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Republicii Somalia

Miercuri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat, împreună cu tova
rășii Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, și Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a primit pe to
varășul Arturo Guzman, ministrul 
minelor, combustibilului și meta
lurgiei, conducătorul delegației gu-

vernamentale cubaneze, care se 
află în vizită în țara noastră.

La primire a luat parte Bujor 
Almășan, ministrul minelor.

A fost de față Manuel Yepe Me
nendez, ambasadorul Republicii 
Cuba la București.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea colabo
rării dintre cele două popoare, pre
cum și aspecte ale situației inter
naționale.

Gheorghe PETRESCU
Prim-secretar al Comitetului județean de partid, 

președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean provizoriu Dolj

Deschiderea
Larga dezbatere publică a proiec

tului noului cod penal a contribuit 
la sublinierea deosebit de pregnantă 
a importantei întăririi legalității 
socialiste, ca una din cerințele ma
jore ale dezvoltării orînduirii noas
tre socialiste. Preocuparea sistema
tică manifestată 
rea democrației 
tărirea legalității 
cuprinzătoarea și 
țiune desfășurată de 
partidului pentru 1 
vieții economice și sociale.

Documentele Congresului al IX-lea 
al P.C.R. au subliniat că dezvol
tarea continuă a democrației noas
tre socialiste face necesară întă
rirea legalității, îmbunătățirea ra
porturilor dintre organele de stat și 
cetățeni. Reliefînd că legile tării noas
tre servesc înfloririi patriei, bunăstă
rii celor ce muncesc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că „organele de 
stat, justiția au îndatoriri de mare 
însemnătate în apărarea cuceririlor 
revoluționare ale oamenilor muncii, 
a tuturor legilor statului împotriva 
acelora care atentează la interesele 
celor ce muncesc, ale cauzei socia
lismului ; întreaga lor activitate 

itrebuie să fie pătrunsă de grija față 
de om, de spiritul răspunderii pen
tru respectarea legalității socialiste".

Respectarea legilor, dezvoltarea 
conștiințe! socialiste a maselor, 
creează condiții favorabile de mani
festare a democrației, după cum nu
mai existenta unui climat democra
tic, aplicarea principiilor democra
tice proprii orînduirii noastre, che- 
zăsuiesc adoptarea unor legi care să 
exprime nevoile societății și ale ce
tățenilor.

Laborioasa muncă inițiată de 
partid, cu concursul celor mai com
petent specialiști și consultarea 
largă a maselor, pentru elaborarea 
noului cod penal, pe baza concluzii
lor ce se desprind din experiența 
construcției socialiste în tara noas
tră, precum și din studierea legisla
ției de specialitate de peste hotare, 
constituie o expresie concludentă a 
preocupării permanente a conducerii 
partidului pentru întărirea legalită
ții socialiste, concretizarea în forme 
juridice a normelor vieții sociale.

Atît proiectul noului cod penal, cit 
și întreaga noastră legislație, cre
ează un cadru juridic eficace pus 
în slujba apărării noii orînduiri so
ciale și a cuceririlor revoluționare ale 
poporului și garantează, totodată, în
făptuirea principiilor democrației so
cialiste, asigură apărarea omului, a 
drepturilor sale, a securității perso
nale, a avutului său, a avuției, na
ționale. Astfel ele slujesc obiectivele 
fundamentale a!e politicii partidulni 
ți statului nostru, corespund cerințe
lor actuale ale întăririi statului so
cialist, realizării rolului său în opera 
de desăvîrșire a construcției socia
liste. Tocmai de aceea au o deose
bită însemnătate prevederile proiec
tului noului cod penal referitoare la 
apărarea intereselor și securității sta
tului socialist, scutul de nădejde al 
națiunii, al tuturor cetățenilor, ca și 
Ia apărarea proprietății socialiste, te
melia dezvoltării economiei naționale 
și a creșterii bunăstării celor ce mun
cesc. Cu cit va fi mai temeinic asi
gurată apărarea intereselor societă
ții în ansamblul ei, cu atît vor fi a- 
sigurate condițiile necesare exerci
tării depline a drepturilor democra
tice ale cetățenilor, satisfacerii nevoi
lor acestora.

Evoluția socială a României, îndeo
sebi în primii ani după eliberarea 
țării, a fost caracterizată printr-o as
cuțită luptă de clasă, în cursul că
reia masele muncitoare în frunte cu 
partidul comunist au înfrînt rezis
tenta claselor exploatatoare, au cu
cerit puterea economică și politică, 

în bătăliile de clasă conduse de 
partid împotriva reacțiunii sprijini
te de cercurile reacționare de peste 
hotare, un rol important a revenit 
organelor de securitate și celorlalte 
organe ale Ministerului Afacerilor 
Interne, precum și justiției, procu
raturii etc. O înaltă apreciere a a- 
cordat partidul. întregul popor, aces
tor organe, contribuției lor la proce
sul revoluției și construcției socialiste, 
în decursul anilor însă s-au comis și 
unele abuzuri și încălcări ale legali
tății socialiste, măsurile luate față de 
unii cetățeni nu au fost justifi
cate de acțiunile acestora. Interpre
ting și aplicînd legile în mod subiec
tiv, după bunul lor plac, unele cadre 
au nesocotit faptul că în orînduirea 
socialistă legea este expresia voinței 
Întregului popor și nimănui, indife-

față de dezvolta- 
socialiste, de in
se încadrează în 

multilaterala ac- 
! conducerea 
perfectionarea

rent de funcție, nu-i este îngăduit s-o 
încalce sau s-o aplice discriminatoriu.

După cum este cunoscut, con
ducerea partidului a acționat cu 
fermitate și perseverență pen
tru a asigura întărirea legalității 
în toate domeniile vieții social-eco- 
nomice. a imprimat în activitatea 
organelor de partid si de stat un 
înalt spirit de răspundere în respec
tarea legilor tării, a drepturilor și 
intereselor cetățenilor. In ultimii ani, 
Comitetul Central a adoptat un 
șir de măsuri pentru stricta apă
rare a legalității, a promovat o 
atitudine de intransigentă față 
de orice încălcare a acesteia. 
Problemele activității Ministerului 
Afacerilor Interne, ale procuraturii 
și justiției, au fost dezbătute în ple
nare ale Comitetului Central, în șe
dințe ale Comitetului Executiv și Se
cretariatului C.C., ale Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri ; con
ducătorii partidului si statului au 
participat Ia consfătuiri cu activul 
de bază al M.A.I. ; organele locale 
de partid și de stat exercită, la rin- 
dul lor. controlul asupra muncii des
fășurate pe teritoriul respectiv de 
organele însărcinate cu apărarea or
dinii de drept.

Comuniștii, toti oamenii muncii 
din tara noastră își exprimă satis
facția fată de măsurile adoptate de 
Comitetul Central al P.C.R. 
crea cadrul organizatoric si 
necesar continuei întăriri a 
de drept, respectului fată de
sele legale și libertățile cetățenilor. 
După cum se știe, măsurile luâte în

Conferinței
5

pe țarăaU.A.P

spre a 
juridic 
ordinii 
intere-
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Tn sala mică a Palatului Repu
blicii Socialiste România au înce
put miercuri dimineață lucrările 
celei de-a treia Conferințe pe țară 
a Uniunii artiștilor plastici.

Timp de trei zile, conferința va 
dezbate principalele probleme ac
tuale ale creației plastice, rolul ar
tei în societatea socialistă, respon
sabilitatea artistului — ca factor im
portant în cultura românească con
temporană.

Principiile teoretice și mijloacele 
de exprimare ale creației plastice 
au fost supuse. în prealabil, unei 
largi discuții publice; sugestiile și 
propunerile exprimate cu acest pri
lej în presă au contribuit la lărgi
rea sferei de dezbateri a conferinței.

La lucrări iau parte delegați ai 
secțiilor, filialelor și cenaclurilor 
Uniunii artiștilor plastici, precum 
și numeroși invitați — miniștri, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, repre
zentanți ai celorlalte uniuni de 
creație, alți oameni de artă și cul
tură

Deschizînd conferința, artistul

poporului Ion Jalea, președintele 
Uniunii artiștilor plastici, a salu
tat călduros pe delegați și invitați, 

în continuare a fost adoptată 
următoarea ordine de zi: rapor
tul comitetului de conducere pe 
țară a Uniunii < . ' " ' ,
raportul asupra activității comi
siei de cenzori ; proiectul statutului 
modificat al Uniunii artiștilor plas
tici ; alegerea comitetului pe țară 
al uniunii și a comisiei de cen
zori.

artiștilor plastici ; ’

Cercetarea științifica

universitara—spre
o cooperare strinsă 

cu producția
Prof. dr. ing. Gheorghe NIȚESCU

rectorul Institutului politehnic Brașov

In complexul și multilateralul 
proces de întrepătrundere a ști
inței cu producția, un rol de 
seamă revine înaltului potențial 
de cercetare al cadrelor didacti
ce de la catedrele universitare, 
într-adevăr, investigațiile știin
țifice efectuate în învățămîntul 
superior sînt din ce în ce mai 
legate de necesitățile producerii 
de bunuri materiale. Tot mai nu
meroase sînt cazurile cînd cer
cetarea de Ia catedre satisface 
solicitările întreprinderilor be
neficiare, în special ale celor a- 
propiate ca profil de preocupă
rile de specialitate ale cadrelor 
didactice. De altfel, datorită re
zultatelor bune dobindite în ast
fel de colaborări, conducerile u- 
zinale manifestă un interes spo
rit față de acest aport științific 
la rezolvarea problemelor cu
rente și de perspectivă ale pro
ducției, adresîndu-se cu încrede
re în. acest scop forțelor de cer
cetare universitare.

înființat acum aproape două 
decenii într-unul din marile cen
tre industriale ale țării, deci be
neficiind de situarea în vecină
tatea unor puternice unități in
dustriale de profil apropiat, In
stitutul politehnic Brașov are 
posibilități substanțiale 
care le-a perfecționat de-a lun
gul anilor — de a lega procesul 
de investigație științifică de ne
cesitățile majore ale activității 
productive. Au fost realizate si 
aplicate în producție teme ca

pe

studiul măririi rezistenței Ia u- 
zură a pieselor de automotoare 
supuse la frecare prin metoda 
electrosulfitică (rezultind econo
mii anuale de 200 000 lei), studiul 
toleranțelor optime la pompele 
de injecție (care a condus la o 
scădere a rebuturilor cu 50 la 
sută) și alte cercetări care s-au 
soldat cu reducerea rebuturilor 
și a preturilor de cost, cu îmbu
nătățirea calității produselor și 
a parametrilor de funcționare. 
Dar pentru a atinge în această 
colaborare nivelul superior re
clamat de exigentele sporite ale 
actualei etape de dezvoltare a 
economiei noastre cred că tre
buie să se depășească acea for
mă de cooperare bazată pe soli
citările sporadice ale industriei 
care apelează la cercetare mai 
ales atunci cînd survin dificul
tăți în procesul de producție. în
drumările și indicațiile cuprinse 
în recentele documente de partid 
vizează tocmai posibilitățile de 
adîncire și permanentizare a co
laborării dintre știință și pro
ducție și consider că în acest 
sens trebuie orientată și activi
tatea de cercetare efectuată la 
catedrele universitare.

Pentru a da un exemplu sem
nificativ. voi aminti că la soli
citarea Uzinelor de autocamioa
ne Brașov, care au pus la dispo
ziție în mare măsură și baza 
materială necesară investigații-

(Continuare în pag. a IlI-a)

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la problemele de politică in
ternă și externă ale Republicii So
malia. Făcînd un scurt istoric al 
luptei poporului somalez pentru in
dependență a arătat printre altele 
că țara sa nu numai că a cunoscut 
și suportat povara colonialismului 
dar, spre sfîrșitul secolului trecut, 
a și fost împărțită în mod arbitrar 
de puterile occidentale în cinci părți, 
fără să se fi luat în considerație 
omogenitatea sa datorată identită
ții de cultură, tradiție, religie, lim
bă și rasă.

Mișcarea de eliberare națională 
somaleză a fost printre primele din 
Africa care a sprijinit lupta pen
tru emanciparea politică a țării. 
Drept rezultat s-a ajuns ia inde
pendența și unificarea a două din 
cele cinci părți care au format Re
publica Somaleză. In prezent — a 
arătat vorbitorul — guvernul so
malez întreprinde acțiunile necesa
re pentru a ajunge la o soluție e- 
chitabilă și pentru celelalte trei 
părți.

Potrivit prevederilor constituțio
nale, Republica Somalia are obliga
ția să promoveze independența și 
unificarea teritoriilor somaleze prin 
mijloace pașnice, legale, prin apli
carea principiului autodeterminării 
înscris în Carta O.N.U., ca și în 
cea a Organizației Unității Afri
cane.

Țara mea — a spus vorbitorul 
— condamnă rușinoasa politi-

că de discriminare rasială cu
noscută sub numele de „apartheid- 
în Africa de Sud, politica impe
rialistă portugheză din Angola și 
Mozambic și regimul minoritar ile
gal condus de Ian Smith din Rho
desia. Țara mea consideră necesa
ră și urgentă înlăturarea acestor 
regimuri fasciste din Africa, care 
trebuie să fie înlocuite prin gu
verne legale și democrate alese în 
mod liber de majoritatea populației 
țărilor respective. Răspunderea 
pentru aceste acțiuni revine tutu
ror țărilor iubitoare de pace și în
deosebi Marii Britanii, în ceea ca 
privește Rhodesia.

Avînd drept obiectiv al său men
ținerea păcii și securității mondia
le, țara mea condamnă răzlțoiul 
din Vietnam care cauzează pier» 
deri inutile de vieți omenești nevi
novate ; ea privește cu satisfacție 
propunerea privind întâlnirile din
tre părțile interesate pentru o re
zolvare pașnică a conflictului. Cre
dincioasă principiului autodetermi
nării popoarelor, țara mea recu
noaște dreptul poporului vietna
mez de a-și hotărî în mod liber și 
fără amestec din afară propria sa 
soartă.

Actuala criză din Orientul Apro
piat constituie o amenințare gravă 
pentru stabilitatea din această 
zonă, precum și pentru pacea și 
securitatea mondială. Țara mea

Președintele Republicii Somalia, 
dr. Abdirashid Aii Shermarke, și 
soția, au oferit miercuri un dejun 
în saloanele Casei Centrale a Ar
matei în onoarea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a soției sale.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, cu soția, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, președintele și 
vicepreședinți ai Marii Adunări 
Naționale, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale.

Au participat, de asemenea, per
soanele oficiale somaleze.

S-au intonat imnurile de stat ale 
celor două țări.

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

Adresîndu-se celor prezenți, 
PREȘEDINTELE SOMALIEI a 
spus • Dați-mi voie, înainte de toate, 
să exprim încă o dată, în numele 
delegației mele, sentimentele de 
recunoștință față de dumnea
voastră, domnule președinte, și 
față de stimata dumneavoastră so
ție, față de membrii guvernului și 
față de poporul prieten român, 
pentru primirea călduroasă, pen
tru ospitalitatea cordială și mani
festările pline de amabilitate, de 
simpatie care ne-au fost arătate 
chiar de la sosirea noastră.

După cum am avut ocazia să 
amintesc ieri și cum, pe bună 
dreptate, ați spus și dumneavoastră, 
domnule președinte, schimbul de 
vizite între conducătorii țărilor 
noastre este o mărturie a dorin
ței comune de a întări raporturile 
bune, prietenești, existente între 
cele două țări și de a extinde do
meniul colaborării noastre.

Poporul și guvernul somalez au 
urmărit și urmăresc cu viu inte
res și cu atenție eforturile și rea
lizările poporului și guvernului ro
mân îndreptate spre o tot mai trai
nică fundamentare și consolidare a 
propriei bunăstări economice și so
ciale.

Sînt sigur că schimbul de pă
reri din cursul convorbirilor de 
ieri și cele ce vor urma va fi 
rodnic și ne va da posibilitatea 
să ne cunoaștem mai bine, favo- 
rizînd astfel realizarea colaborării,, 
de care am amintit.

Ne este cunoscută lupta secula
ră dusă de curajosul popor român 
pentru independența și unitatea 
țării sale. Această luptă constituie 
pentru dumneavoastră un privile
giu care constă în înțelegerea mai 
bună a situației celorlalte state, 
a greutăților politice și economice 
ale țârilor africane care și-au cu
cerit de curînd independența. Afri
canii au luptat și ei pentru liber
tatea și independența continentului 
lor și pînă acum eforturile lor au 
dus la independența politică a ma
jorității țărilor africane. Arătând că 
totuși situația economică-socială ră- 
mîne aproape asemănătoare cu cea 
existentă în perioada colonială, vor
bitorul a subliniat importanța coo
perării acestor țări cu țările mai 
dezvoltate.

Seara, președintele Republicii 
Somalia, dr. Abdirashid Aii Sher- 
marke, împreună cu soția, au ofe
rit o recepție în saloanele Casei 
Centrale a Armatei, în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a soției sale.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Bîrlădeanu, A- 
lexandru Drăghici, Ilie Verdeț, pre
ședintele și'vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat și ai Consi
liului de Miniștri, membri ai Con-

(Continuare în pag. a V-a)

siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale, generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință și cultură.

Au participat, de asemenea, per
soanele oficiale somaleze, precum șl 
șefi ai misiunilor diplomatice șl alți 
membri ai corpului diplomatic a- 
creditați la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
„ale celor două țări...........

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate.

(Agerpres)

(Continuare în pag. a IV-a)

ÎN PAG. A IV-a:

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

BUCUREȘTI

FOCK

Președintele Consiliului de Miniștri 
ai Republicii Socialiste România

urările de bina 
Socialist Ungar, 
guvernului Re-

JENO 
președintele 

guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc 

Ungar

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat, 

al Republicii Socialiste România
RAPORTUL COMITETULUI 
DE CONDUCERE PE ȚARA 
AL UNIUNII ARTIȘTILOR 

PLASTICI

Mîine apare

SUPLIMENTUL
SCINTEIA“

Unul dintre orașele noas
tre va fi în curînd acope
rit de apă. Vestea catapul
tează imaginația în sferele 
fantasticului ; pentru că ni
meni nu-și poate închipui, 
fără o reală emoție, că va 
putea cîndva să 
deasupra unei 
dineurile căreia 
tomele străzilor 
lor unui oraș. Astfel sensi
bilizată, închipuirea noastră 
caută încă de pe acum, în 
unda apelor, trotuarele to
cite de pași, băncile îndră- 
gostitilor, castanii, micul a- 
telier fotografic..., lumea 
diversă a orașului... Istoria 
ne-a servit cîteva asemenea 
exemple din care secole în
tregi s-a hrănit setea de 
senzațional a omenirii. Des
pre Atlantida dispărută sub 
ocean, despre Pompeiul a- 
coperit de cenușă s-au scris 
biblioteci întregi, s-au în
firipat nenumărate legen
de...

Dar, în cazul de față, 
realitatea ne invită să 
stăm liniștiți și să urmărim 
destinul Orșovei cu legi
timă invidie. Fiindcă la 
Orșova, datorită unei îm
prejurări fericite, se întâm
plă mai devreme și din- 
tr-o dată ceea ce se petrece 
cu toate vechile noastre 
orașe, supuse sistematic 
unor profunde înnoiri. Nu
mai că aici noile edificii 
nu le dislocă pe cele vechi 
ci Ie înaltă în cu totul alta 
parte, urmînd ca vechiul

plutească 
ape în a- 
dorm fan- 
și clădiri-

oraș să fie abandonat pen
tru a deveni albie de flu
viu și legendă.

Orașul se mută calm.
în fața unei planșe 

care ocupă un perete în
treg mi se explică planul 
viitorului oraș : încerc să 
mi-1 imaginez în spațiu și

Dragi tovarăși.
Exprimăm recunoștința caldă pentru felicitările și 

transmise Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, 
voluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar și poporului ungar cu ocazia 
celei de-a XXIII-a aniversări a eliberării Ungariei

Sperăm, în mod sincer, că prietenia popoarelor noastre și colabo
rarea, dintre partidele și țările noastre vor continua să se dezvolte și în 
viitor spre binele cauzei socialismului și păcii.

PAL LOSONCZI 
președintele 

Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare

jÂnos kĂdĂr 
prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc 

Socialist Ungar

finite prin benzi de asfalt 
și înlănțuiri de blocuri și 
case. Un trapez verde în 
mijlocul căruia, dispuse pe 
două planuri, răsar cinci 
blocuri albe. Un promon
toriu alb : portul turistic. 
Vile. Blocuri într-o dispozi
ție menită să creeze pers

zelor înverzite. Apoi gara 
nouă, dominată de o clădire- 
turn de la al cărei ultim 
etaj va fi, cred, sublim să 
privești întreaga panoramă 
a așezării de peste golf. De 
la gară în oraș vom călă
tori — de ce nu ? — cu va
porașul.

Un oraș se scufundă,
un oraș se naște
in desfășurarea istorică. 
Va să zică va fi un golf : 
golful Cerna al viitorului 
lac de acumulare creat 
prin construcția complexu
lui de lucrări hidroenerge
tice și de navigație de la 
Porțile de Fier. Călătorim 
deci, într-o viitoare ambar
cațiune de agrement, de-a 
lungul țărmului sting al a- 
cestui golf. De la sud la 
nord. Orașul se proiectează 
în trepte pe fundalul vege
tal al munților. Jocuri geo
metrice de spații verzi de-

pectiva odihnitoare a unui 
oraș turistic. Iată și centrul 
civic : sediul administrativ, 
casă de cultură, hotel- 
restaurant, edificii comer
ciale, cinematograf, liceu. 
Alte blocuri și vile. Altă 
școală. Alte magazine. Apoi 
zona industrială. Un impu
nător pod peste Cerna. Iar 
pe țărmul opus al golfului 
ne-au însoțit noua cale fe
rată și noua șosea, armo
nioasa succesiune a via
ductelor, a tunelelor, a 
cheiurilor betonate, a pelu-

Părăsesc planșa — aceas
tă imagine a viitorului nu 
prea îndepărtat — pentru 
a străbate, încă, străzile 
vechiului oraș. Căci nu pes
te multă vreme, spre a 
le revedea, voi fi obligat 
să fac... un plonjon subac
vatic de peste treizeci de 
metri. Un soare de amurg 
își așterne lumina de o 
semnificație precisă peste 
zidurile, străzile și copacii 
orașului. Un oraș cu sîm- 
băia plimbărilor pe faleză 
și a aglomerației la cinema-

tograf, cu fotograful care 
imortalizează zimbete, cu 
elevi care fac schimb de 
mărci poștale, cu loz în plic 
și cu o notă aparte : blazo
nul de port la Dunăre. 
Rezemat de balustrada pon
tonului, căpitanul portului 
tăifăsuiește cu un marinar, 
privind amîndoi în josul 
Dunării, spre Porțile de 
Fier. Cînd barajul hidro
centralei va fi închis, apele 
fluviului, izbindu-se de ne
obișnuitul obstacol, vor 
veni să Inunde orașul. Dar 
atunci aici nu va mai fi 
decît amintirea unui oraș. 
Căci orașul va întâmpina 
în altă parte apele fluviu
lui, ca să-și continue, în 
noua sa istorie, vechea fai

mă de port la Dunăre.
Lesne de înțeles că a- 

cest destin în pregătire • 
subiectul predilect al lo
calnicilor. Marinarii discută 
despre viitoarea activitate 
portuară, tot așa cum la 
șantierul naval oamenii 
sînt preocupați de înfăți
șarea pe care o va căpăta 
șantierul lor atunci cînd 
va fi strămutat pe malul 
viitorului golf. „Am văzut 
proiectul — îmi spune in
ginerul șef Mihai Bălan — 
și de aceea pot afirma că 
nu e vorba de o simplă mo
dificare de ordin topografia 
ci de o «mutare» a șantie-

Mihai CARANFIL

(Continuare in pag. a V-a)
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_____ ,____ „ .... .îl bă
nuim do complicitate la dispariția 
planetei. Mai ales că după faptă a 
dispărut șl el din dicționar ! (Vezi 
pag. 327).

I
I

Mici atentii »
Iată copia unei scrisori pe ca

re au primit-o zilele trecute pă
rinții celor 42 de copii din clasa 
I A (Școala nr. 196 București) : 
„Doamnă... Cutare, comitetul de 
părinți a hotărît ca de sărbăto
rile de primăvară să facă o mică 
atenție d-nei învățătoare Z., ca 
rezultat al aprecierii muncii cu 
copiii noștri. Dacă sînteți de a- 
cord, trimiteți pînă la 17 apri
lie a. o. suma de 25 lei". (42)^ 
25 — 1050 lei. Curat mică a- 
tenție I). Un sondaj întreprins de 
noi relevă că școala 196 nu este 
singura unde — mai cu perdea, 
mai fără — se bagă mîna în bu
zunarul părinților... într-un ritm 
susținut. Fiind vorba de „aten
ții" supunem și noi această pro
blemă atenției Ministerului învă- 
țămîntului. Ținem la dispoziția 
organelor de control originalul 
scrisorii în cauză, pentru iden
tificarea anonimului „comitet 
părinți".

A dispărut 
o planetă!
De mii de ani (încă înaintea as

tronomilor amatori caro îșl păș
teau turmele pe cîmpiile Caldeel 
șl pînă la radioastronomii de as
tăzi) oamenii tot scrutează cerul, 
inventariază astrele, descoperind 
altele și dezvăluind eternelo legi 
care le guvernează ființa șl miș
carea. Cu atît mal surprinzător 
cînd unele corpuri cerești, a căror 
existență a devenit de mult publi
că, sînt dlntr-odată trecute sub 
tăcere. Dicționarul enciclopedic 
român, enumerînd șl caracterizînd 
atent toate planetele sistemului 
nostru solar, omite pur și simplu 
planeta Marte, decretînd că ele 
toate (planetele) sînt numai 8 la 
număr ! (Vezi volumul 3, pag. 772). 
O, Zeus, convlnge-i pe 
Dicționarului să ne-o dea 
La nevoie, trlmite-le o 
Insă în nici un caz prin 
cel Iute de picior. Fiind 
comerțului și al hoților,

Inginerul agronom 
Gavrilescu de la C.A.P. 
(Dîmbovița) a descoperit 
da agriculturii relaxate", 
dică să se lucreze la cîmp nu
mai marțea, miercurea și joia, 
pentru restul săptămînii recoman- 
dînd relaxarea greierească la um
bră, cu scripca. De un an de 
cînd lucrează la Adînca, inven
tivul agronom se prezintă la coo
perativa agricolă marți și pleacă 
acasă joi seara. Acum, în cam
pania de primăvară, se arată rar, 
ca ploaia. Invităm direcția a- 
gricolă județeană să fertilizeze, 
pe cale naturală, săptămîna de 
lucru a agronomului.

Născut în 
căruță

O anchetă la fața locului se 
impune. Iată faptele. Venindu-i 
sorocul de a naște, Voica Stoica 
(22 ani) din Cîrligele (Vrancea) 
s-a dus la dispensarul comunei 
Faraoanele pentru consult. N-a 
găsit pe nimeni. S-a întors acasă 
(4 km!) și, în aceeași zi, a luat 
drumul spre casa de nașteri din 
comuna Cotești. De aici, consi- 
derîndu-se „un caz aparte", a 
fost dusă cu „Salvarea" la ma
ternitatea din Focșani. Au con
sultat-o. Și... au trimis-o acasă, 
spunindu-i-se: „Nu ți-a sosit 
vremea". în ziua următoare, sim- 
țindu-se rău, femeia a plecat cu 
căruța spre punctul medical din 
comună (Cîrligele). A născut pe 
drum (în căruță!) ajutată de 
moașa comunei chemată în gra
bă de oameni. Au cuvîntul autori
tățile județene.

Prealarmă
Tovarășul Florian Vîlceleanu, 

președintele consiliului popular 
provizoriu al orașului Șimlenl Sîl- 
vaniei, este grijuliu (și e bine să 
fie) pentru soarta legumelor de la 
C.A.P. Cehei (aparținătoare de 
acest oraș). El a mobilizat la stro
pitul grădinii de legume „toate 
forțele moto". N-au scăpat nici 
cele 2 mașini ale pompierilor din 
localitate care au lucrat, la 3 km 
de oraș, timp de două zile. Ini
țiativa pare mai mult decît în
drăzneață : dacă izbucnea un in
cendiu în oraș, ce soluție ar mai 
fi găsit tovarășul președinte ? 
Morala: cînd îți „extinzi" atri
buțiile asupra mașinilor pompie
rilor e pericol de foc 1

Urmările 
sînt grave

Intîmplarea s-a petrecut îecent 
la Tîrgoviște. Doctorul Florin 
Mocănescu s-a urcat la volanul 
Fiat-ului său. N-a luat în seamă 
bîzîitul unei albine care se afla 
în mașină. După cîteva minute, 
cînd mașina se afla în plină vi
teză, albina l-a înțepat. Dm cau
za înțepăturii, omul de la volan 
și-a pierdut reflexele și cumpă
tul. Urmările sînt grave. Mașina 
s-a răsturnat, avariindu-se, iar 
proprietarul ei a fost transportat 
la spital în stare îngrijorătoare.

Rubricâ redactată de
Ștefan ZIDARIȚA 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Dacă ar fi să schițăm un portret politico-moral cd omului zilelor 
noastre, participant activ și conștient la construirea noii orînduiri, între 
trăsăturile lui caracteristice, definitorii ar trebui să înscriem, neîndoiel
nic, informarea sa politică multilaterală. Infornfarea constituie și o ce
rință a adîncirii democratismului societății noastre. Numai cunoscînd 
bine problemele politice actuale, avînd un larg orizont ideologic, do- 
bîndește oricare membru al societății capacitatea de a aprecia just eve
nimentele, de a participa la ele, de a interveni calificat în treburile 
publice.

Cum și de către cine se realizează — la nivelul noilor organe ju
dețene de partid — acest important deziderat? Iată mobilurile anchetei 
întreprinse de noi în județele Neamț, Bistrița-Năsăud, Ilfov și Dîmbovița.

Dinamismul vieții societății noas
tre, bogăția și ritmul viu în care se 
succed evenimentele de largă rezo
nanță politică și socială impun o 
maximă operativitate în activitatea 
de informare a comuniștilor, a celor
lalți oameni ai muncii. A apărut o 
hotărîre sau un document nou, s-a 
petrecut un eveniment mai impor
tant — este de așteptat ca de îndată 
oamenii să fie informați, puși pe fi
rul de recepție.

In investigațiile noastre, am con
statat că așa procedează numeroase 
organe de partid. Ele au organizat 
expuneri în rîndurile unui larg audi
toriu, la scurt timp după ce au avut 
loc însemnate evenimente în viața 
partidului și poporului nostru, cum 
au fost : Conferința Națională a par
tidului, sesiunea Marii Adunări Na
ționale care a adoptat legea privind 
noua organizare a teritoriului țării, 
recentele plenare ale Comitetului 
Central al P.C.R. consacrate dezba
terii unor probleme ale politicii in
ternaționale a partidului ș.a. Numai 
în județul Neamț, de pildă, au fost 
prezentate, în cursul lunii martie, 
circa 130 de informări.

Ceea ce vrem să punem sub conul 
de lumină al analizei sînt, însă, nu 
succesele în această direcție, cunos
cute și apreciate, ci, mai ales, per
sistența unor manifestări rutiniere, a 
unor practici greoaie, birocratice, 
care reduc sau chiar anihilează efec- 
tele'-pozitive ale activității de infor
mare.

în ziua următoare apariției în pre
să a Hotărîrii Comitetului Executiv 
al C.C. al partidului și a Consiliului 
de Miniștri cu privire la comitetele 
de direcție ale întreprinderilor și or
ganizațiilor economice de stat, ne 
aflam la Comitetul județean de par
tid Dîmbovița. Firesc era ca acti
viști ai comitetului județean să se 
îngrijească de îndată ca în între
prinderile din județ să se explice 
masei salariaților, fie prin scurte ex
puneri, fie prin muncă politică de 
masă, semnificațiile acestei hotărîri 
care legiferează conducerea colec
tivă la nivelul întreprinderilor. Am 
rămas însă surprinși cînd l-am auzit 
pe tov. Gh. Stan, șeful secției de pro
pagandă a comitetului județean, spu- 
nînd: „Abia a apărut Hotărîrea, mai 
așteptăm indicații, poate pe săptămî- 
na viitoare să întreprindem ceva". 
Dar de ce oare era nevoie de indi
cații într-o asemenea chestiune ele
mentară? Nu ascunde oare această 
așteptare de indicații mai degrabă 
lipsă de inițiativă și de orientare?

Consultînd tematica programului 
de expuneri care vor fi ținute în 
județul Dîmbovița, în următoarele 
luni. în fața cadrelor de partid, a 
oamenilor muncii, de către lectori ai 
comitetului județean de partid, am 
desprins faptul că aproape toate vor 
dezbate probleme de lucru ca : re
ducerea consumurilor de materii pri
me — cale importantă de creștere a 
eficienței producției, căile de spo
rire a producției în legumicultura ș.a. 
Desigur, astfel de conferințe sînt 
deosebit de utile și trebuie realizate. 
Ele nu pot însă să înlocuiască infor
marea politică propriu-zisă, expune
rile asupra ultimelor documente de 
partid, în care este înfățișată poziția 
partidului într-un șir de probleme 
importante interne și internaționale. 
Și totuși programul de expuneri în
tocmit de comitetul județean nu pre
vedea asemenea expuneri. De pildă, 
nici una dintre conferințe nu se o- 
cupă de procesul amplu și intens al 
lărgirii democrației socialiste, de 
preocupările stăruitoare ale partidu
lui pentru a crea cele mai largi po
sibilități de manifestare plenară a fie
cărui individ în sînul societății. A- 
pare surprinzător că pentru intelec
tualii din județ nu s-a prevăzut nici 
o expunere care să releve atenția 
deosebită acordată de partid și de 
stat dezvoltării științei și culturii, a- 
portul de seamă al intelectualilor la 
progresul general al societății, dez
voltarea colaborării dintre intelectua
litate și celelalte clase și pături so
ciale. Asupra acestor chestiuni, ca șl 
asupra altora, presa centrală a pu
blicat în ultimul timp materiale im
portante. însuși acest fapt putea avi
za asupra actualității lor, putea con
stitui un indiciu în plus asupra a 
ceea ce trebuia înglobat în tematica 
informării politice.

SlNT DEPISTATE 
CĂILE DE PĂTRUN

DEREA ȘABLONULUI?
La alte organe județene de partid, 

ca : Ilfov, Bistrița Năsăud ș.a. ca și 
la Comitetul municipal de partid 
Giurgiu, am constatat că au fost în
tocmite planuri detaliate, cuprinzînd 
teme interesante, de mare actuali
tate, izvorîte din problematica bo
gată a recentei Consfătuiri de la Co
mitetul Central al P.C.R. Dar, la cir
ca o jumătate de lună de la consfă
tuire, aceste planuri nu erau... apro
bate de birourile organelor de partid 
respective, se aștepta ca ele să se în
trunească pentru aceasta într-o șe
dință „specială". Iată deci o altă 
ipostază a stilului birocratic în mun
ca (le propagandă.

în cursul anchetei am remarcat 
preocuparea secțiilor de propagan
dă, a cabinetelor de partid de pe 
lîngă comitetele județene de a alcă
tui, în sprijinul celor ce fac infor

mări, tematici detaliate sau planuri 
de idei pe o problemă sau alta. A- 
ceastă activitate se justifică, desigur, 
numai în măsura în care ea reușește 
să puncteze, să scoată în evidență 
aspectele actuale ale problemelor, 
ceea ce a intervenit nou în modul lor 
de abordare.

Examinînd unele din aceste tema
tici constatăm că ele nu corespund, 
din păcate, unor asemenea cerințe. 
Avem în față o tematică despre 
„Perfecționarea continuă a relațiilor 
de producție socialiste ; însemnăta
tea măsurilor adoptate în această pri
vință de Conferința Națională a 
P.C.R." — destinată lectorilor Comi
tetului județean de partid Ilfov. O 
amplă parte introductivă a acesteia 
cuprinde un expozeu teoretic al pro
blemei interacțiunii dialectice dintre 
forțele de producție și relațiile de 
producție. Se face apoi un întreg Is
toric al apariției și dezvoltării rela
țiilor de producție socialiste în țara 
noastră ; nu se omite nici una din 
etapele importante ale acestui pro
ces : naționalizarea principalelor 
mijloace de producție, transformarea 
socialistă a agriculturii etc. — ca și 
cum despre toate acestea abia acum 
ar trebui să fie informați oamenii. 
Cînd, în sfîrșit, se ajunge la etapa 
actuală șl ne-am aștepta să fie a- 
bordate și explicate măsurile adop
tate în această privință de Confe
rința Națională — așa cum, de altfel, 
însuși titlul o cerea — ce constatăm? 
O transplantare mecanică, în tema
tica la care ne referim, a schemei, 
preluate din manualul de economie 
politică privind elementele consti
tutive ale relațiilor de producție so
cialiste, încercîndu-se înghesuirea în 
această schemă a hotărîrilor Confe- 
rinței.'Dar care este conținutul, sem
nificația perfecționărilor ce au loe 
în momentul de față în domeniul 
examinat, ce aduc ele nou, ce conse
cințe vor avea asupra modului de 
funcționare a mecanismului econo
miei naționale ? Despre toate acestea 
nu se amintește nimic. Este, desigur, 
un rezultat al faptului că în loc să 
se adreseze noului din viață, să se 
pună în priza actualității, autorul te
maticii respective s-a refugiat în te
zele generale din cărți, din manuale. 
Și este clar că, în aceste condiții, 
planul tematic în loc să-1 ajute, să-1 
orienteze pe cel care pregătește o 
expunere, o conferință, mai degrabă 
îl deservește.

Am sondat opinia unor directori ai 
cabinetelor de partid din județele a- 
mintite asupra modalităților de ridi
care a calității informării politice. In
terlocutorii noștri au fost unanimi în 
a aprecia că ascultătorii sînt supra- 
saturați de informări care, de fapt, 
nu-i informează, care nu le spun ceva 
nou.

Reproducerea tale quale de către 
unii lectori și propagandiști a textu
lui documentelor de partid și de stat, 
fără efortul de a explica conținutul 
lor, de a releva elementele esențiale, 
de a desprinde concluzii practice, 
iată o manifestare a unui mod depă
șit de a concepe și realiza informa
rea, cu care ne mai întîlnim destul 
de des — ne spunea tov. Ene Florea 
(Ilfov). Doar oamenii citesc singuri 
hotărîrile, documentele ; de la activi
tatea de informare politică ei se aș-

(Urmare din pag. I)

ultimul timp de conducerea partidu
lui pentru întărirea legalității sînt 

menite să elimine posibilitatea ca o 
persoană sau alta să decidă în mod 
arbitrar în probleme în care trebuie 
aplicată legea. în cuvîntarea rostită 
la consfătuirea cu activul de bază al 
M.A.I., tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că „privind retrospectiv desfă
șurarea revoluției și construcției so
cialiste, noi avem datoria de a pune 
în evidență și ceea ce a fost bun și 
ceea ce a fost rău, de a analiza cau
zele fenomenelor negative pentru ca 
ele să nu se mai poată manifesta 
niciodată, pentru a asigura perfec
ționarea întregii noastre activități...".

Trebuie relevată totodată deosebi
ta însemnătate a legii adoptate de 
Marea Adunare Națională, în lumina 
principiilor întruchipate în Consti
tuție, de reglementare a dreptului 
celor vătămați prin acte administra
tive ilegale de a cere justiției resta
bilirea drepturilor lor. Prevederile 
legii constituie o garanție a res
pectării dispozițiilor constituționa
le, potrivit cărora deciziile co
mitetelor executive ale consili
ilor populare, instrucțiunile și ce
lelalte acte cu caracter normativ ale 
miniștrilor și conducătorilor celorlal
te organe centrale ale administrației 
de stat se emit pe baza și în vederea 
executării legilor țării, precum și a 
hotărîrilor Consiliului de Miniștri.

Toate măsurile de întărire a ordi
nii de drept înscrise în proiectul 
noului cod penal sînt menite să ape
re interesele societății, să garanteze 
atît exercitarea în bune condiții a 
îndatoririlor ce revin organelor de 
stat, cît și deplina realizare a drep
turilor și libertăților înscrise în Con
stituție, astfel îneît nici un cetățean 
să nu poată fi arestat fără un 
motiv întemeiat și dovedit și, în a- 
celași timp, oricine încalcă legile să 
fie sancționat potrivit vinovăției și 
gravității faptei comise, indiferent 
de funcția și calitatea pe care o 
deține.

încă din primele propuneri ale ac
tivului de partid și altor cetățeni în 
cadrul dezbaterii proiectului noului 
Cod penal, Comitetul județean de 
partid Dolj desprinde concluzia că 
un rol important în prevenirea unor 
încălcări ale legii are activizarea con- 

teaptă, pe bună dreptate, la mai mult 
decît o simplă reproducere a aces
tora.

O informare, în adevăratul sens al 
cuvîntului — este de părere tov. Mi
hai Ciocoiu (Neamț) — nu e de con
ceput fără o comunicare directă, vie, 
a lectorului cu sala. Lectorul este 
chemat să-i lămurească pe oameni 
asupra a ceea ce îi interesează, asu
pra a ceea ce Ie este neclar, ori a- 
ceasta nu se poate fără a-i solicita și 
a-i determina să formuleze nestin- 
gheriți orice întrebări ar dori. Obi
ceiul de a veni cu un text prefabri
cat în fata unor oameni și de a-1 
citi, indiferent dacă se calchiază sau 
nu pe preocupările lor, dacă le dă 
sau nu răspuns problemelor care-i 
interesează este un alt anacronism 
care ar 
vîrșire 
Si încă 
rile au 
politică, 
ar trebui să privim această activi
tate într-un sens mai larg, folosind 
intens gama largă a mijloacelor 
muncii politice de masă.

trebui să dispară cu desă- 
din munca de propagandă, 
ceva : conferințele, expune- 

un mare rol în informarea 
dar nu sînt totul. Cred că

Consider ca deosebit de importantă 
pentru ridicarea substanțială a cali
tății informării politice a oamenilor 
— a arătat tovarășul Adalbert Crișan, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Bistrița-Năsăud — in
dicația dată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ca activiștii de frunte ai 
organelor de partid, începînd cu pri
mii secretari ai comitetelor județene, 
să participe activ la informarea co
muniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii, să meargă cel puțin o dată pe 
lună în fața muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor și să le lămurească 
problemele actuale ale politicii in
terne și externe a partidului nostru. 
Pe bună dreptate atrăgea atenția se
cretarul general al Comitetului Cen
tral al partidului că a lăsa munca 
de informare politică numai pe sea
ma propagandiștilor care nu sînt în 
situația de a cunoaște îndeaproape 
preocupările comitetului județean și 
de a clarifica în cunoștință de cauză 
problemele și întrebările care se ri
dică, înseamnă a împinge această ac
tivitate pe un făgaș șablonard. Fie
care membru al biroului comitetu
lui județean de partid, conducătorii 
tuturor instituțiilor de stat județene 
sînt programați să prezinte în cursul 
acestei luni cel puțin cîte o informa
re pe temele cele mal _ 1_ _
în întreprinderi, cooperative agrico
le etc.

Important este, am adăuga noi, ca 
Indicația la care ne-am referit mai 
sus să fie înțeleasă în fondul el, în 
sensul unei prezențe nu numai fizice, 
a activistului în fața oamenilor pe 
care-i informează. Avem în vedere 
în această privință practica ce s-a 
încetățenit nu în puține locuri ca 
activiștii de răspundere să prezinte 
oamenilor muncii cu care se întil- 
nesc nu expuneri proprii, ci texte 
care au fost întocmite de oameni 
mai puțin informați. Incontestabil că 
în felul acesta o metodă excelentă 
este golită de conținut. Firește, pen
tru a renunța la textele prefabricate 
și a ține informări pline de miez, 
activiștii trebuie să-și perfecționeze 
pregătirea, să se documenteze la zi. 
Cîștigul va fi nu numai pentru mun
ca de informare, ci pentru întreaga 
activitate pe care ei o desfășoară.

★
Evident că activitatea de informare 

politică a oamenilor muncii nu poate 
înlocui lectura individuală, efortul fie
căruia de a fi ia curent cu tot ceea 
ce apare nou în viața politică. Cu 
cît însă ea va fi mai bogată și de o 
calitate mai bună, cu atît va stimula 
mai mult interesul, pasiunea pentru 
informarea proprie. Rezultatul aces
tor activități conjugate — o mai bună 
cunoaștere și înțelegere a politicii 
partidului de către toți cei ce mun
cesc și, implicit, mai bune rezultate 
în aplicarea ei.

Gheorqhe ZAMFIR 
Dan POPESCU

siliilor de judecată, dezbaterea în 
presă a unor cazuri de încălcare a 
legilor care prezintă pericol social, 
îndeosebi cele referitoare la încăl
carea disciplinei muncii sau păgubi- 
rea avutului obștesc, dezvoltarea for
melor de influențare obștească, în
tărirea controlului obștesc în sectoa
rele de deservire a populației.

Partidul subliniază, pentru toate 
sectoarele vieții sociale, necesitatea 
respectării legalității. în fiecare din 
acțiunile mari sau miol, în fiecare 
din măsurile întreprinse trebuie avut 
în vedere, ca o obligație primordială, 
stricta îndeplinire a prevederilor le
gislației, evitarea a tot ceea ce ar în
semna o cît de mică încălcare 
a normelor legale. Respectarea stric
tă a legii este orientarea pe care Co
mitetul Central al partidului o im-

Mlf» USÂUTĂIN
primă activității tuturor organelor 
de partid, de stat și obștești. Nu poa
te fi admisă nici cea mai mică ne
socotire a acestei orientări funda
mentale. '

Plenara C.C. al P.C.R. din iu
nie 1967 a reafirmat cu tărie nece
sitatea de a fi luate toate măsurile 
pentru respectarea strictă a legalită
ții. în concepția partidului nostru, în
tărirea legalității reprezintă o parte 
integrantă a vastei și multilateralei 
acțiuni inițiate pentru lărgirea demo
crației socialiste, pentru punerea în 
valoare a uriașului potențial de afir
mare a forței creatoare a poporului. 
Așa cum se subliniază în documen
tele Congresului al IX-lea al P.C.R., 
respectarea neabătută a Constituției, 
a tuturor legilor țării, a normelor de 
conviețuire socială reprezintă o con
diție de seamă a întăririi continue a 
orînduirii noastre socialiste.

Un mijloc 
modern de

Un aparat de radio consti
tuie azi un mijloc modern d* 
largă și complexă iniormație. 
Pe calea undelor ne parvin 
Informații variate din țară și 
din întreaga lume.

Ultimele tipuri de aparate de 
radio fabricate la „Electroni
ca' cîștigă din ce în ce mai 
mult teren întrunind bune a- 
precieri. Radioreceptorul „Nor
dic' tranzistorizat, cu trei lun
gimi de undă și alimentarea la 
priză, „DELTA' cu trei lungimi 
de undă și „MIORIȚA’ cu 
două lungimi de undă au fost 
livrate la toate MAGAZINELE 
UNIVERSALE ȘI LA CELE SPE
CIALIZATE ALE COOPERAȚIEI 
DE CONSUM. Prețurile variază 
între 1100 și 1660 lei. De reți
nut că pot fi procurate de la 
aceste magazine și cu plata 
în rate.

0 ADRESĂ UTILĂ

PENTRU POSESOR!!
DE BICICLETE

co- 
din 
so-

La magazinul O.C.L. Tehno- 
metal nr. 56, situat în Bucu
rești, str. Brezoianu 13, se gă
sesc diferite tipuri de anvelope 
și camere pentru biciclete 
import.

Magazinul răspunde și 
menzilor ce i se adresează 
orice colț al țării. Pentru 
llcitanții din alte localități, an
velopele și camerele se livrea
ză prin intermediul poștei, 
contra ramburs.

din

Prevenirea și zădărnicirea orică
rui abuz, a oricărei încălcări a nor
melor de drept vor fi chezășuite de 
spiritul de răspundere cu care orga
nele de partid și de stat centrale și 
locale vor veghea la continua întă
rire a legalității socialiste în toate 
domeniile activității economico-so- 
ciale. în acest sens un rol primor
dial va reveni noului Cod penal care, 
prin ansamblul prevederilor sale, 
constituie un instrument deosebit de 
eficace în asigurarea strictei respec
tări a legilor. Apare ca o cerință pri
mordială a întăririi legalității socia
liste ca fermitatea neabătută în apă
rarea libertăților și intereselor cetă
țenilor, ale societății, să fie însoțită de 
aceeași fermitate în pedepsirea celor 
vinovați de acte dăunătoare interese
lor generale ale poporului, ale statu- 

luî, ca șl intereselor legitime ale ce
tățenilor.

Pe baza Indicațiilor conducerii 
partidului, noi am îmbunătățit con
trolul asupra respectării legalității 
socialiste în diferite domenii de ac
tivitate, asupra modului în care or
ganele de securitate, miliție, procu
ratură și justiție își îndeplinesc atri
buțiile. Cu prilejul analizelor efec
tuate s-a desprins ca o caracteristi
că generală respectarea legalității în 
diferitele domenii de activitate. Tot
odată, controlul de partid, sesizările 
oamenilor muncii au reliefat încăl
cări ale legislației, îndeosebi în une
le unități cooperatiste agricole și în 
sectorul comercial, 
au favorizat aceste 
fost deficientele în 
podărirea bunurilor

Condițiile 
infracțiuni 

evidenta și 
obștești, în

care 
au 

gos- 
asi-

N-ați văzut

Se scurseseră 1968 
de ani și un trimestru 
din viața mea și nu 
văzusem portul Con
stanța. Sosit în acest 
oraș în legătură cu doi 
cai maro (povestea lor 
o veți afla mai la sfir- 
șit), m-am dus la că
pitănia portului și am 
spus :

— Tovarăși, eu mai 
în fiecare dimineață o 
aud pe Doina Badea 
cintînd : „Se întorc va
poarele". Vreau să le 
văd și eu. Dați-mi, vă 
rog, pe cineva, să mă 
conducă și pe mine 
prin port.

— De ce ne iei cu 
„melodia preferată" 7 
Spune-mi, ai venit în 
problema mobilei ori a 
zahărului 7

— Nu.
— Atunci în legătură 

cu soda calcinată...
— Nici măcar.
— Sticlăria 7 Oțelul 

laminat 7
— Eu am venit la 

Constanța în legătură 
cu doi cai maro. Și 
țin neapărat să văd și 
portul. E o dorință a 
mea de cînd aveam 
opt kile și ceva.

— Cunosc limbajul 
ăsta foiletonistic. Âm 
și eu o rudă care scrie 
foiletoane sportive. Am 
înțeles. Te conduc. 
Vrei să vezi și pieile 
de capră 7

— La urmă, 
să-mi 
timp.

M-a 
m-am 
M-a plimbat prin niște 
labirinturi și deodată 
mi-a atras atenția 
supra unor stive.

— Acolo e.
— Ce-i acolo 7
— Cele 16 tona 

mobilă.
— Nene, mobilă văd 

și-n vitrine, am și eu 
acasă. N-am venit să 
văd mobilă-n port, ci 
vapoare.

— Cu mine faci foi
leton 7 Știu pentru 
ce-ai venit și te rog 
nu mă mai lua pe oco
lite.

Dacă am văzut că 
nu ies din încurcătură, 
am mers și eu pe tă
cute. Ba chiar am și 
întrebat:

— Ia spune-mi, cum 
e cu mobila asta 7

— Zace aici de 677 
de zile, se plătesc 
pentru ea taxe de în- 
magazinare, penalizări, 
care se ridică la zeci 
de mii de lei... Bina
lele alea le vezi 7

— Le văd.
— Sînt' 116 tone. S-a 

uitat de ele. Sînt pe 
rampa asta de vreo 
371 de zile. încep să 
putrezească.

— Te înșeli, 
lele putrezesc 
Eu am acasă 
jină de rufe pe care 
o am moștenire de l*

tata mare al lui buni- 
cu. E bună fi azi.

— Dar nu plătești 
penalizări de depozi
tare pentru ea.

— Asta e adevărat.„ 
Hai la zahăr.

Traversăm și intrăm 
într-o magazie cx 
mărfuri inapte pen- 
tru export. întreb :

— Cam cîte kilogra
me de zahăr sînt 
aici 7

— 59 de tone. 59 000 
de kilograme. Stațio
nează de 161 de

— De ce nu le 
portă 7

— Acum nu se 
poate. Nu-l vezi, t tn 
stare de siropare._ A- 
leluia 
tim 7 Mi 
c-ai zis ceva.

— Ziceam in sinea 
mea că cei care sînt

vinovați de paguba 
asta ori sînt diabetici, 
ori...

— Mai degrabă „ori"...
Mi-arată 11 tone de 

sodă calcinată care de 
atîta staționare a în
ceput să se pietrifice. 
Văd 998 de tone de 
oțel laminat care, în 
decursul a patru sute 
și ceva de zile de cînd 
stă uitat, a 
precum frunza 
vii.

Intrăm tn altă 
gazie. Aici fac 
noștință cu două 
de sticlărie care au un 
stagiu de 614 zile; cu 
o ladă cu săpun care 
și-a aniversat a 437-a 
zi de uscare; cîteva 
tone de cauciuc sinte
tic sărbătoresc a 371-a 
zi. Găsesc aici mărfuri 
provenite din manipu
larea unor partizi de 
export și de care s-a 
uitat... Găsești de la 
piei de capră ori paste 
făinoase pînă la cartofi 
deshidratați ori la să- 
mînță de mac...

— Nu te supăra, 
vreau să te deranjez 
cu o întrebare : cei 
care se fac vinovați de 
aceste pagube aduse 
statului, forurile tu
telare care probabil 
semnează procese ver
bale și alte hîrtii, nu 
se sesizează, nu trimit 
niște inspectori pe 
ren 7

— Trimit, cum 
dar nu acum.

— Dar cînd 7
— In iulie, august,

Bina- 
greu. 

o pră-

gurarea pazei, precum și menținerea 
în funcții de conducere a unor cadre 
necorespunzătoare. La aceasta s-au 
adăugat controlul formal și manifes
tările de toleranță ale unor activiști 
cărora le revenea răspunderea de a 
îndruma activitatea unităților res
pective.

Concluziile desprinse din aceste 
analize au fost supuse de comitetul 
regional și, ulterior, de comitetul ju
dețean de partid dezbaterii activului 
de partid, cadrelor de conducere 
din unitățile economice, obștești și 
din aparatul de stat; au fost desti
tuite cadrele abuzive sau care au 
dovedit neglijență, incompetentă în 
funcțiile încredințate. Aceste măsuri, 
precum și intensificarea muncii po
litico-educative de masă, perfecțio
narea controlului exercitat de orga

nele de partid, au contribuit simți
tor la respectarea strictă a legilor 
în unitățile economice și sociale din 
cuprinsul județului.

Privită sub dublul ei aspect — de 
respectare neabătută a legilor atit 
de către organele de stat, cît și de 
către cetățeni, — legalitatea socialistă 
este o necesitate obiectivă dcrivînd 
din însăși esența noii orînduiri so
ciale. Izvorul sprijinului activ pe care 
oamenii muncii îl acordă strictei res
pectări a legilor îl constituie convin
gerea lor, confirmată de viață că, 
spre deosebire de legalitatea burghe
ză, menită să asigure existența >rîn- 
duirii capitaliste, menținerea exploa
tării și a claselor exploatatoare, lega
litatea socialistă, exprimînd interese
le și voința poporului, slujește făuririi 
și consolidării orînduirii «ocialiste, 

jumătatea Iul septem
brie ; în tot cazul după 
ce se deschide sezonul. 
Nu peste mult timp ne 
vom pomeni cu fel de 
fel de controlori, ins
pectori, revizori, 
per-revizori; se 
face anchete, se 
face răs-anchete, 
șeful va chema 
grafic pe șef... Va fi o 
agitație în această pro
blemă prin Constanța, 
plaja va fi plină! Și 
ca să termine în ma
ximum o lună anche
tele, își vor aduce cu 
ei, la casele de oaspeți, 
să-i ajute și copiii, și 
nevestele, și socrii, și 
cumnafii și se vor 
chinui săracii toți la 
soare, se vor întoarce 
negri de supărare la 
vetrele lor.

— Săraciit
Și am plecat fără să 

văd vapoarele.
P. S. Apropo de ti

tlu și de cei doi cai 
maro : întreprinderea 
piscicolă Sulina avea 
doi cai (maro, să zi
cem). într-o zi și-a dat 
seama că acești doi cai 
nu-i mai fac nici o 
trebuință. Să-i vîndă 
la particular 7 La O- 
bor ? Nu se putea. 
Erau trecuți în inven
tarul viu, cu toate că 
ei trăgeau să moară, 
l-a dat disponibili la 
minister. Ministerul 
întîrzia să răspundă. 
Ce să facă cu ei 7 
După ce au urmat 
niște schimburi de a- 
drese, după ce au fost 
consultați, probabil, 
niște specialiști în 
problema cabalină, în
treprinderea piscicolă 
din Sulina a primit 
ordinul Ministerului 
Industriei Alimentare 
nr. 432/68 prin care se 
arăta că s-a rezolvat 
problema gloabelor.

Și s-a rezolvat. După 
cîteva zile au apărut 
doi delegați din ju
dețul Maramureș, unde 
fuseseră transferați 
caii cu sus-amintitul 
ordin. Iată un succint 
tablou al cheltuielilor 
pentru cei doi cai:

— 676 lei cheltuieli 
de transport pe C.F.R. 
și NAVROM al celor 
doi delegați;

— 1 375 de lei chel
tuieli de transport al 
celor doi cai;

— 379 lei cheltuieli 
pentru diverse mate
riale și 
cai;

— 540 
cazarea 
legați (fără a mai so
coti salariile pe cele 
10 zile ale celor doi oa
meni cît 
plasarea. 
Ies cota 
ment a

Dacă cei doi cai 
maro n-au murit pe 
drum, pînă in Mara
mureș, trăiesc și azi. 
Cinste lor !

te-

nu,

lei diurna ți 
celor doi de-

a durat de
și bineînțe- 
de amortls- 

cailor).

brand pentru

apărării intereselor vitale ale celor 
ce muncesc.

în condițiile dezvoltării noastre, 
progresele realizate în întărirea le
galității socialiste reflectă grăitor și 
nivelul de dezvoltare a conștiinței 
socialiste a maselor, forța de înrîu- 
rire a muncii politico-educative. De 
aci deosebita atenție pe care orga
nele și organizațiile de partid sînt 
chemate să o acorde acestei pro
bleme.

Dezbaterea proiectului noului 
Cod penal ne-a ajutat să înțe
legem mai limpede că populariza
rea șl explicarea legilor, lămu
rirea principalelor lor prevederi și 
a cauzelor care au impus adoptarea 
lor trebuie să stea în mai mare mă
sură în centrul muncii de informare 
politică a organizațiilor de partid și 
obștești. Nu poate fi apreciată decît 
drept o orientare unilaterală din 
cele mai dăunătoare tendința unor 
organizații de partid de a neglija 
acest domeniu atît de important al 
activității sociale, considerîndu-1 de 
competenta exclusivă a juriștilor. 
Experiența arată că cele mai bune 
rezultate se obțin atunci cînd con
ferințele, expunerile, simpozioanele 
sînt axate pe cele mai importante și 
mai actuale aspecte ale legislației, 
avînd contingență nemijlocită cu 
preocupările fiecărui colectiv, și cînd 
ele se îmbină totodată cu punerea 
în dezbatere a unor delicte (îndeo
sebi cele privind daunele aduse avu
tului obștesc) în colectivul unde au 
fost săvîrșite, mobilizînd opinia pu
blică împotriva oricăror încălcări ale 
legilor.

Moment deosebit de important în 
perfecționarea legislației noastre și 
adaptarea ei la cerințele actualei 
etape de dezvoltare a țării, dezbate
rea proiectului noului Cod pe
nal constituie o puternică ilus
trare a practicii încetățenite da 
conducerea partidului privind pu- 

maselor anerea în dezbaterea 
celor mai importante aspecte ale 
politicii interne și 
partidului șl statului. Larga consul
tare a cetățenilor înlesnește adopta
rea celor mai judicioase soluții, con
tribuie la atragerea maselor la o 
participare activă și sistematică la 
conducerea statului, la întărirea le
găturilor partidului cu masele, 1» 
dezvoltarea democrației socialiste.

aexterne
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La consfătuirea care a avut loc 
luna trecută la C.C. al P.C.R., tova
rășul Nicolae Ceaușescu, caracterizînd 
programul de investiții din acest an, 
a subliniat că acestea sînt decisive 
pentru realizarea obiectivelor actualu
lui nostru cincinal. Este o apreciere 
întru totul valabilă și pentru județul 
Argeș. Anul 1968 este hotărîtor în 
privința asigurării tuturor condițiilor 
pentru darea în funcțiune a unor im
portante capacități de producție pre
văzute în cincinal. Avem de reali
zat în acest an investiții în valoare 
de cîteva miliarde lei. Vor trebui 
puse în funcțiune 19 capacități de 
producție și asigurate stadii fizice 
corespunzătoare pentru obiectivele 
care urmează să intre în producție 
în 1969 ; de asemenea, urmează să 
fie deschise șantierele unor noi uni
tăți productive. La toate acestea se 
adaugă importante lucrări social- 
culturale, printre care 3 000 aparta
mente, 3 grupuri școlare, extinderi 
de rețele edilitare, electrificări rura
le și altele. Iată, deci, ce cîmp vast 
de activitate are comitetul nostru 
județean de partid în domeniul in
vestițiilor 1

într-o recentă plenară a co- 
itetului județean de partid, în 

‘care s-a analizat mersul investițiilor, 
s-a hotărît ca accentul principal în 
munca constructorilor și a lucrători
lor de partid să cadă pe atingerea 
stadiilor fizice planificate Ia toate o- 
bieetivele, pentru a asigura astfel 
darea în funcțiune a noilor capaci
tăți ia termenele prevăzute șl chiar 
mai devreme, fără nici un rabat la 
calitate. Ce se constată în perioada 
care a trecut din acest an ? Există 
în județul nostru șantiere unde s-au 
întreprins acțiuni organizatorice șl 
politice concrete șl eficiente. Ca ur
mare, ritmul lucrărilor este Intens. 
Este cazul șantierului Combinatului 
petrochimic Pitești, al Uzinei de 
piese auto Colibași, al Uzinei de au- 
toturisme, unde în primul trimestru 
s-a realizat un volum important de 
lucrări de construcții-montaj. Pe an
samblul județului, în trimestrul I s-a 
realizat un volum de investiții șl de 
lucrări de construcții-montaj care re
prezintă 18,8 la sută și, respectiv, 
22,9 la sută din planul anual. Dar 
în spatele acestor cifre medii,-- care 
dau o imagine generală pozitivă a 
eforturilor pentru realizarea planu
lui de Investiții, se ascunde activita
tea defectuoasă a unor șantiere do 
construcții. Cu totul necorespunză
toare sînt rezultatele șantierelor de 

'la rafinăria Pitești, de la instalația 
de furfurol a fabricii de tananți, 
combinatul de articole tehnice din 
cauciuc, fabrica de bere, ale șantie
relor de amenajări hidrotehnica de 
pe Argeș șl altele.

Se poate aprecia că existau premi
se ca, în primele luni sie anului, pla
nul de investiții să fie îndeplinit în 
condiții mult mai bune. Pe baza mă
surilor luate încă de anul trecut, in
vestițiile din 1968 au fost asigurate 
în general cu documentație de execu
ție și sînt posibilități ca șl restul 
documentațiilor să fie predate șan
tierelor la timp. Spunem aceasta, în 
pofida faptului că anumite lucrări 
sînt rămase în urmă tocmai datorită 
predării cu întîrziere a documentați
ilor de execuție. Este cazul secției 
germinare-înmuiere din cadrul fabri
cii de bere, unde lucrările au înce
put în anul 1968, în loc de trimes
trul III-1967, sau al secției fermen
tație, unde documentația s-a predat 
cu două luni întîrziere. Pentru ame
najările hidrotehnice de pe Argeș, 
care au o mare importanță pentru 
alimentarea cu apă potabilă șl In
dustrială a Piteștiului, Comitetul de 
Stat al Apelor trebuie să ia măsuri 
urgente și să predea în cel mai scurt 
timp documentația de execuție 
pentru cele două baraje, de la Bas- 
cov și Pitești, ca șl pentru centra
lele electrice șl canalele de fugă.

De mare importanță pentru reali
zarea ritmică a planului de Investi
ții este asigurarea din timp a utila
jelor tehnologice șl confecțiilor me
talice, care reprezintă 40 la sută din 
planul de investiții pe 1968. Deși la 
acest capitol se remarcă o creștere 
a preocupării beneficiarilor pentru 
achiziționarea lor, la multe obiective 
în construcție se constată intîrzleri 
în livrarea utilajelor ; există și ca
zuri de utilaje necontractate sau con
tracte cu termene necorespunzătoa
re necesităților de montaj. Cum este 
firesc, în astfel de situații se preju
diciază desfășurarea normală, ritmi
că a activității de construcții-montaj. 
în diverse ipostaze se află, din acest 
punct de vedere, șantierele de la ra
finărie, combinatul petrochimic, fa
brica de motoare electrice, uzina de 
autoturisme, uzina de piese auto Co
libași, I.C.H. Argeș, fabrica de bere. 
Aici se constată că beneficiarii de 
investiții nu au insistat în suficientă 
măsură pentru lichidarea restanțelor 
la utilaje, deși au făcut numeroase 
deplasări la furnizori; că serviciile 
de investiții, de aprovizionare și di- 
riginții de șantier nu urmăresc ope
rativ cum se respectă termenele de 
livrare a utilajelor, nu cunosc res
tanțele înregistrate și utilajele în 
stoc, nu acordă cea mai mare aten
ție recepției lor. De aceea, conside
răm necesar ca beneficiarii respec
tivi, împreună cu ministerele de re
sort, să ia măsuri pentru ca în cel 
mai scurt timp să fie aduse pe șan
tiere utilajele ce trebuie montate în 
acest an în vederea punerii în func
țiune la termen a noilor obiective.

Ing. Gheorghe NICOLAE 
tecretar al Comitetului județean 

Argeș al P.C.R.

Sînt șl cazuri cînd diferite utilaje 
sosite pe șantier nu au fost montate 
datorită unor defecțiuni de uzlnare 
sau proastei lor depozitări, nereali- 
zării unor lucrări care să permită 
montajul lor, sau altor neajunsuri 
în activitatea de montaj. La Combi
natul petrochimic Pitești există pe 
șantier, cu defecțiuni sau descomple
tate, 11 utilaje purtînd marca Uzinei 
de utilaj chimic Ploiești și Uzinei 
„Grivița roșie" București. Diferite uti
laje în stoc, a căror montare-trebuie 
urgentată, sînt la uzina chimică, uzi
na de piese auto Colibași, I.C.H. Ar
geș, „Textila" și fabrica de stofe din 
Pitești. Atragem, de asemenea, aten
ția că pe alocuri au fost solicitate din 
import utilaje, aparataje de măsură 
și control și alte materiale peste ne
cesar, ca, bunăoară, la Uzina meca
nică Muscel, Uzina de piese auto 
Colibași și întreprinderea minieră
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Cîmpulung. Ne întrebăm: cum îți 
permit titularii acestor investiții să 
lanseze asemenea „comenzi" pe bu
zunarul statului, mai ales că este 
vorba de fonduri valutare?

Spuneam mai la început că în fața 
noastră stă sarcina urmăririi cu ri
gurozitate a stadiilor fizice. Din 
analiza făcută recent asupra mer
sului lucrărilor pe șantiere se des
prinde că există anumite obiecti
ve cu stadii fizice corespunzătoare; 
important este acum să fie luate 
cele mai indicate măsuri pentru scur
tarea duratei de execuție și darea 
lor în funcțiune înainte de termen. 
Ne referim la noua filatură și țesă- 
toria din cadrul întreprinderii „Tex
tila" Pitești, unde se întrezărește po
sibilitatea dării lor în producție mai 
devreme cu trei luni și, respectiv, 
șase luni. Posibilități în acest sens 
sînt și se pot crea și la alte obiective.

O intervenție urgentă și activă din 
partea ministerelor titulare de in
vestiții și a forurilor de resort ale 
constructorilor este Imperios nece
sară pentru recuperarea grabnică și 
Integrală a rămînerilor în urmă în
registrate pe unele șantiere, de la 
începutul lucrărilor șl chiar în pri
mul trimestru din acest an. Este 
vorba, Intre altele, de șantierul Ra
finăriei Pitești. Acest obiectiv ur
mează să Intre In producție cu pri
mele Instalații în semestrul I 1969, 
dar după 14 luni de la deschiderea

șantierului s-a executat numai 20 la 
sută din volumul lucrărilor de con- 
structii-montaj. întrucît în acest an 
trebuie realizat un volum de inves
tiții cu mult mal mare decît anul 
trecut, conducerea I.C.M. Pitești, a 
subantreprizelor și Rafinăriei Pitești, 
Împreună cu forurile de resort ale 
Ministerului Petrolului, trebuie să-și 
conjuge eforturile în luarea măsu
rilor pentru accelerarea ritmului de 
execuție și respectarea termenelor 
de dare în funcțiune. După calcu
lele făcute, fiecare zi întîrziere în 
darea în funcțiune a rafinăriei va 
lipsi economia națională de o pro
ducție marfă de trei milioane lei.

Nu putem să trecem cu vederea 
că, dacă la unele obiective ritmul de 
execuție a fost necorespunzător, a- 
cesta se datorește și anumitor defi
ciențe care au existat și există in 
organizarea șantierelor. Pe nici un 
șantier din județ nu sînt organizate 
lucrările după „metoda drumului cri
tic", care ar permite să se obțină un 
ritm ridicat de execuție. De aseme
nea, se tărăgănează terminarea lu
crărilor de organizare, din care 
cauză este stînjenit mersul normal 
al execuției la lucrările de bază. 
Deficitare sînt unele șantiere și la 
capitolul folosirea utilajelor, a for
ței de muncă și timpului de lucru.

Apare cu toată claritatea înalta 
responsabilitate care revine titulari
lor de investiții, cît și executanților 
pentru accelerarea ritmului lucrări
lor și darea în funcțiune la terme
nele prevăzute a noilor obieotive șl 
capacități de producție. Fac această 
remarcă, întrucît în plenara comitetu
lui județean, de care am amintit, unii 
participant la discuții nu au adoptat 
poziția cea mai justă. Tov. Nicolache, 
directorul grupului de șantiere 85, 
în Ioc să propună măsuri eficiente 
care să asigure îmbunătățirea activi
tății unității pe care o conduce, a 
manifestat o atitudine lipsită de com
bativitate, care în esență s-a limi
tat la o... penibilă tînguială. Este ne
cesar ca și forul tutelar — Ministe
rul Industriei Construcțiilor — să 
rezolve de urgență problemele do
tării cu utilaje și cadre competente 
pe care le reclamă acest grup de 
șantiere. Nu putem fi de acord nici 
cu atitudinea tov. Ion Ionescu, vice
președintele consiliului popular ju
dețean, care a pasat altora răspun
derea pentru întîrziere în construc
țiile de locuințe și la alimentarea 
cu apă a orașului Pitești.

întrucît realizarea planului de In
vestiții pe 1968 pune răspunderi 
deosebite tuturor organizațiilor de 
partid, comitetul județean de partid 
a luat măsuri în vederea intensifi- 

asupra activității 
Succesul

cării controlului 
șantierelor de construcții, 
depinde de cunoașterea permanentă 
a situației mersului lucrărilor pe 
fiecare șantier, pentru a stabili măsuri 
care să asigure înlăturarea rapidă a 
neajunsurilor și accelerarea ritmu
lui lucrărilor. Un'asemenea mod de 
a proceda se înscrie pe linia indica
țiilor conducerii noastre de partid 
și de stat și ne exprimăm convinge
rea că va determina un reviriment 
în activitatea de investiții pe a- 
.cest an.

De două săptămînî, în 
cîteva zone ale județului 
Timiș, în care suprafețe 
întinse de terenuri agri
cole erau inundate de a- 
pele provenite din topirea 
zăpezilor și din ploi, a în
ceput o amplă acțiune in- 
tercooperatistă de dese
cări. Din inițiativa comi
tetului județean de par
tid, în patru comune — 
Saravale, Dudeștii Vechi, 
Sacoșul Turcesc și Rud- 
na — se desfășoară lu
crări menite să asigure 
scurgerea apelor și îm
bunătățirea, pe această 
cale, a pămîntului. La a- 
ceastă importantă acțiune 
participă pe lîngă mem
brii cooperativelor agri
cole din comunele respec
tive și alți țărani din sa
tele învecinate.

Am vizitat șantierele 
de pe tarlalele cooperati
vei agricole „Scînteia" din 
Saravale. Cît vezi cu o- 
chli, se întind terenurile 
pe care grîul s-a înălțat 
sau sînt pregătite pentru 
semănatul porumbului. 
Este zona „Bălătan", cum 
îi spun localnicii, unde în 
fiecare an cînd vin ploile 
se formează o mare întin
dere de ape. Pagubele 
provocate de surplusul de 
apă erau, în trecut, foar
te mari. Pe cele 1 200 ha 
aflate într-o depresiune 
se obțineau recolte care 
nu recuperau sămînța și 
valoarea lucrărilor exe
cutate mecanizat Anul 
trecut, spre exemplu, pe 
o suprafață de 185 hec
tare din această zonă, din 
cauza băltirii apelor, re
colta de grîu a fost di
minuată, obținîndu-se nu
mai 424 kg la hectar față 
de 1 818 kg cît a fost me
dia pe cooperativă sau 
2 500 kg pe celelalte tar
lale. De asemenea, pe 67 
hectare din această por
țiune s-au obținut numai 
9 000 kg sfeclă de zahăr, 
în timp ce media pe uni
tate a fost de 24 000 kg 
la hectar. Cele 1 200 hec
tare supuse băltirii apelor 
provocau pagube de peste 
1 500 000 lei anual.

Acum, pe aceste 
nuri, se execută o 
rețea de canale de
cuare a apei. Direcția de 
îmbunătățiri funciare și 
organizarea teritoriului 
Timișoara a elaborat încă 
din toamna trecută pro
iectele necesare. Numai 
cu forțele locale aceste

tere- 
largă 
eva-
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(Urmare din pag. I)

lor, catedra de automobile și trac
toare a efectuat, în colaborare cu 
beneficiarul, analiza calităților eco
nomice ale motorului — prototip 
SR—211, obținînd reducerea cu 10 
la sută a consumului de combus
tibil. Rezultatele au fost utilizate 
de uzină, dar nu s-a manifestat un 
interes permanent pentru elucida
rea tuturor problemelor legate de 
performanțele acestui motor, astfel 
îneît în 1967 s-a dovedit necesară 
reluarea investigațiilor, pentru a se 
ajunge la soluții întru totul compa
rabile cu performanțele atinse pe 
plan mondial. Nu este oare clar că 
o întrerupere de cîțiva ani în acest 
domeniu de preocupări a fost dău
nătoare și că pentru a se realiza 
o adevărată simbioză între poten
țialul teoretic ridicat al cadrelor di
dactice și echipamentul modern de 
care dispune beneficiarul este de 
maximă importantă permanentizarea 
preocupărilor de acest gen ? Atari 
modalități superioare de abordare a 
unui cerc de probleme științifice per
mit — o dovedește atît experiența 
proprie cît și cea a multor centre 
universitare din țări industrial a- 
vansate — aprofundarea și perfec
ționarea lor sistematică, conturarea 
unei răspunderi personale și colec
tive pentru solutionarea unui grup 
de probleme majore.

Contactul nemijlocit șl permanent 
cu realitățile uzinale înseamnă pen
tru cadrele didactice nu numai po
sibilități sporite de împrospătare a 
cursului teoretic cu exemplificări de 
actualitate, dar și o sursă inepuiza
bilă de teme de investigație legate 
de necesitățile curente și de per
spectivă ale producției. în acest sens 
pot fi citate colaborările catedrei de 
autotractoare cu uzinele de autoca
mioane din Brașov șl Cîmpulung- 
Muscel, care au dus la unificarea 
tipului de motor al autocamioanelor 
și mașinilor autoutilitare, ce s-a sol
dat prin ieftinirea cu 15 la sută a 
motoarelor pentru acestea din urmă.

Experiența acumulată de Institu
tul politehnic Brașov în colaborarea 
catedrelor sale cu producția a des
chis perspectivă și altor posibili
tăți de permanentizare a acestei pre
ocupări. Una dintre ele este siste
mul contractual de colaborare, a că
rui extindere va conduce la efec
tuarea unor investigații pe care ca
tedrele încă nu le întreprind, dar 
care vor fi solicitate de beneficiari. 
Este necesară însă, după părerea 
mea. includerea în contractele înche-

i

lucrări erau greu de exe
cutat De aceea, din ini
țiativa comitetului jude
țean de partid, la această 
acțiune au fost antrena
te cooperativele agricole 
din comunele învecinate. 
La 30 martie, cînd s-au 
început lucrările, au ve
nit peste 1300 oameni. 
Din comunele Șandra, 
Sînpetru Mare, Variaș, 
Uihei, Biled, au participat

muna gazdă — Saravale 
— pe terenurile căreia se 
execută aceste lucrări. 
Din 8 500 m c stabiliți 
pentru cetățenii din co
mună s-au și săpat 5 150 
m c pămînt.

— Vom feri de inunda
ții prin aceste lucrări a- 
proximativ 500 hectare 
care vor deveni terenuri 
roditoare — arăta tov. 
Grigore Petrișor, ingine-

cu aproximativ un metru 
decît canalul executat. 
Ele reprezintă o stavilă 
în calea apelor. Deși exis
tă fondurile necesare, or
ganele din Ministerul 
Căilor Ferate tergiversea
ză construirea noilor po
duri. Aceste observații 
judicioase vor trebui lua
te de urgență în consi
derare de organele vizate.

Dldeștii Vechi. De cînd
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flute de oameni. Fiecărei 
comune i s-a repartizat o 
porțiune de canale. Doi 
tehnicieni de la zD.I.F.O.T. 
Timișoara stau în perma
nență pe șantiere și acor
dă asistența necesară, dau 
îndrumări pentru execu
tarea corespunzătoare a 
lucrărilor. Cei 600—700 
oameni cîțl participă zil
nic la lucru efectuează un 
mare volum de muncă la 
săparea canalelor, care 
vor permite evacuarea a- 
pelor. Așa s-a reușit ca 
pînă în ziua de 10 aprilie 
să se sape peste 24 000 
mc pămînt. Unele comu
ne ca Biled, Șandra, Ui- 
hei au și terminat partea 
de canal ce le revenea. 
Cetățenii din Variaș, din 
cei 4 000 m c pămînt au 
săpat aproape 3 000 m c. 
Evident, cea mai masivă 
participare a avut-o co
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Pe șantierul de desecări Sacoșul Turcesc

pe întregul institut au scos la Iveală 
astfel de situații, iar în cadrul dez
baterilor s-au propus măsurile nece
sare în vederea lichidării lor.

O altă cale prin care ne propu
nem să urmărim în viitor permanen
ta în cooperarea dintre cercetarea 
de la catedre și producție o repre
zintă modul de selecționare a teme
lor pentru tezele de doctorat ale cer
cetătorilor din institutul nostru ca 
și de la Institutul de cercetări și 
proiectări pentru automobile si trac-

universitară
G

iate și a unor prevederi care să con
tureze mai concret răspunderea pen
tru îndeplinirea la timp a obliga
țiilor asumate, precum și pentru ur
mărirea aplicării soluțiilor științifice 
în producție. De altfel, tocmai aceas
ta constituia una din principalele ca
rențe ale activității de cercetare des
fășurate în institutul nostru, unde 
colectivele catedrelor, deși au abor
dat importante probleme de investi
gație, au urmărit destul de sporadic 
finalizarea și aplicarea lor în produc
ție. O bună parte a temelor de cer
cetare abordate a fost dusă pînă la 
un anumit punct — de ce n-am spu
ne-o cu toată sinceritatea — cores
punzător unor scopuri mai mult sau 
mai puțin personale (publicarea unui 
articol care să figureze în dosarul cu 
lucrări științifice, obținerea unui 
titlu științific sau didactic și... cam 
atît). Analizele activității de cerce
tare efectuate la catedre, facultăți și

toare (I.C.P.A.T.). Pe lîngă sporirea 
apreciabilă a numărului tezelor de 
doctorat, se are în vedere apropie
rea temelor de solutionarea unor ne
cesități ale producției. Este o formă 
de colaborare care prezintă avantaje 
reciproce. întrucît baza materială de 
cercetare a catedrelor fiind încă re
lativ slabă fată de necesitățile inves
tigației și de posibilitățile mai mari 
ale producției, doctorandului îi vine 
mai ușor să-și elaboreze lucrarea în 
uzină, iar aceasta, la rîndui său, este 
interesată să aplice soluțiile științi
fice ce i se oferă.

De regulă, asimilarea noilor soluții 
științifice în producție se realizează 
prin „buna înțelegere" dintre parte
nerii în colaborare. Dar dacă aceasta 
nu poate fi totdeauna stabilită pe 
criterii obiective, ar fi de dorit să 
funcționeze în astfel de cazuri o ve
rigă superioară, unde părerile con
tradictorii să fie confruntate, iar ho- 
tărîrea luată să aibă obligativitate

rul agronom al cooperati
vei. Pe aceste terenuri 
producția medie la hec
tar va trebui să atingă cel 
puțin 2 000 kg grîu, 3 500 
kg porumb, 20 000 kg 
sfeclă de zahăr. De fapt, 
este o primă etapă, de
oarece în viitor se vor 
executa și alte canale 
pentru a deseca toate te
renurile. Este un mare vo
lum de muncă pe care 
numai cu forțele noastre 
ar fi fost imposibil să-1 
realizăm.

Dar inginerul agronom 
a avut de făcut și o preci
zare : tot efortul, toată 
munca depusă va fi za
darnică dacă D.I.F.O.T. 
nu va lua măsuri pentru 
despotmolirea canalelor 
colectoare în care trebuie 
evacuate apele. De ase
menea, sînt două poduri 
de cale ferată mai înalte

-s
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pentru ambii parteneri. în orice caz, 
cred că dacă planul de dezvoltare 
tehnică a întreprinderii ar fi tot atît 
de atent urmărit — cu alternativa 
sancțiunilor în caz de neîndeplinire 
— ca și planul ei de producție, s-ar 
obține o creștere a interesului am
bilor parteneri, precum și, în mare 
parte, lichidarea acelui „lanț al slă
biciunilor" care face adesea încă ino
perantă cooperarea dintre știință și 
producție.

Consider necesar, pe de altă parte, 
ca pentru produsele unor uzine cu 
răspundere în construcția de mașini, 
ori de cîte ori se constată deficiente, 
la consumurile interne, de pildă, să 
se stabilească, mai întîi, termene ra
tionale de lichidare a neajunsurilor 
semnalate, iar apoi, dacă nu se obți
ne înlăturarea acestora, produsul res
pectiv să fie repartizat unei alte uni
tăți productive, uzina vinovată ur- 
mînd să suporte penalizări pentru 
pagubele aduse economiei naționale. 
Asemenea măsuri ar obliga conduce
rile uzinale să apeleze mult mai 
la soluțiile oferite de cercetarea 
intifică, cum se si procedează, în 
zuri similare, la marile uzine 
țările industrial dezvoltate, pentru a 
cîstiga și menține competitivitatea 
produselor lor.

în încheiere, aș vrea să subliniez 
marile posibilități de valorificare la 
înalt nivel a potențialului științific 
din învătămîntul superior pe care le 
oferă reunirea acestor forte de cer
cetare în grupe de catedre. Persona
lități științifice marcante, cu calități 
organizatorice, ar putea grupa în ju
rul lor pe reprezentanții unor disci
pline variate, formînd colective com
plexe din matematicieni, fizicieni, 
chimiști și pînă la specialiști de pro
fil apropiat uzinelor beneficiare. In 
cazul nostru, de pildă, facultățile de 
mecanică și tehnologia construcțiilor 
de mașini ar putea să dezvolte două 
asemenea centre : unul pentru stu
diul mașinilor cu aplicabilitate în 
primul rînd la industria de automo
bile și tractoare, și altul de tehnolo
gia prelucrării metalelor. Ar rezulta 
o îmbinare eficientă a investigațiilor 
fundamentale cu cele aplicative, aptă 
să rezolve cele mai complexe solici
tări ale producției industriale.

des 
ști- 
ca- 
din

se știu oamenii din a- 
ceastă comună, puțini au 
fost anii în care terenu
rile nu au fost inundate 
de ape. în acest an s-a 
pornit și aici acțiunea in
tercooperatistă de dese
care. Din 8 comune înve
cinate au venit oameni 
pentru a ajuta la săparea 
canalelor de evacuare a 
apelor pe 580 hectare ale 
cooperativei agricole 
„Viața Nouă". Se vor exe
cuta 48 500 metri cubi să
pături, reprezentînd ca
nale cu o lungime de 
peste 10 km. Acestea for
mează numai o parte din 
rețeaua de desecări care 
trebuie executată. Anul 
trecut, 1270 ha ale aces
tei cooperative au fost 
Inundate. S-a pierdut 
complet recolta pe 650 
hectare de grîu, 400 hec
tare porumb, 20 hectare

cînepă și alte culturi. Prin 
lucrările ce se execută cu 
sprijinul locuitorilor din 
Cenad, Cheglevici, Ne
rău, Teremia Mare, Tom- 
natec, Cherestur șl Sîn- 
nicolau-Mare, aceste te
renuri agricole ale coope
rativei agricole „Viața 
Nouă" vor da recolte bo
gate de cereale. Din pri
ma zi de muncă pe șan
tier s-a înregistrat o par
ticipare masivă la lucru 
a cetățenilor. Au venit cu 
mașinile din comuna Ne
rău 300 de oameni și sînt 
primii care au terminat 
partea lor de canal. Spri
jinul dat de cetățenii din 
Nerău este cu atît mai în
semnat cu cît și ei au de 
executat pe terenurile 
proprii 4 000 m c săpături 
la canale. Bineînțeles, la 
rîndui lor și ei vor fi aju
tați la lucrările pe care 
le au de făcut. Zilnic au 
participat la săparea ca
nalelor 600—800 cetățeni 
din cele 8 comune. Pînă 
în ziua de 10 aprilie ju
mătate din lucrările pre
văzute erau terminate.

Sacoșul Turcesc — o 
altă comună în care, pe 
terenuri întinse, băltesc 
apele după topirea zăpe
zilor și după ploi. Și aici 
s-a deschis un vast șan
tier intercooperatist de 
desecări. Aci participă 
cetățeni din 14 comune 
la săparea unor canale de 
scurgere cu un volum de 
peste 50 000 m c. Zi de zi 
cîteva sute de oameni lu
crează intens dînd contur 
rețelei de canale prin care 
se vor scurge apele. Din 
Stamora Română, Otrești, 
Berini, Cerna, Liebling și 
alte comune vin zilnic nu
meroși cetățeni pentru a 
contribui prin munca lor 
la desecarea terenurilor.

Pe toate șantierele ac
țiunea intercooperatistă 
de desecări, Inițiată de 
Comitetul județean de 
partid Timiș, a antrenat 
mii de oameni. Această 
participare, care se în
scrie pe linia eforturilor 
ce se fac pentru folosirea 
rațională, cu randament 
maxim, a pămîntului a- 
gricol, dovedește înțele
gerea profundă a impor
tanței lucrărilor respec
tive pentru cooperativele 
agricole din această zonă 
și pentru întreaga econo
mie națională.

Gheorghe RADEL 
corespondentul „Scînteii"

NOTĂ

Mierea poate avea

gust amar
De mii de ani albi- 

năritul este o îndelet
nicire perpetuă pe 
meleagurile noastre. 
De la forma primitivă 
a acesteia — căutarea 
si strîngerea mierii — 
oamenii au trecut, cu 
anii, la a-și face din 
această preocupare 
sporadică o meserie, 
„înțelegerea" dintre 
om si albină s-a pro
dus atît de firesc in
cit bănuim că mobilul 
care a determinat-o a 
fost, înainte de toate, 
identitatea unui ele
ment de caracter — 
conștient la primul, 
inconștient la al doi
lea — acela de cîști- 
gare a existentei prin 
trudă. Omul și-a pu
tut rîndui de atunci 
încoace la masă, în 
mod sistematic. între 
alte bunătăți si mie
rea. Dar cită străda
nie depun albinele I 
Pentru 1 kg de miere 
de salcîm, de exem
plu. cele 30 000—80 000 
de albine ale unei fa
milii ies si intră în 
stup de sute de mii 
de ori, cercetînd 2 
milioane de flori.

Laudă trudei, laudă 
mîinii care o apără!

Aflăm însă că în două 
cooperative agricole 
de producție din ju
dețul Ialomița, dintr-o 
condamnabilă lipsă de

responsabilitate și con
trol au murit peste 
iarnă 125 de familii de 
albine. Faptul este cu 
atît mai grav cu cit 
cauzele care l-au de
terminat sînt în cea 
mai mare măsură ge
nerate de apucăturile 
unor „indivizi" de fe
lul celor pe care albi
nele îi alungă toamna 
din stup.

La cooperativa agri
colă Fetești-oras sint 
două prisăci. Condi
țiile de creștere si ier- 
nare a albinelor au 
fost identice. La una 
s-au recoltat 32 kg 
miere de la fiecare 
stup, în timp ce la cea 
de-a doua numai 
13,8 kg. Dar lucrurile 
nu s-au oprit aci. La 
cea de-a doua, au mu
rit în timpul iernii, 
din lipsă de hrană, a- 
dică de miere, 80 fa
milii de albine. Pa
guba s-a evaluat la 
24 080 lei, sumă care 
este prea mică fată de 
pierderea de care am 
amintit. Cei doi stu- 
pari. Ion Simion si N. 
Iorga se uită unul la 
altul și amîndoi la pre
ședintele Constantin 
Staicu. Nu se poate 
face o diferențiere în
tre hărnicia albine
lor din doi stupi. Nu
mai că după ce mierea 
a fost depozitată în fa

guri, nu a ajuns în 
magazia cooperativei 
agricole pentru a pu
tea fi valorificată cu 
acte în regulă. între 
prisacă și magazie 
s-au interpus trîntorii 
cu două picioare. în 
cazul stupinii a doua 
a cooperativei agricole 
din Fetești ei n-au 
lăsat în faguri nici 
măcar atîta miere ca 
să ajungă albinelor 
peste iarnă. Dar acest 
procedeu este răspîn- 
dit și în alte locuri. 
La cooperativa agri
colă din Ograda, din 
aceeași „grijă", de a 
vămui cît mai multă 
miere din rezerva de 
hrană de peste iarnă, 
au murit albinele din 
39 de stupi. Valoarea 
acestei pierderi se e- 
valuează la 30 000 de 
lei.

Pentru daunele a- 
duse și iresponsabi
litatea celor puși 
să gospodărească și 
deci să apere avutul 
obștesc și chiar și nu
mai pentru lipsa da 
respect fată de nobila 
trudă a albinelor, să 
simtă cei în cauză că 
mierea mai are și un 
alt gust I

Al. BRAD
corespondentul 
„Scînteii"

600 TONE UTILAJE PENTRU 
BLUMINGUL DE 1 300 MM
DE LA HUNEDOARA

Constructorii de ma
șini de la uzina „Pro
gresul" din Brăila au 
realizat o comandă de 
5 căi cu role, pentru 
blumingul de 1 300 mm

de la Hunedoara. De 
la începutul construc
ției noului obiectiv in
dustrial ei au livrat la 
Hunedoara peste 600

tone utilaje tehnologi
ce — transportoare, 
vagoane siderurgice, 
macarale, capace pen
tru cuptoarele adinei 
etc.
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1RAPORTUL COMITETULUI DE
CONDUCERE PE TARĂ AL UNIUNII

ARTIȘTILOR PLASTICI
Conferința pe țară a Uniunii Ar

tiștilor Plastici — precizează ra
portul — își desfășoară lucrările 
într-o perioadă de generos avînt al 
tuturor energiilor creatoare ale po
porului român angajat în opera 
vastă de desăvîrșire a construcției 
socialiste. Hotărîrile Congresului al 
IX-lea și ale Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român, 
care au statornicit acest vast și sti
mulator program de lucru, sînt 
transpuse în viață de muncitori, 
de țărani, de intelectualitatea noas
tră, cu deplina convingere în nob
lețea idealului societății socialiste, 
în care omul își făurește propriul 
destin, își dezvoltă și îmbogățește 
personalitatea cu înalte valori in
telectuale și etice.

în acest cadru istoric, opera de 
artă este chemată să participe efec
tiv la procesul de îmbogățire spi
rituală a poporului, de aici de- 
curgînd atît pentru artiști, ca per
sonalități de cultură, cît și pentru 
uniunile de creație un rol deose
bit de important.

Tot mai puternică este legătura 
dintre artiști șl aspirațiile și inte
resele majore ale poporului, așa 
cum în trecut făuritorii culturii și 
artei românești au fost profund 
legați de lupta pentru libertate so
cială și națională, de frămîntările 
și aspirațiile celor mulți. în patria 
meșterilor zugravi ai Voronețului, 
în patria lui Grigorescu, Luchian și 
Brâncuși, în patria anonimilor fău
ritori de frumos, artistul are astăzi 
nobila menire să unească organic 
marile tradiții ale artei naționale și 
universale, cu valorile spirituale 
reprezentative pentru epoca socia
listă.

împlinirea acestor aspirații și în
datoriri patriotice se desăvîrșește 
în condițiile generatoare de noi e- 
nergii spirituale ale politicii parti
dului și statului nostru, încununată 
de remarcabile succese atît pe plan 
intern cît și în relațiile interna
ționale. Ne simțim profund atașați 
de această politică — se spune în 
raport — pentru că ea exprimă 
interesele poporului din care facem 
parte șl căruia înțelegem să-i de
votăm întreaga noastră activitate.

Subliniind importanta răspunde
re cetățenească a creatorilor, ve
nind în întîmpinarea nevoilor spe
cifice actului de creație, partidul 
nostru a preconizat și înfăptuit o 
serie de măsuri care asigură artiș
tilor condiții mereu mai bune de 
activitate și un loc de prestigiu în 
viața socială.

Raportul se referă în continuare 
pe larg la activitatea Uniunii în 
perioada dintre Conferințe (1963— 
1968), apreciindu-se că principala 
realizare a mișcării noastre artisti
ce privește diversificarea perma
nentă și dinamica sporită a forțe
lor creatoare, fapt care se asociază 
unui efort susținut pentru afirma
rea artei românești în contextul 
larg al artelor contemporane. Mul
tilaterala desfășurare a talentelor 
constituie temeiul unei aprecieri po
zitive a perspectivelor noastre ar
tistice. S-a conturat în acești ani 
un proces de dezvoltare tot mai 
complexă a artei plastice, care 
năzuiește să cuprindă sensuri tot 
mai bogate ale reflectării realită
ților noastre, îmbinînd respectul 
pentru marile tradiții naționale cu 
investigarea artei contemporane din 
lumea întreagă.

Succese se pot consemna în toa
te domeniile plasticii, fie că e vor
ba de pictură și sculptură, de artă 
monumentală și decorativă, de gra
fică și scenografie sau de critică. 
Expozițiile colective, anuale și bie
nale organizate cu regularitate în 
București și în țară, au oferit ca
drul unei confruntări statornice a 
forțelor creatoare. în acest context, 
au fost remarcate o serie de ex
poziții, în care au figurat lucrări 
ale unor artiști cu îndelungată ex
periență și mare originalitate, ca 
și ale artiștilor — români și din 
rîndurile naționalităților conlocui
toare — ajunși la o împlinire sem
nificativă în ultimii ani. Remarcîn- 
du-se contribuția pozitivă pe care 
au adus-o în acești ani tinerii ar
tiști, în raport se arată că în orien
tarea acestor talente un rol de sea
mă revine cenaclului tineretului, 
Uniunii Artiștilor Plastici și Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, pentru a-i ajuta să găsească 
un drum spornic și să-și dezvolte 
personalitatea originală.

în ceea ce privește prezența ar
tei românești peste hotare, este re
marcată sporirea numărului de ex
poziții organizate în străinătate — 
recomandîndu-se pe viitor în aceas
tă direcție o mai riguroasă selecție 
a lucrărilor și o mai bună progra
mare și organizare a lor. în dez
voltarea vieții noastre artistice, o 
pondere mai mare au căpătat-o cri
tica de specialitate, dezbaterile și 
schimbul viu de idei.

Raportul subliniază apoi că ar

tiștii plastici au datoria de a răs
punde cu căldură cerințelor publi
cului contemporan, care se apropie 
astăzi cu tot mai multă simpatie 
și înțelegere de opera de artă.

„Marii oameni de cultură, ade- 
vărații artiști — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în raportul pre
zentat la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român — au 
exprimat în operele lor realitatea 
vremii, au fost alături de popor, 
pe care l-au ajutat și însuflețit în 
lupta pentru o viață mai bună, 
pentru progres social. Cu atît mai 
mult creatorii de artă ai societății 
socialiste trebuie să se identifice 
cu aspirațiile celor ce muncesc, să 
slujească țelul măreț al unei vieți 
tot mai fericite pentru întregul po
por".

In această lumină, trecînd la o 
amplă analiză a problemelor actua
le ale dezvoltării artei plastice ro
mânești, raportul subliniază că, 
în contextul cerințelor socie
tății noastre contemporane, lu
crările capabile să transmită un 
convingător mesaj umanist nu au, 
in ansamblul creației ultimilor 
cinci ani, ponderea cuvenită. Arta 
noastră actuală n-a zămislit destu
le opere îndrăznețe, care să re
flecte amplu viața „de aici" și „de 
astăzi". Libertatea de creație tre
buie înțeleasă tocmai ca o vibran
tă disponibilitate față de cerințele 
societății, ea este o altă față a 
responsabilității sociale, asumate 
lucid de fiecare dintre artiști, ca 
un mod de a îmbina armonios mo- 
bilurile acțiunii colective cu ace
lea ale creației individuale.

Arta românească din zilele 
noastre se poate afirma, într-o de
plină originalitate, numai în mă
sura în care reflectă angajarea u- 
nor registre de conștiință mai a- 
dînci, implică răsounsuri la nevoi
le proprii societății noastre, la în
trebările esențiale ale omului ce-și 
transformă mediul.

Dezvoltarea artei românești con
temporane trebuie să evite deopo
trivă tendințele înguste de izola
re a gîndirii noastre estetice, ca și 
tendințele de preluare necritică a 
experiențelor străine, de ignorarea 
esenței noastre proprii. Una din 
problemele centrale ale creației este 
preocuparea de a da expresie ori
ginală mediului artistic româ
nesc. înclinația modernă pentru 
sistemul gîndirii sintetice și pen
tru conciziunea limbajului își poa
te găsi în universul de forme al 
artei noastre populare și al artei 
culte crescute de veacuri pe 
trunchiul ei, un repertoriu vast de 
soluții. Negativ este însă faptul că 
se încearcă prea puțin pătrunde
rea în universul de gîndire al a- 
cestor creații populare românești, 
artiștii preluînd adesea din ele 
doar forme ca ornament. Pentru 
destui artiști problemele artei 
contemporane se reduc doar la as
pecte strict tehnice și formale, la 
căutări de limbaj. Legătura cu rea
litatea este, pe răstimpul i foarte 
largi, înlocuită cu așa-zisele ..ex
perimentări", care nu întotdeauna 
pornesc dintf-o autentică nevoie a 
artistului de a-și adecva mijloa
cele de expresie țelului declarat — 
de a cuprinde sensurile realului ; 
ele se reduc adesea la preluarea 
de-a gata, la imitarea exterioară a 
procedeelor unor maeștri străini, a 

.protagoniștilor unor curente de cele 
mai multe ori insuficient studiate 
și înțelese.

Trebuie să ne fie clar că nu pu
tem contribui la cultura universa
lă decît printr-o artă a noastră, a 
României socialiste, printr-o crea
ție cu un timbru specific și că 
„inovînd" prin preluarea unor for
me făurite în alte climate morale 
și geografice, riscăm să propagăm, 
fără voia noastră, chipuri 'le a ve
dea iurnea adeseori incompatibile 
cu treapta de dezvoltare organică 
a artei noastre contemporane, in
compatibile cu concepția socialistă 
de viată.

Referindu-se la pictura cu un 
conținut cert de idei, raportul re
levă că unii artiști au ajuns să 
nesocotească posibilitățile pe care 
le oferă tema ; portretul, scena de 
gen, compoziția istorică etc. sînt 
genuri care permit suficiente mo
dalități inovatoare practicate de pe 
pozițiile contemporaneității. Gen de 
o importanță majoră in viața 
noastră artistică, în directă cone
xiune cu mediul social, artele mo
numentale lasă uneori să se evi
dențieze lipsa unei unităti de ve
deri, a unei gîndiri închegate, a u- 
nui program clar în îmbinarea ar
monioasă a rostului funcțional cu 
cel strict decorativ al operelor.

Deși efortul care s-a depus în 
ultimul timp pentru stimularea ar
telor decorative este meritoriu, se 
înregistrează și aici unele cauze 
care împiedică pătrunderea mai 
largă a obiectului de artă decora
tivă pe piață, la prețuri accesi

bile. Totodată, se recomandă o 
participare mai largă a artiștilor 
la înfrumusețarea aspectului urban 
și proiectarea produselor de este
tică industrială.

Priceperea artiștilor noștri n-a 
fost folosită îndeajuns în crearea 
ambianței estetice a orașelor noas
tre. Strada, vitrina, localurile pu
blice, firmele, reclamele etc. — nu 
beneficiază în măsură suficientă 
de contribuția artiștilor plastici 
care ar putea conferi cadrului co
tidian de viață frumusețea cuveni
tă. în Capitala noastră, dar și în 
celelalte centre ale țării, se resimte 
acut absența artistului, în reali
zarea elementelor de decorare ur
bană deși se cheltuiesc sume im
portante în acest scop.

Ocupîndu-se de problema formă
rii cadrelor, raportul arată că în- 
vățămîntul artistic superior se im
pune să fie mai eficace și mai an
corat în contemporaneitate, să fie 
atrași la munca didactică tot mai 
mulți artiști prestigioși.

Este menționată apoi responsabi
litatea criticii, a revistei „Arta 
Plastică" în promovarea adevăra
telor valori, în stimularea și orien
tarea fenomenului de creație, în 
educarea publicului, în formarea 
curentelor de opinie, a climatului 
artei. Se simte lipsa lucrărilor teo
retice și a marilor studii de sinteză, 
în critică, deși avem forțele teore
tice capabile să le întreprindă. 
Contribuția criticii de artă va tre
bui să fie mai decisă, mai fecundă. 
Criticii trebuie să demonstreze 
competență și fermitate ideologică 
și etică, consecvență nedezmințită 
în criteriile de ierarhizare valori
că, un sentiment viu al calității și 
o responsabilitate deplină față de 
nevoile spirituale ale poporului 
nostru.

în vederea dezvoltării gustului 
pentru frumos și a ridicării nivelu
lui cunoștințelor de artă al tinere
lor generații, în raport se propune 
introducerea în învățămîntul de 
cultură generală a unor cursuri de 
inițiere în istoria și practica artelor.

O atenție mai mare trebuie dată 
dezvoltării activității din filialele 
Uniunii, prin asigurarea unor ma
nifestări artistice de calitate în prin
cipalele centre ale țării, prin atra
gerea elementelor valoroase din 
promoțiile celor două institute de 
artă plastică, într-o mai largă mă
sură, spre aceste centre și asigu
rarea de condiții corespunzătoare 
de creație. Oglindirea creației din 
țară, ar trebui făcută mai frecvent 
și mai larg de critici, atît în presa 
centrală și locală, la radio și tele
viziune, cît și în revista Uniunii 
Artiștilor Plastici.

Formele de manifestare pu
blică ale vieții artistice exis
tente astăzi încep să apară 
ca insuficiente — se relevă 
în continuarea raportului. Trebuie 
create condiții prielnice pentru 
desfășurarea, pe un front mai larg, 
a confruntării dintre artiști și pu
blic Structura însăși a producției 
artistice trebuie să țină seama în 
primul rînd de nevoile societății. 
Toate acestea comportă reexamina
rea unor stări de lucruri, inițierea 
de noi forme de activitate, intro
ducerea unor măsuri care să regle
menteze diversele activități din 
sfera creației artistice și circulației 
operelor de artă Este firesc să ne 
punem problema ce dăm p-.blicu- 
lui larg, cum răsplătim ma‘ele. din 
activitatea productivă a cărora se 
întreține cultuia unui stat socia

list. In peisajul artei românești, în 
cuprinsul căruia se cristalizează 
astăzi modalități estetice atît de 
diverse, preponderentă este arta de 
idei, ce-și asumă responsabilitățile 
istorice ale epocii. Arta trebuie să 
se adreseze oamenilor. Mesajul ar
tei noastre contemporane trebuie 
să fie in deplin acord cu gîndirea 
despre lume și viață a oamenilor 
muncii care au dreptul să-și vadă 
oglindite în artă aspirațiile și 
realizările.

Amplul proces de perfecționare 
continuă a metodelor de conducere 
și organizare, pe toate planurile, 
a vieții economice și sociale din 
țara noastră ne îndeamnă să ne 
punem, cu cea mai profundă serio
zitate, problema îmbunătățirii me
todelor noastre de lucru, a stilului 
de muncă al Uniunii și al condu
cerii sale. In acest sens în raport 
sînt expuse sarcinile care trebuie 
să preocupe noua conducere a Uni
unii pentru continua înflorire a 
artei noastre plastice. îmbinarea 
muncii colective, a dezbaterilor te
meinice și aprofundate a proble
melor în organele de conducere ale 
Uniunii, în secții și filiale, cu pre
cizarea clară a răspunderilor indi
viduale, va contribui la îmbunătă
țirea întregului cadru organizato
ric, la statornicirea celui mai pri
elnic și stimulativ climat pentru 
toate elanurile generoase, pentru 
promovarea mai consecventă a ta
lentului și calității.

Mai mult decît oricînd trebuie să 
stea în atenția viitoarei conduceri 
a Uniunii problema stabilirii unor 
raporturi mai strînse și mai efi
ciente între artă și societate, a gă
sirii celor mai bune metode pen
tru ca arta să pătrundă mai larg 
în viața publică. Sînt, desigur, ne
cesare pentru aceasta, unele mă
suri de ordin legislativ la elabo
rarea cărora, de altfel, sîntem che
mați să luăm parte. Totodată, sînt 
necesare mai multe săli de expozi
ții, de galerii de artă, cu profil dis
tinct, dinamice, cadru atît de ne
cesar unei ambianțe firesc diversi
ficate, de discuții, de comunicare 
între artiști.

Raportul subliniază apoi necesi
tatea stabilirii de relații mult mai 
strînse și mai eficiente cu Uniu
nea Arhitecților, pentru proble
mele artei monumentale, cu cele
lalte Uniuni de creație. Trebuie 
îmbunătățită activitatea Fondului 
Plastic, organizație economică a 
Uniunii, condusă și controlată di
rect de Uniune, al cărei rol în 
sprijinirea materială a creației este 
atît de important.

In contextul legii, cadru de func
ționare a uniunilor de creație, pre
gătită actualmente de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, mari 
posibilități pentru realizarea o- 
biectivelor stabilite Uniunii Artiș
tilor Plastici sînt consemnate în 
noul statut al Uniunii, al cărui 
proiect este supus dezbaterii și a- 
probării conferinței.

în în«heierea raportului se ex
primă convingerea că lucrările 
conferinței vor defini și mai lim
pede căile și mijloacele prin care 
artiștii pot înzestra patrimoniul 
spiritual al țării cu noi opere ca
pabile să slujească mărețul efort al 
poporului nostru, condus de partid, 
pentru desăvîrșirea construirii so
cialismului, pentru îmbogățirea 
artelor și culturii românești Cu va
lori durabile, demne de epoca pe 
care o trăim.

Deschiderea Conferinței 
pe tară a U. A. P.

(Urmare din pag. I)

Sculptorul Ovidiu Maitec, se
cretar al uniunii, a prezentat ra
portul comitetului de conducere 
pe țară al Uniunii artiștilor plas
tici.

Arh. l-loria TeodOru a prezen
tat apoi raportul asupra activită
ții comisiei de cenzori.

După-amiază au început discu
țiile la rapoartele prezentate, pre
cum și la proiectul statutului mo
dificat, difuzat. participanților 
pentru studiere

Au luat cuvînțul pictorul Ale
xandru Ciucurencu, artist al po
porului, sculptorul Vida Geza, 
artist al poporului, pictorul Lu
dovic Boroș, secretarul filialei 
din Brașov, sculptorița Silvia 
Radu, pictorul Traian Goga. pre
ședintele filia’ei din Oradea, 
sculptorul Nicolae Crișan, criti
cul Petru Comarnescu și picto
rul Ion Sălișteanu.

Conferința a fost salutată de 
președintele Uniunii Scriitorilor, 
acad. Zaharia Stancu, și de pre
ședintele Uniunii Compozitorilor, 
ion Dumitrescu.

In cadrul discuțiilor — desfă
șurate într-o atmosferă de lu
cru — s-au relevat succesele do- 
bîndite pe tărîmul artei plastice, 
în sensul unei reflectări complexe 
și specifice a realității contem
porane, al realizării unei sinteze 
originale între tradiția creației 
românești și modalitățile de ex

presie ale artei universale, asi
milate creator. Vorbitorii . au 
subliniat rolul artei militante, 
pusă în slujba idealurilor nobile 
ale socialismului, adeziunea lor 
deplină față de politica partidu
lui. sub îndrumarea căruia toate 
arlele capătă posibilități largi de 
afirmare.

Au fost examinate, în spirit 
critic, probleme actuale ale acti
vității Uniunii, ca for de îndru
mare, aspecte ale organizării 
vieții artistice, ale învățământu
lui de specialitate. Reprezentanți 
ai filialelor, care au luat cuvân
tul, au scos în evidență necesita
tea coordonării mai eficiente a 
activității Uniunii astfel îneît 
toate centrele de artă să-și poată 
aduce pe deplin contribuția la 
dezvoltarea mișcării noastre plas
tice. Unii vorbitori s-au referit 
pe larg la importanța creării unor 
lucrări de artă monumentală me
nite să evoce momente semnifica
tive din trecutul de luptă al po
porului român, personalități de 
seamă ale istoriei noastre. O aten
ție deosebită a fost acordată și 
problemei stimulării creației tine
rilor artiști, ale căror talente să-și 
găsească o deplină afirmare pe 
măsura cerințelor epocii socia
liste.

Vorbitorii au făcut propuneri 
privind perfecționarea cadrului 
organizatoric al Uniunii și al 
Fondului plastic.

Lucrările conferinței continuă. 
(Agerpres)

cinema
• Eddie Chapman, agent secret : 
PATRIA — 9; 12; 15; 18; 21, LU
CEAFĂRUL — 9,15 12; 15,15; 18; 
20,45.
• Sînt și eu numai o femeie : 
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 2351 — orele 17,30 și seria 
2369 — orele 20,30), REPUBLICA 
(completare Intre două bombarda
mente) — 9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 
18,45; 21.
• Topkapl : BUCUREȘTI (comple
tare Ctnd frumosul e util) — 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, ME
LODIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, MODERN — 9,30; 12,15; 15,30; 
18,15; 21.
« Eu. eu, eu... și ceilalți : CAPI
TOL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Fragii sălbatici : CENTRAL 
(completare Cîntece în lemn) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
O Samba : CINEMATECA — 10; 
12,30; 16,30.
• Praștia de aur : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30 (la ambele completarea Intre 
două bombardamente).
• Pentru eîțiva dolari tn plus : 
VICTORIA — 9.15; 12; 15; 18; 20,45, 
TOMIS — 9; 11,45; 14,30; 18; 20,45, 
FLOREASCA — 9,30; 12; 14,30; 18;
20.30, FLAMURA — 9; 12; 15; 18; 
20,45.
A Trei grăsuni : LUMINA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16: 18,30; 20,45 Tom 
și Jerry : DOINA (completare 
Fuga Dușcăl) — 9; 10,30; 12; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, BUCEGI (comple
tare Dușca) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15. ‘
• Noul locatar : BUCEGI (com
pletare In Egiptul nou) — 20,30. 
o Valetul de pică : UNION — 
15,30; 20,30, CRINGAȘI (completare 
Salut, Kenya I) — 15,30; 18; 20,80.
• Filme de animație UNION — 18.
• Sălbaticii de pe Rîul Morții : 
TIMPURI NOI (completare Co
moara) — 9—21 în continuare.
• Răpirea fecioarelor : GIU- 
LEȘTI (completare Flori pentru 
litoral) — 10; 15,30; 18; 20,30, GRI- 
VIȚA (completare Orizont științi
fic nr. 2/1968) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
ft Apă curativă : EXCELSIOR 
(completare Orizont științific nr. 
2/1988) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Eroii de la Telemark : DACIA
— 8,30 — 15,30 în continuare ; 
18,15; 20,45.
• Capcana : BUZEȘTI (completare 
Gustav știe mai bine) — 15,30; 18; 
20,30.
« Hocus-Pocus : GLORIA (com
pletare Cînd frumosul e util) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Leul african : UNIREA (com
pletare Năică pleacă la București)
— 15.30; 18; 20,30, LIRA (comple
tare Cei doi ursuleți) — 16; 18; 20.
• Sfîntul la pindă : FLACARA 
(completare Orizont științific nr. 
2/1968) — 15,30; 18; 20,30, COSMOS 
(completare Plinea noastră) — 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
a» Am înțîlnit țigani fericiți : 
VTAN (completare Orizont știin
țific nr. 1/1968) — 15,30; 18; 20,30, 
PACEA (completare Dați-mi lin 
calmant) — 15,45; 18; 20,15.
• Cele trei nopți ale unei in- 
biri ; MIORIȚA (completare Flori 
și insecte) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,30.
ft Două bilete Ia matineu : POPU
LAR (complearte Atențiune, ciu
perci !) — 15,30; 18; 20,30.
• Cu toată viteza, înainte ! : AU
RORA (completare Pepite) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30.
«t O lume nebună, nebună, ne
bună : ARTA — 8—14 în conti
nuare 17; 20,15.
ft Jocuri neschimbate : MUNCA 
(completare Lupta internă a spe
ciilor) — 16; 18; 20.
o Blestemul rubinului negru : 
MOȘILOR (completare O întîm- 
plare rară) — 15,30; 18; 20,30. •

Muzicantul : VOT GA (comp’e- 
tare Orizont științific nr. 2('W)
— 10; 12; 14; 16,15; 18.30; 20,45.

Noaptea nunții în ploaie : RA
HOVA (completare Gustav si cioa
ra nerecunoscătoare) — 15.30; 18; 
20,30.

împușcături pe portativ : PRO
GRESUL (completare Cu dansato
ri maghiari în Grecia) — 15,30; 
18; 20,30.
• Post,-sezon : DRUMUL SĂRII — 
15; 17.30; 20.
z» Doctorul Aumădoare : COTRO- 
rvNI (completare Orizont științi
fic nr. 1/1968) — 15,30; 18; 20,30.
• Escroc fărk voie : FERENTARI 
(completare Orizont științific nr. 
12/1967) — 15,30; 18; 20,30.
ft o sută unu Dalmatieni : VIITO
RUL (completare Năică și veveri
ța) — 15,30; 18; 20.30.

17,30 — Semifinala Cupei Cam
pionilor Europeni la volei mascu
lin Dinamo București — Legia 
Varșovia. Transmisiune de la Sala 
Dinamo. 19,00 — Curs de limba 
germană (Lecția a 12-a). 19,30 — 
Telejurnalul de seară. 19,50 — Bu
letinul meteorologic. Publicitate. 
20,00 — Film serial : . Wikingii. 
20,30 — Mult e dulce și frumoasă. 
Emisiune de limbă română. 21,00 
— „întrebări la care s-a răspuns, 
întrebări la care nu s-a răspuns 
încă". Emisiune de știință. Din 
cuprins : ft Bătălia torenților 
• „Alertă solară" ft Caleidoscop. 
21,35 — Telcglob — emisiune de 
călătorii geografice : Gibraltar.
22,00 — Artă plastică. 22,15 — Pe 
scenele • parisului. 22,45 — Tele
jurnalul de noapte.

teatre

TURNEUL INSTITUTULUI
DE TEATRU DIN TG. MUREȘ

Talent și pregătire

interpretativă
Piesele din reperto

riul unui institut de 
teatru este evident că 
nu trebuie să 
piese pentru 
col" ci piese 
diu, materie 
din care talentele în
drumate șă cizeleze 
opere de artă și să-și 
dovedească capacita
tea de a înfrunta o 
carieră dintre cele mai 
dificile și dintre cele 
mai pasionante. Un 
spectacol interpretat 
de st.udenți actori, 
chiar dacă nu este ex
celent, rămine pentru 
noi publicul amintirea 
sau măcar senzația ic
net fntîlniri cu pros
pețimea (nu i-a bîntuit 
încă tentația manie
rei), cu plăcerea de-a 
juca (păcat că nu o 
păstrează toti actorii 
toată viața) și cu acea 
mică spaimă, care de
pășește tracul obiș
nuit, dînd vocilor un 
tremurat al începutu
lui de experiență cînd 
pămîntul nu este încă 
solidificat sub pas. In- 
tîlnirea cu tinerii ce 
vor absolvi în acest 
an Institutul de Tea
tru „Szentgybrgyi Ist- 

- vân" din Tg. Mureș 
ne-a dăruit și pros
pețime, și emoție, și 
prilejul de-a vedea ta
lente apte să ia con
tact cu scena și pu
blicul, apte și pregă
tite.

Cei 10 tineri, din 
clasa profesorului Lo- 
hinszzy Dorind, care 
i-au cunoscut de-a 

1 lungul a 4 ani de stu-
• diu pe Shakespeare și
• Goethe, pe Williams și 

Ionescu, parcurgînd 
astfel exercițiul de

/ teatru clasic și mo- 
dern, ce și-au cîștigat 

, mijloacele la cursuri 
■ de dans, scrimă, ma-
1 chiaj șt tehnica vor-
' birii, au ajuns în a-
’ cest an de absolvire

pentru prima oară la 
, confruntarea cu pu-
> blicul pe un text de
> Pirandello („Șase per-

fie doar 
„specta
cle stu- 

primă

sonaje în căutarea u- 
nui autor") 
eroii a două 
„Gaifele" de 
rițescu și 
cîntătoare" 
măsi Aron. 
trei piese 
bună măsură material 
de studiu pentru ti
puri, caracter, compo
ziție, precum și posi
bilitatea de afirmare 
și desfășurare a cali
tăților fiecăruia dintre 
interpreți.

Dificila < 
randelliană, 
cunoscută, 
indiscutabil 
care pentru niște ti
neri interpreți; sin
ceri să fim, și pentru 
actorii maturi și ex
perimentați. Lohinsz- 
ki Lorănd, în dubla 
sa calitate de profe
sor și de regizor al 
spectacolului, i-a diri
jat spre o cît mai 
mare precizie în con
tururi ; în cadrul la
bilității de situații, 
specifică lui Piran
dello. era cea mai po
trivită îndrumare pen
tru ca tinerii actori 
să se păstreze în text, 
delimitind totuși ca
ractere. Au interpre
tat drama și au jucat 
ascultarea (jumătate 
din personaje aproape 
nu au text), au reușit 
din cîteva sugestii să 
creeze un tip (si se 
cere remarcat Bog
dan Tibor, pentru o 
miniaturală compozi
ție), au putut să țină 
piept unor dificile 
partituri: Fata vitre
gă — Borbâth Ottilia, 
Mama — Bălint Măr- 
ta, Tatăl — Gydrgy 
Andrăs. Un util exer
cițiu care a devenit 
spectacol.

Mai în largul lor 
însă s-au simțit în 
basmul popular „Pa
sărea cîntătoare". da
torat lui Tamăsi Aron, 
autor de limbă ma
ghiară. născut pe me
leagurile Odorheiului 
și care a adus deseori

și prin 
comedii :
Al. Ki- 

„Pasărea 
de Ta- 

Toate cele 
oferă în

dramă pi- 
, cea mai 

constituie 
o încer-

tn nuvelele și piesele 
sale acest colț de țară 
la lumina cuvintului 
scris. Piesa, scrisă în 
1935 (a avut în același 
an premiera la Cluj 
cu Gydrgy Kovăcs în 
rolul 
M6ka). 
înălțat 
terilor 
cînt plin de haz, de . 
savoare comică. <

Spectacolul a topit < 
elementul imaginar în < 
elementul realist de < 
viață și printr-o ușoa- < 
ră distanțare de fap- * 
tul scenei s-a stabilit * 
și un prag de ironie. < 
Vioiciunea textului a < 
fost evidențiată de < 
sprinteneala interpre- < 
tării, iar actorii, pe * 
care-i aplaudasem cu * 
o seară înainte .pentru < 
dramaticele personaje , 
pirandelliene, ne-au < 
oferit valențele corni- < 
ce ale talentului lor. 1 
Bălint Mărta și Ko- * 
văcs Lenke în două ‘ 
fete bătrîne ce-și aș- , 
teaptă de un deceniu , 
sorocul de măritiș, 
Lacsi Pap Mărton și J 
Gydrgy Andrăs — tn- 
tîrziați holtei, cu tre- < 
săriri de nubilitate se- • 
nilizată, sau cele trei • 
studente din anul al 
II-lea. interprete ale ' 
unor grotești bocitoa- 
re de meserie, au corn- , 
pus personaje de la 
mers, voce, rîs pînă la 
nuanțate definiri de 
caracter. Mai puțin a- 
vantajați de roluri, 
Răcz Măria și Jancsă 
Miklos au suplinit cu 
gingășia tinereții lip
sa de culoare a eroilor 
încarnați de ei: în
drăgostita triumfători.

Cele două spectaco
le prezentate în Bucur 
rești de studenții dii 
Tg. Mureș ne-au a- 
dus la rampă, o clasă 
serios pregătită pen
tru o, face față reper
toriului variat din 
orice teatru profesio
nist.

SÂPTĂMÎNA VIITOARE PE ECRANE

îndrăgostitului
este un cînt S> 
dragostei, pu- )> 
sale, dar un

Fforîca ICHIM

„RĂZBUNAREA HAIDUCILOR"

Un nou film românesc — „Răzbunarea haiducilor" — al treilea din 
serialul cu legendarii noștri haiduci, apărători ai dreptății și răzbună
tori în numele poporului obidit, realizat după un scenariu de Eugen 
Barbu, Mihai Opriș, și Dinu Cocea (care semnează și regia) va fi pre
zentat săptămîna viitoare în premieră.

Publicul va reintilni în acest nou film personaje cunoscute din rea
lizările anterioare („Haiducii" și „Răpirea fecioarelor"), dar prezentate 
în noi ipostaze. O distribuție de prestigiu: Emanoil Petruț (Amza), 
Marga Barbu (Anița), George Constantin (Pazvantoglu), Toma Caragiu 
(Răspopitul), Olga Tudorache (Haricleea), Colea Răutu (Ibrahim), Eli- 
sabeta Jar (Maria), Jean Constantin (Parpanghel), Ileana Buhoci-Gurgu- 
lescu (Fira), Florin Scărlătescu (Dudescu), Mihai Pălădescu (Miliard), 
Ion Punea (Rizea), Ernest Maftei (Mitrună), Marin Moraru (Dascălul).

„Răzbunarea haiducilor" este un film dinamic, bogat în întîmplări 
neprevăzute. Aventurile se tes în jurul temerarei acțiuni haiducești 
pentru a împiedica ducerea în dar sultanului a unui mare număr de 
copii furați din satele românești. Filmul urmărește, totodată, și pasiu
nile pe care le dezlănțuie fabuloasa avere concentrată în giuvaerurl 
cu care Haricleea Hangerli încearcă să fugă pe ascuns Ia Stambul.

Premiera filmului „Răzbunarea haiducilor" va avea Ioc luni la ci
nematograful „Patria".

• Opera română : Amorul vrăji
tor ; Bolero ; Tricornul — 19,30.
ft Teatrul de stat de operetă : Se
cretul lui Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 

■BnmnsBanKBMHBBagntnaaKaaaB giale" (sala Comedia) : Maria
Stuart — 19,30 (sala Studio) : Pa

tima roșie — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinia publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) : Livada cu vișini — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Comedie pe 
întuneric — 20.
ft Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Casa onorabilă — 19,30, (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră — 20.
• Teatrul Giulești (în sala Teatrului evreiesc de stat) : Martorii se suprimă 
— 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : Hora domnițelor — 19,30.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" ; Toate pînzele sus — is.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Ileana Sinzlana — 17, 
(sala din Str. Academiei) : Vrăjitorul din Oz — 17.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30, 
(sala Victoria) : Varietăți ’68 — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Prometeiada — 20.
• Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Moscova — 20.

O. S. T. A. 
anunță: 

9

Spectacolele Companiei ita
liene de proză Anna Proclemer 
— Giorgio Albertazzi, cu piesa 
„Agamemnon" de Vittorio Al- 
fieri, care urmau să aibă loc în 
zilele de sîmbătă 20 și duminică 
21 aprilie, orele 20, la Sala Pa
latului, vor avea loc în aceleași 
zile și la aceleași ore la sala An
samblului U.G.S.R. Posesorii de 
bilete sînt rugați să treacă pe la 
casa de bilete O.S.T.A. din Calea 
Victoriei 68—70 pentru pre
schimbarea locurilor.

$
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$președintelui
Republicii Somalia

(Urmare din pag. I)

consideră că este necesară, ca prim 
pas spre normalizarea situației, re
tragerea neîntîrziată a trupelor is- 
raeliene de pe teritoriile arabe o- 
cupate în cursul conflictului din 
iunie anul trecut

In continuare vorbitorul a spus i 
Avînd la bază principiul autodeter
minării popoarelor, politica externă 
a Republicii Somalia se întemeiază 
pe cooperarea și înțelegerea dintre 
state, respectarea instituțiilor res
pective, neamestecul în treburile 
interne, egalitatea în drepturi a tu
turor statelor și, în sfîrșit, solida
ritatea internațională.

îngăduiți-mi să spun, domnule 
președinte, că, ascultînd interesan
ta dumneavoastră cuvîntare de 
ieri, sîntem de părere că proble
mele pe care le-am expus aici co
respund în mod practic principiilor 
arătate de dumneavoastră.

In încheiere, exprimînd din nou 
mulțumiri pentru primirea priete
nească și ospitalitatea acordată cu 
amabilitate, vorbitorul a toastat 
pentru sănătatea personală a pre
ședintelui Consiliului de Stat și a 
soției sale, pentru prosperitatea și 
fericirea poporului român.

Răspunzînd, PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT AL RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMÂ
NIA, a spus: Doreso să subli
niez încă o dată satisfacția 
noastră pentru vizita pe care Ex
celența Voastră o faceți în Repu
blica Socialistă România.

Sînteți de trei zile în România. 
Ați putut cunoaște unele preocu
pări ale poporului român și as
pecte din munca sa. Am avut dis
cuții sincere și, după părerea mea, 
foarte interesante și utile. Doresa 
să subliniez, așa cum ați făcut și 
dv, că în problemele principale 
care au fost discutate, există un a- 
f . deplin. Am căzut de acord 
i apra dezvoltării relațiilor de co- 
frfborare dintre România și Soma

lia. Miniștrii au început să concre
tizeze ceea ce noi am stabilit ieri. 
Sînt convins că rezultatele acestor 
convorbiri, ale vizitei Excelenței 
Voastre în România se vor concre
tiza în dezvoltarea colaborării 
multilaterale dintre țările noastre.

In continuare, vorbitorul a ară
tat că și în problemele internațio
nale cele mai importante există un 
acord sau poziții foarte apropiate. 
Am expus ieri poziția noastră în 
problemele internaționale și nu do
resc să mai revin cu acest prilej 
asupra lor. Sînt convins că și în 
acest domeniu între țările noastre 
se va dezvolta o colaborare rodni
că, care va servi cauzei indepen-

★

Președintele Somaliei, dr. Abdî- 
rashid Aii Shermarke, cu soția, au 
vizitat miercuri după-amiază Stu
dioul cinematografic de Ja Buftea. 
Oaspeții, însoțiți de Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și general-maior Constantin 
Popa, au fost salutați lr> sosire de 
Ion Brad, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă. Un grup de regizori și actori 
de film au făcut oaspeților o caldă 
manifestare de simpatie.

Directorul general al Studioului 
„București", conducîndu-i pe oas
peți pe platourile de filmare, prin 
laboratoare, cabine de montaj și 
sala de transpunere a sunetului, 
le-a vorbit despre dezvoltarea cine
matografiei românești. Au fost apoi 
vizionate fragmente din filmele 
„Dacii", „Columna lui Traian" și 
„împușcături pe portativ".

Oficialități care însoțesc pe pre
ședintele Republicii Somalia în țara 
noastră — Abdillahi Gireh Dualeh, 
ministrul de finanțe, Mohamed Aii 
Daar, ministrul industriei și comer
țului, Ismail Dualeh Warsama, mi
nistrul resurselor naționale, Ahmed 
Haji Dualeh, ambasadorul Somaliei

dențel popoarelor, a luptei împo
triva imperialismului, pentru pace. 
Așa cum am subliniat ieri, noi a- 
cordăm o importanță deosebită ro
lului pe care trebuie să-l joace 
fiecare stat în viața internațională,' 
rolului țărilor mici și mijlocii în 
desfășurarea evenimentelor inter
naționale. Viața internațională im
pune ca o necesitate obiectivă ca 
fiecare stat, fiecare popor să con
tribuie activ la asigurarea progre
sului social și național, la asigura
rea păcii în lume.

Vorbitorul a toastat pentru sănă
tatea președintelui Somaliei și a 
soției sale, pentru prosperitatea 
poporului somalez, pentru relații 
de colaborare trainice între cele 
două popoare.

*

la Gairo, și Ahmed Botan Dakar, 
director general în Ministerul Pla
nificării, au vizitat în cursul dimi
neții de miercuri Tăbăcăria mine
rală și Combinatul de cauciuc de 
la Jilava.

Oaspeții au fost salutați de Ale
xandru Sencovici, ministrul indus
triei ușoare. Directorii celor două 
unități i-au condus pe oaspeți prin 
principalele sectoare de producție, 
dîndu-le explicații asupra procese
lor tehnologice.

In continuare, a fost vizitată în
treprinderea agricolă de stat „30 
Decembrie" din apropierea Capi
talei. Angelo Miculescu, prim-vice- 
președinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, a prezentat oaspe
ților unele aspecte privind organi
zarea întreprinderilor agricole de 
stat din România. Directorul în
treprinderii le-a vorbit despre ac
tivitatea acestei moderne unități a- 
gricole, care furnizează importan
te cantități de legume, fructe și 
produse animaliere pentru consu
mul intern și pentru export

Oaspeții s-au interesat îndea
proape de dotarea tehnică și orga
nizarea procesului de producție din 
unitățile vizitate.

(Agerpres)

Plecarea tovarășului
Mihai Dalea în Italia

Miercuri dimineața a plecat la 
Roma tovarășul Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., care, la in
vitația C.C. al P.C. Italian, va face 
o vizită în Italia.

La plecare au fost de față to-

varășii Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass și Vasile Vlad, șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., activiști de 
partid. (Agerpres)

Miercuri a sosit în Capitală Ger
hard Schurer, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane, președinte al Comisiei 
Stat a Planificării, însoțit de 
grup de specialiști.

în timpul vizitei în țara noastră 
oaspetele va avea convorbiri cu 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Maxim Berghianu, 
în probleme privind cooperarea și 
schimbul reciproc de mărfuri din
tre țara noastră și R.D. Germană 
în perioada de^ după 1970.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost întîmpinați de 
Maxim Berghianu, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de membri 
ai conducerii C.S.P.

de 
un

Au fost prezenți Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane Ia 
București, și membri ai ambasadei.

★
în cursul după-amiezii, au în

ceput convorbirile între Gerhard 
Schurer, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Germane, 
președinte al Comisiei de Stat a 
Planificării și Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării.

Seara, în cinstea oaspetelui, Ma
xim Berghianu, a oferit un dineu. 
Au participat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
membri ai conducerii C.S.P., spe
cialiștii care îl însoțesc pe oaspete, 
precum și Ewald Moldt, ambasado
rul R. D. Germane la București.

(Agerpres)

0 delegație de specialiști in agricultură
din R.S. Cehoslovacă a sosit în Capitală

In pregătire
o expoziție■

economică olandeză
în 
cu 
de

La 19 aprilie se va deschide 
Capitală o expoziție olandeză 
caracter economic. Cincizeci 
mari firme olandeze vor expune cu 
acest prilej în pavilionul B din 
Parcul Herăstrău o mare varietate 
de produse ale industriei olan
deze.

Olanda organizează pentru pri
ma oară în România o astfel de 
manifestare economică cu caracter 
național — a declarat directorul 
expoziției, A. Ph. Groeneweg, într-o 
convorbire cu un redactor al A- 
genției „Agerpres". Expoziția are 
menirea să înfățișeze atît specia
liștilor, cît și publicului larg din 
România cele mai reprezentative 
realizări ale economiei olandeze 
contemporane. Ea se înscrie, ală
turi de prezența 
gul internațional 
linia dezvoltării 
țiilor comerciale 
țări.

României la Tîr- 
de la Utrecht, pe 
continue a rela- 
dintre cele două

(Agerpres)

vremea

Lucrările Congresului 
internațional 
de lingvistică 
și filologie romanică

Miercuri, în cea de-a treia zi a 
Congresului internațional de ling
vistică și filologie romanică, acad. 
Iorgu Iordan, președintele comi
tetului de organizare a Congresu- 
ui, a prezentat în ședința plenară 
'portul cu tema „Importanța lim- 
iPromâne pentru studiile de ling

vistică romanică" în cursul zilei 
au continuat lucrările pe secții de 
specialitate, în cadrul cărora au 
susținut comunicări aproximativ 
100 de congresiști români și de pes
te hotare.

Pentru ziua de Joi, în programul 
congresului este înscrisă o excursie 
pe Valea Prahovei, vizitarea ora
șelor Brașov și Cîmpulung, lucră
rile urmînd a fi reluate vineri di
mineața. (Agerpres)

PLECAREA PRIMARULUI 
ORAȘULUI VIENA

Miercuri a sosit în Capitală, la 
invitația Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Producție, 
o delegație din R. S. Cehoslovacă, 
condusă de ing. Bohumil Prouza, 
directorul Departamentului 1 al 
Ministerului Agriculturii și Ali
mentației.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de 
Constantin Iftodi, vicepreședinte al 
UNCAP, Stelian 
Teșu, membri ai 
nent al UNCAP, 
membri ai Ambasadei R.S. Ceho
slovace la București.

„Am venit în România pentru a 
cunoaște sistemul de organizare a

uniunilor cooperativelor agricole 
de producție, a declarat la sosire 
conducătorul delegației cehoslovace. 
Știm că în această privință aveți 
o bună experiență. Dorim, de a- 
semenea, să facem un schimb de 
păreri privind politica în dome
niul agriculturii în cele două țări.

Sînt convins că consultările reci
proce sînt foarte necesare, în spe
cial pentru noi, deoarece experiența 
pe care ați dobîndit-o este foarte 
prețioasă în munca noastră. A- 
ceastă vizită, a încheiat interlo
cutorul, se înscrie în cadrul rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Cehoslovacia".

(Agerpres)

Ieri In țară : vremea s-a În
călzit ușor In cea mal mare 
parte a țării, exceptînd nord-estul 
Transilvaniei, unde cerul s-a 
menținut noros șl au căzut ploi 
locale sub formă de averse înso
țite de descărcări electrice. In 
rest cerul a fost variabil, mal 
mult senin. Temperatura aerului la 
ora 14 a fost cuprinsă între 9 
grade la Huedin șl 18 grade Ia 
Budeștl șl Sînnlcolau Mare.

Timpul probabil pentru zilele 
de 19, 20 șl 21 aprilie. In țară : 
vremea continuă să se încălzească. 
Cerul va fl schimbător. Vor că
dea ploi slabe Izolate. Vînt potri
vit. Temperaturile minime în nor
dul țării vor fl cuprinse între 1 
șl 6 grade șl între 6 șl 12 grade 
în sud, iar maximele în nordul 
țării vor fi cuprinse între 14 șl 
20 de grade șl între 18 și 24 de 
grade, local mal ridicate în sud. 
ln București : vremea continuă să 
se încălzească. Cerul va fl schim
bător, favorabil averselor de 
ploaie. Vînt potrivit, Temperatura 
în creștere.
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un oraș
(Urmare din pag. I)

Miercuri a părăsit Capitala, îna- 
poindu-se în Austria, Bruno Ma
rek, primarul orașului Viena, care, 
împreună cu soția, au făcut o vi
zită în țara noastră la invitația Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular al municipiului București.

Intr-o convorbire avută, înainte 
de plecare, oaspetele a declarat unui 
redactor al „Agerpres" : Am vizitat 
și cunoscut mai multe instituții co
munale, care, prin organizarea lor, 
mi-au lăsat o bună impresie. In 
domeniul construcției de locuințe 
am constatat că sînt folosite meto
de modeme, care dau posibilitatea 
administrației orașului să realizeze 
un program de mare anvergură. 
Am avut, de asemenea, ocazia să 
vizitez o serie de instituții cultu
rale din București, unde am cu
noscut o activitate artistică va
loroasă. Aș saluta în mod deosebit 
organizarea unor schimburi cultu
rale între capitalele noastre.

Referindu-se la vizitele făcute la 
Combinatul petrochimic Brazi, Sta
țiunea viticolă Valea Călugărească,

la felul cum sînt îngrijite monu
mentele istorice din nordul Mol
dovei, și din alte localități, prima
rul Vienei a spus : Am rămas pro
fund impresionat de România șl 
oamenii ei. Ați creat întreprinderi 
industriale moderne, conduse de 
spiritul cercetător și ingineresc al 
unei generații care își servește cu 
abnegație patria.

In încheiere, — a arătat prima
rul Vienei, — vreau să subliniez că 
voi păstra o amintire plăcută din 
această vizită, care mi-a dat prile
jul să constat că România este o 
țară avansată din toate punctele 
de vedere, este locuită de oameni 
care, asemeni locuitorilor Vienei și 
ai Austriei, doresc să trăiască în 
pace și prietenie cu alte națiuni, 
iubesc deopotrivă munca și arta. 
România și Austria sînt țări legate 
atît prin Dunăre cît și prin spiritul 
de care sînt însuflețiți locuitorii 
lor de a trăi în prietenie cu cele
lalte popoare, de a-și aduce contri
buția la cauza păcii în lume.

(Agerpres)

m

Ionescu și Ion 
Biroului Perma- 

precum și de

PRONOEXPRES

Vedere din

DIN 17 APRILIE 1968 
EXTRAGEREA I
42 33 12 38 24 1 — 22

FOND DE PREMII : 464.038 
EXTRAGEREA A II-A
11 34 2 38 29 39 — 3

FOND DE PREMII : 349.383

- /<

„CUPA ROMÂNIEI" LA FOTBAL

Vagonul Arad - singura divizionară B, 
in semifinale

© Deținătoarea trofeului - Steaua - a spus adio competiției © Dinamo Bucu
rești calificata în minutul... 98 © Rapid a răzbunat pe F. 0. Argeș : 2-0 cu Poli
tehnica Iași • Evenimentul zilei: Pîrcălab a marcat un gol... în deplasare 1

RAPID BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA IAȘI 2—0

BRAȘOV (prin telefon de la Șt. Per- 
vulescu). — Partida dintre Rapid fi 
Politehnica Iași, disputată ieri după- 
amiază pe stadionul „Tractorul" din 
Brașov, pe un timp excelent, a reușit 
să evadeze din anonimat doar în re
priza secundă, cînd de altfel s-a contu
rat și formația învingătoare. Chiar 
în primul minut după reluare, 
Leahu îi încearcă vigilența lui 
Răducanu, printr-un șut puternic, pen
tru ca în minutul următor bucureștenii 
să deschidă scorul la o fază în care 
balonul, șutat de Dinu, a fost deviat 
în poartă de lanul, unul din fundașii 
centrali ai ieșenilor. Din acest moment, 
Rapid începe să domine tot mai auto
ritar, inițiativă care avea să-i aducă în 
minutul 64 o meritată majorare a sco
rului, prin Ion Ionescu.

DINAMO BACAU — VAGO
NUL ARAD 1—1

început „europenele 

la tenis de masă

din anonimat doar în re-
ediție a campio- 
de tenis de masă

Cea de-a 6-a 
natelor europene 
a început ieri la Palatul sporturi
lor din Lyon cu întrecerile pe e- 
chipe. Participă 24 de selecționate

feminine și 20 masculine. în 
liminariile turneului masculin, 
chipa României a întîlnit în 
mul meci reprezentativa Spaniei,
pe care a învins-o cu 5—0.

pre-
e-

pri-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Ieri pe stadionul Republicii din 

Capitală s-a desfășurat întîlnirea 
internațională de rugbi dintre Steaua 
București și Dukia Praga. La capă
tul unui joc, în care au fost superi
ori, sportivii români au obținut vic
toria cu scorul de 25—6 (11—3).

Forintos remiză ; Hort—Letzelter 
1—0.

Progresul a vrut 
și a reușit să se califice

Jucătorii de la Progresul s-au angajat 
tn partida lor de „cupă' cu Steaua de 
o manieră care voia parcă să demon
streze dorinfa lor de a arăta suporte
rilor că nu sînt cu nimic mai prejos de- 
cît partenerii de întrecere, chiar dacă în 
clasamentul campionatului diviziei A 
sînt despărjifi de atîtea puncte.

Era aproape uimitoare ușurinfa, viteza, 
dezinvoltura cu care se mișcau Ma- 
teianu, Oaidă, Șoangher și ceilalți, 
aceiași jucători care cu pujin timp în 
urmă. în partidele de campionat alergau 
cu... frîna pusă. De altfel, în mare mă
sură succesul formajiei antrenată de 
Cornel Drăgușin se datorează formei 
— am spune — excepționale a lui Ma- 
teianu, Oaidă și Matei, un triunghi de 
ofel, împlînfat în trupul apărării Stelei, 
un triunghi care a acfionat în mare vi
teză, în zona de finalizare, creîndu-și 
multiple poziții favorabile de a șuta la

poartă. Iar, uneori, de pildă în cele 
două faze care au dus la golurile în
scrise de Oaidă (minutul 10 și 65), vi
tezei și forței s-a adăugat finețea, atît 
în conceperea și desfășurarea acțiunilor 
cît și în execuțiile care le-au încheiat. 
Au fost două situații iremediabile pen
tru apărătorii Stelei — inclusiv pentru 
portarul Haidu.

Aceleași aprecieri pozitive și pentru 
apărarea Progresului, exceptînd intră
rile fără rezerve ale lui Neacșu, intrări 
care au avut misiunea („îndeplinită", de 
altfel) de a tempera zelul lui Tăfaru II. 
O mențiune specială pentru noul debu
tant din această echipă — mijlocașul 
Grama, care l-a jucat „om la om", pe 
tot terenul, pe Constantin, incomodîn- 
du-l vădit, scoțindu-l din joc perioade 
destul de mari.

Discutînd despre Steaua, nu putem să 
nu subliniem prelungirea crizei de for

mă a unora dintre oamenii de bază ai 
echipei și adîncirea acestui fenomen 
negativ în linia de atac. Ideea de joc 
aplicată de Steaua cere atacanfi cu re
flexe de aparat de fotografiat (prin nu
mărul minim de oameni avansați). Or, 
la ora actuală, singur Tătaru II pare să 
fie mai aproape de adevăr (de altfel, 
contribuția lui la golul înscris de Voinea 
(minutul 30) este cel mai valabil argu
ment, din acest punct de vedere). Nu
mai așa pot fi explicate ezitările care au 
făcut ca ocaziile, create în urma unor 
acțiuni bine concepute, să nu fie fructi
ficate. Drept este că și Matache și-a 
spus cuvîntul, de cîteva ori, apărînd fără 
greșeală.

Și așa, actuala deținătoare a „Cupei* 
— Steaua — a spus adio competiției, 
prilejuind Progresului satisfacția unei 
victorii căreia jucătorii săi îi acordă sem
nificații ce-i depășesc poate sfera.

A arbitrat slab N. Petriceanu — Bucu
rești. Considerăm că forul de resort a 
greșit acordîndu-i acestui arbitru încă 
neexperimentat conducerea unei partide 
ce se anunța cu... probleme.

Valentin PAUNESCU

SIBIU (corespondentul „Scînteii"). 
— Cu un plus de voință, mai dîrji în 
apărare, în fața unui adversar care nu 
a reușit să fructifice nenumăratele o- 
cazii de gol pe care le-a avut, Vago
nul Arad a reufit să confirme speran
țele împărtăfite înaintea meciului — 
rezultat de egalitate — fi prin aceasta 
calificarea în semifinalele „Cupei 
României". Golul egalizator înscris de 
Petschowski III în minutul 76 dintr-o 
fază de toată frumusețea, precedată de 
două cornete consecutive, a determinat 
întreaga echipă din Arad să renunțe 
la apatia în care căzuse după golul lui 
Ene Daniel din minutul 39. A fost o 
partidă dinamică, spectaculoasă.

Disputat la Pitești, meciul inter
national amical de fotbal dintre for
mația F. C. ARGEȘ și echipa bulga
ră LOKOMOTIV PLOVDIV s-a în
cheiat cu scorul de 2—1 (1—0) în fa
voarea jucătorilor români. Au mar
cat RADU, ȚURCAN, respectiv MU- 
LETAROV.

o în ziua a doua a turneului inter
național de tenis de la Palermo, Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—1, 9—7 pe 
australianul Stone, iar Ion Tiriac l-a 
eliminat cu 6—3, 6—3, pe italianul 
Damiani. La dublu bărbați Tiriac și 
Năstase au. învins cu 6—0, '6—2 cu
plul Zuleta (Ecuador), Giordano (Ita
lia).

DINAMO BUCUREȘTI
C.F.R. TIMIȘOARA 2—1

TURNU SEVERIN (corespondentul 
„Scînteii"). Deși a făcut o partidă 
curajoasă fi a condus cu scorul de 
1—0 din min. 3 pînă în min. 70, 
C.F.R. Timisoara nu a putut evita 
eliminarea. In prelungiri, rutina for
mației 
cuvîntul fi în minutul 98 golul lui 
Pîrcălab a consfințit victoria echipei

bucureștene fi-a spus

Pircalab a consfințit victoria echipei 
Dinamo. Celelalte două goluri au fost 
marcate de Bungău (min. 3) fi Naghi 
(min. 70).

• Deși învins în ultima rundă, ma
rele maestru danez Bent Larsen a 
cîștigat turneul internațional de șah 
de la Monte Carlo, totalizînd 9,5 
puncte din 13 posibile, cu o jumătate 
de punct mai mult decît fostul cam
pion mondial Mihail Botvinnik. Flo
rin Gheorghiu, 
tuat pe locul 
marii maeștri 
Rezultatele din 
ghiu—Portisch 
Byrne 0—1 ;
nik remiză ; Uhlmann—Zinser 1—0 ; 
Smîslov—Benkd remiză ; Pîdevski—

cu 7,5 puncte s-a si- 
șase, la egalitate cu 
Portisch și Benkd. 

ultima rundă : Gheor- 
remiză ; Larsen—

Damianovici—Botvin-

Boxerul negru CURTIS COKES 
(S.U.A.) și-a păstrat titlul de campion 
al lumii la categoria „semimijlocie", 
învingîndu-1 prin k.o. în repriza a 
5-a pe sud-africanul WILLIE LU- 
DICK, în meciul desfășurat la Dallas 
în prezența a peste 8 000 de spec
tatori.

Voleibaliștii noștri 
in „Cupa campio

nilor europeni**
Sala Dinamo din Capitală găz

duiește astăzi după-amlază pri
mul joc dintre echipele DI
NAMO BUCUREȘTI și LEGIA 
VARȘOVIA, contînd pentru se
mifinalele „Cupei campionilor 
europeni" la volei masculin.

Partida va începe la orele 
17,30.

Aseară la Brno în primul 
meci pentru semifinalele „Cupei 
campionilor europeni la volei 
(masculin), echipa cehoslovacă 
Sparta Brno a întrecut cu 3—1 
13—15, 15—6, 15—8, 16—14) for
mația Steaua București. Returul 
va avea loc la București.

, rulul în modernitate. Vom aveai 
noi hale, Instalații și utilaje modeme, 
vom executa lucrări de construcții 
navale mai pretențioase, vom ridica 

I pe cală vase mai mari și într-un nu
măr sporit".

' Se mută într-un edificiu nou (și cu 
o capacitate de producție dublată) țe- 
sătoria „Cazanele". Se mută într-o 
construcție industrială modernă în
treprinderea minieră. Se construiesc 
întreprinderi noi de industrie locală. 
O fabrică de pîine. Depozite. O în
treprindere de gospodărie orășeneas
că. Iată cîteva dintre cotele materia
le ale viitorului oraș.

Așadar orașul îșl mută în noua 
existență și zestrea sa industrială 
căreia îi dă o vitalitate, o străluciră 
nouă.

Sunetul unui ciocan pneumatic de 
Ia atelierul naval m-a urmărit multă 
vreme pe cînd șalupa care mă adu
sese aici aluneca pe Dunăre înapoi 
spre oraș. Ecoul lui îl auzeam ampli
ficat în timp, peste viitorul golf, 
simbol sonor a ceea ce va constitui 
temeiul existenței viitorului oraș : 
munca.

Am împărțit în oraș cincizeci de 
exemplare dintr-un chestionar cu 
cîteva întrebări.

I. Ce amintiri vă leagă de vechiul 
dumneavoastră oraș ? „Frumusețea 
peisajului, aleea castanilor și tranda
firilor (Ion Suvăgan — profesor). 
„Ceea ce mă leagă cel mai mult sînt 
oamenii alături de care muncesc și 
trăiesc, relațiile firești de viață. 
Cred că este esențialul" (Gheorghe 
Pătrășcioiu — profesor). „Debutul 
în profesie, la care se adaugă o via
ță de muncă, " * .
Mărculescu — medic). „Viața 
de marinar" (Ion Matlaș — ofițer 
port).

Locuitorii Orșovei duc astfel 
noul lor oraș și o firească zestre 
fectivă, semn că într-un timp scurt 
spațiul noii așezări va fi oxigenat 
prin bogatele resurse sufletești ale 
oamenilor săi.

II—III. Ce știți despre noua Or
șova ? și Cum ați fi conceput dum
neavoastră viitorul oraș ? „Un oraș 
modern care va asigura locuitorilor 
săi un cadru luminos de viață, ofe- 
rindu-le și posibilitatea de a-și con
strui locuințe individuale modeme șl 
confortabile" — răspunde lăcătușul 
mecanic Petre Rădac, care își ex
primă în același timp dorința ca noi
le blocuri să evite uniformitatea. 
Karol Wagner, electrician la Atelie
rele Navale: „Consultînd macheta 
noului oraș am constatat cu mare 
satisfacție că ea corespunde cu ceea 
ce îmi închipuiam că trebuie să fie 
orașul atunci cînd el va deveni port 
turistic pe malul lacului de acumu
lare al hidrocentralei. Va fi atrăgă
tor. Și totuși eu aș fi conceput o sis
tematizare mai atentă a zonelor de 
locuințe proprietate personală".

Un sondaj edificator. Oamenii for
mulează observații și sugestii riguros 
chibzuite și poate că nu le-ar strica 
edililor- și constructorilor să le re
cepteze cu mai multă atenție.

IV. în perioada mutării ați vre» 
să locuiți în altă parte și să vă în
toarceți cînd totul va fi gata ? „NU. 
Doresc să iau parte efectiv la con
struirea orașului nou și a întreprin
derii în care lucrez". „NU. Ca orșo- 
vean vreau să-mi aduc contribuția". 
„NU. Deoarece mă atrage ambianța 
actuală a șantierului care nu este 
altceva decît trecerea într-o altă epo
că a orașului nostru". „NU, cu toate 
că în această perioadă e multă gălă
gie și praf". Răspund muncitori, ma
rinari, profesori, surori medicale, 
gospodine șl pensionari.

Concluzie unanimă : „Vrem să 
participăm la ridicarea noului oraș". 
Și, într-adevăr, mișcarea de șantier, 
perpetuă, aparent nebuloasă, care 
modifică de la o zi la alta imaginea 
orașului în plină plămădire, îți trans
mite pulsația unei ample participări 
colective. între vechea așezare (unde 
străzi întregi sînt acum demolate) și 
noua așezare (în care străzile încep 
să deseneze un peisaj urban modern 
—. s-au și mutat șase sute de familii 
în noile apartamente) există o miș
care de du-te vino, neîntreruptă. Pe 
drumurile șantierului se încrucișea
ză constructori și locuitori ai orașu
lui, mașini încărcate cu ciment și 
mașini încărcate cu mobilă, excava
toare care se duc să sape fundații șl 
oameni cu hîrlețe și greble care se 
duc să amenajeze peluze verzi, ron
duri de flori în fața blocurilor în 
care abia s-au mutat...

Un oraș dispare. Un oraș se naș
te. Geneză dinamică și captivantă.

★
Luni, 8 aprilie, la liceul din lo

calitate, clasele a cincea și a șaptea 
dau extemporal la limba română. Su
biectul : „Orașul nostru își schimbă 
locul". In caligrafia, topica și logica 
lor adorabilă, copiii schițează eveni
mentul care le va însoți adolescența. 
Ei scriu : „Acest oraș care se scu
fundă sub apele Dunării va deveni 
unul din cele mai frumoase orașe ale 
României". Un joc absurd de cuvin
te? Este definită 
ța metamorfozei, 
pentru a renaște 
altă vigoare, pe 
nostru. Ei scriu : 
noi copiii creștem o dată cu blocu
rile". E realitatea însăși. Ei scriu : 
„Să nu credeți că Orșova Nouă nu 
va mai fi un oraș liniștit. Și, poate, 
totuși, mă înșel ?“ în mintea băiatu
lui de 13 ani s-a și strecurat ideea 
că viitorul oraș modern va fi altceva 
decît patriarhalul orășel de altădată. 
Copiii scriu : „...Eu am vizitat și ma
rea construcție care determină mu
tarea orașului nostru : hidrocentrala 
de la Porțile de Fier. Dunărea cara 
este aici atît de mare, datorită ba- 
tardourilor, a rămas doar jumătate. 
Dacă privim din autobuz vedem ma
șinile mari care ies goale șl intră 
pline de după zidul de oțel din ba- 
tardourl, ducînd pietriș și ciment 
pentru ecluze. Am uitat să spun că 
orașul nu își schimbă locul fără a-și 
dezvălui trecutul ; echipe de arheo
logi fac săpături și scot la iveală 
trecutul orașului nostru. Soneria 
însă sună, nu mă mai lasă să poves
tesc tot ce știu...”.

Compunerile de mal sus — a că
ror reproducere mai pe larg e limi
tată de spațiu — îmi par cele mai 
autentice reportaje despre destinul 
nou al Orșovei. Ele percep eveni
mentele ca pe ceva cu totul și cu 
totul obișnuit, ca și cum nici n-ar 
putea fi altfel — și acesta este în 
fond adevărul. Senzaționalul s-a con
vertit aici în actul de viață cotidian, 
stimulator de energii.

satisfacții" (Traian 
mea 

de

în 
a-

metaforic esen- 
Orașul se scufundă 
cu alt chip și cu 
măsura timpului 

„Mie mi se pare că



PE AGENDA SESIUNII 
COMISIEI ECONOMICE

O.N.U. PENTRU EUROPA

TIONALA
La Palatul Națiunilor din Ge

neva s-au deschis miercuri lu
crările celei de-a 23-a sesiuni 
a Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa. Delegația româ
nă este condusă de ambasadorul 
Vasile Dumitrescu.

Anul acesta sesiunea are un 
caracter deosebit, datorită con
textului economic internațional 
în care ea se desfășoară. Situația 
precară a principalelor valute 
ale lumii capitaliste — dolarul 
și lira sterlină — care și-a gă
sit expresia în recenta „criză a 
aurului", măsurile restrictive a- 
doptate pe plan economic de o 
serie de țări occidentale — sînt 
fenomene care afectează într-o 
măsură cooperarea internațio
nală. Studiul secretariatului 
executiv al Comisiei asupra evo
luției recente a situației econo
mice în Europa relevă „deze
chilibrul intern sau extern" de 
care suferă economiile unor 
țări vest-europene. Conjunc
tura ca și perspectivele de vii
tor rămîn sub semnul incerti
tudinii.

CORESPONDENȚA 
DIN GENEVA 

DE LA IIORIA LIMAN

Abordînd aceste aspecte, în 
ședința de deschidere, subsecre
tarul general al O.N.U., Philippe 
de Seynes a subliniat că, în ul
timii ani, ritmul creșterii eco
nomice a Europei occidentale a 
slăbit. Totodată. subsecreta
rul general al O.N.U. a apre
ciat că dezvoltarea accelerată a 
economiei țărilor socialiste 
constituie un factor de echili
bru pentru spațiul european, 
ca și pentru spațiul economiei 
mondiale în ansamblul ei. E- 
fortul țărilor socialiste de a 
îmbunătăți organizarea econo
miei și calitatea produselor lor 
va juca un rol determinant în 
dezvoltarea schimbului Est-Vest 
— a afirmat el.

Actuala sesiune, după cum se 
vede, este marcată de intere
sul deosebit acordat cooperă
rii. In mesajul adresat partici- 
panților, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, insistă asupra 
necesității de a se pune bazele 
unei structuri economice inter
naționale mai echilibrate. El 
preconizează „dezvoltarea unor 
inițiative globale de armonizare 
a intereselor regionale, a căror 
interdependență este evidentă". 
Unii vorbitori — ca președin
tele Comisiei, Emanuel Treu, și 
secretarul executiv, Janes Sta- 
novnik — au desprins așa- 
numitele „domenii prioritare", 
a căror dezvoltare ar putea asi
gura „o coexistență economică 
echitabilă" între cele trei mari 
regiuni economice ale lumii: 
țările capitaliste industrializate, 
țările socialiste și țările în curs 
de dezvoltare. Ei au pus un ac
cent puternic pe valoarea gene
rală a cooperării în domeniul 
științei și tehnicii, ca și pe fac
torul mai nou al cooperării in
dustriale. Vorbitorii au subliniat 
importanța definirii metodelor și 
a creării mecanismelor care să 
îngăduie o asemenea, evoluție. 
Considerînd tehnologia drept 
„un element transformator al 
relațiilor umane’. Philippe de 
Seynes a relevat rolul primor
dial pe care cooperarea indus
trială l-ar putea juca în dezvol
tarea comerțului Est-Vest și in 
progresul altor regiuni.

Mai mult decît la sesiunile 
trecute, actuala sesiune a Co
misiei Economice O.N.U. pentru 
Europa se deschide sub semnul 
unei aprofundate analize a fe
nomenelor care caracterizează 
conjunctura și perspectivele de 
viitor ale economiei mondiale. 
Se remarcă tendința de a se 
lărgi ideea de cooperare inter
națională. ca un factor al pro
gresului economic, de natură să 
contribuie la făurirea unui cli
mat de destindere si înțelegere 
între popoare.

Statele Unite tergiversează 
stabilirea de contacte
cu R. D. Vietnam
UN COMENTARIU AL ZIARULUI „NHAN DAN"

HANOI 17 (Agerpres). — Refu
zul S.U.A. de a accepta Pnom I’enh 
sau Varșovia ca loc de întîlnire cu 
reprezentanții R. D. Vietnam este 
o dovadă de rea voință — scrie 
ziarul „Nhan Dan", comentînd re
centa evoluție în ceea ce privește 
problema contactelor preliminare 
între cele două țări.

Cum pot fi ’împăcate declara
țiile președintelui Johnson că 
„S.U.A. sînt gata să vină oriunde 
și oricînd" și „sînt necesare doar 
o sală și o masă" cu faptul că 
Statele Unite dau acum una după 
alta explicații absurde și merg 
chiar pînă acolo încît fixează nor
me pentru stabilirea locului de în
tîlnire — se întreabă ziarul.

Amintind că acțiunile militare 
din Vietnam demonstrează 
S.U.A. persistă în politica lor 
agresiune, 
„acțiunile 
cele două 
amînarea 
mericani a contactelor între repre
zentanții R. D. Vietnam și S.U.A. 
dezvăluie și mai mult intențiile gu
vernului american de a continua 
războiul de agresiune și sînt o do
vadă că S.U.A. nu doresc în mod 
sincer „să meargă în direcția păcii", 
așa cum a 
Johnson în 
martie".

telor aviației americane și a altor 
acte de război împotriva R. D. 
Vietnam. El a reamintit, după cum 
informează agenția U.P.I., că ofi
cialitățile americane au afirmat în 
mai multe rînduri că reprezentan
ții S.U.A. sînt gata de a se înEîlni 
„oricînd și oriunde" cu reprezen
tanții Vietnamului de nord în ve
derea restabilirii păcii in Viet
nam. în lumina acestor declarații, 
a spus el, obiecțiile aduse de S.U.A. 
față de localitățile propuse de R. D. 
Vietnam apar surprinzătoare.

Acțiunea

Memphis

Washington

va fi continuata

17 (Agerpres). — Pas- 
Abornathy, președin- 

creș-

MEMPHIS 
torul Raphl 
tele „Conferinței conducerii 
tine din sud', a anunțat că marșul
spre Washington, care urma să fio 
condus de Martin Luther King, ya 
incepo In următoarele zile, din 
Memphis, localitate unde King a 
fost asasinat. Abernathy a decla
rat că marșul spre Washington 
urma să înceapă la 22 aprilie, dar 
el a fost amînat în urma asasină
rii pastorului King.

„Nhan Dan" arată 
agresive întreprinse 
zone ale Vietnamului 
deliberată de către

că 
de 
că 
în
Și 
a-

afirmat președintele
discursul său din 31

★
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

Paul Findley, membru al Camerei 
Reprezentanților din partea statu
lui Illinois, a criticat tergiversarea 
de către Administrația Johnson a 
alegerii locului de întîlnire cu re
prezentanții nord-vietnamezi, in 
vederea discuțiilor cu privire la în
cetarea completă a bombardamen-

Apel pentru încetarea 
definitivă și necondițio
nată a bombardamente
lor asupra R. D. Vietnam

STOCKHOLM 17 (Agerpres). — Co
mitetul permanent al Conferinței mon
diale pentru Vietnam a adresat opiniei 
publice internaționale chemarea de a 
cere în mod hotărît guvernului Statelor 
Unite să înceteze bombardarea terito
riului R. D. Vietnam. Participantă la șe
dința comitetului au hotărît, de aseme
nea, să adreseze guvernelor, parlamen
telor, partidelor și diferitelor organizații 
din toate țările apelul de a sprijini ce
rerea cu privire la încetarea definitivă 
și necondiționată a bombardamentelor 
americane și tuturor celorlalte acte de 
război împotriva R. D. Vietnam, cu 
scopul de a se crea condiții favorabile 
pentru convorbiri între R. D. Vietnam și 
S.U.A. și pentru soluționarea problemei 
vietnameze pe baza acordurilor de la 
Geneva din 1954.

Accelerarea „rundei Kennedy"
in discuția reuniunii GATT

5

La Geneva s-au întrunit delega
țiile principalelor țări membre ale 
Acordului general pentru tarife și 
comerț (G.A.T.T.). In cadrul aces
tei reuniuni este dezbătută propu
nerea britanică de aplicare acce
lerată a „rundei Kennedy" de că
tre țările comunitare, asupra că
reia s-a căzut în principiu de a- 
cord la reuniunea de săptămîna 
trecută de la Bruxelles. Deși reu
niunea de Ia Geneva nu va lua 
hotărîri, cercurile informate au 
declarat că delegațiile parti
cipante — reprezentînd țările

membre ale C.E.E., Anglia, Japo
nia, Canada, Austria, Elveția, Nor
vegia, Suedia și Danemarca — se 
vor declara în favoarea acceleră
rii reducerilor tarifare unilaterale 
de către C.E.E. și amînării redu
cerilor din partea S.U.A., în scopul 
sprijinirii balanței de plăți defici
tare americane.

Jean Rey, președintele Comisiei 
Pieței comune, și-a exprimat spe
ranța că la reuniunea de la Ge
neva se va ajunge la o soluție de 
compromis și că S.U A. nu vor 
impune restricții asupra importu
rilor din țările vest-europene.

15REMEDII CONTROVERSATE
Presa occidentală con

tinuă să acorde spații 
largi problemelor afît de 
controversate ale găsirii 
unei soluții care să scoa
tă din impas actualul sis
tem monetar al lumii ca
pitaliste. Numeroase opi
nii contradictorii lasă im
precisă semnificația hotă- 
rîrilor recentei reuniuni 
monetare de la Stock
holm. După cum se știe, 
cu această ocazie, au fost 
stabilite așa-numifele 
„drepturi de tragere spe
ciale" asupra Fondului 
Monetar Internațional, a- 
dică posibilitatea acordă
rii de către Fond a unor 
credite peste plafonul o- 
bișnuit. Acesfe credite ur
mează să permită echili
brarea balanțelor de plăți 
deficitare ale statelor 
membre. In fapt, este vor
ba despre finanțarea defi-

cifelor S.U.A. și Angliei, 
în vederea compensării 
insuficienței rezervelor 
monetare în raport cu ne
cesitățile lor de plată.

Comenfînd aspectele 
politice ale hofărîrilor de 
la Stockholm, ministrul de 
finanțe ifalian, Emilio Co
lombo, scria în ultimul nu
măr al săptămînalului 
„L'Europeo” : „Nu este 
adevărat că la Stockholm 
s-a hotărît fabricarea unei 
false monede”. „Toți am 
căzut de acord — susține 
ministrul ifalian — să se 
atribuie tuturor monedelor 
naționale un statut care 
să suprime privilegiile re
cunoscute pînă în prezent 
unora dintre ele... Un a- 
semenea proces trebuie 
să fie realizat ordonat și 
într-un mod constructiv, 
care să permită scoaterea

economiei mondiale 
incertitudinea în care 
tește". .

Dimpotriyă, în săptămî- 
nalul „Nofr° Republique", 
cunoscutul expert francez 
Jacques Rueff critică vio
lent acordul de la Stock
holm : „Sistemul dreptu
rilor de tragere speciale 
nu este decît un alt pas 
pe calea marcată de 
atîtea expediente care au 
consacrat principiul siste
mului «Etalon-aur și de
vize». El va avea, deci, 
ca efect, ca orice expe
dient care l-a precedat, 
să mențină deficitul ba
lanței de plăți a Statelor 
Unite și prin aceasta să 
apropie momentul non- 
convertibilității totale a 
monedei americane, a- 
dică : devalorizarea dola
rului”.

din 
plu-

Pavilionul României la Tîrgul internațional de la Milano

BUDAPESTA 17. (Agerpres). — 
Da Budapesta s-a deschis cel 
de-al IV-lea Congres al Frontului 
Popular Patriotic din R. P. Ungară. 
La ședința de deschidere au luat 
parte Jănos Kâdâr, prim-secretar al 
C.C al P.M.S.U., Păi Losonczi, pre
ședintele Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare, și alți conducători de 
partid și de stat. Participă, de ase
menea, peste 800 de delegați din în
treaga țară, precum și invitați de 
peste hotare. Din țara noastră par
ticipă o delegație condusă de Du
mitru Gheorghiu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Cuvîntarea de deschidere a fost 
rostită de Gyula Kallai, președintele 
Consiliului Național al Frontului 
Popular Patriotic.

7 0 Ministrul spanioi al educa-

soențiil© d© press transmite
“ ______________________ loc înc'epînd din luna noiembrie în

universitățile spaniole.

„Republica Arabă Unită 
consideră că pină în prezent 
nu a fost înregistrat nici un 
progres pe calea soluționării 
pașnice a crizei din Orientul 
Apropiat", a declarat miercuri 
purtătorul de cuvînt oficial al guver
nului R.A.U., Hassan Zayat, la în
cheierea întrevederii dintre ministrul 
de externe egiptean, Mahmud Riad, și 
trimisul special al secretarului gene
ral al O.N.U. în Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring. El a adăugat că „gu
vernul R.A.U. menține ușa deschisă 
pentru o soluție pașnică a crizei din 
Orientul Apropiat".

A clncea conferință mon
dială a orașelor înfrățite

s-a deschis marți în localitatea Ro- 
yan, în apropiere de Bordeaux.

Mao Tze-dun, președlnteEe 
C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, a dat o declarație în care 
subliniază însemnătatea deosebită a 
largii mișcări de protest declanșate 
de asasinarea lui Martin Luther King, 
și se pronunță în sprijinul luptei popu
lației de culoare din Statele Unite 
împotriva discriminării rasiale —- a- 
nunță agenția China Nouă.

Producția mondială de cafea 
a atins anul trecut cifra record de 
66,7 milioane saci (de cîte 60 kg fie
care), cu 10 la sută mai mult decît 
în 1966, s-a anunțat la Rio de Ja

neiro. Prețul cafelei a înregistrat, însă, 
o tendință permanentă de scădere, în 
idtimii zece ani el s-a redus cu 11 la 
sută.

Miercuri a sosit la Rawal
pindi Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care la invitația președin
telui Mohammad Ayub Khan, face o 
vizită oficială în Pakistan.

Războiul civil din Nigeria 
a redus veniturile țării provenite din 
comerț de la 27,7 milioane lire ster
line, realizate în 1966, la 19,2 mili
oane în 1967.

Senatorul Robert Kennedy 
a anunțat că își prezintă candidatura 
din partea Partidului democrat la a- 
legerile preliminare prezidențiale care 
se vor desfășura la 4 iunie în statul 
Dakota de sud. Acesta este statul 
unde s-a născut actualul vicepreședin
te al S.U.A., Hubert Humphrey, des
pre care se consideră că ar putea să-și 
prezinte, la rîndul lui, candidatura.

O escadră de nave sovietice 
aparținînd flotei maritime militare din 
Oceanul Pacific a sosit într-o vizită 
de prietenie de șapte zile la Moga
discio, capitala Somaliei. Miercuri, co
mandantul escadrei și comandanții 
navelor militare au fost primiți de 
ministrul apărării al Somaliei.

PREZENTAREA SCRISORILOR 

DL ACREDITARE DE CĂTRE 

AMBASADORUL ROMÂNIEI 

ÎN REPUBLICA ARABĂ UNITĂ

CAIRO 17 (Agerpres). — La 16 
aprilie, Titus Sinu, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Republica Arabă Unită, a prezen
tat scrisorile de acreditare preșe
dintelui Gamal Abdel Nasser.

La solemnitate a asistat Mahmud 
Riad, ministrul afacerilor externe 
al R.A.U. Ambasadorul român a 
fost însoțit de membrii ambasadei.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, între preșe
dintele Republicii Arabe Unite și 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România a avut loc o convorbire 
cordială.

Fotografia prezintă momentul 
joncțiunii dintre cei doi sate
liți artificiali „Cosmos—212" și 
„Cosmos—213“ lansați în Uniu
nea Sovietică la 14 și 15 aprilie

Telefoto TASS

IN CONSILIUL DE SECURITATE

Proiect de rezoluție 
în problema rhodesiană
NEW YORK (Agerpres). — Cinci 

membri afro-asiatici ai Consiliului de 
Securitate — Algeria, Etiopia, India, 
Pakistan și Senegal — au dat publici
tății un proiect de rezoluție în proble
ma rhodesiană. Dezbaterile în această 
problemă, începute luna trecută, iar 
apoi suspendate, vor fi reluate azi la 
15,30 Gmt.

Textul afro-asiatic invocă capitolul 7 
al Cartei Națiunilor Unite — consacrat 
sancțiunilor internaționale față de ță
rile care pun în pericol pacea și secu
ritatea internațională — pentru a cere 
tuturor statelor să rupă relațiile lor 
economice cu regimul ilegal de la 
Salisbury. în virtutea aceluiași capitol, 
textul recomandă Marii Britanii să 
folosească forța pentru a înlătura re
gimul ilegal din Rhodesia.

Totodată, proiectul de rezoluție

dezaprobă atitudinea Portugaliei și Re
publicii Sud-Africane care nu au res
pectat rezoluțiile anterioare ale Consi
liului.

Autorii proiectului cheamă la acor
darea unui sprijin moral și material 
mișcării de eliberare națională din 
Rhodesia.

★

Consiliul de Securitate a primit o 
telegramă din partea Comitetului 
O.N.U. pentru Africa de sud-vest 
in care se arată că autoritățile de 
la Pretoria au condamnat la închi
soare pe viață un alt cetățean din 
Africa de sud-vest, Michael Moses, 
care a fost acuzat de „acțiuni tero
riste". Telegrama condamnă această 
nouă acțiune a guvernului sud-afri- 
can.

ÎNCEPUT DE STAGI-
UNE LA TEATRUL

NAȚIUNILOR9

PARIS 17 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Miercuri seara, pe scena 
Teatrului Odeon — Theatre de 
France din Paris, trupa brita
nică „Royal Shakespeare Com
pany" a inaugurat cea de-a 15-a 
stagiune a Teatrului Națiunilor 
cu comedia „Totul e bine cînd 
se termină cu bine", de Sha
kespeare.

La actuala stagiune, care "’-A 
desfășoară între 17 aprilieCȘ c 
iunie, teatre de prestigiu “S $>. 
opt țări vor prezenta 11 specia- 
cole diferite. In afară de artiștii 
britanici, pe scena Teatrului Na
țiunilor vor susține spectacole 
Teatrul liric de păpuși Bunraku 
(Japonia), Baletul Paul. Taylor 
(S.U.A.), Teatrul Municipal din 
Tunis, Teatro Stabile din To
rino, Teatrul Vahtangov (Uniu
nea Sovietică), „Odin Teatret" 
(Danemarca), precum și Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" din 
București. Actorii români vor 
prezenta mai multe spectacole, 
între 11 ți 15 iunie, cu celebra 
comedie, „D’ale Carnavalului" 
de I. L. Caragiale.

Luni, s-au încheiat în Re
publica Federală, impună
toarele marșuri de primăva
ră organizate de asociația 
„Campania pentru democra
ție și dezarmare". In de
curs de trei zile — sîmbă- 
tă, duminică și luni — în 
peste 400 de orașe și loca
lități au avut loc acțiuni — 
cu participarea a cel pu
țin 300 000 de oameni — 
împotriva războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam, în semn 
de protest față de atentatul 
comis asupra liderului pro
gresist studențesc din Ber
linul occidental, Rudi Dut- 
schke, pentru statornicirea 
unei păci și securități trai
nice în Europa.

Această mare acțiune, ca
re a cuprins întreaga Ger
manie Occidentală, s-a înche
iat printr-o chemare adresată 
populației de a participa la 
manifestațiile de 1 Mai, iar 
la 11 mai — la un marș de 
protest spre Bonn împotri
va proiectului legislației ex
cepționale. în încheierea 
numeroaselor mitinguri s-a 
adoptat de asemenea o re
zoluție specială în care se 
spune, printre altele : „Nu 
putem fi liniștiți atîta timp 
cît în Vietnam este în joc 
viața unui popor și pacea 
lumii ; atîta timp cît peste 
noi planează primejdia le
gilor excepționale ; atîta 
timp cît Europa este divi
zată în blocuri militare o- 
puse; atîta timp cît nere- 
cunoașterea frontierelor eu
ropene creează încordare ; 
atîta timp cît în Europa nu 
este realizat un sistem trai
nic de securitate".

îmi amintesc cum, doar 
cu cîțiva ani în urmă, eram 
luați în derâdere, acei pu
țini participanți la marșuri
le de primăvară care, în 
grupuri mici, cutreieram ța
ra. Astăzi, nimeni nu mai

tr-o anumită direcție. Iar în 
momentul actual, mișcarea 
nu are mai multă nevoie 
de nimic altceva decît de 
unirea diferitelor ei curente.

Vorbind la mitingul popu
lar de la Dortmund, scriito

300000 DE 
PARTICIPANT! 
LA MARȘURILE 
DE PRIMĂVARĂ
CORESPONDENȚA DIN DUSSELDORF

DE LA WALTER BLOCH

poate trece cu vederea a- 
ceastă mișcare de masă. As
tăzi, forțele ostile progre
sului în zadar mai defăimea
ză marșurile de primăvară. 
Atitudinea critică, care a 
cuprins populația noastră, 
creează un puternic curent 
de opinie și o îndrumă în-

Manifestație la Naha (Japonia) împotriva baze
lor militare străine, pentru interzicerea armelor 

atomice.

rul Gerhard Zwerenz a in
sistat patetic asupra necesi
tății solidarității forțelor 
progresiste „cu Rudi Dut
schke, lovit de glontele u- 
nui atentator de extremă 
dreaptă", „cu studenții și 
Federația studenților socia
liști", „cu P.C. din Germa
nia, care mai este interzis 
și supus represiunilor". O 
expresie a solidarității ce se 
înfiripă, de pildă, între 
muncitori și studenți, o con
stituie faptul că, într-una 
din serile trecute, membrii 
sindicatului muncitorilor din 
industria hîrtiei și din în
treprinderile tipografice din 
Koln au pășit, cot la cot, 
cu studenții care au de
monstrat împotriva atentatu
lui din Berlinul occidental. 
In cuvîntarea sa, rostită de 
asemenea la Dortmund, 
scriitorul Rolf Hochhuth a 
relevat că la toate niveluri
le, dar mai ales în rîndul 
muncitorilor, se formulează 
cererea de a se asigura o 
participare mai largă la a- 
doptarea hotărîrilor în în
treprinderi.

Recent, 14 profesori vest- 
germani și o serie de alte 
personalități au adresat o- 
piniei publice din Republi-

ca Federală, Uniunii sindi
catelor vest-germane și al
tor 16 diferite organizați 
sindicale apelul de a se ,< 
pune cu hotărâre legislăff, 
excepționale.

O mare indignare a pro
dus în întreaga țară atenta
tul împotriva liderului stu
dențesc Dutschke din Ber
linul occidental. Atentatorul 
și-a motivat acțiunea prin a- 
ceea că-1 urăște pe Dutschke, 
„pentru că este comunist". 
El a arătat că asasinarea lui 
Martin Luther King i-a ser
vit drept model. Cred că 
nu este deplasat să amintim 
aici cuvintele rostite de ju
decătorul suprem al S.U.A., 
Earl Warren, după asasina
rea lui Kennedy : „Răspun
derea revine acelor oameni 
cărora, personal, le. repugnă 
asasinatul, dar care nu se 
dau înapoi de la împrăștie- 
rea veninului care duce spre 
asemenea fapte".

In ultimii ani, în Repu
blica Federală asistăm la o 
activizare simțitoare a forțe
lor progresiste care se opun 
acțiunilor cercurilor reacțio
nare. Această mișcare con
stituie un suport tot mai pu
ternic pentru o politică rea
listă.

Este semnificativ că re
cent, cu ocazia comemoră
rii victimelor nazismului, la 
Bittermark, primul ministru 
al landului Renania de nord- 
Westfalia, Heinz Kiihn, a 
arătat că „acolo unde dom
nește indiferența, anumite 
forțe își pot face cu ușu
rință jocul. Acțiunea și re
zistența sînt' întotdeauna 
răsplătite dacă ele sînt puse 
în slujba unei cauze juste".

Intr-adevăr, cuvinte înțe
lepte. Ele sînt valabile și 
pentru lupta împotriva 
neonazismului și legilor ex
cepționale. La II mai, cînd 
se așteaptă ca peste 30 000 
de oameni să vină la Bonn 
în cadrul marșului împotriva 
legislației excepționale, pri
mul ministru al acestui land 
va putea demonstra că el 
și guvernul său știu să pre- 
țuiăscă mișcarea populară 
justificată și în continuă 
creștere din țara noastră.

Forțele progresiste din 
Republica Federală au fost 
puternic încurajate în aces
te zile de sprijinul primit 
din partea opiniei publice 
din alte țări europene. La 
Londra și Bruxelles, mii do 
oameni au demonstrat îm
potriva atentatului din Ber
linul occidental. La Roma, 
Praga și Viena, Oslo, Bel
grad și Amsterdam au avut 
loc acțiuni spontane în spri
jinul nostru.
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