de existența sau 
de inexistența acestor organisme, 
fiecare dintre cîntărețil care simt 
demnitatea profesiei lor va deveni 
propria sa „comisie de creație", 
aruncînd la coș cantitatea cuve- 
niță din materialul muzical și, 
dragă doamne, poetic, care li se 
oferă. Va fi un semn sigur de ma
turizare.

de îndrumare care 
la Uniunea compozi- 
lîngă diferite institu-

Radu GHECIU

bașa), dansînd, cîntînd, rîzînd nesi
lit și poznaș cu o cuceritoare natu
ralețe. Tot prin naturalețe și claritate 
a rostirii, dar și printr-o hazlie co
municare către public a intențiilor 
sale a atras atenția isteața calfă a 
plăpumarului din mahalaua Vergu- 
îui, Stoian (Ion Apostoliu), iar prin- 
tr-o autentică postură mucaliță, bă- 
trînul 
ghiu).
cauza 
tare a . ------------ ,--------  ------ -------  .
jucînd prea otova, Lucia Boga a avut 
numai cîteva momente bune (în în
căpățînata plăpămăreasă). Alte inter
pretări au scăzut tonusul spectaco
lului, mai ales în Cîrlanii lui Ne- 
gruzzi, prin umor factice și un stil 
vetust al gesticulației și frazării, care 
n-ar fi fost agreat probabil nici a- 
tunci, la vremea dinții a piesei, dacă 
e să ne luăm după felul în care-1 
critică chiar Costache Caragiale în- 
tr-o altă lucrare a sa. Regizoarea 
bucureșteană a contrasemnat aici 
pripelnic.

In Viforul, pe care colectivul din 
Botoșani l-a jucat pentru prima oară 
în aer liber, la Suceava, anul trecut, 
cu un succes întemeiat, se întrevede 
o interesantă căutare a înțelesurilor 
dramei, căutare exprimată în tot atît 
de interesante metafore regizorale ; 
ele luminează aspecte noi sau în
dreaptă spre o meditație mai adincă 
asupra conflictului. Pînditor din în
tunericul bolților și umbra cerdacu- 
rilor, Ștefăniță zărește umbrele în
lănțuite ale surorii sale și fiului lui 
Arbore, ceea ce îi sporește ura îm
potriva acestuia din urmă. Alte cî
teva scene mute tind, de asemenea, să 
lărgească întrucîtva cadrul, oferind 
argumente pentru acțiunile, ce alt
minteri par nesăbuite, ale tînărului 
domnitor. în sala mare a reședinței 
domnești (desenată caracterizant de 
Hristofenia Cazacu), tronul monu
mental e acoperit de un lințoliu și 
barat de sabia lui Stefan cel Mare, 
nepotul fiind astfel oprit a se așeza 
pe locul său legiuit; în schimb, în 
planul 
marele 
jilțuri, 
pentru 
astfel substanțial situația, imposibilă 
pentru voievod, a dualității puterii, 
printr-o nefiresc prelungită și îm
povărătoare tutelă. Pe parcursul ac
țiunii, înfruntarea între bătrînul 
sfetnic, mereu înnegurat, zăvorit în 
sine, nu lipsit de patimă și îndărăt
nicie (foarte frumos și puternic în
truchipat în acest sens de un valoros 
actor ieșean, Teofil Vîlcu), și aprigul 
domnitor, iubitor de țară, dorind a-și 
face propria sa politică, dar nestiind 
încă să-și aleagă mijloacele și rătăcit 
de orbiri pasionale — e o înfruntare 
crîncenă, de adîncuri nemărturisite, 
cu implicații în contradicțiile dintre 
generațiile acelui veac cu repezi 
povîrnișuri istorice. Prin aceasta, 
regia (Sorana Coroamă și Eugen 
Aron) și interpretul principal, Stelian 
Preda (joc bărbătesc, impetuos, con
vingător — care se moaie însă spre 
final, sleind cu totul scena ultimă), 
se feresc a decide — deci altminteri 
decît în vechi și unilaterale montări 
— asupra dreptății absolute a uneia 
din părți. Cred că astfel sîntem mai 
aproape de ambiția scriitorului. El 
n-a vrut să țină parte unuia din 
termenii conflictului ci mai degrabă 
să zugrăvească în mișcări largi și 
în violente culori shakespeariene tu
multul unei epoci. Si sîntem mai 
aproape, poate, și de sursa istorică. 
Povestind despre întîmplările acestei 
furtunoase domnii, relatînd și despre 
ceea ce s-a spus a fi complotul lui 
Arbore, cronicarul Grigore Ureche 
rămîne el însuși pe gînduri, fiindcă 
„lucrul adevărat nu să știe".

Stimulat! de elementele noi ale 
viziunii regizorale, unii actori au 
adus la rîndul lor contribuții perso
nale : Igor Haucă l-a conturat, trep
tat, pe Moghilă ca primejdios om de 
taină al domnitorului, estompînd cu 
finețe trăsătura de tovarăș de chefuri 
și hîrjoană a celeilalte slugi bufone. 
Elisabeta Preda (actriță a Naționalu
lui bucureștean) a reliefat mai preg
nant prestigiul Oanei la Curte evi- 
tînd tonurile stridente ale nebuniei 
patetice în folosul unei disperări 
omenești, cu reflexe alternante de 
luciditate și de delir. Logofătul 
Trotușanu (Simon Salcă), Vornicul 
Cărăbăț (Aurel Ionescu), Cătălin 
(Florin Predună) au ieșit din anoni
matul figurației care însă, în ansam
blul ei (ca și costumația rău voDsită 
și croită ca vai de lume), n-a onorat 
semnătura regizoarei ieșene. Cu to
tul deficitare, principalele personaie 
feminine (Doamna Tana — Ana Vlă- 
descu-Aron și Irma — Lucia Boga) 
ridică probleme care nu se referă 
numai la aceste roluri ci Ia necesi
tatea reînnoirii exercițiului elemen
tar în ce privește calitatea emisiunii 
vocale. îngriiirea ținutei, varietatea 
procedeelor de întruchipare — acum, 
toate, în rea suferință.

Cu prilejul turneului bucureștean, 
direcția Teatrului din Botoșani ne-a 
informat despre intenția de a repre
zenta întreaga trilogie a lui Dela- 
vrancea în cetatea Sucevei. E un 
proiect remarcabil ; dacă se va 
,realiza, va fi totodată un demn oma
giu adus amintirii lui Delavrancea 
la împlinirea a 50 de ani de la 
moartea scriitorului. Bineînțeles, o 
atît de ambițioasă încercare are ne
voie de o pregătire severă, care să 
ridice caratul artistic al întregii 
trupe măcar Ia valoarea celor mai 
buni dintre actualii ei componenți.

Valentin SILVESTRU

telal Creangă (George Gheor- 
Intîmpinînd dificultăți din 

rigidității și lipsei de nuan- 
replicilor, pozînd prea mult și

întîi, dominînd autoritar 
sfat boieresc, se află două 
unul pentru Ștefăniță, altul 
Luca Arbore, plasticizîndu-se

Arcul de platină

(Urmare din pag. I)

Sentimentul dragostei de 
patrie este splendidul polie
dru ; se naște și se adîncește 
sub influenta unui mare nu
măr de factori. Cînd sîntem 
cu Sadoveanu în plin destin 
al frafilor Jderi, sau cu 
Coșbuc, alături de cei ce 
se jertfeau pentru indepen
dentă, ori cu Arghezi, cînd îl 
înfierează pe cotropitor în 
pamfletul Baroane, avem — se 
înjelege — un acut simt al 
patriei. Și tot așa, cînd rostim 
pios numele unor mari căr
turari ai românilor — un 
Neculce, un Hajdeu, un lorga 
— sau ne înălțăm în văzdu
huri la bordul aparatelor lui

Vuia și Vlaicu. Același acut 
sentiment al patriei îl în
cercăm cînd spunem Brâncuși 
și, instantaneu, 
tului suflet 
unui stîlp 
nesc, sau 
cîntecele 
rapsodiile 
cînd privim lumea cu miste
rioasa uitătură a ochilor de
voratori din pinzele lui Țu- 
culescu. In sfirșit, drumejind, 
suind Bucegii, admirînd Ba
bele, bătînd Rarăul, explorînd 
lalomicioara, ori ascultînd 
formidabila orgă de ape 
care-i Delta Dunării, nu facem 
altceva decît să sporim acea 
trainică legătură pe care fi-o

dăm infini- 
și trup sub forma 

de pridvor gorje- 
cînd glorificam 

acestei fări prin 
lui Enescu, sau

dă comuniunea cu natura pa
triei.

Deci, deopotrivă, literatu
ra, știinfele, arfele, turismul, 
toate vin să sporească, pe 
planul afectivității și conștiin
ței, imaginea patriei. A le 
frecventa, înseamnă a te cu
noaște mai bine, înseamnă 
a-fi reliefa mai exact con
știința de sine, înseamnă a 
intui mai precis locul și me
nirea în lume a poporului 
care te-a zămislit.

Așadar, nu numai pagina 
de istorie.,. Arcul de platină 
al dragostei de patrie este 
curcubeul veșnic reîntineri- 
tor al actelor și voințelor 
noastre ; în el se reflectă mo
dul nostru de a fi, a trăi, 
a simți, a voi, a spera, a izbuti.

17.30 — Pentru copil : Filmul „Poiy
și secretul celor șapte 
stele".

18,00 — La ordinea zilei.
18.30 — Curs de limba germană

(lecția a 11-a).
19,00 — Studioul pionierilor: Start!
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic —

Publicitate.
20,00 — Film serial : „Wiklngli".
20.30 — „Primăvara a sosit" —

Montaj folcloric.
21,00 — Mult c dulce șl frumoasă — 

Emisiune de limbă română.
21.30 — Teleglob. Emisiune de că

lătorii geografice : Tasma
nia.

22,00 — Stagiunea „Teatrului Nați
unilor" prezontată de Jean 
Louis Barrault.

22.30 — Artă plastică.
22.50 — Telejurnalul de noapte.
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Vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, 

in Suedia
(Urmare din pag. I)

în clădirea administrației con
cernului „A.S.E.A.", oaspeții au vi
zionat un film ce prezintă o parte 
a activității acestei importante în
treprinderi. Concernul datează din 
anul 1883 cînd firma a început să 
producă primele mașini electrice. 
Intr-o perioadă relativ scurtă 
„A.S.E.A “ și-a cîștigat o poziție de 
prim rang în industria electroteh
nică mondială. în prezent, aici lu
crează peste 29 000 de salariați. 
Printre principalele produse ale 
concernului se numără instalații și 
echipamente pentru producerea și 
transportul energiei electrice — 
generatoare de curent alternativ și 
continuu, transformatoare, utilaje 
pentru linii de înaltă tensiune, lo
comotive electrice, centrale nu
cleare, mașini și echipamente elec
tronice etc. Concernul este repre
zentat astăzi în 71 de țări prin 26 
de firme subsidiare avînd fabrici 
în Australia, Brazilia, Franța, Me
xic, Norvegia și alte țări. Gazdele 
se mîndresc cu produsele, care ies 
pe porțile uzinelor lor, cu gama 
largă de produse electrice și elec-i 
tronice, multe din ele cu o fru
moasă reputație peste hotare da
torită calității și randamentu
lui lor.

A fost vizitat apoi laboratorul 
de experimentare a pieselor desti
nate reactoarelor de centrale ato- 
moelectrice, precum și secția de 
instalații și echipamente pentru 
locomotive Diesel electrice. De la 
„A.S.E.A." a achiziționat România 
licența pentru fabricarea locomoti
velor „ electrice în țara noastră. 
Oaspeții români au primit expli
cații privind înzestrarea tehnică a 
uzinei, modul de folosire a utila
jelor moderne automatizate și ca
litatea produselor.

în secțiile vizitate, premierul ro
mân s-a interesat de modul în care 
este organizată producția, de me
todele moderne folosite. Apoi, 
luîndu-și rămas bun, a mulțumit 
pentru explicațiile date, a urat suc
cese specialiștilor de la „A.S.E.A."

★
Cu prilejul vizitei oficiale în Sue

dia a președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
ambasadorul României la Stock
holm, Eduard Mezincescu, a oferit 
miercuri seara o recepție în saloa
nele ambasadei.

La recepție au luat parte Tage 
Erlander, primul ministru al Sue
diei, Torsten Nilsson, ministrul afa
cerilor externe, Erik Holmqvist, 
ministrul agriculturii, Camila Odh- 
noff, ministru fără portofoliu, C. H.

MĂSURI In scopul
FERIRII OE ÎNGHEȚ

A CULTURILOR AGRICOLE
Recomandări ale Consiliului Superior al Agriculturii
Intrucît, potrivit prognozei In

stitutului Meteorologic, în urmă
toarele zile vremea continuă să 
se mențină rece, îndeosebi în 
cîmpia vestică și în jumătatea de 
nord a țării, cu accentuare în zo
nele depresionare și premontane, 
Consiliul Superior al Agriculturii 
a indicat măsurile ce trebuie lua
te de către Direcțiile agricole ju
dețene și specialiștii din unități
le de producție pentru întreține
rea corespunzătoare a culturilor 
(în special de legume și pomi) și 
prevenirea pagubelor ce pot fi 
pricinuite de înghețuri sau de 
brumele tîrzii.

în legumicultura solariile vor 
fi bine închise atît ziua cît și 
noaptea. Spre a se evita dizlo-' 
carea polietilenei datorită vîntu- 
lui, acestea se vor supraveghea 
permanent, luîndu-se măsurile de 
acoperire acolo unde este ne
voie.

Pe măsura încălzirii timpului se 
va asigura ventilația necesară.

Tocurile de răsadnițe vor fi a- 
coperite în timpul nopții spre a 
se proteja astfel răsadurile.

vremea
Timpul probabil pentru 12, 13 

șl 14 aprilie. în țară : vreme 
rece și instabilă, mai ales la în
ceputul intervalului. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros. Vor 
cădea precipitații locale. Vint 
potrivit. Temperatura staționară 
la început, apoi în creștere 
ușoară. Temperaturile minime 
In jumătatea de nord a țării 

Hermansson, președintele partidu
lui de stînga (comuniștii), E. Karls
son, secretar al partidului, artiști, 
scriitori, alți oameni de cultură, 
oameni de afaceri, șefi ai unor mi
siuni diplomatice, ziariști. Recepția 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

★
STOCKHOLM 10 (Agerpres). — 

Trimișii speciali Vasile Chișu și 
Mihai Matei transmit: Ziarele cen
trale suedeze publică relatări largi 
despre vizita delegației guverna
mentale române conduse de pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer. Relatările 
sînt însoțite de fotografii și citate 
din cuvîntările rostite la dineul ofe
rit de primul ministru suedez, Tage 
Erlander, de ample extrase din con
ferința de presă a premierului ro
mân.

Comentînd această vizită, ziarul 
„Svenska Dagbladet" aduce elogii 
politicii României de dezvoltare a 
relațiilor economice cu toate țările. 
Menționînd faptul că delegația ro
mână a vizitat recent Finlanda, 
ziarul subliniază că „vizita în Nord 
este edificatoare pentru eforturile 
României de lărgire a contactelor 
cu alte țări". „Alegerea ministrului 
de externe Corneliu Mănescu în 
postul de președinte al Adunării 
Generale a O.N.U. — relevă ziarul 
— poate fi considerată ca o recu
noaștere internațională a noului rol 
pe care îl joacă România pe plan 
mondial". în aceste condiții, con
chide ziarul, există toate premisele 
ca tratativele cu reprezentanții 
Suediei să fie fructuoase.

Același ziar subliniază interesul 
pe care îl manifestă cele două țări 
pentru intensificarea schimburilor 
comerciale. Sînt prezentate cifre și 
date în legătură cu evoluția comer
țului româno-suedez. în afară de 
problemele economice — se spune 
în continuare — în cursul primelor 
întrevederi între premierii Maurer 
și Erlander au fost discutate pro
bleme politice generale și problema 
schimburilor culturale dintre cele 
două țări.

Ziarul „Dagens Nyheter" publică, 
de asemenea, ample, materiale des
pre vizita delegației române și ex
trase din cuvîntările rostite de oa
menii de stat, subliniind acea parte 
din cuvîntarea premierului suedez 
care se referă la identitatea orien
tării Suediei și României în nu
meroase probleme internaționale. 
Referindu-se la acordul româno- 
suedez de colaborare în domeniile 
economic, industrial și tehnic, ziarul 
subliniază că colaborarea dintre 
cele două țări „va putea avea loc 
îndeosebi în industrie, agricultură, 
pescuit și comerț, precum și în do
meniile tehnologiei și științei".

Pe culturile din cîmp (varză, 
conopidă etc.) se vor instala tu- 
nele de polietilenă.

Acolo unde irigația se face prin 
aspersiune se poate folosi ploaia 
artificială, care are rol protector 
în cazul temperaturilor scăzute.

în livezi se vor transporta ma
terialele necesare producerii de 
fum și se vor organiza echipe 
speciale de intervenții acolo unde 
noaptea există tendința ca tem
peratura să scadă sub zero grade.

în acest scop este necesar să se 
urmărească în livadă evoluția 
temperaturilor începînd cu pri
mele ore ale serii, cu precădere 
în livezile de caiși, piersici, cireși, 
vișini și pruni, specii care sînt 
mai sensibile la îngheț.

Direcțiile agricole județene vor 
trebui să folosească recomandă
rile stațiunilor experimentale în 
legătură cu măsurile ce se impun 
a se lua pe plan local pentru 
protejarea culturilor și evitarea 
oricăror pagube la culturile legu
micole, în plantațiile de pomi și 
viță de vie.

(Agerpres)

vor fi cuprinse între minus 5 și 
zero grade, iar în sud între mi
nus 2 și plus 3 grade, iar ma
ximele vor oscila între 2 și 7 
grade în nord și între 8 și 12 
grade, local mai ridicate, în sud. 
La începutul intervalului, pe 
alocuri condiții favorabile bru
mei și înghețului slab.

Cronica zilei

E VIZITELE PRIMARULUI 
V1ENEI

I Miercuri dimineața, Bruno Ma
rc rek, primarul orașului Viena, îm- 
0 preună cu soția, care se află în 
w țara noastră la invitația Comitetu- 
| lui Executiv al Consiliului popular 
| al municipiului București, a făcut 
H o vizită la consiliul popular, unde 
H a fost primit de Dumitru Popa, 
f] primarul general al municipiului 

București. Au fost de față Ion Cos- 
ma, prim-vicepreședinte, Traian 
Ispas, vicepreședinte, și Vasile Dră- 
goescu, secretarul comitetului exe
cutiv.

Cu acest prilej, oaspetele a fost 
informat asupra activității consi
liului popular, preocupărilor pen
tru dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a orașului București, 
pentru buna deservire a populației. 
La rîndul său, Bruno Marek a vor
bit gazdelor despre unele aspecte 
ale activității municipale a Vienei. 

în cursul zilei, Bruno Marek, în- 
| soțit de Ion Cosma, a făcut o-vizi

tă la Muzeul de istorie a orașului 
București. De asemenea, a vizitat 
noi cartiere de locuințe și parcuri 
din Capitală, Galeriile de artă și 
expoziția de trofee vînătorești.

Seara, primarul general al muni
cipiului București a oferit o masă 
în onoarea primarului orașului 
Viena.

★
Formația de muzică de cameră 

„I solisti di Roma" a prezentat 
miercuri seara, în sala Ateneului, 
primul concert din cadrul turneu
lui pe care îl întreprinde în țara 
noastră. Artiștii italieni au inter
pretat un program alcătuit din lu
crări de Albinoni, Fasch, Mozart, 
Geminiani, Giordani, Scarlatti.

★
Poetul francez Michel Deguy, care 

ne vizitează țara în aceste zile, a 
conferențiat miercuri după-amiază 
la Casa Scriitorilor despre „Proble
me ale poeziei franceze contempo
rane". Conferința a fost audiată cu 
interes de numeroși oameni de li
tere. (Agerpres)

Numirea ambasadorului 
Republicii Socialiste România 

in Republica Congo (Kinshasa)
Prin Decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Alexandru Tujon, amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România în 
Republica Democratică Congo, a 
fost numit în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România și în 
Republica Congo, cu reședința la 
Kinshasa. (Agerpres)

SERI LA BRAȘOV

Fotbal pe zăpadă!

PROGRESUL—„U“ CLUJ 2-1
BRAȘOV (prin telefon, 

de la Șt. Pervulescu). — 
Puternica furtună de ză
padă declanșată mărfi 
seara în orașul de la poa
lele Tîmpei a făcut ca re- 
jucarea partidei Progresul 
București — Universitatea 
Cluj din „optimile” de fi
nală ale „Cupei Româ
niei" să se desfășoare pe 
un teren alunecos, cu 
„insule" de zăpadă în
ghețată. Stimulați însă de 
temperatura scăzută, pre
cum și de dorinfa califi
cării în etapa următoare, 
jucătorii celor două echi
pe au învins acest obsta
col comun (starea terenu
lui), reușind ca, prin al
ternanta și dinamismul fa
zelor, să ofere un duel 
antrenant. Din această 
confruntare a ieșit pînă 
la urmă victorioasă echi
pa bucureșteană. Colegii 
lui Mateianu și-au cîștigat 
pe merit dreptul de a fi

în sferturi adversarii echi
pei Steaua,

Beneficiind de aportul 
unei linii de mijlocași ex
trem de active — Neac- 
șu-Georgescu — bucu- 
reșfenii au avut mult timp 
inițiativa, mai ales în pri
ma repriză, care le-a a- 
parjinuf aproape în între
gime. Oaidă, Matei și 
Georgescu au ratat însă 
din pozifii ideale, expli- 
cînd astfel existenta la 
sfîrșitul primelor 45 de 
minute a scorului de 1—1 
de pe tabela de marcaj. 
Oaidă a deschis scorul în 
minutul 30, reluînd cu 
capul o lovitură liberă 
executată de Matei, iar 
Oprea a egalat în ultimul 
minut al reprizei printr-un 
șut de la 20 metri pe 
care portarul Matache nu 
l-a putut respinge în te
ren cu tot plasamentul a- 
vut. Acesta a fost singu
rul șut pe poartă al clu

TENIS si SAH
* *1

La Monte Carlo
§3 Turneul internațional de tenis 
“ „Monte Carlo" a continuat cu 
disputarea partidelor din cadrul tu
rului trei al probei de simplu băr
bați. Jucătorul român Petre Mărmu- 
reanu l-a întîlnit pe cehoslovacul 
Holecek de care a fost învins cu 
6—4, 7—5. Alte rezultate : Kakulia 
(U.R.S.S.) — Szikszay (Ungaria) 7—5, 
6—1 ; Aguirre (Ecuador) — Barclay 
(Franța) 6—2, 7—5 ; Contet (Franța) 
— Pohman (R. F. -,a Germaniei) 
6—4, 0—6, 6—3 ; Gisbfert (Spania) — 
Stas (Belgia) 6—4, 6—0.

3 După 6 runde și după disputarea 
“ tuturor partidelor întrerupte, în 
turneul internațional de șah de la 
Monte Carlo conduc Botvinnik, Smîs- 
lov și Larsen cu cîte 4 puncte, ur
mați de Florin Gheorghiu, Portisch, 
Byrne, Hort și Uhlmann cu 3,5 
puncte. La turneu participă 14 șa
hiști de mare reputație internațională 
din 10 țări.

PRIMIREA DE CĂTRE TGVARAȘUL 

GHEORGHE RĂDULESCH A «DIICĂ»

DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE CUBANEZE
Miercuri la amiază, Gheorghe 

Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a primit pe 
ministrul minelor, combustibilului 
și metalurgiei al Republicii Cuba, 
Arturo Guzman, conducătorul de
legației guvernamentale cubaneze, 
care ne vizitează țara.

La primire au participat Bujor 
Almășan, ministrul minelor, Ilie 
Voicu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și Gheorghe

Consfătuire de lucru
în problemele comerțului

La Ministerul Comerțului Inte
rior a avut loc o ședință de lucru la 
care au participat vicepreședinți ai 
consiliilor populare județene, di
rectorii direcțiilor comerciale și șe
fii inspecțiilor comerciale de stat 
județene, reprezentanți ai principa
lelor ministere furnizoare, ai unor 
instituții centrale, precum și acti
vul de bază al Ministerului Comer
țului Interior.

Cu acest prilej a fost analizat 
modul în care s-a îndeplinit planul 
de desfacere pe trimestrul I și s-au

în cursul zilei de miercuri, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Volta Superioară, Malick 
Zorome, a făcut vizite ministrului 
minelor, Bujor Almășan, și minis
trului învățămîntului, acad. Ștefan 
Bălan.

★
Miercuri după-amiază a părăsit 

Capitala Malick Zorome, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Volta Superioară, împreună cu so
ția, care, la invitația guvernului 
Republicii Socialiste România, a 
făcut o vizită oficială în țara 
noastră. Ministrul a fost însoțit de 
Alexandre Zoungrana, secretar

jenilor, fapt care vine să 
pledeze pentru neșansa 
Progresului din această 
parte a înfîlnirii.

Golul egalizator a avut 
pentru clujeni un efect to
nifiant, cea mai bună do
vadă fiind presiunea exer
citată de ei în primul sfert 
de oră de la reluare, pe
rioadă în care am notat 
șutul periculos al lui 
Adam. Atunci cînd mulfi 
începeau să vorbească de 
o cădere totală a Progre
sului, extrema stîngă a 
bucureștenilor, Țarălungă 
(un adevărat „ghimpe" 
pentru apărarea clujeană), 
a centrat în careu, iar 
Mateianu a înscris, cu o 
splendidă lovitură de cap, 
golul victoriei. Atacurile 
insistente ale clujenilor, 
din ultimele 10 minute, 
nu au putut schimba cu 
nimic soarta partidei, a- 
părătorii bucureșteni fiind, 
de fiecare dată, la post.„TURUI MAROCULUI"

Același tandem, Soederlund- 
Moiceanu, în fruntea clasa

mentului
în Turul ciclist al Marocului, ieri 

s-a disputat etapa a 10-a, Fez-Oua- 
zanne (160 km), cîștigată de englezul 
Peter Smith cu timpul de 4h 11’31”. 
Grosul plutonului, în care se aflau 
și cicliștii români Moiceanu, Arde- 
leanu și Moldoveanu, a sosit la in
terval de 5 minute, dar în clasament 
nu s-au produs schimbări importante. 
Continuă să conducă Soederlund 
(Suedia), urmat de Moiceanu la 1’46”, 
EI Farouki (Maroc) la 2’20”, El 
Gourch (Maroc) la 2’24”, Otrembski 
(Polonia) la 3’37”. Pe echipe, locul 
întîi este ocupat de Polonia, secun
dată de România la 2’31”.

R.P. Bulgaria-R.D. Germană 
4-1 la fotbal
La Stara Zagora, în preliminariile 

turneului olimpic de fotbal s-au în
tîlnit echipele Bulgariei și R. D. 
Germane. Au învins cu scorul de 
4—1 (1—0) fotbaliștii bulgari.

Dobra, vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică.

A fost prezent ambasadorul Re
publicii Cuba la București, Manuel 
Yepe Menendez.

Convorbirile, care au decurs în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
s-au referit la posibilitățile de lăr
gire a colaborării și cooperării eco
nomice și tehnice dintre cele două 
țări.

stabilit măsuri pe întreg anul 1968 
pentru îmbunătățirea aprovizionă
rii populației.

La încheierea lucrărilor au luat 
cuvîntul tovarășii Manea Mănescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Economic, 
și tovarășul Janos Fazekas, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miifiștri.

(Agerpres)

general în Ministerul Afacerilor 
Externe, Sanogo Karamoko, direc
tor adjunct al direcției industriale 
din Ministerul Planului și Lucră
rilor Publice, Alfred Boucouzi 
Banse, șeful serviciului de comerț 
exterior din Ministerul Finanțe
lor. La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost conduși de 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Petru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, de con
ducători ai unor instituții cen
trale, funcționari superiori din 
M.A.E.

(Agerpres)

Voleibaliștii dinamoviști pun la cale noi performanfe. Mai întîi — păstra 
rea „Cupei campionilor europeni”...

Actualitatea pe scurt
O Două echipe din Cter- 
mont-Fenand au jucat ieri 
la Cluj

Clujul a găzduit miercuri două 
meciuri internaționale — unul de 
rugbi și unul de baschet — între for
mații studențești locale și echipe din 
Clermont-Ferrand (Franța). Partida 
de rugbi, desfășurată pe stadionul 
din parcul Universității „Babeș- 
Bolyai", a revenit rugbiștilor de la 
Agronomia cu scorul de 11—6. In 
sala sporturilor s-a disputat o par
tidă de baschet feminin. Echipa Uni
versitatea a învins cu 56—40 (31—19).

© Turneul U.E.F.R. pentru 
juniori

In mai multe orașe din Franța 
continuă să se desfășoare întrecerile 
turneului U.E.F.A. de fotbal rezer
vat echipelor de juniori. Iată rezul
tatele tehnice înregistrate în etapa 
a doua din cadrul grupelor prelimi
nare : Portugalia — Belgia 1—0 ; Ita
lia — Cehoslovacia 2—0 ; Iugosla
via — R. F. a Germaniei 1—0; An
glia — Olanda 1—0 ; Ungaria — R. D. 
Germană 4—1 ; Scoția — Elveția 
4—0 ; Bulgaria — U.R.S.S. 1—0 , 
Franța — Grecia 0—0.

© Înotători din 7 țări la 
„internaționalele" Româ
niei

Sîmbătă și duminică în bazinul a- 
coperit de la Cluj se vor desfășura 
întrecerile celei de-a opta ediții a 
campionatelor internaționale de na- 
tație ale României. La startul actua
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Acord de colaborare între Uniunea 
literalilor polonezi și Uniunea 

Scriitorilor din România
VARȘOVIA 10. — Coresponden

tul Agerpres I. Dumitrașcu, trans
mite : Cu prilejul semnării acordu
lui de colaborare între Uniunea li- 
teraților polonezi și Uniunea Scrii
torilor din Republica Socialistă Ro
mânia, în saloanele ambasadei Ro
mâniei la Varșovia a avut loc o în
tâlnire. Au participat Stanislaw Ko- 
sicki, adjunct al șefului secției pro
pagandă și agitație a C.C. al 
P.M.U.P., Czeslaw Centkowski, 
vicepreședinte al Uniunii literați- 
lor polonezi, M. Rusinek, director 
general al Agenției autorilor po

Combine de construcție cubană
pentru recoltarea

HAVANA 10. — Corespondentul 
Agerpres, V. Stamate, transmite ; 
In Cuba au fost construite primele 
două tipuri de combine auto
propulsate pentru recoltarea tres
tiei de zahăr. Combinele — una cu 
roți, alta cu șenile — pot recolta 
în 12 ore aproximativ 450 tone 
trestie de zahăr, înlocuind munca 
manuală grea a unei brigăzi de 
300 de „macheteros".

La probele făcute cu cele două 
combine au asistat Fidel Castro, 
prim-ministru al guvernului revo
luționar, prim-secretar al C.C. alCONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUISOCIALIST UNIFICAT DIN ITALIA

ROMA 10. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : Con
ferința națională a Partidului so
cialist unificat, convocată în ve
derea discutării programului elec
toral al acestui partid, și-a înche
iat lucrările.

După cum a reieșit din discuții, 
„răspunsul nou pentru problemele 
epocii noastre", pe care P.S.U. își 
propune să-l dea, se încadrează în 
limitele preconizării unei alter
native socialiste în țară, criticării 
„ferme și viguroase" a orientării 
democrat-creștinilor (principalul 
partid al actualei coaliții guverna
mentale de centru-stînga din care 
P.S.U. face parte) și unei „mai mari 

lei ediții vor fi prezenți sportive și 
sportivi din șapte țări : Austria. Bul
garia, Cehoslovacia, R. F. a Germa
niei, Iugoslavia, U.R.S.S.

® Leeds United în semifi
nalele C.O.T.

La Leeds s-a desfășurat returul 
meciului Leeds United — Glasgow 
Rangers, contînd pentru sferturile de 
finală ale „Cupei orașelor târguri" 
la fotbal. Victoria a revenit forma
ției Leeds United cu scorul de 2—0 
(2—0). In urma acestei victorii (în 
primul joc cele două echipe termi
naseră la egalitate 0—0), Leeds s-a 
calificat pentru semifinale.

® Spasski - Gheller 3-1
Cea de-a patra partidă a sferturi

lor de finală ale turneului candida- 
ților la titlul mondial de șah, dispu
tată Ia Suhumi între marii maeștri 
internaționali Boris Spasski și Efim 
Gheller, s-a încheiat cu victoria lui 
Boris Spasski. In prezent, scorul me
ciului este favorabil lui Spasski cu 
3—1 (două partide au fost cîștigate 
de Spasski, iar două s-au încheiat 
remiză).

® Meci internațional de box 
Ia Dinamo

Sala Dinamo din Capitală găzdu
iește sîmbătă 13 aprilie întîlnirea in
ternațională de box dintre echipele 
de juniori Dinamo București și 
Pristai Ruse (Bulgaria). în completa
rea galei, care va începe la ora 18,30. 
se vor disputa trei meciuri de tine
ret între pugiliști români și bulgari. 

lonezi, reprezentanți ai Ministeru
lui Culturii și Artei, M.A.E., autori, 
oameni de știință și artă.

Au fost prezenți scriitorii Radu 
Boureanu și Matin Preda.

La întîlnire a participat ambasa
dorul României la Varșovia, T. Pe
trescu.

Planul de colaborare semnat pe 
anii 1968—1969 prevede schimburi 
de vizite ale scriitorilor, schimb de 
traducători pe o perioadă de 6 luni 
pentru specializare, participări la 
diverse manifestări.

trestiei de zahăr
P.C. din Cuba, și alți conducători 
de partid și de stat. Luind cuvîntul 
cu acest prilej, Fidel Castro a 
anunțat că pînă în anul 1970 în 
Cuba vor fi construite aproximativ 
1 000 de combine autopropulsate, 
care vor asigura mecanizarea com
pletă a recoltării trestiei de zahăr 
în principalele zone agricole ale 
țării. El a spus că aceste combine 
sînt „cel mai mare succes al in
dustriei mecanice cubane și au o 
importanță deosebită pentru eco
nomia țării".

autonomii" a Italiei față de Statele 
Unite ale Americii. Majoritatea 
participanților la conferință s-au 
pronunțat pentru continuarea, după 
alegeri, a formulei coaliției de cen
tru-stînga și — menținîndu-și punc
tul de vedere că blocurile militare 
opuse trebuie depășite — s-au pro
nunțat, totuși, pentru menținerea 
alianțelor actuale, neexcluzînd o re
vizuire a N.A.T.O.

Reprezentantul curentului de 
stînga din P.S.U., Riccardo Lom
bardi, denunțînd pericolele pe care 
le prezintă pactul N.A.T.O., s-a 
pronunțat pentru abolirea acestuia 
și pentru un nou curs în politica 
internă italiană.

TURIȘTI
j DE PESTE HOTARE

Iln cursul ultimei săptămîni, pes
te 2 000 de turiști sosiți din Anglia, 
Bulgaria, Danemarca, Franța, Ii. F.

Ia Germaniei, Iugoslavia, Finlanda, 
Polonia/și Uniunea Sovietică au 
fost oaspeții Capitalei, stațiunilor 

(Predeal și Poiana Brașov, precum 
și ai litoralului.

Zilele acestea, 200 de turiști ve- 
Iniți din Elveția, Franța și Italia 

participă la excursii combinate ale 
căror itinerare cuprind orașul 

I București și stațiuni de pe Valea
Prahovei, iar 900 de oaspeți veniți 

Idin R. F. a Germaniei și din țările 
nordice urmează tratamente tera
peutice cu nămol maritim în sta- 

I țiuni de pe litoral. In cadrul unui
circuit turistic prin țara noastră, 
40 de turiști de la Institutul de 

1 economie și politică agrară din
Bologna vor vizita diferite locali
tăți, precum și ferme de stat, sta- 

Ițiuni experimentale agricole și in
stitute de cercetări ale Consiliului 
Superior al Agriculturii.

■ (Agerpres)

LOTO Autoturisme și excursii la „Tragerea primăverii"
La „Tragerea primăverii" la 

LOTO, din 12 aprilie, partici
panta au șanse de a obține 
premii importante. Adminis
trația de stat Loto-Pronosport 
oferă cîștigătorilor autoturisme 
„Fiat 1 800", „Moskvici 408" 
și „Renault Gordini" în nu
măr nelimitat, iar prin tra
gere la sorți încă 10 autoturis
me de diferite mărci. (La con
cursurile și tragerile din ianua
rie — martie au fost atribuite 
cîștigătorilor 250 de autoturis
me).

La „Tragerea Primăverii" 
se mai acordă 70 de excursii 
cu autocarul în Austria. Cu 
un bilet de 10 lei se poate 
participa la toate extragerile.

PRONOEXPRES
| NR. 15 DIN IO APRILIE 1968

EXTRAGEREA I : 6 37 10 45 38 48 
I — 34 23.

Fond de premii : 429 424 lei.
Extragerea a Il-a : 48 33 14 47 42 

1 25 — 46 9.
Fond de premii : 322 132 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

8 miercuri 17 aprilie 1968, în Bucu
rești.
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încheierea Sesiunii extraordinare 
a Consiliului General al. F. S. M.
MOSCOVA 10. — Corespondenții

noștri, N. Cristoloveanu și S. Podi- 
nă, transmit : Miercuri s-au înche
iat lucrările sesiunii extraordinare a 
Consiliului General al F.S.M., la care 
au luat parte reprezentanți a 43 
de centrale sindicale naționale afi
liate la F.S.M., invitați și observa
tori din partea a 41 de centrale sin
dicale neafiliate, autonome și ai u- 
nor organizații sindicale internațio
nale.

Din tara noastră a participat o 
delegație a sindicatelor, condusă de 
tovarășul Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., membru al Consiliului Ge
neral al F.S.M.

Participantii la sesiune și-au ex
primat solidaritatea deplină cu cau
za dreaptă a poporului vietnamez, 
au condamnat agresiunea imperialis
tă a S.U.A. în Vietnam.

Sesiunea a examinat căile și mij
loacele concrete prin care sindica
tele, indiferent de afiliere, toti oa
menii muncii din întreaga lume pot 
să contribuie mai activ la întărirea 
unității de acțiune, extinderea și 
diversificarea formelor de luptă îm
potriva agresiunii americane în 
Vietnam. în cursul dezbaterilor, vor
bitorii au dat o înaltă prețuire abne
gației cu care întregul popor viet
namez își apără independenta și șu- 
veranitatea națională împotriva a- 
■mestecului în treburile sale in
terne.

Consiliul General al F.S.M. a a- 
doptat o rezoluție generală, cu pri
vire la căile și metodele de spriji
nire a poporului vietnamez, care 
cheamă pe oamenii muncii din în
treaga lume să lupte pentru înceta
rea imediată a agresiunii americane 
pe întregul teritoriu al Vietnamului, 
retragerea trupelor americane din 
Vietnamul de sud, rezolvarea pro
blemei vietnameze pe baza propu
nerilor guvernului R. D. Vietnam și 
Frontului National de Eliberare din 
Vietnamul de sud. Consiliul a a- 
dresat, de asemenea, un mesaj eroi
cului popor din Vietnam în care se 
arată că F.S.M., Uniunile sindicale 
internaționale și alte organizații sin
dicale, care au participat la sesiune, 
vor face tot posibilul .pentru a ob
ține încetarea deplină 'și definitivă 
a agresiunii americane. în cadrul se
siunii a fost, adoptat, de asemenea, 
un apel către toti muncitorii și

PROGRAMUL DE ACȚIUNE

AL PARTIDULUI COMUNIST

DIN CEHOSLOVACIA
FRAGA 10 (Agerpres). — După 

cum transmite C.T.K., presa ceho
slovacă a publicat Programul de ac
țiune al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

Partidul, se arată în program, se 
bazează și se va baza și în viitor 
pe rolul clasei muncitoare în con
strucția socialistă, pe țărănimea co
operatistă, legată în mod organic de 
clasa muncitoare, pe intelectualitatea 
populară, socialistă. Baza orînduirii 
de stat cehoslovace o constituie con
viețuirea liber consimțită, pe bază 
de egalitate în drepturi, a cehilor și 
slovacilor.

Subliniind rolul conducător al par
tidului, programul se referă la mă
surile pe care C.C. al P.C. din Ceho
slovacia le-a luat în vederea dezvol
tării democrației socialiste.

în program se prevede începerea 
neîntîrziată a muncii pentru pregă
tirea unei noi constituții a R.S. Ceho
slovace al cărei proiect să fie dez
bătut în mod public, astfel încît, în
dată după congresul partidului, să 
poată fi supus dezbaterii Adunării 
Naționale.

Referindu-se la probleme ale dez
voltării economice, în program. se 
arată că este necesar să se pună ca
păt unei abordări schematice, sim
pliste care a existat față de crearea 
structurii organizatorice a producției 
și a comerțului. Se menționează că 
structura întreprinderilor trebuie să 
fie diversificată, că trebuie să se 
prevadă dezvoltarea unor întreprin
deri socialiste mici și mijlocii, a că
ror importanță constă în primul 
rînd în completarea producției, în 
îmbogățirea rapidă a pieței cu nou
tăți și în a reacționa în mod elastic 
față de diferitele cerințe ale bene
ficiarilor.

Programul subliniază importanta 
pe care o are în conducerea econo
miei o politică chibzuită în domeniul 
tehnicii care să se bazeze pe ana
liza progresului realizat pe plan 
mondial.

Structura economică a Ceho
slovaciei, nivelul ei tehnic, concen
trarea și specializarea trebuie, să fie 
astfel dezvoltate încît să reacționeze 
mai rapid la schimbările economice 
din țară și din lume.

Baza dezvoltării relațiilor econo
mice internaționale — se arată in 
program — va fi și pe viitor cola
borarea economică cu Uniunea So
vietică și cu celelalte țări socialiste, 
în special cu statele membre ale 
C.A.E.R. Vom sprijini în mod activ 
dezvoltarea relațiilor economice cu 
toate celelalte țări ale lumii care 
sînt interesate în această dezvoltare 
pe baza egalității în drepturi, a avan
tajului reciproc și fără discriminări.

în continuare, programul se ocupă 
de probleme ale nivelului de trai, 
subliniindu-se importanța rezolvării 
problemei construcției de locuințe și 

membrii de sindicat din lume de a 
intensifica sprijinul acordat poporu
lui vietnamez și o scrisoare des
chisă către oamenii muncii din S.U.A. 
în care se exprimă convingerea că 
ei vor cere guvernului Statelor U- 
nite respectarea drepturilor po
porului vietnamez, a acordurilor de 
la Geneva. încetarea bombardamen
telor și altor acte de război împo
triva R.D.V., retragerea trupelor și 
tehnicii militare din Vietnamul de 
sud.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul Renato Bitossi, președintele 
F.S.M.

Seara, în sala cinematografului 
„Oktiabr" din Moscova, a avut loc 
un miting de solidaritate cu po
porul vietnamez, la care au parti
cipat reprezentanții sindicali la se
siunea extraordinară a Consiliului 
General al F.S.M., precum si oa
meni ai muncii din Moscova.

La miting au luat cuvîntul pre
ședintele F.S.M., reprezentanții sin
dicatelor din Vietnamul de nord și 
de sud și alți conducători ai unor 
centrale sindicale naționale din di
ferite regiuni ale lumii.

fATA DE DEC1ARATIA R. 0. VIETNAM
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PARIS 10 (Agerpres). — Guver
nul francez a făcut cunoscut 
miercuri, prin intermediul purtă
torului de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe, poziția sa față 
de declarația din 3 aprilie a gu
vernului R. D. Vietnam cu privire 
la limitarea bombardamentelor de 
către S.U.A. asupra Vietnamului 
de nord. în declarație se subliniază 
că „apropiatele contacte între re
prezentanții R. D. Vietnam și cei 
ai S.U.A. reprezintă o speranță în 
ce privește restabilirea păcii în 
sud-estul Asiei". „Franța, care a 
considerat întotdeauna că războiul 
în această regiune a lumii poate 

a reducerii săptămînii de lucru la 
cinci zile.

Referindu-se la activitatea inter
națională, programul arată că R. S. 
Cehoslovacă va formula propria sa 
poziție față de problemele fundamen
tale ale politicii mondiale, pornind 
de la raportul real dintre forțele in
ternaționale și de la conștiința că 
ea constituie o parte integrantă ac
tivă a procesului revoluționar din 
lume. Orientarea fundamentală a po
liticii externe cehoslovace este alian
ța și colaborarea cu Uniunea Sovie
tică și cu celelalte state socialiste. 
R. S. Cehoslovacă tinde ca relațiile 
de prietenie cu aliații săi — țările 
comunității socialiste mondiale — să 
se adîncească și pe viitor, pe baza 
respectului reciproc, a suveranității, 
egalității în drepturi și solidarității 
internaționaliste.

în ce. privește țările capitaliste cu 
o înaltă dezvoltare va fi promovată 
o politică activă de coexistență paș
nică. Poziția geografică a Cehoslova
ciei, la fel ca și nevoile și posibili
tățile ei industriale, impune promo
varea unei politici europene mai ac
tive, îndreptată spre dezvoltarea re
lațiilor reciproc avantajoase cu toate 
statele și organizațiile internaționale 
și spre asigurarea securității colec
tive a continentului european. Se va 
porni în mod consecvent de la exis
tența celor două state germane, de la 
realitatea că R.D.G., ca prim stat so
cialist de pe teritoriul german, este 
un factor important al păcii în Eu
ropa, de la necesitatea de a sprijini 
forțele realiste din R.F.G. și totodată 
de a contracara tendințele neonaziste 
și revanșarde din această țară. Po
porul cehoslovac dorește să trăiască 
în pace cu toate popoarele. El in
tenționează să dezvolte relații bune 
și să colaboreze cu toate statele în 
interesul consolidării păcii, securită
ții internaționale și al încrederii re
ciproce în domeniile economic, cul
tural, științific și tehnic.

Politica noastră externă nu a fo
losit toate posibilitățile de a acționa 
activ, nu a formulat cu inițiativă po
ziția sa proprie în ce privește o se
rie de probleme internaționale im
portante. Comitetul Central al P.C. 
din Cehoslovacia, Adunarea Naționa
lă, guvernul și ministerul corespunză
tor trebuie să lichideze rapid aceste 
neajunsuri și să urmărească sistema
tic ca politica noastră externă să ex
prime întru totul atît interesele na
ționale cît și cele internaționale ale 
Cehoslovaciei socialiste.

Partidul Comunist din Cehoslova
cia va acționa mai activ în domeniul 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale. Vom acorda o impor
tanță deosebită relațiilor de prietenie, 
consultărilor reciproce și schimbului 
de experiență cu P.C.U.S., cu parti
dele comuniste și muncitorești ale co
munității socialiste, cu toate celelalte 
partide comuniste frățești.

Vizita delegației
Marii Adunări Naționale 

în Iugoslavia
BELGRAD 10 — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
în cursul zilei de miercuri, dele
gația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. președintele Marii 
Adunări Naționale, a vizitat regiu
nea Barania din R.S. Croația.

La gara Osiek, oaspeții români 
au fost întîmpinați de Mio Brkici, 
vicepreședintele Skupștinei . orășe-

Bilanțul tulburărilor 
rasiale din

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Știrile transmise miercuri seara de 
agențiile de presă indică o scăde
re a tensiunii în majoritatea ora
șelor americane afectate de tul
burările declanșate după asasina
rea liderului integraționist Martin 
Luther King. Capitala S.U.A., Wa
shington, și-a recăpătat aspectul 
normal, cu excepția cartierelor de
vastate în cursul incidentelor care 

lua sfîrșit în condiții de echitate 
și demnitate, nu poate decît să se 
bucure de evoluția care începe. Ea 
consideră că hotărîrea guvernului 
R. D. Vietnam a făcut să progre
seze perspectivele unei reglemen
tări a acestui conflict și speră că 
contactele dintre cele două părți 
deschid posibilitatea unor viitoare 
convorbiri care vor duce la înce
tarea totală și necondiționată a 
bombardamentelor S.U.A. asupra 
teritoriului R. D. Vietnam,' la 'ini 
ceperea unor negocieri menite să 
restabilească pacea în Indochina 
în conformitate cu acordurile de 
la Geneva din 1954“.

Portul Yokosuka (Japonia). — Peste 4 500 de persoane au organizat o puternică demonstrație împotriva pre
zenței în acest port, a unor submarine americane cu încărcătură nucleară Demonstrația s-a desfășurat sub 
lozincile : „Americani, afară din Japonia și Vietnam* și „Nu vom permite ca Japonia să fie transformată 

într-o bază nucleară'’

canada Semnificația desemnării)
* ’ • I

noului premierDupă aproape patru lunî, cursa 
pentru succesiune la conducerea par
tidului liberal și a guvernului cana
dian, deschisă prin anunțarea retra
gerii premierului Pearson, s-a în
cheiat. La capătul a trei zile de dez
bateri, convenția națională a parti
dului liberal canadian, întrunită la 
„Cow Palace" din Ottawa, a ales în 
funcția de lider al partidului pe mi
nistrul ' justiției, Pierre Elliott Tru
deau, care va deveni astfel, în mod 
automat, cel de-al 21-lea premier al 
Canadei.

Hotărîrea luată de primul ministru 
Pearson la mijlocul lunii decembrie 
a declanșat, după cum se știe, o vie 
activitate în rîndul partidului libe
ral. Nu mai puțin de 15 candidați, 
dintre care opt miniștri ai guver
nului federal, au încercat să obțină 
sufragiile celor 2 476 delegați pre- 
zenți la convenție. Dar, de fapt, doi 
erau protagoniștii principali : minis
trul de externe. Paul Martin, și mi
nistrul justiției, Pierre Elliott Tru
deau. Primul era prezentat de presă 
ca un politician experimentat, a_că- 
rui bogată activitate parlamentară ar 
putea să ducă la evitarea unor gre
șeli de genul aceleia care a permis 
înfrîngerea guvernului. AI doilea, 
era înfățișat ca omul tînăr și dina
mic, care ar putea să dea un nou 
elan partidului, să propună o politică 
originală de natură să aducă cîști- 

nești, și de alte persoane oficiale 
Apoi, delegația a vizitat mai multe 
secții ale combinatului agro-indus- 
trial „Belie". Directorul general 
al combinatului, Viekoslav Cikai, 
a vorbit despre realizările acestei 
unități, care se întinde pe o supra
față de 36 000 hectare.

Seara, președintele Skupștinei 
comunale din Beli Manastir, Bela 
Șagi, a oferit un dineu în cinstea 
delegației parlamentare române.

S. U. A.
au avut loc la sfîrșitul săptămînii 
trecute și care s-au soldat cu pa
gube de peste 13 milioane dolari. 
Efectivele trupelor federale mobi
lizate pentru a întări forțele de 
ordine din oraș au fost reduse. Pa
trule continuă să circule însă în 
centrul Washingtonului. Tensiunea 
a scăzut și la Chicago, Phila
delphia, precum și la Baltimore, 
oraș în care în timpul nopții de 
duminică spre luni au fost aduși 
10 000 de soldați pentru a restabili 
ordinea.

Situația continuă să se mențină 
încordată însă la Wilmington, Kan
sas /City și în două cartiere din 
New York — Harlem și Browns
ville.

Un bilanț transmis de agenția 
United Press International arată că 
în timpul celor șase zile de tulbu
rări au fost ucise 38 de persoane, 
iar 2 248 au fost rănite. Numă
rul arestaților se ridică la 18 831. 
Poliția din orașele afectate de tul
burări a fost întărită cu aproape 
20 000 de militari ai trupelor fe
derale și 37 000 de membri ai Găr
zii naționale.

Comentînd evenimentele din ul
timele zile, ziarul „Washington 
Post" constată că „Washingtonul 
trebuie să ducă un război pe două 
fronturi — în Vietnam și în in
teriorul țării, ceea ce ar putea e- 
puiza rezervele strategice . ameri
cane". Asemenea măsuri de des.-; 
fășurare de forțe, scrie ziarul, sînt 
fără precedent în istoria Statelor 
Unite.

guri de voturi față de programul 
opoziției conservatoare.

Pînă la urmă, după cum s-a vă
zut, balanța a înclinat asupra, celui 
de-al doilea'. De ce ? Răspunsul la 
această întrebare trebuie căutat în 
situația existentă pe scena politică 
canadiană si mai ales în rîndul par
tidului liberal. Decizia de retragere 
a premierului Pearson nu își are 
astfel izvorul numai în considerente 
de ordin exclusiv personal, cum s-a 
încercat să se acrediteze în anumite 
cercuri politice. Ea se datorește mai 
ales pierderii de viteză pe care par
tidul și guvernul liberal o înregis
trează de mai mult timp. Preluînd 
conducerea tării în urmă cu cinci 
ani, guvernul liberal, minoritar în 
parlament, a fost pus în imposibili
tate de a-și înfăptui punctele din 
program datorită activității ..sistema
tic negative" a opoziției. în plus, 
schimbarea de lider, intervenită în 
toamna trecută în rîndul conservato
rilor și care a afirmat poziții mai 
maleabile în principalele probleme 
ale Canadei, Ie-a adus acestora un 
sprijin important din partea opiniei 
publice, ceea ce s-a reflectat în re-

Orientu! ApropiatConsultări diplomatice
CAIRO 10 (Agerpres). — Mah

mud Riad, ministrul afacerilor ex
terne al R.A.U., s-a întîlnit cu am
basadorii țărilor arabe acreditați 
la Cairo pe care i-a informat des
pre rezultatele întrevederilor sale 

■cu Gunnar Jarring, trimis special 
al secretarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat, și despre acti
vitatea diplomatică a guvernului 
egiptean în problemele referitoare 
la situația din Orientul Apropiat, re
latează agenția M.E.N.

TEL AVIV 10 (Agerpres). — Mi
nistrul izraelian al afacerilor exter
ne Abba Eban a avut convorbiri cu 
ambasadorul S.U.A. în Izrael, Wool
worth Barbour, la cererea acestuia.

AMMAN 10 (Agerpres). — Re
gele Iordaniei, Hussein, a convocat 
pe primul ministru Talhouni și pe 
ministrul de stat al afacerilor exter
ne, Rifai — anunță A.F.P. Ministrul 
de externe iordanian a avut convor
biri cu ambasadorul S.U.A. la Am
man, Harrison Symmes.COMUNICAT COMUN
CU PRIVIRE LA CONVORBI
RILE DINTRE DELEGAȚIILE 
P. C. FRANCEZ Șl P. C. MA

ROCAN
PARIS 10. — Corespondentul A- 

gerpres, Al Gheorghiu, transmite i 
La invitația Partidului Comunist 
Marocan, o delegație a Partidului 
Comunist Francez, condusă de 
Raymond Guyot, membru al Bi
roului Politic, și Andre Stil, mem
bru al Comitetului Central, a făcut 
o vizită în Maroc.

In comunicatul comun publicat 
la încheierea vizitei, delegațiile ce
lor două partide și-au exprimat 
solidaritatea cu lupta eroică a po
porului vietnamez împotriva agre
siunii imperialiste americane, spri
jinind fără rezerve poziția R. D. 
Vietnam și Frontului Național de 
Eliberare.

Delegațiile au exprimat solidari
tatea cu lupta dusă de forțele pro
gresiste și de popoarele arabe pen
tru apărarea independenței lor.

Cele două partide au hotărît să 
strîngă relațiile frățești între ele, 
aducîndu-și contribuția la întărirea 
unității partidelor comuniste și 
muncitorești, pe baza principiilor 
independenței, egalității în drep
turi și internaționalismului prole
tar.

zultatele sondajelor de opinie. Astfel, 
liberalii au fost și ei nevoiți să se 
gîndească la un nou lider, «care să 
constituie un oponent redutabil în 
raport cu conducătorul conservato
rilor.

Prezentînd un program axat în
deosebi pe necesitatea menținerii u- 
nității naționale, a adaptării institu
țiilor federale în așa fel încît ele să 
reflecte fidel caracterul binațional al 
țării, ministrul justiției, Trudeau, și-a 
cîștigat foarte multi simpatizant! atît 
în provinciile de origine engleză, cît 
și în Quebec. Pentru multi canadieni 
el a devenit în scurt timp „omul care 
ar putea rezolva mai bine criza ca
nadiană" (raporturile dintre cele două 
comunități lingvistice ca și legătu
rile dintre guvernul federal și cele 
10 provincii — n.a.), menținînd „un 
guvern federal puternic și totodată 
dînd federalismului o nouă orienta
re" (Le Monde). Așa s-a făcut, se 
pare, că în actuala situație din partid 
și din tară Trudeau a fost conside
rat ca succesorul cel mai potrivit al 
lui Pearson.

Desigur, în fața noului premier, 
care își va prelua în mod oficial

ZIUA INTERNAȚIONALĂ

A FOȘTILOR DFTINOTI SI 0EPORTATI
J > > > J>

POLITICI ANTIFASCIST!
Cu 23 de ani in urmă, la 11 apri

lie 1945, deasupra ruinelor ultimu
lui lagăr de concentrare nazist de 
la Buchenwald, ale cărui ziduri se 
prăbușeau sub loviturile armatei 
sovietice, se înălța hotărîrea fer
mă și mobilizatoare a întregii o- 
meniri iubitoare de pace de a ac
ționa pentru ca ororile fascismului 
să nu se mai repete. Era hotărî
rea fermă și mobilizatoare a po
poarelor care plătiseră nazismu
lui prețul inestimabil al unor în
delungi suferințe, îndurate în nu
mele idealurilor de libertate, dem
nitate umană, democrație și pro
gres social. 11 aprilie a devenit 
de atunci Ziua internațională a 
foștilor luptători antifasciști, a vic
timelor și deținuților care au cu
noscut ororile fascismului, grupați 
în „Federația internațională a lup
tătorilor din rezistență' — F.I.R.

In perioada postbelică, supra
viețuitorii rezistenței antifasciste, 
ai lagărelor naziste și-au făcut 
auzit glasul cu tot mai multă tă
rie în problemele majore ale con-

agențiile de presă
transmit:
—.1I.IMI11IMW ,IMI W WPJW-Mmu <J «U

La 9 aprilie, ambasadorii 
Republicii Socialiste Româ
nia la Moscova, Londra și 
Washington au depus la gu
vernele Uniunii Sovietice, 
Marii Britanii și respectiv 
Statelor Unite instrumentele 
de ratificare de către Republica 
Socialistă România a Tratatului cu 
privire la principiile care guvernea
ză activitatea statelor în explorarea 
și folosirea spațiului extraatmosferic, 
a Lunii și altor corpuri cerești. Cele 
trei, guverne sînt desemnate prin Tra
tat depozitare ațe acestuia.

Reluarea relațiilor diploma
tice ale Angliei cu Algeria, 
Mali, Congo (Brazzaville) și 
Mauritania a fost anunțată miercuri 
de ministrul de externe britanic. Cu 
excepția Tanzaniei, relațiile diploma
tice ale Angliei sînt acum restabilite 
cu toate țările, africane, care au între
rupt aceste legături în 1965, pentru a 
protesta împotriva politicii guvernului 
britanic în problema rhodesiană. An
glia nu a restabilit încă relațiile diplo
matice cu Irakul și Siria, relații pe 
care cele două țări le-au rupt anul 
trecut, după conflictul arabo-izraelian.

Sub presiunea oamenilor 
muncii din Venezuela și a o- 
pinlei publice din întreaga 
lume, președintele republicii, Râul 
Leoni, a semnat un decret prin care 
a comutat pedeapsa de 10 ani în
chisoare a lui Eduardo Machado, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist din Venezuela, 
în arest la domiciliu. Eduardo Macha
do a fost arestat în octombrie 1963 
împreună cu alți lideri ai partidului 
comunist, încălcîndu-se imunitatea 
parlamentară;

Grupuri de luptători din ar
mata de guerilă au pătruns 
adînc pe teritoriul Rhodesiei 
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funcția la 23 aprilie, rămin deschise N 
aceleași probleme care l-au confrun- H 
tat și pe Pearson. La cele amintite n 
se adaugă : relațiile atît de complexe H 
cu vecinul din sud (S.U.A.), dificul- | 
tătile economice care se fac simtite 
în economie și, nu în ultimul rînd, I 
situația din parlament, unde guver- | 
nul poate fi pus în minoritate în ■ 
orice moment. Noul premier nu a ■ 
luat încă nici o atitudine oficială B 
față de aceste probleme interne. în | 
schimb, încă de duminică au fost 
relevate declarațiile sale de politică | 
externă. în cadrul unei conferințe de | 
presă, Trudeau a arătat că politica B 
externă a Canadei se cere complet ■ 
reevaluată. Acest lucru este pus în a 
legătură îndeosebi cu politica tării în S 
cadrul N.A.T.O., din care Canada _ 
face parte. Pe de altă parte, Tru- | 
deau a exprimat speranța că vor fi I 
stabilite relații bune cu Franța, ară- 
tînd că „ar fi fericit să se întîineas- I 
că cu generalul de Gaulle, dacă acest 9 
lucru va fi necesar și dacă președin- ■ 
tele Republicii Franceze va manifes- n 
ta o dorință în acest sens'*. Evident, | 
aceste declarații aduc nuanțe noi în | 
politica externă canadiană tradițio- 
nală. Cum se vor concretiza aceste B 
declarații, încotro va evolua această B 
politică, iată întrebări la care numai B 
viitorul va putea răspunde.

Radu BOGDAN «

temporaneității, militînd neobosit 
pentru promovarea idealurilor de 
pace și prietenie între popoare. 
Alături de opinia publică mon
dială, de toți oamenii de bună 
credință din lume care luptă pen
tru înlăturarea pericolului unei noi 
conflagrații mondiale, luptătorii 
din rezistență, în rîndurile cărora 
se înscriu și luptătorii antifasciști 
din România, cer cu fermitate în
cetarea imediată a agresiunii a- 
mericane din Vietnam, își expri
mă admirația și solidaritatea față 
de lupta eroică a poporului viet
namez, care trebuie să fie lăsat 
să-și făurească propria istorie în 
pace și independență.

Cinstind memoria victimelor 
fascismului, foștii luptători din re
zistență din țara noastră, întregul 
nostru popor, milioane de oameni 
de pretutindeni își reafirmă în a- 
ceastă zi hotărîrea de a lupta 
neobosit pentru pace și securi
tate internațională, împotriva 
reînvierii fascismului.

și au angajat lupte la aproximativ 100 
km de Salisbury, capitala și sediul 
guvernului rasist rhodesian, arată un 
comunicat publicat în capitala Tan
zaniei de gruparea patriotică rhode
siană „Zapu“ și Congresul național 
african, partid interzis în Republica 
Sud-Africană.

Convorbiri iugoslavo-indo- 
neziene. La Djakarta au început 
convorbirile oficiale între o delegație 
economică iugoslavă, condusă de Alek
sandar Grlicikov, membru al Veceî 
Executive Federale, și o delegație a 
guvernului indonezian, condusă de 
Ashari Danudirdjo, ministrul industriei 
grele, al industriei ușoare și ener
geticii. Cele două delegații discută 
probleme privind relațiile economice 
dintre Iugoslavia și Indonezia.

La Atena a fost difuzat un 
document al Comltețu»hl In
ternațional al Cnîțî\ /Roșii 
(C.I.C.R.) cu privire la condițiile de 
trai ale deținuților politici greci, în 
care se cere luarea unor măsuri ime
diate pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale deținuților. Acest docu
ment a fost întocmit de o comisie a 
C.I.C.R., în urma vizitării închisorilor 
și lagărelor de pe insulele Yaros și 
Leros.

La Tokio a fost semnat pro
tocolul comercial sovleto-ța- 
ponez pe anul 1968. Documen
tul prevede o nouă extindere a schim
burilor de mărfuri dintre cele două 
țări.

O expoziție de fotografii, 
intitulată „România azi', a 
fost deschisă în orașul fin
landez Lahti, sub auspiciile Aso
ciației de prietenie Finlanda-România. 
La festivitatea care a avut loc cu a- 
cest prilej au participat primarul ora
șului, J. Santero, personalități politice 
și culturale, oameni de artă, ziariști, 
precum și atașatul cultural al Amba
sadei Republicii Socialiste România 
în Finlanda.

La Belgrad a sosit o dele
gație economică japoneză 
condusă de Yoshimi Nitta, vicepre
ședintele Asociației japoneze pentru 
sprijinirea comerțului cu U.R.S.S. și 
cu țările din Europa răsăriteană. De
legația va avea convorbiri cu repre
zentanții guvernului iugoslav cu pri
vire la dezvoltarea schimbului de 
mărfuri și colaborarea industrială fi 
tehnică.

Asupra Noii Zeelande s-a a- 
bătut un uragan care a provo
cat mari daune. In capitala țării, 
Wellington, viteza vîntului a atins 
peste 170 kilometri pe oră. Sute de 
clădiri au fost distruse, rețelele elec
trice au fost avariate, iar comunicații!» 
telegrafice și telefonice sistate.

Coastele nordice și estice 
ale Islandei sînt amenințate 
de o primejdie necunoscută 
de această țară în ultimul se
col — gheața arctică. Masele do 
gheață din Oceanul Arctic, care d', 
obicei ajung pînă la jumătatea dis
tanței între Groenlanda și Islanda, au 
ajuns de data aceasta în apele coaste
lor Islandei, blocînd orice circulați# 
maritimă.
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