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VIZITA IN românia a președintelui

ancheta „Scînteii

Un debut promițător 
al școlii de conducere
economica V

CÎTEVA CONCLUZII ȘI SUGESTII DUPĂ ÎNCHEIEREA 
PRIMULUI CURS DE PERFECȚIONARE A CADRELOR DE 
CONDUCERE DIN ÎNTREPRINDERI

După două sile petrecute In 
București, joi dimineața, președin
tele Republicii Franceze, generalul 
Charles de Gaulle, împreună cu 
soția, ți persoanele oficiale fran
ceze au plecat într-o vizită la Cra
iova ți în alte orașe ale țării.

împreună cu oaspeții francezi au 
plecat la Craiova președintele 
Consiliului
Ceaușescu, cu Soția, vicepreședin
tele Consiliului de Stat, Emil Bod
nar aș, ți alte persoane oficiale ro
mâne.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, cei doi conducători de stat 
au fost salutați de Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, cu soția, Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, cu soția, Constanța 
Crăciun, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Dumitru Popa, pri
marul general al municipiului 
București.

Pe aeroport era aliniată o gardă 
militară de onoare.

de Stat, Nicolae

La 9,55, avionul oficial aterizează 
pe aeroportul Craiova, pavoazat 
cu stindardele tricolore francez și 
român# Pe mari panouri se află în
scrisă, în limbile română ți fran
ceză, urarea: „Bine ați venit în 
județul Dolj, domnule președinte".

în întîmpinarea conducătorilor 
de stat ai Franței și ’ României, 
pe aeroport se află reprezen
tanți ai organelor locale de stat, 
generali ți ofițeri superiori, con
ducători ai instituțiilor de cultură 
ți artă. Mit și mii de locuitori ai 
orașului, purtînd stegulețe trico
lore, buchete de flori, au venit pe 
aeroport pentru a-și manifesta 
prietenia, calda lor ospitalitate.

Im coborîrea din avion, condu
cătorii de stat francezi și români 
sînt salutați de președintele Con
siliului popular al județului Dolj, 
Gheorghe Petrescu, cu soția, și de 
Ion Zăvăleanu, primarul munici
piului Craiova, cu soția. Tineri și 
tinere oferă flori. O gardă militară 
prezintă onorul. Oaspeților le sînt 
prezentate persoanele oficiale ve
nite în întîmpinare.

Cei doi președinți se îndreaptă 
spre cetățenii aflați pe aeroport. 
Aceștia îi aclamă îndelung, ovațio
nează călduros pentru prietenia 
româno-franceză. Au loc manifes
tări spontane deosebit de afectuoa
se, strîngeri de mîini.

Conducătorii celor două țări iau 
loc într-o mașină deschisă și se 
îndreaptă spre uzinele „Electro- 
putere" — primul obiectiv înscris 
în itinerarul vizitei.

Pe frontispiciul clădirii princi
pale sînt arborate steagurile trico
lore ale României și Franței ce în
cadrează portretele celor doi șefi 
de state.

în fața fabricii de locomotive, 
oaspeții sînt întîmpinați de > ing. 
Mihai Marinescu, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, de 
conducătorii acestei mari unități a 
industriei noastre electrotehnice.

Directorul general al uzine
lor, ing. Alexandru Heinrich, dă 
explicații in legătură cu construc
ția, potențialul de producție și 
perspectivele de dezvoltare a celor 
4 fabrici care alcătuiesc acest im
portant obiectiv industrial.

Oaspeții sînt invitați apoi să vi
ziteze atelierul de construcții me
canice și secția de montaj a loco
motivelor Diesel-electrice. Cei doi 
președinți urcă într-o locomotivă 
gata să ia startul pe magistralele 
de fier ale țării.

în cursul vizitei, sute și sute de 
muncitori, tehnicieni și ingineri fac 

~ o entuziastă primire distinșilor 
oaspeți. Președintele Charles de 
Gaulle se oprește în repetate rîn- 
duri, ascultă cu atenție explicațiile 
ce i se dau, strînge mîna muncito
rilor și specialiștilor, răspunde cu 
căldură aclamațiilor. în hala de 
prelucrări mecanice, generalul de 
Gaulle s:e întreține cîteva clipe cu 
strungarul Florea Golescu, deputat 
în Marea Adunare Națională, că
ruia îi urează mult succes în mun
ca sa profesională și activitatea pe 
tărîm politic și obștesc.

înainte de a părăsi cetatea mași
nilor electrice de la poarta Craio-
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Adunarea populară de la Craiova

Consiliului de Stat Republicii Franceze,

Nicolae Ceaușescu generalul Charles de Gaulle

Cuvîntarea președintelui

Domnule președinte,Dragi locuitori ai Craiovei,Vizita președintelui Franței, generalul Charles de Gaulle, și a doamnei de Gaulle, în România, prilejuiește o adevărată sărbătoare a străvecnii prietenii româno-fran- ceze, care capătă astăzi un conținut nou, determinat de lupta comună pentru pace în Europa. în cele cîteva zile petrecute pe pămîntul patriei noastre ați avut posibilitatea, distinși oaspeți, să vă întîlniți cu numeroși locuitori, muncitori, țărani, intelectuali, femei și bărbați, bătrîni și tineri, să vă formați o imagine despre intensa muncă de construcție pașnică,, despre amploarea eforturilor pe care le depune poporul român pentru dezvoltarea economiei și culturii, pentru ridicarea țării pe treptele mai înalte ale civilizației și progresului. Astăzi ați vizitat una din vechile noastre așezări cu un glorios trecut istoric, bogat în pagini de luptă pentru libertate și neatîrnare și cu un prezent înfloritor, ce exprimă pregnant prefacerile adînci petrecute în viața economică și socială a patriei noastre românești. Cele trei întreprinderi moderne pe care le-ați vizitat astăzi v-au dat posibilitatea să cunoașteți uriașa activitate nostru pentru greșul multilateral al României, pentru crearea unei industrii la nivelul exigențelor revoluției tehni- co-științifice mondiale, pentru modernizarea agriculturii și a celorlalte ramuri economice, pentru valorificarea tot mai eficientă, la un nivel superior, a potențialului material și uman al țării. în același ritm se dezvoltă știința, cultura, în- vățămîntul, se ridică nivelul de trai, poporul nostru. fiind hotă- rît ca prin munca sa, prin eforturile sale în colaborare cu toate popoarele lumii să-și făurească o viață demnă și liberă. în spiritul principiilor care călăuzesc orînduirea noastră socialistă, ne preocupăm de a asigura toate condițiile — atît pe plan material, cît și spiritual — pentru ca omul societății noastre să se poată dezvolta și împlini multilateral, să-și poată afirma nestingherit personalitatea în interesul său și al întregii colectivități.La rîndul său, poporu) român cunoaște marile realizări ale poporului francez în dezvoltarea industriei moderne, a tehnicii, a gîn- dirii științifice, el prețuiește contribuția importantă pe care Franța 
a adusrO de-a lungul veacurilor —

desfășuratăa de poporul asigura pro-

și o aduce și în prezent — la îmbogățirea tezaurului de civilizație materială și spirituală a omenirii, la cauza progresului și păcii în întreaga hune. în aceasta se materializează spiritul inventiv și nobila pasiune creatoare ce însuflețesc poporul francez. Subliniind aceste realizări, urăm din toată inima poporului prieten francez succese tot mai mari în înfăptuirea idealurilor sale de progres și prosperitate, în munca înfloririi multilaterale sale, cauzei păcii.Muncind pentru propășirea națiunii române, sîntem animați de respect pentru viața și destinele altor popoare, de năzuința de a trăi în bună înțelegere și colaborare cu toate națiunile lumii.In acest context, poporul român acordă o atenție deosebită legăturilor cu poporul francez. Prietenia româno-franceză și-a afirmat Vitalitatea de-a lungul timpului, fiind pătrunsă de spiritul unei adînci solidarități umane. Se cunoaște, din paginile istoriei, că nu o dată în trecut cetățeni ai patriei noastre au luptat alături de poporul francez — în revoluția din 1848, în timpul Comunei din Paris, în războiul din 1918 — și întotdeauna ei au știut să lupte vitejește, să-și dovedească prietenia trainică ce i-a legat de veacuri și care-i leagă și în prezent.Desigur, românii și francezii trăiesc în condiții social-politice diferite, dar dezvoltarea colaborării lor în domeniile amintite este atît în interesul României și al Franței, cit și al cooperării și destinderii internaționale. Sîntem convinși că prietenia și colaborarea româno- franceză vor rezista oricăror împrejurări și vor fi întotdeauna de nezdruncinat.Sîntem bucuroși să remarcăm că tradiționalele legături dintre țările și popoarele noastre au înregistrat în ultimii ani o continuă amplificare. întîlnirile între conducătorii de stat ai celor două țări se înscriu ca verigi importante ale întăririi și dezvoltării acestor legături. In a- ceastă ordine de idei amintesc vizita făcută în Franța în 1964 de președintele guvernului român, Ion Gheorghe Maurer, precum și vizitele altor reprezentanți ai celor două țări.Vizita dv. în România, domnule președinte, convorbirile și schimbul rodnic de opinii pe care îl între-

închinată 
a patriei
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Cuvîntarea președintelui

Astăzi, în lumea largă a specialiștilor, se vorbește tot mai mult despre conducere ca de o resursă economică, iar desipre cheltuielile pentru pregătirea cadrelor de conducere, ca de o investiție rentabilă. Este un punct de vedere justificat prin exigențele impuse de complexitatea cresoîndă a proceselor economice, de rolul tot mai important pe care îl are știința nu numai în înzestrarea tehnică, dar și în conducerea și organizarea producției. Toate acestea fac ca activitatea de conducere să devină o muncă științifică complexă a cărei însușire necesită însă forme și instituții corespunzătoare condițiilor și. cerințelor economiei moderne.Ținind seama de imperativele perfecționării conducerii activității economice, ale creșterii eficienței generale în toate ramurile economiei naționale — acțiuni ce se desfășoară pe coordonatele stabilite de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a P.C.R. — conducerea partidului și statului a inițiat organizarea Centrului de perfecționare a pregătirii cadrelor de conducere din întreprinderi (CEPECA), a cărui menire este de a contribui -la crearea unei școli românești științifice de conducere e- conomică. Recent, aici s-au încheiat cursurile primei serii de participant! la programul de conducere generală a întreprinderilor. Momentul este propice pentru discuții de principiu asupra concluziilor care s-au desprins din activitatea acestei prime serii de absolvenți.Ancheta am început-o chiar în ziua închiderii cursurilor și primul solicitat să-și apună cuvântul a fost ing. Ion Niculescu, directorul Centrului de perfecționare a pregătirii cadrelor de conducere din întreprinderi : „Dacă avem .în vedere termenul foarte scurt în care s-a pus în funcțiune centrul, c.ît și insuficienta experiență anterioară în acest domeniu, se poate spune că seria care a absolvit programul de conducere generală a întreprinderilor are un caracter experimental. Acest aspect s-a manifestat, pe toată durata ciclului de învă- țămînt, prin consultări reciproce ale participanților cu experții în vederea definitivării unui program de perfecționare optim, adaptat la condițiile specifice ale economiei noastre socialiste. Acum, cert este un lucru: cu tot caracterul experimental al programului, rezultatele obținute din fuziunea activității didactice cu participarea totală a cursanților pot fi realmente considerate ca deosebite.— Aprecierea bună pe care ați făcut-o ne obligă să deplasăm discuția- în- sfera < faptelpr > șl. datelor concrete. Vă rugăm să ne ajutați;— -In cadrul celor trei cicluri — spun aceasta pentru că programul de conducere generală a întreprinderilor a cuprins cicluri de cite 2—3 săptămâni, urmate de reluarea activității obișnuită a participanților și de rezolvarea anumitor teme — s-au efectuat de către cursanți un număr de 28 de studii, care au adus în dezbatere probleme de organizare și conducere, soluționarea lor definitivîn- du-se cu ocazia dezbaterilor în grupe și în discuții plenare. în viziunea ideilor și noțiunilor teoretice însușite și printr-un temeinic proces de adaptare la condițiile date, a fost definitivat, ca să citez doar cîteva exemple, studiul asupra structurii și orga-

nizării aparatului de conducere la întreprinderea de produse lactate București, lucruri similare elaborindu-se și pentru Uzina de mecanică fină, U.R.E.M.O.A.S. și „Policolor", toate din Capitală, ca și pentru uzina „Steagul Roșu" din Brașov.— Profilul eterogen al partiolpan- ților la acest program, începând de la directori generali din ministere și continuând cu toate funcțiile de conducere din întreprinderi, nu a limitat fluxul schimbului de păreri și opinii între cursanți ?— Dimpotrivă. Grupa eterogenă, formată din 20 de persoane, a creat posibilitatea dezvoltării gândirii în. materie de conducere și organizare a producției și muncii, participantă! fiind obligați să cuprindă o arie de probleme de mare diversitate. Spe- ' cialiști cu profile diferite au fost nevoiți să aplice cunoștințe noi în domenii noi și să soluționeze cazuri practice din afara sferei normale de preocupări. S-au convins astfel ei înșiși că fiecare poate reține și aplica cîte ceva din experiența celorlalți.După acest tur de orizont ne-am deplasat cîrnpul investigației printre absolvenții programului. Indiferent din care unghi de vedere abordam fondul problemei, absolut toți ceh,eu care am discutat au ținut să remarce că frecventarea cursurilor lâ centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor, de conducere din întreprinderi lp*a' declanșat o surprinzătoare sensibili- zare față de știința conducerii, > creștere bruscă a receptivității, cum se exprima unul din ei, față dg caracterul științific al muncii pe' oare' o desfășoară. „Cunoaștem acum, documentat, că pe plan mondial există tendința tranșantă în favoarea înlocuirii metodelor tradiționale de conducere, bazate îndeosebi pe experiență și intuiție, printr-o serie de metode moderne, principii și tehnici fundamentate științific, care optimizează utilizarea resurselor materiale și de forță de muncă ale întreprinderilor — sublinia tov. ing. Constantin Pîrvu, director general al U.R.E.M.O.A.S.-București, unul dintre cursanții centrului. Dar cel mai mare cîștig al sensibilizării noastre în știința conducerii întreprinderilor este acela că am învățat să aplicăm multe din aceste metode".Frecventarea cursurilor de perfecționare a metodelor de conducere a întreprinderilor a contribuit, de asemenea, la stimularea gîndirii participanților, la lărgirea opticii lor profesionale, acesta fiind un alt mare cîștig pe care il-au avut aceștia. Pe lingă acumularea unui bogat bagaf de cunoștințe economice, cadrele de conducere/din întreprinderi și-au dezvoltat puterea de apreciere critică și analitică a fenomenelor economice. „Am căpătat acea capacitate care ne permite să alegem și să aplicăm metode științifice de stabilire a unor variante de soluții și să ne eliberăm de rutină — sublinia, între altele, inginerul Virgil Dobrotă, directorul întreprinderii forestiere Sibiu. Privim acum totul prin prisma eficienței economice, sistematizăm fenomenele și încercăm să obținem soluția optimă. în crearea acestei optici, de un real folos ne-a fost utilizarea largă la cursuri a metodei cazurilor".

Mai întîi vă spun din toată ini-, ma mulțumesc.Mulțumesc domnului președinte al consiliului popular pentru cuvintele calde de salut pe care le-a rostit.Vă mulțumesc dumneavoastră, domnule Ceaușescu, președinte ai Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, pentru minunatul dumneavoastră discurs, foarte precis și în același timp foarte amical.Vă mulțumesc vouă, tuturor, care ați venit aici în mare număr, pentru primirea de neuitat pe care o faceți Franței, în persoana mea.Este pentru prima oară cînd șeful statului francez vorbește în mod direct poporului român. Cu acest prilej vă transmit salutul și prietenia profundă a Franței.Franța întreagă iubește și stimează România în totalitatea ei. Aceasta din trei motive, care se numesc trecutul, prezentul și viitorul Trecutul, deoarece în această viață grea — pe care voi românii și noi francezii am dus-o — și care se numește istoria, întotdeauna sentimentele românilor au fost alături de Franța, iar sentimentele francezilor au fost alături de români. Există dovezi nenumărate ale acestui fapt; ele există și la voi la Craiova — este statuia lui Cuza, căci la emanciparea voastră a participat la vremea sa și Franța. Cînd România a devenit liberă și puternică, nici o țară din lume ri-a fost mai fericită ca noi. Iar cînd România a fost nefericită, nici o țară din lume n-a suferit atît de mult ca noi. Acum cînd România e liberă, independentă, în plin avînt, nu există nici o țară din lume care să salute a- cest fapt mai mult ca noi.Franța iubește și stimează România, și datorită prezentului, a- dică, o repet, o Românie stăpînă pe soarta ei, o Românie care- își are destinul în propriile mîini, o Românie care înaintează spre progres, o Românie pe care țara ce o reprezint simte că poate astăzi să conteze.Cum să nu am deplină încredere în țara dumneavoastră, cînd văd

mulțimea dumneavoastră, imensă, înflăcărată, unită și adunată la un loc, cînd se văd, așa cum am văzut noi azi-dimineață, realizările moderne pe care le înfăptuiți, cînd am văzut uzina „Electroputere“, cînd am văzut Combinatul chimic, cînd am văzut Centrala electrică. Chiar dacă m-aș fi îndoit, acum aș fi fost convins : dumneavoastră, românii, sînteți făcuți să trăiți ca ro- mâni.Franța iubește și stimează România și pentru viitor. Așa cum a spus adineauri președintele dumneavoastră, atît de bine și într-un spirit atît de nobil, este vorba de viitorul în care avem de înfăptuit lucruri atît de mari, viitorul în care avem de înfăptuit Europa, de la un capăt la celălalt, o Europă fără cortină de fier, o Europă în care toate statele, toate națiunile să fie stă- pîne pe soarta lor, o Europă care cooperează în întregime omenește pentru progres și pentru pace. A- ceasta este ceea ce caută Europa să înfăptuiască de o mie de ani, a- ceasta este ceea ce avem de făcut împreună dumneavoastră și’ noi, dacă aceasta este și dorința dumneavoastră.Deci, noi, români și francezi, să ne ajutăm unii pe alții. Să ne ajutăm în ajutăm ajutăm ajutăm ne ajutăm pentru ca fiecare dintre noi francezii — fiecare dintre dumneavoastră românii să aibă și să cultive în inima sa sentimentele dragostei pentru țara celuilalt. Iată care este datoria noastră comună. Dacă m-aș fi îndoit de viitorul despre care vorbesc, mi-ar fi fost suficient să vă văd pe dumneavoastră, pentru a fi convins că a- cesta este drumul cel bun. Sîntem în mers. Simt acest lucru și îl afirm. Franța și România înaintează spre același țel care se numește Europa, pacea mondială și sul omenirii.Realizăm aceasta avînd mentul de față regimuri dar noi îl realizăm ca oameni, deoarece în toate regimurile oamenii

domeniul economic, să ne în domeniul culturii, să ne în domeniul tehnic, să ne în domeniul politic, și să

progre-în mo- diferite,
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petrolier
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uleiurilor,

Un nou produs

POLIAMIDA
Colectivul de sondori ■ condus de ing. Ion Rusii, căruia i-a fost încredințat forajul sondei de mare adîncime „4503- Brătești", a atins adîncimea ■ proiectată (4 500 metri) în mai puțin de 10 luni. Această performanță constituie un record în forajul sondelor de mare adîncime. Totodată au fost realizate însemnate economii la prețul de cost. Obținerea acestor succese se datorește atît folosirii instalației românești 3 DH-200, cu care s-au realizat viteze de foraj de două ori mai mari decît cele stabilite, cît și studierii și aplicării de către sondori a unei tehnologii corespunzătoare formațiilor geologice și adîn- cimilor străbătute. Pornind de la condițiile pe care le oferă zăcămîntul, sondorii și-au propus să continue forajul la 6 000 m adîncime. (Agerpres)

La Uzina de fibre sintetice din Săvinești a început să funcționeze prima stație industrială instalată în țara noastră pentru obținerea po- liamidei praf. Ea are o capacitate zilnică de 100 kg. Transformată în peliculă, poliamida praf prezintă o bună aderență pe metale, rezistînd totodată la temperaturi care ating 200 grade Celsius, ca și la acțiunea corosivă a uleiurilor, acizilor, bazelor și a aerului. Datorită acestor calități, ea poate fi utilizată cu succes pentru protejarea mașinilor și a altor construcții metalice expuse intemperiilor.Prin adăugarea unor pigmenți, pelicula de poliamidă poate înlocui lacurile colorate de protecție, mai ales pe cele utilizate în construcții navale.Instalația de la Săvinești utilizează ca materie primă deșeurile poliamidice.(Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaSînt profund mișcat pentru amabilele condoleanțe pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le adreseze în numele său personal, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al poporului român, cu ocazia cutremurului de pămînt, care a lovit regiunea Azerbaijană.în numele poporului meu și al meu personal, țin să vă exprim mul- țumirile noastre cele mai sincere pentru această dovadă de simpatie și prietenie.
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Cu prilejul zilei naționale a regatului Laos, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a trimis o telegramă de felicitare regelui Laosului, Sri Savang Vatthana. In răspunsul său, regele Laosului a transmis vii mulțumiri pentru felicitările 
șl urările adresate.
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I GENERALUL CHARLES DE GAULLE
Cuvîntarea președintelui

Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

raporturilor între presupune, toto- situației anacro- în

tății — cu țările socialiste vecine, cu toate țările socialiste, acționînd împreună cu acestea în spiritul aspirațiilor de libertate și progres ale tuturor popoarelor.Pentru crearea securității pe continentul nostru, o importanță deosebită au înțelegerea și acceptarea schimbărilor intervenite în dezvoltarea istorică postbelică, a realităților create în viața politică europeană, asigurarea inviolabilității granițelor stabilite după ultimul război mondial, inclusiv recunoașterea granițelor Oder-Neisse. Recunoașterea existenței celor două state germane și, implicit, dezvoltarea unor relații normale cu acestea, ar contribui, după părerea noastră, atît la lichidarea reziduurilor celui de-al doilea război mondial, cît și la crearea condițiilor ca poporul german să poată participa cu întregul său potențial la înfăptuirea aspirațiilor de pace și securitate în Europa.Normalizarea statele europene dată, lichidarea nice a împărțirii Europei blocuri militare, prin desființarea Pactului Atlanticului de Nord și, concomitent, a Tratatului de la Varșovia, retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor țări, lichidarea bazelor militare străine, luarea unor măsuri eficiente în vederea dezarmării, a lichidării unui pericol termonuclear. A acționa pentru unirea tuturor națiunilor în vederea apărării păcii și securității în Europa înseamnă a răspunde intereselor esențiale ale tuturor popoarelor europene, a asigura condiții pentru accelerarea progresului material și spiritual al continentului, exercitînd astfel o înrîurire binefăcătoare asupra întregii atmosfere internaționale, a- supra luptei popoarelor pentru pace și securitate în întreaga lume.In cursul discuțiilor noastre, am putut constata că atît Franța cît și România doresc să-și aducă o con-.

prindem marchează fără îndoială un moment de însemnătate deosebită în istoria relațiilor dintre cele două țări. Această vizită va avea o contribuție de seamă pentru cauza Europei, .pentru cauza păcii în întreaga lume.Constatăm cu satisfacție că în ultimii ani schimburile economice dintre România și Franța au sponit simțitor și' s-au diversificat, au fost îndeplinite prevederile acordului comercial de lungă durată încheiat în 1965. O ilustrare elocventă a a- cestui proces pozitiv o constituie cooperarea în domeniul producției de autoturisme — acordul încheiat cu firma Renault pentru construirea uzinei de lîngă Pitești, care va începe să producă în cursul acestui 
an. In vizita pe care ați făcut-o astăzi la termocentrală ați putut constata cum împreună, românii și francezii își unesc eforturile pentru 
a da lumină electrică, am putea spune pentru a da lumină și trăinicie prieteniei româno-franceze.Rezultate bune s-au înregistrat și în domeniul relațiilor culturale și științifice care se sprijină pe o fructuoasă și îndelungată tradiție de conlucrare apropiată între sa- vanți români și francezi, de înrîu- rire reciprocă pe tărîmul creației artistice și culturale.Convorbirile pe care le-am avut în cursul acestor zile au relevat dorința și hotărîrea României și Franței de a intensifica colaborarea economică, politică, tehnico- șțiințifică și culturală între Franța și România, de a înlesni celor două popoare să-și facă cunoscute în mod reciproc realizările în creația materială și spirituală. In scopul intensificării schimburilor noastre, am căzut de acord să creăm o comisie guvernamentală mixtă, care să asigure o dezvoltare și mai intensă colaborării noastre în toate domeniile de activitate.Sîntem convinși că cele stabi- __________________________ _______________ r.lite împreună în cursul acestor zile tribuție activă la făurirea unirii'vor prinde viață, că vor face câ • ...prietenia dintre Franța și România să devină — dacă se poate spune — un model de relații între două țări independente, stăpîne pe destinele lor. Fără îndoială că a- ceastă colaborare poate progresa mult mai mult în viitor, manifes- tîndu-se cu putere și în domeniul soluționării problemelor majore ale vieții internaționale contemporane, ale eforturilor pentru așezarea relațiilor politice europene pe baze sănătoase.România și Franța pot aduce o contribuție însemnată la destinderea internațională, la dezvoltarea cooperării, încrederii și prieteniei dintre popoarele Europei, dintre popoarele întregii lumi, și sîntem convinși că așa va fi.Este un adevăr cunoscut că astăzi s-au acumulat în lume numeroase probleme litigioase între state, o serie de factori de animozitate, de o neîncredere și suspiciu
ne între țări, care prezintă în sine 
un pericol de noi conflicte și războaie. Noi, cu toții, purtăm în memorie faptul că Europa a fost de două ori în decursul primei jumătăți a secolului al XX-lea teatrul unor dramatice încleștări armate — provocate de imperialismul militarist german — care au pricinuit suferințe și pa
gube incalculabile omenirii. Știm 
cu toții că în cel de-al II-lea război mondial, datorită eroismului și sacrificiilor poporului sovietic — care 
a dus -pe umerii săi greul acestui război — luptei celorlalte puteri ale coaliției antifasciste, omenirea a putut fi salvată de dominația celui mai despotic și mai inuman regim politic — dușman înverșunat al democrației, progresului și civilizației. Este cunoscută lupta eroică desfășurată în cursul celui de-al doilea război mondial de poporul francez — în cadrul căruia dv., domnule președinte, ați avut un rol 
de seamă — împotriva ocupanților fasciști, pentru înfrîngerea mașinii de război germane. Se știe, de asemenea, că în ultima parte a războiului, România a participat ac- . tiv, cu toate forțele sale, la zdro
birea armatelor fasciste, la victoria 
asupra Germaniei naziste.Evocăm acest trecut astăzi, pen
tru că, ignorînd lecțiile necruțătoa
re ale istoriei, cercurile neonaziste revanșarde încearcă să se impună din nou în viața politică. Desigur, aceasta provoacă îngrijorarea justificată a popoarelor noastre, ca și a întregii opinii publice din Europa, din întreaga lume. Reînvierea acestor -forțe face necesar ca toate țările care doresc pacea să-și unească eforturile pentru a nu mai permite nimănui să amenințe securitatea continentului, să tulbure munca pașnică a omenirii, să pericliteze libertatea popoarelor.Condiția principală pentru asigurarea unei adevărate atmosfere de pace și securitate în Europa este stabilirea unor relații de încredere și cooperare între toate statele continentului, întărirea încrederii între popoare, colaborarea lor în toate domeniile lor de activitate. Ca țară socialistă, România dezvoltă colaborarea, prietenia și alianța cu Uniunea Sovietică — care joacă un rol remarcabil în arena mondială, în apărarea păcii și securi-

națiunilor europene în lupta pentru pace și progres social.România acționează cu consecvență pentru instaurarea în întreaga viață internațională a normelor de justiție și morală, la a căror temelie să stea dreptul inalienabil al fiecărui popor de a dispune singur de destinele sale, de a-și alege calea dezvoltării sociale conform voinței și intereselor sale supreme. După părerea noastră, a- . cesta este un principiu fundamental pentru asigurarea mersului înainte al omenirii, pentru înfăptuirea coexistenței pașnice, pentru salvgardarea păcii și securității popoarelor.Ne pronunțăm cu perseverență șl energie pentru lichidarea tuturor formelor de asuprire colonială, de dominație a unui stat asupra altuia, de presiuni și ingerințe în treburile altor țări, de spoliere a bogățiilor naționale, a rodului muncii altor popoare, pentru respectarea strictă a independențe^ și suveranității naționale, a egalității în drepturi între toate statele și națiunile lumii.

In vizită la Uzinele „Electroputere'

Cele mai elementare criterii de echitate cer să se facă totul pentru lichidarea decalajului dintre țările slab dezvoltate și statele cu un nivel ridicat al forțelor de producție, care constituie un factor generator de conflicte și animozități, de înveninare a atmosferei internaționale. Sprijinim eforturile tinerelor state independente pentru dezvoltarea lor economică și socială, pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al popoarelor lor.Războiul agresiv din Vietnam demonstrează ce surse de pericole grave pentru pace creează încălcarea și nesocotirea principiilor la care m-am referit. Ne exprimăm speranța că întîlnirile de la Paris dintre reprezentanții Statelor Unite ale Americii și Republicii Democrate Vietnam vor duce la încetarea totală și necondiționată a bombardamentelor și a .altor acte de război împotriva Republicii Democrate Vietnam. Soluția definitivă în problema vietnameză este retragerea trupelor Statelor Unite ale Americii, asigurarea și respectarea dreptului sacru al poporului vietnamez de a hotărî singur asupra destinelor sale.La îmbunătățirea situației internaționale ar contribui într-o măsură importantă înlăturarea încordării ce se menține încă în Orientul Apropiat. în momentul de față, un imperativ esențial al creării condițiilor pentru soluționarea pașnică a acestui conflict este retragerea trupelor izraeliene de pe teritoriile ocupate, asigurarea condițiilor pentru existența liberă și dezvoltarea nestînjenită a fiecărui stat, respectarea în acest sens a rezoluției Consiliului de Securitate.O preocupare constantă în politica externă a României este dezvoltarea relațiilor de cooperare cu toate statele balcanice, socialiste și nesocialiste, crearea în această regiune geografică a unei atmosfere de pace, securitate și bună vecinătate.Politica noastră externă pleacă de la premisa că fiecare țară — mare sau mică — trebuie să-și a- ducă contribuția la soluționarea acestor probleme vitale, la normalizarea vieții internaționale. Astăzi, mai mult ca oricînd, este necesar să se facă totul pentru excluderea războiului din viața omenirii, pentru dezvoltarea colaborării pașnice dintre popoare.Sîntem convinși, domnule președinte, că vizita dv. va constitui un nou stimulent pentru dezvoltarea prieteniei tradiționale româno-fran- ceze, pentru conlucrarea României și Franței la destinderea politică pe continentul nostru, la salvgardarea păcii și securității internaționale. Considerăm că România și Franța pot să pășească împreună, alături de celelalte popoare, pentru a crea o lume fără grija unui război, o lume a păcii și colaborării. în acest cadru vedem noi vizita dumneavoastră, viitorul prieteniei româno-franceze.Trăiască prietenia româno-fran- ceză'!Trăiască cauza păcii și colaborării în Europa și în întreaga lume !
(Cuvîntarea președintelui Consi

liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
a fost subliniată în repetate rîn
duri de ovații, urale și aplauze în
delung repetate. Se aud: urări pen
tru trăinicia și dezvoltarea continuă 
a prieteniei româno-franceze).

Cuvîntarea președintelui 
Republicii Franceze,

generalul Charles de Gaulle
(Urmare din pag. I)

! ' :sînt oameni, îl realizăm ca frați, deoarece oamenii trebuie să fie frați și îndeosebi românii și - francezii.In urma convorbirilor pe care le-am avut cu domnul președinte Ceaușescu, duc cu mine încrederea totală în prietenia noastră și, de asemenea, în acțiunea noastră comună. Din tot ceea ce am văzut • și am auzit despre poporul dv., îndeosebi din cele văzute la Cra-
Continuarea reportajului

de la Craiova
(Urmare din pag. I)

vei, președintele Charles de Gaulle a felicitat călduros colectivul uzi
nei pentru performanțele obținute 
in domeniul mașinilor și aparata- 
jelor de înaltă tensiune și al loco
motivelor electrice, urîndu-i suc
cese depline în realizarea frumoa
selor proiecte de viitor.

In amintirea vizitei, președintele 
Charles de Gaulle și președintele 
Nicolae Ceaușescu au primit în dar 
machetele locomotivei electrice, cea 
mai nouă și mai importantă rea
lizare a uzinelor.

Coloana mașinilor oficiale se îndreaptă apoi spre centrul Craiovei, 
vechi leagăn de istorie și cultură 
românească, pe străzile căruia au 
răsunat în vara anului 1848 cînte- 
cele noastre revoluționare înfrățite 
cu Marseilleza.

Zeci și zeci de mii de craioveni 
se află în aceste clipe pe străzile 
orașului. Aplauze puternice, salu
turi cordiale, eșarfe multicolore 
fluturate în adierea vîntului dau 
expresie vie, emoționantă, senti
mentelor de prietenie pe care po
porul român le nutrește, prin per
soana președintelui de Gaulle, pen
tru Franța.

Se trece prin fața' universității 
craiovene, pe lingă noul centru de 
cercetări al Acaderniei, pe lingă 
Muzeul de artă, care adăpostește 
opere ale lui Brâncuși, nume intrat 
deopotrivă în panteonul culturii ro
mânești și franceze. Oaspeții pri
vesc Colegiul popular Nicolae Băl- 
cescu — vechiul lăcaș al școlii cen
trale în care „limba galicească" pre
dată de profesori francezi și români 
a transmis multe din ideile nova
toare ale anului 1848 — anul în
care această clădire a fost cel din
ții sediu al guvernului revoluționar 
provizoriu; casa în care s-a năs
cut eminentul' om de stat Nicolae 
Titulescu, cel care a subliniat cu 
deosebită tărie in anii frămîntați 
dintre cele două mari războaie ro-

iova, duc cu mine o amintire de neuitat. •în încheiere, ca și la început, vă spun : Mulțumesc !Hai să dăm mînă cu mînă ! Trăiască Craiova !Trăiască România 1 Trăiască prietenia româno-franceză !
(Cuvîntarea președintelui Republi
cii Franceze, generalul Charles de 
Gaulle, a fost subliniată în repetate 
rînduri de ovații, urale și aplauze 
puternice).

lui important al prieteniei dintre 
popoarele francez și român în fău
rirea și consolidarea securității eu
ropene.

Un nou popas — la Combinatul 
chimic. Aici; în mijlocul numero
șilor muncitori, ingineri și ucenici 
veniți să-i întîmpine cu bucurie pe 
oaspeți se află Constantin Scarlat. 
ministrul industriei chimice, și con
ducători ai întreprinderii. Ing. Ni
colae Daud, directorul general al 
Combinatului, prezentînd această 
unitate, subliniază colaborarea rod
nică româno-franceză în dezvolta
rea combinatului.

Oaspeții sînt invitați să facă apoi 
o scurtă vizită în incinta Combi
natului, impunător prin cele 14 
fabriâi construite pînă acum și 
schelele șantierului viitoarelor 
4 unități care vor face ca produc
ția Combinatului craiovean să se 
ridice la un milion de tone îngră
șăminte anual.

, înainte de plecare, generalul 
de Gaulle s-a întreținut cu specia
liștii francezi și cu familiile lor, 
aflați aici pentru a asigura asis
tență tehnică la montajul unor uti
laje de proveniență franceză.

Luîndu-și rămas bun de la gazde, 
președintele Republicii Franceze a 
consemnat următoarele în cartea de 
onoare : .„Combinatul chimic 
Craiova este o minunată 
a României".

Continuînd vizita in 
nouă zonă industrială 
șului, președintele Republicii Fran
ceze și președintele Consiliului 
de Stat al României se opresc 
la centrala electrică de termofi- 
care, unde sînt întîmpinați de 
Emil Drăgănescu, ministrul ener
giei electrice, ing. Alexandru Nea- 
țu, directorul termocentralei, ing. 
Hector Huard, șeful grupului de 
specialiști francezi care lucrează la 
montajul unor agregate, de nume
roși muncitori, specialiști și con
structori. Copii români, îmbrăcați 
în port oltenesc și copii ai specia
liștilor francezi, in costume de cu
lorile drapelului patriei lor, le oferă 
flori. La intrarea în clădirea prin
cipală directorul centralei face o 
succintă prezentare a acestui 

din 
realizare

această 
a ora-

>~$i la Combinatul chimic

obiectiv energetic, a cărui pu
tere instalată — peste 1 000 MW 
— îl situează pe primul loc în țară.

Oaspeții sînt conduși apoi în sec
toarele termocentralei și în camera 
de comandă. Pretutindeni ei sînt 
întîmpinați cu dragoste de munci
tori, constructori și energeticieni 
români, precum și de specialiști 
francezi care lucrează aici la pro
bele tehnologice ale agregatelor 
livrate de firma franceză „Spie".

In cartea de onoare, „președintele 
de Gaulle aduce elogii modernei și 
puternicei unități energetice româ
nești.

Coloana de mașini se îndreaptă 
apoi spre reședința rezervată gene
ralului de Gaulle și sofiei sale. Pe 
străzile orașului, oaspeții sînt sa
lutați cu aceeași căldură și entu
ziasm de locuitorii Craiovei.

★

După-amiază, in Piața Unirii din 
Craiova, a avut loc o mare aduna
re populară.

Zeci de mii de craioveni au um
plut pînă la refuz piața din fața 
monumentalei clădiri a Consiliului 
popular județean, au ocupat toate 
străzile ce conduc spre centrul ora
șului. Ferestrele și balcoanele ca
selor din jurul pieței sînt ticsite de 
oameni.

Pe un uriaș panou este înscrisă 
în limbile română și franceză, cu 
litere mari albe pe fond albas
tru, urarea: „Trăiască prietenia 
romăno-franceză!“. Portretele pre
ședinților Charles de Gaulle și 
Nicolae Ceaușescu domină piața.

La apariția în tribuna amenaja
tă în fața clădirii Consiliului popu
lar județean a președinților Charles 
de Gaulle și Nicolae Ceaușescu, a 
celorlalte persoane oficiale, izbuc
nesc puternice urale și ovații. Iși 
iau zborul spre înălțimi zeci de 
baloane multicolore, purtînd ste- 
gulețe românești și franceze, eșarfe 
pe care sînt înscrise urări pentru 
prietenia dintre cele două țări su
rori.

Adunarea populară a fost des
chisă de președintele Consiliului 
popular al județului Dolj, Gheor
ghe Petrescu, care în numele tu
turor locuitorilor acestui străvechi 
pămînt românesc a salutat, din

■

Vizitele soției președintelui

Soția președintelui. Republicii Franceze, Yvonne de Gaulle, îm- '^preună cu soția, președintelui Con-, siliului de Stat al Republicii Socialiste România, Elena Ceaușescu, au făcut joi dimineața o vizită la Casa copilului din Craiova. La vizită au participat doamnele Couve de Murville, Bernard Tricot, Jean Louis Pons, precum și Mia Groza, Adriana Stătescu, Georgeta Flitan, Olga Petrescu.La sosire, oaspetele sînt întîmpi- nate de dr. Gheorghe Enache, directorul Direcției sanitare a județului Dolj, de directoarea Casei copilului, dr. Viorica Butărescu, de personalul medico-sanitar al instituției. Două fetițe oferă buchete de flori. Se vizitează apoi diferitele secții și săli, serviciul de asistență socială etc. Intr-una din să- 

toată inima, prezența eminentului 
reprezentant al poporului francez, 
generalul Charles de Gaulle. El a 
salutat, de asemenea, pe doamna 
Yvonne de Gaulle, pe ceilalți dem
nitari francezi prezenți la adunare.

Adresăm salutul nostru preșe
dintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, soției sale, 
tovarășa Elena Ceaușescu, și celor
lalte personalități din conducerea 
de stat a țării noastre — a spus 
vorbitorul.

Cu inima plină de bucurie vă 
primesc locuitorii municipiului 
Craiova și sîntem bucuroși, stimați 
conducători ai României și Franței, 
să ascultăm cuvintul dv.

Primiți cu ovații, au luat cuvintul 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Franceze, generalul 
Charles de Gaulle.

Cuvintărîle au fost subliniate în 
numeroase rînduri de vii și puter
nice aplauze și urale.

Adunarea populară, ca și vizita 
conducătorilor de stat francezi și 
români la Craiova, a constituit o 
puternică și vibrantă manifestare a 
legăturilor de prietenie dintre po
poarele român și francez, dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Franceză.

★

Președintele Consiliului popular 
al județului Dolj și soția au oferit 
seara, la restaurantul „Minerva" 
din Craiova, un dineu în cinstea 
generalului de Gaulle și a soției 
sale. In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, Gheorghe Petrescu și 
președintele Republicii Franceze, 
Charles de Gaulle, au evocat legă
turile de prietenie statornicite intre 
România și Franța, toastind pentru 
dezvoltarea lor continuă, pentru 
prosperitatea popoarelor romQn și 
francez, pentru dezvoltarea multila
terală a colaborării între cele două 
țări in spiritul păcii și înțelegerii 
internaționale.

Mircea MOARCAȘ 
Victor BÎRLADEANU 
Ștefan BRATU

■ '

Iile de joc, un grup de copii mulțumește pentru jucăriile primite în . dar din partea doamnei de Gaulle. Doi copii oferă soțiilor celor doi conducători de state cîte o păpușă îmbrăcată în costum național românesc.In continuare a fost vizitat Parcul poporului din localitate. După o plimbare pe aleile umbrite de arbori seculari, pe marginea lacului peste care se arcuiește un grațios pod suspendat, vizitatoarele s-au oprit la debarcader. Aici, Radu Romanescu, fiul fostului primar al Craiovei, care la începutul acestui secol a amenajat parcul după proiectul arhitectului peisa- gist francez E. Redont, a p'rezentat istoricul și arhitectura acestui în- cîntător loc de odihnă și recreație.(Agerpres)
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După o. activitate fructuoasă de mult! ani, marcată de ritmuri constante în realizarea sarcinilor de plan, anul trecut colectivul combinatului chimic „Victoria" nu și-a îndeplinit integral planul la principalii indicatori. Cauza acestei situații a constituit-o funcționarea defectuoasă a instalației de metanol nr. 2, la care s-au înregistrat, în cursul a- nului, un mare număr de zile de întreruperi. Nerealizarea producției planificate la metanol a avut o influență negativă și asupra îndeplinirii planului la alte sortimente de produse. Funcționarea anormală a acestei instalații, aflată în termen de garanție, s-a datorat în special unor greșeli de concepție la reactorul de cracare.Consemnăm acum, după trecerea a patru luni din acest an, că harnicii chimiști de la „Victoria" au reintrat pe făgașul unei activități rodnice și normale, că neajunsurile care le-au umbrit un timp scurt activitatea au fost înlăturate. Bilanțul acestei perioade cuprinde rezultate remarcabile în îndeplinirea și depășirea planului la principalii indicatori. Planul producției globale și marfă a fost depășit cu circa 12 milioane de lei, iar cel al producției marfă vîndută și încasată — cu 4.5 milioane de lei. Deși sarcina planificată în ceea ce privește productivitatea muncii a fost cu circa 22 la sută mai mare față de cea realizată în perioada corespunzătoare a anului precedent, ea Ț fost depășită cu 9,5 la sută. Ceea ? „ merită să fie remarcat este si faptul că cheltuielile ducție marfă au de anul trecut, 100 lei, iar planul depășit cu peste 9 milioane de lei. Au fost depășite sarcinile și la producția destinată exportului.Cum, pe ce căi au fost obținute aceste rezultgte, care au ridicat pe o . treaptă nouă activitatea economică a acestei unități a industriei noastre chimice ? Iată ce ne-a relatat, în a- cest sens, ing. Sofron Ilarie, directorul general al combinatului.— Factorii care au avut ponderea principală în obținerea rezultatelor amintite se rezumă. în general; - lă trei. în primul rînd, am acționat cu fermitate și răspundere pentru elimi- • narea deficiențelor apărute la instalația de metanol nr. 2. Ea a fost pusă Ia punct în exclusivitate de cadrele tehnico-inginerești ale combinatului. Cu prețul unor mari eforturi, cadrele noastre au . adus modificări instalației, eliminînd defecțiunile care provocau oprirea ei repetată. După modificările efectuate, instalația nu numai că funcționează în condiții normale de peste 5 luni, dar a reușit să atingă și chiar să depășească parametrii proiectați. Capacitatea de producție prevăzută în pro- ieot a fost depășită în luna aprilie cu 8 tone pe 24 de ore. Cel de-al doilea factor care a influențat favorabil realizările combinatului l-a constituit darea în exploatare a instalației de metanol nr. 3, cu parametri net superiori primelor două instalații. în această privință, este suficient să arătăm că. în timp ce la primele instalații prețul de cost pe tona de produs este de 1487 lei, la instalația nr. 3 el se ridică la numai 871 lei. Al treilea factor îl constituie măsurile aplicate în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii.Asupra acestui ultim factor vom insista mai mult, deoarece el reflectă în cea mai mare măsură eficiența eforturilor depuse de colectivul combinatului pentru ridicarea la un nivel calitativ superior a întregii activități economice a întreprinderii. Studiile și analizele întreprinse în cadrul acțiunii de perfecționare a organizării producției și a muncii au vizat cîteva obiective majore : sporirea capacității de producție a unor instalații care au la bază metanolul, utilizarea mai rațională a forței de muncă, raționalizarea transportului intern și rentabilizarea ultimelor produse care continuau să se realizeze cu pierderi.— Căile pe care s-a perseverat pentru dezvoltarea capacităților de producție — ne-a spus ing. Gheorghe Bărănescu, șeful serviciului organizarea muncii — au fost în general două : îmbunătățirea constructivă a instalațiilor și perfecționarea tehnologiei această xemplu.evaporaEra o tehnologie greoaie, iar capacitatea instalației era folosită doar parțial. Cadrele tehnico-inginerești din combinat au îmbunătățit tehnologia prin folosirea unui procedeu continuu și-rapid de evaporare. Numai pe această cale s-a realizat, în primele patru luni din acest an, o producție de aproape 2 000 tone clei, dublă față de perioada corespunzătoare a anului trecut.O realizare similară ca importantă este și sporirea suprafeței răcito- rulul de la instalația de acid sulfu- ric-acumulatori, măsură care a dus la creșterea capacității instalației cu 50 la sută. De asemenea, prin dezvoltarea capacității instalației de sulfat de hidrazină — produs larg utilizat în industria farmaceutică — și a instalației de hidrat de hidrazină, utilizat la tratarea apelor de cazane, se realizează o producție suplimentară în valoare de peste 4 milioane lei anual. Pe baza unor măsuri similare, sulfitul de sodiu și azotatul de amoniu — ultimele produse care se mai realizau cu pierderi — au devenit si cest an, că aproape

la 1 000 de lei pro- fost reduse, față cu mai bine de de beneficii a fost

tare a capacităților de producție s-au realizat ou ajutorul creditelor de mică mecanizare ; o parte din utilaje au fost executate în cadrul combinatului. Dată fiind eficiența ridicată a lucrărilor, acestea se amortizează tn- tr-un termen foarte scurt: în medie, doi ani.O influență pozitivă, mal ales asupra creșterii productivității muncii, au avut și măsurile luate în domeniul utilizării mal judicioase a forței de muncă.— Demn de reținut — a arătat ing. Ion Picurară, din serviciul organizarea muncii — este modul cum a rezolvat conducerea combinatului problema asigurării muncitorilor necesari noilor capacități de aducțiune a apei. Despre ce este vorba 7 în ultima vreme, pentru a asigura apa industrială, s-au dat în exploatare noi baraje, stații de decantare, stații de pompe etc. Conducerea combinatului a hotărît ca cei 35 muncitori, care vor trebui să asigure supravegherea și întreținerea noilor instalații de alimentare cu apă, să fie recrutați din secțiile combinatului. Această hotărîre a avut la bază studiul întreprins de serviciul organizarea muncii, din care a rezultat că prin organizarea mai bună a locurilor de muncă și mărirea zonelor de deservire, la unele locuri de muncă se poate reduce numărul muncitorilor. Un exemplu. Pînă în acest an, electricienii erau repartizați pe fiecare produs și instalație ; în urma reorganizării, ei sînt în prezent repartizați pe secții. în felul acesta, numai la secția nr. 1, numărul electricienilor a putut fi redus de la 21 la 12, cei rămași disponibili fiind repartizați să deservească noile tive de aducțiune a apei.Același efect l-au avut și rile luate pentru reorganizareaportului intern și automatizarea u- nor operații, cum ar fi reglarea nivelului în ’turnul de spălare, măsurarea nivelului în rezervoare și- al-

obiec-măsu- trans-

•tele, măsuri care au dus la eliberarea a 14—15 muncitori.— Deosebit de eficiente — apreciază tov. Dumitru Murgu, contabilul șef al combinatului — s-au dovedit și măsurile luate pe linie financiară. De exemplu, depășirea planului la producția marfă' vîndută și încasată este, în bună măsură, efectul perfecționării sistemului de informare și evidență. Nu rare erau cazurile cînd producția nu era facturată și expediată la termen, iar contractele nu erau onorate prompt. Despre asemenea neajunsuri nu mai poate fi vorba astăzi. Atît la nivelul secțiilor, cît șl la cel al combinatului, avem o evidență clară și simplă care ne arată, în orice moment, cum stăm cu livrările și respectarea contractelor. Evidența pusă la punct, ca și controlul zilnic exercitat de conducerea combinatului exclud cazurile de încălcare a obligațiilor contractuale.Cu hotărîre s-a acționat și în direcția lichidării stocurilor supranor- mative și a reducerii cheltuielilor neeconomicoase. Măsurile luate în a- cest sens au avut efecte pozitive a- supra îmbunătățirii situației financiare a întreprinderii și, în primul rînd, asupra reducerii creditelor res- . tante. în acest an, combinatul din Victoria nu a înregistrat imobilizări.Am reținut, din discuțiile avute în combinat, că întregul colectiv este decis să amplifice rezultatele obținute pînă acum în ridicarea eficienței economice a producției. In atenția chimiștilor de aici stau și alte măsuri importante, din care unele sînt în curs de aplicare, iar altele urmează să fie traduse în viață în lunile următoare. Cu cît vor fi aplicate mai curînd, cu atît ele vor contribui în mai mare măsură la fructificarea de noi rezerve interne de sporire a nomice. eficienței activității eco-

Practica îndelungată a cultivatorilor de legume a dus la concluzia, unanim recunoscută, că procesele de creștere și fructificare a acestor plante se desfășoară, în condiții normale, numai în prezenta unei a- numite cantități de apă. De aceea, din cele mai îndepărtate timpuri, legumicultura s-a dezvoltat în regiuni cu surse bogate de apă. Acest lucru este determinat de faptul că toate speciile de legume conțin cantități foarte mari de apă. a cărei proporție la unele dintre ele este mai mare de 95 la sută. Dacă, pe lîngă cele amintite, luăm în considerare producțiile mari ce se realizează la unitatea de suprafață — pentru sintetizarea cărora s-au cheltuit cantități enorme de apă — ne dăm și mai bine seama de ce pe terenurile cultivate cu legume se consumă, în- tr-un an, cantități de peste 100 000 litri de apă la fiecare hectar. De aceea, irigația constituie o verigă de cea mai mare importanță, care hotărăște atît cantitatea, cît și calitatea producției de legume. Ținîndu-se seama de lipsurile care au existat, anul trecut, în producția de legume, s-a stabilit ca, din acest an. întreaga suprafață cultivată cu aceste plante să fie irigată. Această sarcină este cu atît mai actuală cu cît ne găsim într-o perioadă secetoasă.Există posibilități ca seceta să nu afecteze cultura legumelor. Pentru aceasta, așa cum se arată în hotă- rîrea recentă a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri, se cere să se facă la timp udările, ținîndu-se seama de cerințele fiecărei culturi. Acum, cînd plantele au nevoie de cantități mari de apă pentru a se compensa pierderile ce se produc prin transpirație și e- vaporarea directă din sol,
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Prof. dr. ing. Ion MAIER directorul Institutului de cercetări pentru legumicultură și floricultură
se constată că există unități care nu au amenajat încă pentru irigare întreaga suprafață destinată turilor de legume, nu depistat toate sursele apă. Există, de menea, cazuri în unitățile nu au acordat prioritate legumelor în ce privește alegerea terenurilor amenajate pentru irigare. De aceea, se impune ca fiecare unitate să-și mobilizeze toate forțele în vederea asigurării cu apă a întregii suprafețe destinate culturilor de legume.Pentru a se obține recolte mari, mai ales în actualele condiții de secetă, este necesar ca udările la legume să se facă diferențiat, ținîndu-se seama cerințele plantelor și posibilitățile pe care le fiecare unitate.Deosebit de este ca udatul să ritm susținut și tăți suficiente de apă. Pentru aceasta trebuie să se lucreze nu numai ziua, ci șl în tot cursul nopții, în așa fel încît fiecare specie să primească întreaga can-

cutau de ase- care

de de areimportant se facă în cu canti-
Nicolae MOCANU corespondentul „Scînfeii*

Buzău

Stafia de pompare a apei de la Greaca, judejul Ilfov Foto: M. Andreesșy
(Urmare din pag. i I-a) lungi— lucru

La Uzina de sîrmă

și produse din sîrmă

A intrat in
funcțiune9 
secția de9
electroziLa Uzina de sîrmă și produse din sîrmă de la Buzău a intrat în exploatare secția de electrozi. Noua unitate dispune de un proces tehnologic complet automatizat. Anul acesta, secția va realiza 16 000 tone electrozi, în patru sortimente, necesari pentru sudat oțel și fontă. (Agerpres)
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tîtate de apă de care: nevoie. Este dăunătoarepractica unor unități de a uda, de exemplu, varza cu i norme de 200——250 . metri• cubi la hectar, în loc de 400 metri cubi cît cere a- ceastă legumă. Procedînd; astfel se face mai degrabă• risipă, în loc să se satis-• facă cerințele reale pentru apă ale plantelor.Faptul că udările nu s-au făcut diferențiat, ținîndu-se seama de necesitățile plan- 1 telor și mai ales nu s-au ales metodele potrivite de udare, în unele unități a- gricole culturile de legume nu se dezvoltă corespunză- i tor și chiar s-a ajuns la compromiterea lor. Greșit s-a procedat, de exemplu, ! acolo unde ceapa ceaclama• a fost udată cu ajutorul aspersoarelor cu jet lung. In aceste cazuri, picăturile; mari de apă nu numai că au bătătorit solul ci au distrus și plantele. Iată de ce acum, mai mult decît în alți ani, se impune efectuarea diferențiată a lucrărilor de irigare și udare.La ceapa înmulțită prin sămînță, udatul este bine să se facă prin infiltrare pe brșzde. în acest scop, la fiecare 2—3 rînduri să se traseze brazde prin care să se dea drumul apei. In felul acesta culturile se dezvoltă uniform și pot asi- .gura obținerea unor recolte mari la hectar. întrucît o mare parte din producția legumicolă o reprezintă tomatele, este necesar ca îngrijirea acestora să se facă ou prioritate, fără a neglija însă alte specii. Tomatele trebuie irigate, de asemenea, pe brazde, prin infiltrare. dînd cîte 400 mc de apă la hectar. Intrucit seceta atmosferică poate provoca, la tomate, fenomenul de pălire a fructelor, se cere ca o dată la săptămîni să se facă dare prin aspersiune, sind instalații cu jet diu. în același mod se cedează la ardei și pătlăgele vinete. Rădăcinoasele și varza pot fi irigate prin aspersiune sau pe brazdă, In funcție de mijloacele de care dispun unitățile agricole. Trebuie amintit că, în condițiile din acest an, este bine să se ude toate legumele din grupa verzei, țe- lina, tomatele și celelalte legume solano-fructuoase cu norme de udare de 400 metri cubi de apă la hectar și să se repete udările cînd

două o u- folo- me- pro-

solul cere acest lucru. Este greșit și păgubitor să se aștepte ca plantele să arate singure că duc lipsă de aPă, să se întîrzie deci udatul.întreprinderile agricole de stat și cooperativele a- gricole care produc semințe de legume nu trebuie să uite nici un moment că plantele semincere trebuie să fie irigate la fel ca legumele destinate consumului. Dață nu se iau măsuri corespunzătoare de irigare, nu numai producția totală de semințe ci și calitatea acestora pot fi afectate, ceea ce are implicații gative asupra rii cu legume urmează.în acest an__ ___________ihult suprafețele de legume cultivate sub adăposturi din polietilenă și în solarii, ceea ce constituie o realizare importantă pentru legumicultura noastră, deși în ac,est domeniu s-au înregistrat și unele defecțiuni, mai ales de ordin organizatoric, In adăposturi și solarii condițiile de me- ■ diu sînt deosebite de cele din exterior. Procesele fiziologice sînt mult mai intense decît în cîmp liber. Deci și pierderea apei prin evaporație și transpirație este foarte mare. De aceea, în aceste condiții, udarea trebuie să se aplice în modul cel mai corect, alimentarea plantelor cu apă cîndu-se mai des decît cîmp.Eforturile care se fac amenajarea terenului, pomparea apei și distribuirea acesteia la plante nu sînt în măsură suficientă răsplătite dacă nu se recurge și la unele metode care a- sigură păstrarea umezelii în sol. Unele din aceste măsuri sînt bine cunoscute și nu ar mai trebui să vorbim desDre ele. Subliniem totuși că afînarea solului după udări, executată cît mai la suprafață, duce la o economie substanțială de apă. Nu ar fi lipsită de folos, în actualele condiții, aplicarea, cu mai mult curaj, a mulcirii solului (a- coperirea cu paie sau alte materiale care împiedică e- vaporarea).Irigarea repetată creează condiții favorabile nu numai pentru creșterea legumelor ci și pentru dezvoltarea unor boli, care ar putea diminua producția. De aceea, este obligatorie aplicarea sistematică a stropirilor cu preparatele fitofarmaceutice corespunzătoare. La acestea se a- daugă, bineînțeles, și celelalte lucrări de îngrijire specifice diferitelor culturi de legume.Legumicultorii sînt cu- noscuți ca oameni harnici și pricepuți. Se cere ca, în actualele condiții, ei să fructifice cît mal bine a- ceste însușiri, să folosească toate mijloacele pentru a asigura apa necesară tuturor plantelor legumicole, pe toate suprafețele cultivate, asigurînd astfel buna aprovizionare a pieței cu un sortiment cît mai variat de legume și realizarea unor venituri cît mai mari de către unitățile cultivatoare, din care ei fac parte.

ne-aprovizionă- în anul careau crescut

ta
in

cu

de fabricație. Edificator în privință este următorul e- Pînă anul trecut, cleiul se prin procedeul discontinuu.

ele, începînd cu a- rentabile. De subliniat toate lucrările de dezvol-

Faptul că alături de programul de conducere generală a -întreprinderii, despre care am vorbit pînă acum, se desfășoară și alte programe cu durate mai scurte, frecventate și absolvite de numeroase cadre cu munci de răspundere în diferite verigi din unitățile industriale, a înlesnit formarea și folosirea unui limbaj comun intre aceștia. Este un element deosebit de important, hotărîtor chiar, pentru aplicarea a ceea ce este avansat în domeniul conducerii și organizării producției și a muncii. Existența unui limbaj comun între factorii de răspundere permite angrenarea eforturilor echipei de conducere a unității economice în direcția elaborării și aplicării unei linii unitare, proprii a întreprinderii, precum și coordonarea acestor eforturi în sensul promovării consecvente a metodelor și tehnicilor moderne de conducere. „Socotindu-mă și pe mine, cinci cadre din unitatea noastră au urmat cursurile diferitelor programe la CEPECA — ne spune tov. Tu- dorel Lențoiu, directorul Fabricii de produse lactate București. • Doresc să meargă la aceste cursuri și inginerul șef și contabilul șef, astfel ca pînă în toamnă și aceste cadre cu munci de răspundere să fie sensibilizate față de metodele moderne de conducere, în vederea formării unui limbaj comun între noi".— Sîntem informați că în timpul cit ați>frecventat cursurile programului de la CEPECA ați întocmit și definitivat, folosind mai multe variante, un studiu privitor la structura organizatorică a întreprinderii pe care o conduceți. In linii mari, ce idei ați materializat în această lucrare ?— Așa cum am învățat la centru, am pornit la întocmirea studiului printr-o considerare critică a situației 'existente./Din analiza făcută a reieșit că există o încărcare neechilibrată a cadrelor de conducere, un număr prea mare de nivele în sistemul piramidal de conducere, cu cana-

informație între care îngreunează luarea deciziilor prompte și optime în diverse situații ; de asemenea, subordonarea unor compartimente pe scara ierarhică nu era cea mai bună. Noua structură organizatorică, pe care am elaborat-o și aplicat-o chiar de la începutul lunii mai, cuprinde doar două nivele față de patru- cinci cite erau înainte. Se asigură astfel acoperirea echilibrată a tuturor funcțiilor, deci o folosire rațională a

Și în alte întreprinderi încep să fie aplicate în practică cunoștințele dobîndite de cadrele care au urmat cursurile CEPECA. La „Tehnometal" Timișoara, discutăm cu ing. Nicolae Birișteică, inginerul șef al uzinei, care ne spune : „După întoarcerea de la cursuri, primul lucru pe care l-am făcut a fost organizarea unui ciclu de 11 conferințe pe teme ale er- gonomiei, studiului muncii, metodelor moderne de organizare a producției, programării operaționale și dispece-

structură apropiată „serviciului de metode", de activitatea căruia am luat cunoștință în cadrul prelegerilor de la CEPECA la disciplina „studiul muncii". In noua structură a serviciului de organizare a producției au fost elaborate studii, printre care rețin atenția : introducerea programării liniare la tăierea tablei, lucrare prin care se realizează o economie anuală antecalculată de 170 tone tablă, studiul privind pregătirile necesare în vederea realizării calcu-

întregului fond de cadre. De unde pină nu demult socoteam că ne-ar mai trebui personal tehnic-adminis- trativ, prin aplicarea noii organigrame a rezultat un prisos de două posturi de conducere și 54 pentru alte funcții care aduc întreprinderii o economie de aproximativ 800 000 lei anual. Etapa următoare, strîns legată de prima, vizează punerea la punct a sistemului informațional, lucrare în curs de desfășurare, pe care o facem cu sprijinul experțiior de la CEPECA.Meritoriu de amintit este faptul că, în această unitate, cadrele care și-au perfecționat pregătirea în cadrul centrului au trecut neîntîrziat și la abordarea științifică a altor laturi ale organizării producției și a muncii. Măsurile luate pe baza studiului privind reorganizarea sistemului de transport al produselor lactate, care s-au și aplicat de altfel, vor aduce întreprinderii economii anuale certe de 1,55 milioane lei.

rizani. O dată depășită faza de punere în temă, am-'trecut la realizarea concretă a unor studii. De exemplu, la perforaj, mașinile au fost ream- plasate după metodologia studiată la CEPECA, Studiul a evidențiat • profunde greșeli în concepția anterioară de amplasare a mașinilor, care practic nu a avut în vedere alt criteriu decît acela al spațiului liber. Alte studii privesc utilizarea cu randamente superioare a spațiului productiv, paletizarea la perforaj și debitare.La „Electro-Banat“-Timlșoara, cinci specialiști au absolvit sau frecven-. tează încă cursurile CEPECA. „Evident, și pentru noi primordial este interesul ca ceea ce ne-am însușit la cursurile de perfecționare să se resimtă pozitiv și neîntîrziat în activitatea unității noastre — apreciază tov. Arke Marcus, inginerul șef al întreprinderii. Am început cu reorganizarea serviciului de organizare a producției, care are acum o

lului planului forțelor de muncă șl a planului de aprovizionare pe mașina electronică de calcul Mecipt II. Rezultate deosebite am obținut și prin reorganizarea serviciilor tehnice pe grupe de produse. De asemenea, secția corpuri de iluminat a fost reorganizată pe baza studiului elaborat ca temă în cadrul planului de lucru la ciclul II pe care l-am urmat la centru. Aplicarea în trimestrul I a.c. a studiului privind sectorizarea secției corpuri de iluminat asigură, în acest an, o producție suplimentară , de 8 000 000 lei. O altă lucrare se referă la studiul științific al muncii la banda de montaj corpuri de iluminat fluorescent. Pentru prima oară am făcut o analiză științifică a fiecărui loc de muncă de la banda a- mintită. folosind tehnici modeme de măsurare a timpului de muncă".După cum se vede, în pofida tine-, reții lui, centrul a reușit să ofere specialiștilor un bagaj de cunoștințe

destul de elevat, Iar aceștia manifestă interes deplin pentru a-1 pune neîntîrziat și cît mai eficient în practică. Din discuțiile ce le-am a- vut cu numeroase cadre din întreprinderi a reieșit că nu întotdeauna bunele lor intenții găsesc cadrul materia] și organizatoric adecvat pentru a se transforma în fapte. Cauzele au un vast registru de întindere — de la obiectiv, pînă la cel mai pronunțat subiectivism. Așa, bunăoară, directorul general al întreprinderii U.R.E.M.O.A.S. din Capitală ne-a spus că tema pe care a dezbătut-o și definitivat-o, în perioada cît a frecventat cele trei cicluri ale programului de la CEPECA, urmărește îmbunătățirea radicală a structurii organizatorice a întreprinderii, „în parte, studiul s-a și aplicat. Dar ceea ce s-a realizat este un compromis și nu o idee dusă pînă la capăt — susține tov. ing. Constantin Pîrvu. De vină sînt anumite reglementări în vigoare care îngrădesc competentele conducătorului de întreprindere. Cum de pe urma aplicării în practica unităților noastre a celor mai noi metode și formule de conducere rezultă mari avantaje e- conomice, devine stringentă și revizuirea acestor reglementări".Cel mai adesea însă, o piedică serioasă în. calea aplicării largi în viața întreprinderilor a cunoștințelor noi, acumulate prin frecventarea diferitelor cursuri ale CEPECA, o constituie subiectivismul, lipsa de sensibilitate a unor cadre cu munci de răspundere din organele ierarhice superioare ale întreprinderilor. „Cursurile pe care le-am urmat la centrul de perfecționare au reușit să sensibilizeze cadrele de conducere din întreprindere și pe unele din ministere, care reprezintă însă anumite nivele ce pot hotărî limitat in- - troducerea noului. Aceste cadre pot acționa nurhai asupra nivelelor inferioare, direct subordonate lor. —

PLĂCI AGLOMERATE
. DIN LEMNP.A.L.-ul, intrat numai de ani și .în sfera producției triale românești, și-a găsit roase întrebuințări în țară și peste hotare. COMBINATUL DE INDUSTRIALIZARE A LEMNULUI DIN BRĂILA, unul din principalii noștri furnizori, a livrat anul trecut plăci aglomerate din lemn în 20 de țări ale lumii, între care Anglia, Algeria, Austria, Canada, Republica Federală a Germaniei, Franța, Cipru, Liban etc. Lemnul „înnobilat* la Brăila și-a dovedit însușirile economice, estetice și practice, corespunzînd cerințelor și exigențelor beneficiarilor.Calitățile tehnice plăcilor înnobilate Plăcile aglomerate stituie un material cu valoroasa proprietăți fizico-mecanice și tehnologice, care lărgesc posibilitățile de prelucrare și, implicit, sfera lor de întrebuințare. Suprafața mare și netedă, planeitatea permit și o bună prelucrare. Merită subliniate, de asemenea, capacitatea de izolare termică și acustică, precum și posibilitatea de combinare cu alte materiale. Piesele din P.A.L., sub formă de elemente sau complexe, permit soluții constructive variate și rezistente. In fabricarea mobilierului casnic, comercial, școlar -și pentru creșe, cantine sau săli și localuri cu destinații publice, P.A.L.-ul este materia primă cu cea mai largă utilizare. Se extinde folosirea lui și în construcții, la pardoseli, pereți despărțitori, căptușeli și lambriuri etc. A devenit, totodată, un important material pentru placarea și mobilarea vagoanelor, navelor, ambarcațiunilor și autovehiculelor închise.Capacitatea de producție a celor două linii de P.A.L. din cadrul Combinatului de industrializare a lemnului din Brăila a depășit pe cea proiectată, în acest an prevă- zîndu-se o nouă creștere, de circa 7 000, de tone față de anul trecut.C.I.L. Brăila, echipat modern, cunoaște perfecționări necontenite și caută să țină pasul cu noile cuceriri ale tehnicii actuale. Reorganizarea' fluxului tehnologic, în care sînt acum angajați inginerii cei mai experimentați ai combinatului, va permite, realizarea unui P.A.L. '- cu fețe fine care se pretează mai bine la diverse prelucrări ulterioare. Totodată, în scopul obținerii sporului de producție prevăzut, se vor asimila și cîteva utilaje noi, cu performanțe tehnice superioare.

șl utilizările sînt multiple, din lemn con

Concurs public 
în proiectareComitetul de stat pentru construcții, arhitectură și sistematizare organizează un concurs în proiectare cu tema „ELEMENTE PREFABRICATE (PANOURI) PENTRU PEREȚII EXTERIORI AI CONSTRUCȚIILOR ETAJATE DE LOCUINȚE ȘI SOCIAL-CULTURALE". La acest concurs, cu participare nelimitată, vor fi acordate trei premii (de 14 000, 11 000 și8 000 lei) și trei mențiuni (a cîte 3 000 lei fiecare).Proiectele se primesc pînă la 15. X. 1968, orele 15,00, la sediul C.S.C.A.S., din str. Ca- lomfirescu, nr. 8, Sectorul 4, București.

susține tov. Ing. Aurel Lăpușcă, directorul întreprinderii miniere Barza. Crearea unei opinii puternice în favoarea reușitei acțiunii în care ne-am angajat consider că necesită cuprinderea în procesul de perfecționare și a cadrelor de nivel superior din ministere — directori generali, miniștri adjuncți, precum și a drelor din organele județene partid".Am notat și o altă propunere
cade

. . adirectorului acestei întreprinderi miniere : „Dgt fiind caracterul experimental al programului, după o perioadă relativ scurtă, toți conducătorii de întreprinderi care au frecventat cursul ar trebui să prezinte o sinteză asupra a ceea ce au aplicat și ce rezultate au obținut, pentru a se aprofunda și mai bine viitoarele programe ale centrului de perfecționare".
*în investigațiile noastre am reținut și alte sugestii ale participan- ților la diferitele cursuri ale centrului. Indiscutabil este însă că toate acele cadre cu care am vorbit, indiferent de funcția pe care o au, și-au însușit un ansamblu riguros de principii și metode moderne ale științei conducerii economice, organizării producției și a muncii, a căror a- plicare a început să se resimtă în viata întreprinderilor noastre. îmbucurător este, de asemenea, faptul că în gîndirea cadrelor de conducere și a specialiștilor în general s-au produs ample mutații de idei, care au spulberat multe convingeri intuitive și rutiniere. Există în toate a- ceste elemente o garanție sigură că CEPECA are un' debut de succes în viața economică, aducîndu-și de pe acum contribuția dorită la acțiunea de perfecționare a conducerii e- conomiei naționale, inițiată și condusă de partid.

Ioan ERHAN 
Gheorghc RADEI
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Examenul f 
de diplomă-9 
un prilej de 
efort creator

Prof. univ. dr. docent Constantin CIOPRAGA

In cuvîntarea rostită la încheierea dezbaterilor privind dezvoltarea în- vățămîntului de cultură generală, profesional, tehnic și superior, tovarășul Nicolae Ceanșescu arăta : „Comitetul Central al partidului nostru, guvernul dau o înaltă apreciere cadrelor didactice care aduc o contribuție deosebit de valoroasă Ia e- ducarea și formarea tinerei generații, la înarmarea ei cu cunoștințe de cultură generală, Ia educarea și formarea omului nou al societății noastre". In spiritul analizei exigente și profund științifice, caracteristic conducerii partidului nostru, s-a subliniat, totodată, necesitatea de a se acorda o mai mare atenție nivelului de pregătire al viitoarelor promoții de profesori.într-adevăr. Alături de unele forme de pregătire din facultăți, care nu întotdeauna se ridicau la nivelul și prestigiul studiului universitar, nici modalitățile de verificare a cunoștințelor studenților n-au contribuit pînă acum, întotdeauna, suficient la afirmarea personalității tinerilor, întrucît au pus prea puțin preț pe specificul gîndirii personale, pe spiritul creator și originalitatea fiecăruia. De pildă, examenului de stat — ultimul și cel mai important moment de verificare universitară a pregătirii viitorilor profesori — în forma sa de pînă acum, îi lipsea, îndeosebi, latura creatoare. Candi- dații spuneau în mod obișnuit că au parcurs cinci mii de pagini. Ar fi fost de preferat să afirme că au studiat — cu toată seriozitatea pe care o presupune cuvîntui „a studia" — numai cincisprezece opere fundamentale. Căci, ce ar deveni chimia, dacă s-ar mărgini la descrierea fenomenelor cunoscute? Ce ar însemna arta compoziției, dacă totul s-ar reduce Ia arpegii?Legea privind învățămîntul în Republica Socialistă România prevede o reglementare judicioasă a acestei probleme, subliniind că „studiile în instituțiile de învățămînt superior se încheie printr-un examen de diplomă, care are drept scop verificarea capacității absolvenților de a sintetiza șl aplica cunoștințele asimilate în anii de studii". Astfel, se promovează Impulsul firesc, vădit la numeroși tineri studioși, către cercetarea în adîncime, iar lucrarea de diplomă va putea fi o construcție solidă.în noua Ipostază a examenului de diplomă, e de așteptat ca numărul lucrărilor valoroase să sporească. Trebuie create, desigur, condiții optime pentru aceasta. Referindu-ne la pregătirea viitorilor profesori, credem că este necesar ca aceste lucrări să constituie un atestat al personalității lor. Absolvenții au însă nevoie de o îndrumare plină de tact și finețe psihologică pentru a preîn- tîmpina susceptibilitățile. Pentru că un absolvent vine cu un proiect temerar, peste puterile lui, iar altul, dimpotrivă, se subestimează. De alegerea judicioasă a subiectului lucrării depinde reușita ei. Aici, după părerea mea, catedrele pot avea un cuvînt greu. Lista subiectelor propuse pentru lucrarea de diplomă constituie o problemă delicată. Dezbătute cu grijă, în cadrul ședințelor de catedră, subiectele nu pot să nu fie adecvate scopului. A evita subiectele facile sau cele pentru care nu există o bibliografie suficientă e o chestiune elementară. Viitoarele lucrări pot fi, după caz, încercări de sinteză, schițe monografice sau contribuții la elucidarea unei probleme.Hotărît, lista de subiecte nu poate răspunde tuturor dorințelor, ea ră- mînînd deschisă pentru completări. Absolvenții cu personalitate mal subliniată înțeleg să abordeze subiecte ce-1 preocupă de mult. Dacă subiectele alese de ei sînt semnificative, încurajarea lor se cuvine să fie promptă șl fără rezerve. E bine să se țină seama șl de încercările deja tipărite ale tinerilor (cînd e cazul) ca șl de cercetările întreprinse de el în cadrul cercurilor științifice de specialitate. Se știe că în cadrul certurilor științifice sînt prezentate, uneori, lucrări de valoare excepțională. Din amplificarea acestora pot rezulta lucrări de diplomă deosebit de temeinice. Dar inițiativele în formularea subiectelor pot fi orientate și în alte direcții, cu prețioase repercusiuni practice. Spunînd aceasta, avem în vedere cercetările de teren. De ce n-ar putea constitui subiecte pentru lucrările de diplomă ale viitorilor profesori investigațiile locale, pe zone mai restrînse ? Un absolvent al Facultății de istorie, de pildă, poate efectua Inventarul documentelor Istorice din județul său (sau al documentelor dintr-un fond foarte important) în vederea atît de așteptatului „corpus" al Izvoarelor istoriei noastre. Poate întreprinde schița monografică a unui monument istoric. Absolvenților de la facultățile de filologie — secția limba română — 11 se oferă spre studiere aspeote lingvistice sau literare revelatoare. La Bîrlad, la Craiova sau la Turda au apărut reviste literare felurite, care au polarizat în jurul lor scriitori din diverse unghiuri ale țării. Numai în perioada dintre cele două războaie mondiale au apărut peste opt sute de reviste literare. Ar fi util ca toate datele legate de aceste publicații să fie cercetate și consemnate în schițe monografice pe măsură. în același spirit, merită să fie studiate unele aspecte geologice, geografice și biologice de natură locală. Există și aici posibilitatea contribuțiilor originale, fie ele cît de modeste.

întîlnești adeseori candidați care, datorită lacunelor neacoperite, nu se pot ridica la o construcție personală ; lucrările lor de diplomă nu se pot sustrage platitudinii și suficienței. Nici o sclipire • nu brăzdează cîmpul gîndirii, nici o afirmație nu solicită atenția. între o lucrare de diplomă excepțională, care merită să fie tipărită, și una de o dezarmantă banalitate sînt trepte intermediare. Desigur, o lucrare poate fi notată cu 10, alta cu 5. Rolul conducătorului științific trebuie să se exercite stimulator și în această direcție, în așa fel, încît lucrarea să devină un mijloc de ridicare a pregătirii absolvenților pe o treaptă superioară. Pentru a pune însă capăt proliferării mediocrității și din acest punct de vedere, cred că ar fi necesar ca viitoarele instrucțiuni privitoare la examenul de diplomă să prevadă ridicarea plafonului de notare ; nota minimă de acceptare a lucrării să fie șapte. O asemenea măsură s^ar înscrie în coordonatele de exigență ale Legii învățămîntului, care prevede că la examenul de diplomă sînt declarați reușiți cei care obțin la a- cest examen cel puțin nota 6.E adevărat că unele specialități din cadrul universităților ridică probleme speciale. Ne referim la literatura română, în primul rînd. Un candidat cu totul șters, verificat ca submediocru, prezintă o lucrare de diplomă cu mult peste posibilitățile lui. Candidatul respectiv nu vine la examen decît după două-trei sesiuni după absolvire, împreună cu alte serii. Funcționînd în altă localitate, pretextează că-i este greu să se deplaseze pentru a primi îndrumări în legătură cu lucrarea. în consecință, aduce o lucrare gata făcută, a cărei paternitate e greu de verificat. Cum lucrarea figurează pe lista aprobată de catedră, totul pare în regulă. Cazuri ca acestea dau de gîndlt. Considerăm că la facultățile de filologie (poate și la cele de istorie și la altele), comisia de examen trebuie să dispună de un mijloc de sondaj sigur asupra pregătirii candidaților la licență. în baza experienței, am propune ca, după susținerea lucrării, e- xamenul să fie întregit cu o probă scrisă de două-trei ore din materia care a format obiectul lucrării de diplomă. Textul autograf al probelor de acest fel va scoate în relief, neîndoielnic, atît calitățile, cît și lacunele candidaților. De altfel, lucrul acesta a fost practicat în trecut în universitățile noastre, cu rezultate bune.Deoarece vorbim de personalitate, să nu uităm că personalitatea absolvenților — ca șl personalitatea în general — este produsul a numeroase influențe colective. Paradoxal, totuși adevărat, personalitatea științifică e, în cea mal mare parte, rezultatul ideilor primite, care în combinații noi ajung Ia forme de expresie semnificative. Nu o dată, personalitatea studenților noștri este un aliaj complicat, în care se regăsesc reminiscențe de la toti acei care le-au sugerat un miraj, un adevăr sau o culme de atins. Din elementele primite și îmbogățite prin observație proprie ia naștere, la unii, personalitatea diferențiată : propria lor personalitate. Unii rămîn admiratori fanatici ai maeștrilor din e- tapa studiilor, jurînd „in verba magistri". Alții sînt înclinați să nege totul, ca și cum lumea ar începe cu ei. Tocmai de aceea, lucrarea de diplomă merită ■să constituie un moment de meditație asupra Ideii de personalitate însăși. Toată cultura lumii se sprijină pe acumulare, transmisiune și adițiune treptată de valori la tezaurul comun. în esență, personalitatea tinerilor ce urmează a fi investiți cu diplome de studii superioare trebuie să demonstreze un ideal fundamental. Acela că valoarea științei și culturii se verifică în măsura în care servește cauzei o- mului.
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h| LIMBAJ AL ACTUALITĂȚII

în general, scriitorul sau artistul se simt îndemnați să afirme că prin operele lor ei nu fac filozofie, ci artă, și că specific acesteia din urmă e să fie o reflectare estetică, iar nu una științifică, sistematică, a realității. Evident, poate să existe și poezie filozofică, dar aceasta nu e decît o specie a cărei valoare, se spune, trebuie judecată — în critica și istoria literară — în funcție de legile generale ale esteticii și mai puțin sau deloc în funcție de gîndirea conceptuală, teoretică. O asemenea „teamă" de filozofie vine și de la ezitările unor artiști și esteticieni de-a accepta adevărul ca atribut și criteriu al artei. Dar dacă adevărul nu e o componentă estetică, dacă arta nu este un „mod de-a cunoaște" propriu-zîs, ce este arta, ce este literatura?După ce Goethe a fixat momentul simbolului, al artei simbolice („Cine sesizează particularul în viață prin prbpria viață, sesizează totodată și universalul, aproape fără să știe"), . ’ ’țială a artei moderne și contemporane este realis
mul, care nu înseamnă nici imitație a naturii, nici stilizare, ci „dezvăluire a problematicei universale de viață și umanitate, pe care realul, în concretețea sa, o poartă implicit în sine". Mai mult, dincolo de împăcarea ideală a omului cu lumea, pe planul artei, Goethe a pus din nou, cu energie, problema activității omului în lume, ca realitate vie a lumii înseși, a problematicei umane a realului și liniilor ei de rezolvare. Și, adaugă gîndi- torul Antonio Banfi, inter- pretînd concepția goethiană a artei, „frumosul, loarea estetică, au topit drojdia opacă a înstrăinării de real ; ...omul s-a regăsit parcă în împărăția nu a destinului, ci a libertății sale". Această moștenire estetică, amplificată de poeticile romantismului, și-a păstrat actualitatea pînă azi. E adevărat, pe de altă parte, că preromanticii și romanticii au accentuat și ideea (destul de obscură, altminteri) a spontaneității, a „energiei spontane", a

geniului demiurg, creator inconștient de valori artistice, bazate pe intuiție și inspirație. Estetica secolelor XVIII și XIX ne-a transmis, într-ade;văr, o anumită tensiune contradictorie între conceptul de realism, care presupune o gîndire și o conștiință „obiectivă", și caracterul subiectiv al creației, denumit încă demult „boala

îșl extrage expresia, fie și „spontan", dintr-o densă, ■ substanțială zestre de idei, dintr-o viziune precisă a- supra vieții și a omenirii, pe care fie că o împrumută de la alți gînditori, fie că și-o elaborează singur. De aceea, s-a verificat, originalitatea artistului autentic, a artistului care contează, nu e niciodată numai a formei; dimpotrivă, nou-

cative, iar „novatorii" care le însoțesc nu ajung să surprindă decît un colțișor, o fărîmă din ceea ce realmente e nou, o fărîmă pe care o detașează atît de trecut, cît și de perspectiva viitorului, nefiind în stare să sesizeze „trăsăturile permanente ce indică într-adevăr viitorul sau caracterizează -în profunzime criza prezentului". A-

.proap' ____ _problema esen-

va-

Universalul artistic
poate fi descoperit 
numai in real

generală a timpului nostru". Numeroase școli și curente ale secolului XX, cele mai multe efemere, au împins la consecințe extreme subiectivitatea creației, în credința, poate, că exasperînd și repetînd exterior gesturile artistului de geniu, se va atinge automat condiția geniului. N-ar fi greșit, cred, să se explice și în felul acesta revărsarea de irațional, de inconștient, de oniric, de abscons și ambiguu într^o serie de poetici, de la suprarealism la „noul roman", de la futurism la abstracționism, de la expresionism la „noul val" (în cinematograf). S-a pierdut, însă, din vedere' un element subliniat cu tărie chiar de cei dlntîi susținători ai spontaneității și instinotivității operei de artă : și anume că marele ar>tisț poartă în sine și exprimă firesc legile care organizează natura șl lumea, iar „tot ce e arbitrar, tot ce e pur imaginar, se prăbușește". Cu alte cuvinte, creatorul de geniu

tatea, prospețimea, puterea revelatoare a expresiei de artă rezultă din capacitatea de a surprinde esența , fenomenelor și, de cele mai multe ori, a unor fenomene noi. Ineditul — dezvăluit —
puncte 
de vedere

al acestor fenomene determină invenția tehnică, împrospătarea , mijloacelor și procedeelor. Sînt și astăzi artiști care mai cred că lucrurile s-air petrece invers, că inovația nu poate avea loc decît în formă, că nu conținuturile duc la înnoire, ci numai tehnicile, instrumentele de lucru, elementele de formă ale comunicării artistice. Firește, nimeni nu contestă că așa-numitele „revoluții formale" n-ar oglindi unele fenomene noi de viață ; dar aceste fenomene sînt superficiale, puțin semnifi-

vem aici una din cauzele care au făcut ca diferite curente de avangardă — în literatură și în artă — să strălucească efemer, stingîndu-se repede și fără să lase o urmă adîn- că, determinantă, în istoria culturii. Cei ce urmează sau caută să reînvie a- semenea experiențe nu sînt, la urma urmei, decît epigoni, spirite gregare sau ignorante.Devine astfel tot mai ascuțită necesitatea ca teoria și — practica — literaturii, a artei contemporane să aprofundeze și să dezvolte celălalt filon important pe care ni i-au transmis secolele din urmă: realismul, în sens de reproducere estetică a raporturilor dialectice între fenomen șl esență, de dezvăluire a universalului uman prin particular, dar mai ales a direcției de mișcare a particularităților fenomenelor efectiv noi. E vorba, în termeni răspicați, de dobîndirea interesului, a curiozității vii și active pentru real. Neuitînd

o clipă legile și condițiile formale ale genului de artă în care se exprimă, creatorii își vor da măsura valorii lor numai legînd a- ceste legi și condiții de esența, concretă și net determinată a noului, a fenomenelor inedite de viață. „Desigur — scria Antonio Gramsci — nu se poate impune uneia sau mai multor generații de scriitori să aibă simpatie pentru un aspect sau altul al vieții, dar faptul că una sau mai multe generații de scriitori au anumite interese intelectuale și morale, iar nu altele, prezintă totuși o semnificație, arată că o a- nume orientare culturală precumpănește printre intelectuali". Atît în perspectiva imediată; cît și în aceea a istoriei culturii, scriitorului sau artistului nostru nu le poate fi indiferent dacă își îndreaptă eforturile spre preluări e- pigonice, cu o valoare cel mult culturală, dar nu proprlu-zis creatoare, sau, dimpotrivă, spre exprimarea unor conținuturi efectiv noi ale vieții, ale realității. Fiindcă, mai adaugă Gramsci, „nici o operă de artă nu poate să nu aibă un conținut, să nu fie legată de un univers poetic, iar acesta, la rîndul său, de un univers intelectual și moral". Dar pentru ca această concepție de viață să fie activă, fecundă, determinantă, ea se cuvine a fi pusă în strictă corelație cu interesul, cu simțul pentru realitate, pentru fenomenele semnificative, centrale, de amploare, ale lumii actuale, în armonie cu ideile dominante ale e- pocii și spațiului în care trăiește artistul. De fapt, oricum, artistul dă expresie unei concepții proprii despre viață, deoarece, pa- rafrazîndu-l pe Blaga, care scria că și lipsa de stil reprezintă un stil, chiar și absența unei viziuni coerente despre lume și umanitate poate constitui o viziune. Numai că o Weltanschauung limpede, conștientă, coerentă e infinit mai prețioasă, mai eficace, mai fertilă, tăind brazde adînci, pînă departe, în solul cunoașterii și expresiei artistice.
Florian POTRA

teatre

• Filarmonica de stat „G. Enescu* 
(la Ateneu — ora 20) : Concert sim
fonic. Dirijor : Mlhai Brediceanu.
O Opera română : Bai mascat — 19,30. 
o Teatrul de stat de operetă : My 
Fair Lady — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Caraglale* 
(sala Comedia) : Romeo șl Julicta — 
19,30, (sala Studio) : Părinții teribili
— 19,30.
o Teatrul de Comedie : Opinia pu
blică — 20.
S> Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Totek (spectacol prezentat de Teatrul 
de stat din Tg. Mureș) — 20, (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A) : D-ale 
carnavalului — 20.
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Cînd luna e albastră — 19,30, 
(sala Studio) : Femei singure — 20.
O Teatrul Gluleștl (in sala Teatrului 
evreiesc de stat) : Omul care a văzut 
moartea — 19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Kathleen — 20.
q Teatrul Mic : Incident la Vlchy
— 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Adresanțlt 
necunoscuți — 17.
9 Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Ca- 
ragiale" : Uriașii munților — 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din str. 
Academiei) : Punguța cu doi bani — 
10, Vrăjitorul din Oz —17.
O Teatrul satlrie-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : Cu picioarele 
pe pămînt — 20.
• Circul de stat : Fantezii de primă
vară — 20.

cinema
• Căderea imperiului roman (am
bele serii) : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2402 — orele 17 șl seria 2403
— orele 20,45).

GRAFICA TREBUIE SĂ FIE

■ Se regăsesc în cadrul expoziției de | desen și gravură 1968 artiști plas- | tici pentru care grafica înseamnă un • mod specific și, în același timp, Iunie de exprimare, alții pentru care ea înseamnă doar o primă fază a unor ebuliții creatoare, artiști al I căror nume se leagă de o frecvență într-un anumit gen al graficii, alții Icare profesează cu bună știință și egală măiestrie genuri diverse.Corneliu Baba rămîne, ca întot- Ideauna, o voce a clasicității. Există în cele cîteva studii de portret și de peisaj un model uman perfect • re- cognoscibil și mereu constant în I opera sa. O măreție a simplității umane, o dăruire a prezenței cotidiene tradusă cu uneltele vizualului în- !tr-o limbă plină de subtilități. Omul parcurge opera acestui maestru în ipostazele cele mai diverse, dar cu o grandoare a simplității Icare impune reculegerea. Alături, recentul premiat al Uniunii artiștilor plastici, Ion Musceleanu, un I artist cu o vocație a naturalului, o vocație care modifică condiția aparentă a lucrurilor, a obiectelor, prin- tr-o mutație afectivă, devenind pre- Ignant lirice, subiecte cu virtuți poetice. Grafica numită „de pictor" nu surprinde-,printr-o viziune specială, Idar impresionează în cele mai multe cazuri prin spontaneitatea observa- ției directe, prin decizia cu care sînt I înțelese amănuntele într-un ansamblu, prin franchețea culorilor. O semenea grafică de pictor expun Ion Pacea cu două lucrări din ciclul ferm I conturat al Păsărilor, în care motivul este privit din unghiuri diverse tocmai pentru a surprinde logica lui [picturală, Wanda Sachelarie sau Au- rel Cojan ale cărui desene sînt remarcabile prin tonul riguros ai compunerii, prin dialogul spiritual al li- Iniilor, sau Lucia Dem. Bălcescu, care surprinde în lucrarea Circul candoarea unui subiect frecvent.
I Prezența unor pictori care se dăruiesc cu deosebit talent graficii și care reușesc astfel să-și potențeze
I creația pe coordonate complexe este ilustrată în mod deosebit de convingător de nume prestigioase ca Ligia Macovei, expunînd flori redate în Iceea ce au aceste subiecte mai fastuos — bogăția cromatică exuberantă, sau Vincențiu Grigorescu cu

lucrări demne de a fi citate prin fantezia lor coloristică.Interesant de semnalat, actuala expoziție nu se impune prin procedee tehnice deosebite, ci, mai curînd prin cîștiguri de limbaj cucerite de-a lungul timpului, în sensul concentrării stilistice.De remarcat astfel concizia expresiei lui Vasile Dobrian explorînd în continuare valențele culorii în limitele gravurii, ca în lucrarea 
Prefabricate, tohurile limpezi, curate,

este eliminată acea „trădare a artistului de sine însuși", cum se exprima un remarcabil pictor român, și cînd în opera expusă se citesc clar însemnele autenticității de gindire și expresie ne întîlnim cu prezențele fortifiante ale personalității artistice. Există însă o dimensiune a graficii, o calitate a ei indiscutabilă provenită din racursiul pe care îl realizează artistul față de realitate și care-i conferă o mobilitate, un dinamism al prezentei în actualitatea
Însemnări din expoziția 
de desen și gravură 1968

solare devenind suporturi ale sugestiei poetice.O graficiană care își asociază cu bună știință tropii unei anumite poezii, Marcela Cordescu. Lucrările sale, Universuri închise în special, conturează insolite legături între obiecte, geometric desenate, decizia liniei exprimînd decizia de concepție a autoarei. O artistă a cărei autenticitate e de recunoscut totdeauna, indiferent de universul investigat. Geta Brătescu expune lucrări în care de data aceasta calitățile liniei, conturul exact este abandonat, creînd opoziții dramatice, insinuante, de o maxifnă concentrare poetică, prin folosirea culorii, a tonurilor sobre, față de care se arată un neobișnuit orchestrator.Ilustrațiile lui Benedict Gănescu la „Gargantua șl Pantagruel" au aceeași nobilă distincție și demonstrează o continuitate a preocupărilor artistului, care-1 impun în cîmpul artei noastre grafice ca un inteligent comentator plastic al literaturii.Am enumerat cîteva din numele prestigioase ale graficii noastre la care se pot adăuga exemplele unor artiști din provincie ca Dumitru Cionca, sau Feszt Ladislau tocmai pentru a arăta că atunci cînd

cea mai imediată. Unele din prezentele expoziției de față sau din altele similare arătau o aplecare atentă a- supra rezonanței politice pe care o îmbrăcau diverse evenimente ale timpurilor noastre. în astfel de lucrări se exprimă clar și în'același timp convingător o poziție, un raport esențial al omuluj-artlst față de vremea sa. în situația în care mijloacele de răspîndire a valorilor artelor grafice sînt deosebit de eficace, este incontestabil că grafica devine — în toate speciile ei — o formă de dialog autentic cu realitatea, cu viata contemporană în complexitatea ei. în varietatea ei de expresie. Rezonantele contemporaneității nu pot fi estompate prin divagații adiacente fenomenului de viată, dimpotrivă ele se cer analizate, reliefate, conturate. Nu pledăm pentru o înțelegere mecanică, rudimentară a acestor necesități, pentru o fidelitate brută și în fond neinteresantă a diverselor aspecte ale realității, ci pentru turnarea acestora într-un limbaj evoluat, subtil, specific personal. Un artist autentic este un intelectual, el depășește tehnica prin idee și opera lui se hrănește dintr-un substrat cultural amplu ca deschidere și profunzime. Putem fi de aceea nemulțumiți cînd întîlnim lucrări care se

MĂRTURIA UNUI ACTOR
De la Ștefan Vellescu și 

Aristizza Romanescu, pînă la 
Maria Filotti sau Ion Mano- 
lescu, actorii români care 
s-au simțit îndemnați să lase 
posterității, în afară de amin
tirea luminoasă a creației lor 
scenice, și mărturii scrise au 
făcut aceasta sub forma unor 
volume de memorii. Dar, din 
păcate, prea puține dintre a- 
ceste cărți, și totdeauna nu
mai parțial, au izbutit să de
pășească stadiul relatării u- 
nor evenimente și să po
posească pe terenul mult mai 
dificil, însă infinit mai impor
tant, al gîndirii teatrale, al 
reflecțiilor unor actori asupra 
complexității arfei dramatice, 
așa cum au făcut în străină
tate Louis Jouvet, Jean-Louis 
Barrault și mulți alții.

Intîmpinăm, de aceea, 
apariția recentă a volumului 
Pretexte și subfexte de. Radu 
Bpligan cu o dublă satisfac
ție : a valorii în sine a căr
ții și a direcției pe care ea 
o reprezintă și pe care edi
tura „Meridiane" ar trebui s-o

continue cu orice, efort. Dacă 
am spune, însă, doar că vo
lumul lui Radu Beligan sea
mănă, ca formulă, înir-o mă
sură, cu amintitele cărți, afir
mația nu numai că l-ar ne
dreptăți pe autor, ci ne-ar 
îndepărta foarte mult de e- 
sența operei lui. Pentru că 
nu credem să ne înșelăm 
subliniind originalitatea aces
tei opere — care nu e, cum 
spune autorul în cuvîntui îna
inte, „nici un jurnal intim, 
nici o lucrare teoretică, nici 
o suită de amintiri’ — dar 
care are ceva din toate 
acestea. Trebuie remarcat 
deci modul fericit în care iz
butește vRadu Beligan să îm
bine elementele componen
te ale cărții : amintiri din 
propria-i carieră actoricească, 
probleme de măiestrie și de 
etică, gînduri despre tea
tru și despre cultură în ge
neral, considerații de actua
litate asupra fenomenului tea
tral românesc.

In ciuda aspectului la pri
ma vedere Imbucătățit, a-

brupt, al organizării materia
lului, toate aceste elemente 
constituie un întreg unitar, 
bine închegat, gravitînd în 
jurul unei concepții despre 
teatru izvorîtă din, cel mai 
ardent umanism socialist. Pe

note de lector

autor pare să-l intereseze mai 
puțin șuccesiunea riguroasă 
în timp a gîndurilor exprima
te — deși o anumită înșiruire 
cronologică este totuși vizi
bilă — în favoarea conexiunii 
infime a tuturor elementelor 
care au contribuit la edifica
rea lucrării. Pretexte și sub- 
texfe ni se relevă astfel ca 
un foarte inspirat titlu, de
oarece indică lectorului toc
mai această abilitate a auto
rului de a-și înnoda „pe de
desubt" șirul logic al reflec
țiilor sale.

Avem de-a face aici, desi
gur, cu o abilitate tehnică, 
dar, în același timp, cu o mo
dalitate foarte modernă de 
construcție a cărții în sens li
terar. într-adevăr, volumul nu 
se limitează, astfel, la a te in
forma, la a te pune în cu
rent cu ceea ce are să-ți 
transmită autorul ; dimpotrivă, 
el te obligă să gîndești la 
rîndu-ți asupra celor comu
nicate în paginile cărții, să 
participi la ele. Și cum ex
periența lui Radu Beligan în 
teatru este foarte bogată, și 
cum această experiență se 
împletește cu o vastă cul
tură, motivele de reflecție 
ale lectorului sînt variate și 
foarte bogate.

Cartea solicită gîndirea ci- 
tiforului-acfor, pentru că îi 
pune în față situații prin care 
a trecut sau va trece, pe pla
nul măiestriei artistice, pe cel 
al eticii profesionale sau pur 
și simplu pe cel general-u- 
man. Cartea solicită și gîn-

direa cititorului obișnuit, 
pentru că ceea ce comunică 
autorul are și valori literare, 
iar o literatură adevărată nu-i 
poate lăsa indiferent cuge
tul ; dar ea solicită mai ales 
gîndirea cititorului spectator, 
în calitatea lui de părtaș la ac
tul de creație al actorului. 
De altfel, ideea comuniunii 
dintre scenă și public este 
insistent prezentă în volum și 
ea îl conduce treptat pe au
tor către un subtext prețios 
al gîndurilor sale : convinge
rea, militantă, în existența 
perenă și inalienabilă a forței 
educative a teatrului.

N-am putea încheia aceste 
rînduri fără a sublinia suflul 
patriotic ce străbate cartea 
lui Radu Beligan, mîndria pe 
care autorul o simte, și știe 
s-o transmită și lectorului, 
pentru afirmarea din ce în 
ce mai prestigioasă a teatru
lui românesc în cultura uni
versală.

Mihai VASILIU

mărginesc doar la a surprinde datele elementare ale realității. în unele lucrări se resimte tocmai lipsa unei perspective mature, capabile să surprindă esențialul.Ca în aproape toate expozițiile care încearcă să se impună prin intenția de pluralitate a reprezentării, arta epigonică, manieristă, transce- dînd experiențe formale părăsite sau chiar existente dar circumscrise altor nufne, altor preocupări, coexistă alături de lucrările ce se înscriu pe o direcție autentică, fertilă ca dezvoltare. Epigonismul unor lucrări din actuala expoziție se așează sub semnul recrudescenței suprarealiste. Preluarea este doar de aparență, opțiunea ținînd mai mult deci de virtuozitatea elementelor, de înțelegerea așa-zisă a „decorului și recuzitei" suprarealiste. Există, ca și în literatură, imagini-simbol demonetizate, ' secate de semnificație. Prezența ceasurilor într-o lucrare pentru a ne întări, dacă mai e nevoie, demonstrația printr-un exemplu trimite direct și fără eforturi la universul lui Dali. Imaginea din acest caz devine din nominativă, acuzativă, acuzînd nici măcar mimetismul, ci simpla preluare. Alexandru Arghira Călinescu recompune, reorchestrează în lucrările sale un material imagistic existent deja (ceasuri, piese mecanice, obiecte disparate), catalogat aproape, cu presupuse aluzii la mister, la oniric. C. Nițescu cultivă și el o anumită incongruitate a formelor, deși evident fondul pe care se aplică n-o necesita. Un alt exemplu. Trofin Brînză supralicitează efectele tehnice, dar cum este știut în artă tehnica singură nu valorează mai mult decît un conținut exprimat nud și aici fondul transmisibil este foarte precar.Prezenta cîtorva dintre artiștii tineri în cadrul expoziției realizează un dialog paralel, echivalînd de fapt cu o confesiune sinceră a tuturor laboratoarelor de creație. Ethel Lucaci Băiaș, cu o puternică forță S de concentrare în lucrarea Val gigantic, Ion State al cărui ciclu Portrete descoperă un tehnician al gravurii de o acută penetrație, dar mai ales o disponibilitate de aprofundare a caracterologici umane, Mircea Dumitrescu, artist cu o deosebită vocație pentru gravură. Roman Cotoșman, preocupat de lărgirea conceptului de spațiu în perspectiva urbanismului modern, stăpînind inteligent mijloacele artei vizuale, sînt prezențe artistice cu totul remarcabile.Prezenta afișului în expoziție provoacă aceleași nedumeriri ca întotdeauna, căci diferența calitativă dintre lucrările expuse și puzderia uniformă, monotonă, care împînzește orașul este prea evidentă pentru a nu fi subliniată. însuși raportul dintre afișul de spectacol (cu frumoasele reușite ale Anei Maria Smighelschi sau Kblonte Szolt) și cel educativ- soclal, este defavorabil șl numeric, și valoric celui de-al doilea, exprimă minima pătrundere a factorului artistic competent în producția curentă. Ne permitem în încheiere cîteva observații privind panotarea lucrărilor: dispunerea lor după o ordine care în mod ideal ar trebui să accentueze opțiunea juriului. Or, această dispunere pare arbitrară, exterioară oricăror criterii, tendințele și personalitățile contrapunîndu-se inutil, prezentarea necontribuind la reliefarea lor valorică. Garanția succesului unei expoziții- care este reprezentativă sau care încearcă să fie, trebuie căutată în măsura In care ea este orientativă | pentru public și specialiști, în măsura j în care desprinde și structurează li- | niile de dezvoltare ale unei mișcări artistice.
Iulian MEREUJA I

O Oscar : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 t
16.30 ; 19 ; 21,15, FESTIVAL — 3,45 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la gră
dină — 20.
• Ce noapte, băieți ! : REPUBLICA
— 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ;
21,15.
9 Obsesia : CAPITOL — 8,45 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 20, 
STADIONUL DINAMO — 19,45, EX
POZIȚIE — 20.
• Balul de slmbătă seara : LUCEA
FĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, VICTORIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21, GRĂDINA DOINA —
19.30.
O K.O. t BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 !
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
0 Sflrșitul agentului W4C : GIU-
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Statornicia rațiunii : CENTRAL —
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
0 Climate : CINEMATECA — 10 j
12.30.
O Un taxi pentru Tobruk : LUMINA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
® Program pentru copil : DOINA —
9 ; 10.
0 Valetul de pică : DOINA — 11,30 ;
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Viața în doi : VITAN — 15,30 ; 18 ;
20.30.
• Tom șl Jerry s TIMPURI NOI —
9—21 în continuare.
0 Gloconda fără surîs : UNION —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Răzbunarea haiducilor : FERO
VIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS —
9—16 în continuare ; 18,30 ; 20,45 ; la 
grădină — 19,45.
0 Răpirea fecioarelor : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 10 ; 16 ; 18,15 ;
20.30. COSMOS — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20.30.
O Pentru cîțlva dolari în plus : DA
CIA — 8—15,30 în continuare ; 18,15 ; 
20,45, POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,45.
0 Praștia de aur : BUZEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30, COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
0 Sfîntul la pîndă : PACEA — 15,45 ; 
18 ; 20,15, PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
0 Zile de vară : GRIVIȚA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLA- . 
MURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15
20.30.
O El Dorado : BUCEGI — 9,30 ; 12 ;
15.30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 19,45, 
AURORA — 8,15 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ;
18 ; 20,30 ; la grădină — 20, ARTA
— 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,45 ; 20,30 ; la
grădină — 20.
0 Eroii de la Telemark : CRINGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Noul locatar : VIITORUL — 15,30 1 
18 ; 20,30.
0 Capcana : UNIREA — 15,30 ; 18 | 
la grădină — 20.
A Eddie Chapman, agent secret 1 
FLACĂRA — 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
0 Eu, eu, eu... șl ceilalți : MIORIȚA
— 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
® O lume nebună, nebună, nebună 1 
MUNCA — 16 ; 19,30.
O Angelica șl regele : MOȘILOR — 
15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 19,45.
9 Leul african : FERENTARI — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Ea va rîde : MELODIA — 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,
ARENELE LIBERTĂȚII — 20.
O Topkapi : VOLGA — 10 ; 12,30 |
15 ; 17,45 ; 20,30, DRUMUL SĂRII — 
15 ; 17,30 ; 20.
• Sînt șl eu numai o femele : FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30. LIRA — 15,30 ; 18 ; la grădină
— 20.
0 Un Idiot la Paris : RAHOVA — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Un bărbat șl o femele : GRADINA 
RAHOVA — 20,15.
0 Spartacus : GRĂDINA VITAN —
19.30.
O 30 de ani de veselie : GRĂDINA 
BUZEȘTI — 19,30.
0 Unora le place Jazul : GRADINA 
PROGRESUL-PARC — 20.
A Duminică la New York : PARCUL 
HERĂSTRĂU — 20.

10,00 — Curs de limba engleză (lec
țiile 3 șl 4 — reluare).

11,00 — T.V. pentru specialiști (me
dicină — reluare).

17.30 — Pentru cei mici : A.B.C. —
De ce 7

18,00 — Drumuri șl popasuri — emisi
une turistică.

18.20 — Buletinul circulație! rutiere.
18.30 — Curs de limba spaniolă (lec

ția a 16-a). ■
19,00 — Tineret, tinerețe. La porțile 

cunoașterii : „Atomii și... de
fectele".

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletin meteorologic — Pu

blicitate.
20,00 — Actualitatea agricolă : Obsta

cole în drumul apel.
20.20 — Studioul muzical.
20.50 — Dialog despre cultură.
21,10 — Film artistic : „Arteziana*.
22.30 — Seară de romanțe.
22.50 — Priviri asupra Norvegiei

(film)..
23,05 — Telejurnalul de noapte.
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Întoarcerea din Tunisia viața internațională

a delegației C. C. al P. C. R MOSCOVA
BASCHET In sala Floreasca întrevedere Gheorghe Rădulescu

mem-

Joi seara s-a întors în Capitală delegația C.C. al P.C.R., condusă de tovarășul Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar -al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Economic, care, la invitația Partidului Socialist Desturian, a făcut o vizită în republica Tunisia.LK sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Da- lea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- zela Vass și Ilie Rădulescu, șefi de secție la C.C. al P.C.R., activiști de partid.A fost de față Mahmoud Maa-

mouri, ambasadorul Republicii Tunisia la București.La plecare, pe aeroportul din Tunis, delegația P.C.R. a fost salutată de Mohamed Sayah,bru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Socialist Desturian, director al partidului, M. Belajou- za, prim-adjunct al șefului secției externe a Comitetului Central al Partidului Socialist Desturian, M. Triki, redactor-șef al ziarului „L’Action*, organ al C.C. al P.S.D.Au fost de față Nicolae Sipoș, ambasadorul Republicii Socialiste România la Tunis, membrii ambasadei, ziariști. (Agerpres)

La invitația Consiliului General A.R.L.U.S., joi la amiază a sosit în Capitală o delegație de activiști ai Asociației de prietenie sovieto- române condusă de A. V. Grebnev, vicepreședinte al Asociației, redactor șef adjunct al ziarului „Izvestia". Delegația a fost întîmpinată pe aeroportul Băneasa de Mihail Roșianu, președintele Consiliului General A.R.L.U.S., prof, dr. Valeriu Novacu, președintele Consiliului municipal A.R.L.U.S. București, Constantin Amariței, redactor șef adjunct al ziarului „România Liberă", membri ai conducerii Consiliului General A.R.L.U.S. Au fost de față ambasadorul Uniunii Sovietice la București, A. V. Basov, și membri ai ambasadei.
★Joi a sosit în Capitală Alexander Ross, președintele Consiliului Britanic pentru comerțul cu Europa de est, care va face o vizită în țara noastră.
★Joi seara a sosit în Capitală Mary Craig Schuller, președinta Consiliului Internațional al Femeilor, care la invitația Consiliului Națio- / T • al ~ ‘va face tră.Băneasa, metrius, liului Național al Femeilor, și Cornelia Dinescu, secretară.
★La Galeria mare de ’ artă din Cluj a avut loc joi după-amiază vernisajul expoziției de artă plastică iugoslavă. Sînt expuse picturi și sculpturi aparținînd unor artiști din Muntenegru. Cu acest prilej au

La Femeilor din România, o vizită în țara noas- sosire, peau fost de față Lucia De- vicepreședinte al Consi-aeroportul

vorbit sculptorul Romul Ladea, președintele-filialei Cluj a Uniunii artiștilor plastici, și Daniel Popescu, rectorul Institutului de arte plastice „Ion Andreescu" din Cluj, precum și pictorul Aleksandar Prijic, președintele Asociației artiștilor plastici din Muntenegru. La vernisaj au participat numeroși oameni de artă și cultură, stu- denți, precum și reprezentanți ai ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București. în cadrul schimburilor culturale cu Iugoslavia, artiștii plastici clujeni vor expune In toamna acestui an din lucrările lor la Titograd, unde se va organiza o expoziție similară.
★Filarmonica de stat din Plevna, una din cele mai reprezentative formații ale artei muzicale din Bulgaria, a susținut joi seara, în sala „Modern" din Timișoara, sub bagheta prim-dirijorului Dimităr Ka- raghiozov, un concert avînd ca solistă pe violonista Dina Schneider- mann, artistă emerită, laureată a premiului „Dimitrov". In program: uvertura fantezie „Romeo și Ju- lieta" de Ceaikovski, concertul pentru vioară și orchestră de Mendelr sohn-Bartholdy și Simfonia nr. 2 „Noul Prometeu" de Al. Raicev.
★După turneul efectuat în R.S.F. Iugoslavia, baletul Operei de stat din Timișoara s-a reîntors în patrie. Ansamblul a prezentat la Sarajevo, Mostar și Tuzla o suită de spectacole cu baletele Giselle și Don Quijote. Partitura muzicală a fost susținută de orchestra. Operei de stat din Sarajevo, dirijată de timișoreanul Ion Kecenovici.(Agerpres)

ROMÂNIA-CUBA 83-66 (44-41)
Meciul de baschet România — Cuba a furnizat publicului prezent aseară în sala Floreasca, un interesant și agreabil spectacol. Selecționata României — condusă, în teren, de proaspătul maestru emerit Albu — a folosit prilejul pentru a-și cunoaște posibilitățile înaintea unui important turneu internațional. La rîndul lor, oaspeții au dorit să confirme că recentele victorii asupra reprezentativei Ungariei și a echipei de tineret a țării noastre (pe terenul acestora) n-au fost întîmplătoare. Poate de aceea ambele echipe s-au angajat în luptă chiar de la început cu majoritatea resurselor, pe alocuri partida devenind chiartată". Finalmente s-au impus bas- chetbaliștii noștri,

relativ detașat, 83—66 (44—41) — dar sportivii cubanezi le-au servit o excelentă replică, din care n-au lipsit nici procedeele de dificultate (aruncări din ‘ ..................\eficacitatea aruncărilor de la semi- distanță, demonstrînd că practică un baschet modern.Selecționata României îșl datorează succesul clarviziunii tactice și omogenității nucleului de bază, care s-a dovedit, superioară jocului oarecum individualist al oaspeților. Novac (20 p.), Albu și Diaconescu (cu cite 18 p.) au fost cel mai activi din echipa României. Din reprezentativa Cubei, se cuvine a fi menționați Pedro (22 p.) și Herera (12 p.).

cînlig. voleibalări), nici Ieri, in prezența a circa 10 000 de 
«pecfafori, stadionul „Republicii" a găz
duit, în nocturnă, meciul amical de 
fotbal dintre o selecționată divizionară 
și - reprezentativa Congo (Kinshasa). 
După un joc plăcut, deschis, cu multe 
goluri, cele două formații au terminat 
la egalitate : 5—5 (3—1). De remar
cat că oaspeții conduceau în minutul 
85 cu 5—4. Egalarea s-a produs două 
minute mai tirziu.

Autorii golurilor au fost : Tufan (4) și 
Șchiopu — pentru selecționata noastră ; 
Kasogo (2), Kidumu (2) și Tabimanga — 
pentru congolezi.

MOSCOVA 16 — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite : La T6 mai, tovarășul Gheor- ghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a avut o întrevedere cu tovarășul M. A. Le- seciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice.

Cu acest prilej au fost discutate, Intr-o atmosferă caldă, prietenească, unele probleme privind relațiile economice româno-sovietice. La întrevedere a participat Valeriu Băr- bulescu, șeful Agenției economice române la Moscova.

„înfierbîn- /care au învins

*

Oi
. ...

” —y.

Diaconescu, „as" al driblingului, pătrunde pe lîngă adversari în drum spre panouFoto : M. Andreescu

In turneul de volei de la Constanța

DE OSLO
Penicilina lași a
CONSTANȚA (corespondentul „Scînteii"), -r- Joi în sala sporturilor a început turneul final al campionatului republican feminin de volei. In meciul inaugural, rezultat scontat: Rapid București, lidera clasamentului și principala favorită a campionatului, a învins cu 3—0 (15—6, 15—1,15—8) pe C.S.M. Sibiu. Un meci ex-

„CURSADisputată pe circuit la Hradec Kralove, etapa a 7-a a „Cursei Păcii" a prilejuit a doua' victorie consecutivă ciclistului belgian Joseph Schoeters. Evadat din pluton îm- . preună cu alți 7 concurenți, Schoeters a cîștigat spectaculos sprintul final, cronometrat pe distanța de 120 km cu timpul de 2h 50’11”. Pe locurile următoare, cu același timp, s.-au clasat danezul Hojlund și polonezul Kegel. Plutonul în care se a- flau toți cei cinci cicliști români a sosit la interval de 1'24”.în clasamentul general individual conduce sovieticul Vladimir Cerka-

produs surpriză
trem de spectaculos, deseori aplaudat,I- au furnizat formațiile PenicilinaIași și Dinamo București. Victoria a revenit, după 5 seturi, voleibalistelor, din Iași. Scor 3—2 (15—11, 15-6,II— 15, 11—15, 15—10).Astăzi au loc partidele : Dinamo- C.S.M. Sibiu și Rapid-Penicilina.
PĂCII"

la

însemnări de călătorie din Norvegia

sov, urmat de Peschel (R.D.G.) la 24”, Mickein (R.D.G.) la 28”, Hojlund (Danemarca) la 1’48”, Pacary (Franța) la 1’50”, Schoeters (Belgia) la 2’14” etc. Nicolae Ciumeti se menține pe locul 24 la 12’25” de lider.Pe echipe în frunte se află selecționata R. D. Germane, secondată de Polonia la 2’30”. Formația României ocupă locul 7 la 33’58”.Astăzi se desfășoară etapa a 8-a Vamberk — Otrokovice (176 km).

Trenul în care ne aflam părăsise de 
cîteva minute Ostbanestasjonen — gara 
de est a orașului Oslo. După o ședere 
de cîteva zile în capitala norvegiană, 
porneam într-o călătorie spre regiu
nile de vest ale „tării fiordurilor”. 
Acolo, pe distanfa cuprinsă între ora
șele Molde și Stavanger, țărmul nor
vegian își are cea mai frămîntată por
țiune a sa : malul stîncos este crestat 
în sute de promonforii și intrînduri, 
fiordurile mici alternează cu altele de 
proporții neobișnuite, cum ar fi Sogne- 
fjord, care pătrunde 180 km în infe
riorul țării.

Dar, mai înfîi, cîteva cuvinte despre 
capitala norvegiană. In ziua în care 
o părăseam, un soare puternic scălda 
deopotrivă case și arbori. Situat în va
lea unui fiord și sprijinit de dealuri a- 
coperite cu pini, Oslo apare ca un 
oraș modern, cu edificii impunătoare, 
cu străzi lungi și parcuri înverzite, de- 
gajînd un aer de prospețime.

în ciuda înfățișării sale tinerești, Oslo 
este totuși una dintre capitalele euro
pene al căror trecut se pierde în ne
gura secolelor. Fondată în 1050 la 
poalele dealului Ekeberg, ea a avut 
ca întemeietor pe Harald Hardrade, ăl 
cărui chip este înfățișat printr-un baso
relief alb pe zidurile de cărămidă roșie 
ale 'primăriei. ;Șas$ veacuri , rpai . tîrzj.u, . 
vechiul oraș a fost mistuit de incendiu. 
Reconstituit pe locul actual de cȘtre 

căpătat 
pe care 
și-a re-

sa frecînd anual 27 000 de vapoare”.
...Trenuî se îndreaptă așadar spre 

vest. Mai intii, prin fața ochilor încep 
să se perinde regiunile centrale ale 
Norvegiei — de o deosebită varietate 
și frumusețe. Dacă la început traversam 
zone cu întinse păduri de conifere, din
colo de Geilo, mică localitate care 
marchează „limita arborilor", se întin
de platoul pustiu, cu lacuri înghețate 
și stînci golașe. Numărul tunelelor și al 
parazăpezilor crește considerabil.

Linia Oslo-Bergen se numără printre 
cele mai originale trasee de cale ferată, 
din Europa. Pentru a-i croi drum prin 
masivele pietroase, a trebuit să fie 
străpunse circa 200 de tunele pe o 
distanță de 470 km, cel mai lung din
tre ele măsurînd 7 660 m. Au fost con
struite, de asemenea, 300 de poduri și 
viaducte și 28 km de galerii împotriva 
zăpezilor.

Călătoria de la Oslo la Bergen ne-a 
oferit o imagine amplă a naturii norve
giene, a cadrului în care poporul nor
vegian muncește și trăiește. Norvegia 
este în ansamblul său o țară mun
toasă și aridă. Altitudinea medie atinge 
aci 500 m față de media de 200 m a 
continentului nostru. Cea mai mare 
parte a țării e formată din platouri 
înalte, fără păduri, dar cu numeroasa 
lacuri. Potrivit calculelor făcute de spe
cialiști, 74 la sută din teritoriu cuprinde 
sfinci, mlaștini, munți și numai 3,2 la 
sută este apt pentru agricultură. Acest 
ultim procentaj este cel mai scăzut din 
Europa, fiind depășit de suprafețele re
zervate agriculturii în țările vecine : 
Suedia (9,5 la sută) și Finlanda (8,3 la 
sută). Nici din punctul de vedere al 
resurselor subsolului, natura n-a fost 
mai darnică cu Norvegia. Nu există 
petrol, nu există cărbune (cu excepția 
aceluia din insulele Spifzberg) ; se ex
trage mai ales minereu de fier în a- 
propiere de Kirkens (provincia Finnmark), 
iar în alte rețjiuni — pirită, titan, mo
libden. In ciuda acestor condiții, econo
mia norvegiană a înregistrat în ultimul 
veac o evoluție rapidă. Dacă în ulti
mele decepii ale secolului trecut s-au 
dezvoltat industriile mecanică, textilă, 
a pastei de hîrtie, conservelor, cimen
tului etc., începutul secolului al XX-lea 
a marcat valorificarea a noi resurse na
turale. Transformind și regularizînd că
derile de apă din munți, construind nu
meroase baraje, norvegienii au obținut 
curent electric ieftin, care constituie 
baza industriei moderne.

Flota comercială a Norvegiei însu
mează 18 000 000 tone,.ocupînd locul al 
patrulea în lume din punctul de vedere 
al tonajului brut și locul trei în ce 
privește tonajul efectiv. Schimbări esen
țiale s-au produs, de asemenea, în 
structura unui șir întreg de alte do? 
menii ale economiei naționale. Cele 
mai mari succese le-a realizat energe
tica. Producția ei a crescut de la 10 
miliarde kwh în 1945 la 44 miliarde 
kwh în 1964, asigurînd Norvegiei un 
loc de frunte în rîndul producătorilor 
de energie electrică. Avîntul producției 
de energie electrică a facilitat la rîndul 
său dezvoltarea unor ramuri industriale, 
ca electrochimia și electromefalurgia, a 
căror pondere în cadrul venitului na
țional devine tot mai mare. Cît de în
semnat este acest proces o dovedește 
faptul că Norvegia, deși e nevoită să 
importe în largă măsură materia primă, 
metalele prelucrate de ea sînt compe
titive pe piața externă datorită prețului 
ieftin al energiei electrice. Ele au de
venit cele mai importante produse de 
export ale Norvegiei, depășind locul 
ocupat odinioară de produsei® lem
noase.

In viața politică a Norvegiei se face 
tot mai simțit interesul pentru extin
derea contactelor internaționale, pen
tru colaborare cit mai largă cu alte 
state europene, indiferent de sistemul 
lor politic și social. Această tendință 
a fost reliefată și în discuțiile avute 
cu diverse personalități, atit la Oslo 
cît și în alte orașe ale țării. Trebuie 
să existe o colaborare și mai strînsă 
între Europa dă vest și cea de est — 
ne spunea dl. Finn Moe, deputat liberal, 
vicepreședinte al Comitetului pentru 
afacerile externe al Stortingului.

In același timp, apreciind realizările 
pe plan intern și politica externă a 
României, numeroși oameni politici, in
dustriași, oameni de cultură și-au expri
mat dorința de a vedea dezvoltîndu-se 
relațiile româno-norvegiene. Chiar în 
zilele în care ne aflam acolo, la Oslo 
a fost semnat un nou acord comercial 
(pe 1968—1970) între România și Nor
vegia, fapt apreciat de mulți dintre in
terlocutorii noștri ca o contribuție con
cretă la adîncirea continuă a relațiilor 
multilaterale româno-norvegiene.

Nicolae N. LUPU 
Gh. CERCELESCU

rînduriNOTE
In cîteva

La campionatele internaționale tenis ale Italiei, în sferturile de nală ale probei de simplu bărbați, Alexandr ...Metreveli (U.R.S.S.) . l-a. întrecut-cu 4—6, 4—6, 6—1, 8—6/7—5 S pe Ion Tiriac (România), iar Bob Hewitt (R.S.A.) l-a eliminat cu 6—2, 8—6, 6—2, pe italianul Nicola Pie- trangeli. La dublu mixt, tot în sferturi de finală, cuplul Bakșeeva, Li- haciov (U.R.S.S.) a cîștigat cu 6—3, 6—4 partida cu perechea Kathy Harter (S.U.A.), Ilie Năstase (România).vremea

E3CB5S

0 ADRESĂ UTILĂ

PENTRU POSESORII

Ieri în țară: vremea a fost relativ frumoasă în cea mai mare parte a tării, exceptînd sud-vestul, unde s-a menținut în general umedă, cu cerul mai mult noros și au căzut ploi cu caracter local. în rest, cerul a fost variabil. Vîntul a suflat în general slab, cu unele intensificări în Bărăgan și Dobrogea. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 12 grade la Huedin și 25 de grade la Ploiești. In București: vremea a fost frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări de scurtă durată. Temperatura maximă a fost de 25 de grade.Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 și 20 mai. In țară : vreme în general instabilă șl în răcire ușoară. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi locale, malales sub formă de averse. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, local mai coborîte, iar maximele între 14 și 24 de grade. In București: vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros, favorabil ploii slabe. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară.

discoteca

0 buna ocazie
de a ne îmbogăți

Melomanul poartă în el un spi
rit de colecționar de muzică bună 
yl bine interpretată. Astăzi, discul 
nu poate lipsi din casa iubitorului 
de muzică, chiar dacă acesta folo
sește și cel mai modern magneto
fon.

Ca și alte case de discuri, 
„Electrecord" nu se mai mulțu
mește să imprime doar una sau 
alta din marile interpretări, din 
cele mai „căutate", ci desfășoară 
o activitate editorială ' complexă, 
devenind o adevărată instituție de 
îndrumare a gustului muzical, 
oferind amatorului, ca și specia
listului un catalog cu imprimări 
interesante cuprinzînd simfonii, 
arii de operă și opere integrale, 
muzică populară, ușoară și de 
dans etc.

Magazinele de specialitate oferă 
melomanilor un material muzical 
valoros, înregistrări de calitate din 
toate genurile muzicale.

Discurile „Electrecord" intră în 
nomenclatorul produselor care se 
vînd cu reduceri de prețuri între 
25—35 la sută.

DE BICICLETE
La magazinul O.C.L.-Tehno- 

metal nr. 56 din București, str. 
Brezoianu nr. 13, se găsesc 
anvelope și camere pentru bi
ciclete.

Posesorii de biciclete care 
nu domiciliază în București 
se pot adresa acestui magazin 
prin corespondentă. Cererile 
vor fi satisfăcute prompt, prin 
ramburs poștal.

Nu vrem să ne ocupărnfastăiî de 
performanțele înregistrate cu pri
lejul meciului Dinamo—Steaua — 
C.A.U. din cadrul campionatului 
de atletism pe echipe. De-altfel de 
1a acest mult trîmbițat „derbi" 
n-am avea de remarcat decît forma 
intr-adevăr bună a lui Viscopo- 
leanu și performanța promițătoare 
a prăjinistului Astafei. Am dori 
însă să atragem atenția publicului 
amator de sport asupra absentei 
totale de... public! In tribune 
nu se afla nici măcar un suporter de 
fiecare atlet concurent! Vă închi
puiți cît de dezolant era în aseme
nea condiții peisajul imensului 
oval de beton din parcul „23 Au
gust"...

Pentru situația descrisă unii dau 
vina pe I.E.B.S., care a permis de-a 
lungul anilor degradarea pistelor 
de pe stadionul Republicii, arenă 
cu vad de public. O fi ceva adevă-

Dincolo de performanțe
rat! 'Alții .spun--: ce vină • are
I.E.B.S.-ul că, de pildă, sîmbăta tre
cută, in cursa de 3 000 m obstacole, 
concurenții săreau „în gol" pe locul 
unde ar fi trebuit să existe un... ob
stacol real ?! (Arbitrii de la F.R.A. 
s-au decis să ceară instalarea ob
stacolelor abia la insistențele aler
gătorilor .') O fi ceva adevărat și în 
această afirmație! In definitiv, 
pentru formula competițională 
atletică, pe care nici vetustă n-o 
putem numi fiindcă n-a fost vre
odată viabilă, I.E.B.S. n-are de ce 
să fie „tras la răspundere" !

Si atunci, fără a căuta să dezle
găm astăzi ghemul vinovățiilor, să 
adresăm o întrebare tuturor, și cluburilor, și F.R.A., și chiar I.E.B.S.- 
ului: Ce aveți de gînd să faceți 
pentru a reda atletismului popu
laritatea din trecutul nu prea în
depărtat ?

După cum transmite France Presse, s-a stabilit definitiv ca viitoarele campionate europene de atletism să se desfășoare între 16—21 septembrie 1969 pe stadionul Kara- iskakis de lîngă Atena.

regele Christian al IV-lea, el a 
numele de Christiania, denumire 
a păstrat-o pînă în 1925, cînd 
luat „numele de naștere”.

Oslo a cunoscut o evoluție 
cuprinsul său au luat ființă numeroa- 
întreprinderi industriale și instituții 
cultură, s-au construit clădiri noi, 
populația sa a crescut la 500 000 
oameni. „Aici, în capitală, ne spu-

rapidă.

Luam cunoștință, pe zi ce trece, tot mai insistent cu suita de mari performanțe din diferite țări ce pre- obicei, competițiileced, ca de ___ ____ r__de amploare.’ Sportivii lumii, proape gataMexico, își anunță de pe acum șansele ce le vor avea în tradiționala dispută olimpică. Avem în fată numeroase telegrame ale agențiilor de presă, ziare și reviste de sport oare consemnează comportări și performante de certă valoare realizate sub semnul pregătirii pentru Olimpiadă. Și e firesc, deoarece pînă în clipa în care, pe stadionul central din capitala Mexicului, se va aprinde flacăra olimpică au mai rămas doar 150 de zile. La atletism — „decan de vîrstă" al sporturilor olimpice — candidați! la medalii au și început să se anunțe. A fost egalat, printre altele, recordul mondial în proba .de 100 m plat bărbați ; săritoarele în lungime manifestă constantă în jurul unor cifre cu care sigur — afirmă specialiștii — se va cîștiga titlul olimpic ; aruncătorii de disc și de greutate sînt în evident progres în lupta pe care o duc cu... forța gravitațională. („Greutatea la 22 m, iar discul la peste 66 m“ — prezic, pentru Mexic, antrenorii „uriașilor" atletismului). Halterofilii au deschis, Ia rîndu-le, seria rezultatelor mari — recordul lumii la categoria semigrea întrece recordul suprem de acum .cîțiva ani al „greilor". Piscinele sînt, de asemenea, teatrul unor rezultate de „talie înaltă" (subliniem că pe lista performerilor mondiali ai acestui an se află — ocupînd poziția a patra — și compatriotul nostru Costa, Ia 100 m bras). Sorimerii, ca și cicliștii, au compărut în cadrul cîtorva examene ce au reunit, cu unele excepții, pe viitorii olimpici. Alerta se' simte și în sporturile nautice ; pregătirilor de iarnă, la bacuri, le-au luat locul cursele pe întinsul lacurilor.Cu ocazia unei conferințe de presă, organizată de Comitetul olimpic român, ziariștilor le-a fost înfățișat stadiul în care se află loturile noastre olimpice. In loturi sînt peste 220' de sportivi și sportive ; antrenori, medici și alți specialiști le acordă asistența necesară. Cum startul olimpic este aproape, pregătirile sînt în faza finală. La drept vorbind, n-a rămas' decît să se verifice, în concursuri cu adversari dintre cei mai redutabili — pe cît posibil „aspiranți" la locuri fruntașe la Mexic — forma ce o dețin olimpicii noștri, anticipîndu-se astfel nivelul evoluției la J.O. Căci — deși în ideea inițiatorului Olimpiadelor moderne, la J.O. principalul este să participi — nimănui în lume (sportivi, antrenori, suporteri) nu-i mal este indiferent

de startul de a- la
cum, la ce nivel, ce rezultate se vor obține la marea întrecere.Intr-o anchetă publicată în ziarul nostru la începutul anului, consemnam — pe baza observațiilor unor specialiști direct legați de problemele olimpicilor — o serie de greutăți și anomalii în munca de selecție și de pregătire. lată-ne din nou în situația de a. constata că, în spatele a tot felul de planuri și grafice, continuă să se ascundă o mare doză de auto- liniștire, , de încredere exagerată în

această perioadă — este controlul ce trebuie să-l exercite birourile federale, secțiile tehnice ale C.N.E.F.S., conducerile cluburilor direct interesate.Este alarmant faptul că federația de atletism a cam pierdut din mină controlul pregătirii olimpicilor, că s-a permis fiecărui sportiv să se antreneze cînd și cum crede de cuviință, după metode și concepții proprii. Antrenorul coordonator însuși remarca faptul că în afara planurilor
E

Cunoscutul industriaș italian Angelo Moratti și-a dat demisia de la președinția clubului Internazio- nale Milano. După cum anunță agenția A.N.S.A., este foarte posibil ca noul președinte al clubului să fie dr. I. FRAZZIOLI.
Caraiosifoglu (ultimul — mărșăluitor — are ca antrenor un specialist... în probele de viteză!) etc.In rîndul unor specialiști din atletism se vîntură ideea — ce tinde să capete credit și la unii membri ai altor federații — potrivit căreia retragerea sau capotarea (din diferite motive) a celor mai buni performeri mondiali lasă deschisă lupta pentru întîietate și așa-zișilor sportivi din linia a doua. Intr-adevăr, medalia olimpică de aur la săritura

IN TABĂRA „OLIMPICILOR“

forțele sportivilor și ale antrenorilor, de supraapreciere a posibilităților lor în majoritatea cazurilor pe baza u- nor antecedente chiar și din trecutul mai îndepărtat.Precizăm de la bun început: pentru o parte dintre sporturi, dintre sportivii olimpici (caiac-canoe, scrimă, lupte greco-romane, unele probe din atletism și natație) observațiile specialiștilor federali, obiectivitatea pe care o asigură controalele medico- sportive și rezultatele din cadrul unor confruntări „tari", cu parteneri valoroși din străinătate, converg către una și aceeași concluzie : se muncește cu rîvnă, cu pasiune, cu conștiinciozitate și perseverență. Antecedentele multor olimpici, ca desigur și efortul lor stăruitor din ultima vreme, generează optimism. încredere, speranțe într-o comportare cît mai prestigioasă la Mexic.In acest concert al seriozității și dăruirii totale, la unii olimpici se observă totuși serioase distonante, o stare de neseriozitate, de indiferență, chiar în pregătire. Calitatea instruirii este tributară lipsei de receptivitate față de nou, reflectînd concepții conservatoare. Cu totul insuficient — lucru foarte grav pentru

de pregătire — pe care antrenorii olimpicilor le-au prezentat federației (trebuie spus că la 18 atleți revin 15 antrenori !) — nu a prea avutx posibilitatea să constate personal în ce măsură cele stabilite (teoretic fundamentate) sînt sau nu aplicate. Există temeri că și putinele șanse ale atle- ților noștri la J.O. vor fi serios diminuate, dacă descentralizarea antrenamentelor va fi continuată.Atrage totodată atenția că pe lista selecționabililor se găsesc încă sportivi care nu confirmă această încredere. această răspundere. De vreo doi ani, Vamoș este într-un vizibil regres; uneori starea sănătății, cîteva accidentări la antrenamente sau la concursuri nu i-au permis să revină la o formă superioară. Proba de 3 000 m obstacole, căreia i s-a dedicat în ultima vreme, este o probă dură, soli- citînd înainte de toate o sănătate perfectă, o rezistență solidă. In 1967, ultimul an preolimpic. cea mai bună performanță a sa nu-1 situează nici măcar pe locul 40 în Europa. A- celeași îndoieli există și în privința posibilităților de nivel olimpic ale altor atleți și atlete, cum ar fi: Ana Sălăgean, Valeria Bufanu, Leonida

I

în înălțime bărbați, de pildă, o vizează, după retragerea fortuită a lui Brumei, mai mulți săritori din plutonul ce-1 secondau altădată. Dar se poate ca, în selecție, să se mizeze pe faptul că toți concurenții valoroși vor capota subit la startul olimpic?Este de observat că și la alte sporturi loturile sînt „umflate", cuprind elemente care — în ciuda unor rezultate la timpul lor valoroase — nu pot emite nicidecum pretenții la nivelul extrem de înalt al „olimpiadei mexicane". Are oare sens să se cheltuiască importante sume valutare pentru sportivi ale căror rezultate mediocre și nivel de pregătire îi exclud de la selecție ? Prin comportarea lor submediocră, prin lipsa oricărei perspective, cicliștii s-au autoexclus. Cum rămîne însă cu o serie de înotători, de boxeri, canotori, luptători de libere, voleibaliști, cu poloiștii (acei „copii miraculoși", acum îmbă- trîniți, de la care se tot așteaptă performanțe... de peste un deceniu)? Este cunoscut că, din păcate, la edițiile trecute ale J.O. a existat părerea că olimpiada este un prilej de excursie oferit ca recompensă pentru merite sportive din trecut, pentru „buna purtare" manifestată

Pe
se 
de 
iar 
de
nea dl. Haakon Borde, de la Consiliul 
norvegian al exportului — se găsesc 
1 700 de companii, care asigură 20 la 
sută din totalul producției industriale a 
Norvegiei. Circa 43 la sută din marea 
flotă comercială a țării îți are ca port 
de origine Oslo. In genere, portul cu
noaște o intensă activitate, prin rada

fată de federațiile respective. Este normal și de înțeles că lotul trebuie să includă sportivii cei mai buni, ale căror posibilități verificate îndreptățesc ipoteza unei clasificări onorabile. După cum la fel de normal este ca din lot să facă parte și unii tineri sportivi capabili de rezultate surpriză sau cărora participarea le-ar fi utilă pentru îmbogățirea experienței în perspectivă.Este timpul să' se încheie cu ficțiunile și să se facă de îndată conturile cu seriozitate. In loturile pentru Mexic să rămînă doar elita sportului nostru, doar acei sportivi care, prin valoarea pe care o au la ora actuală, se anunță capabili să ocupe locuri o- norabile. Anticipările să aibă la bază potențialul evident al fiecăruia, nu statistici și calcule, nu pronosticuri hazardate. Federațiile, C.O.R. ar trebui să se intereseze mai mult dacă atleții au sau nu toate condițiile necesare de lucru (pista de tartan este încă în, stadiu de experimentare, la stadionul „Republicii" administrația deschide cînd vrea magazia cu materialul sportiv, clubul „Dinamo" nu are — se zice — fonduri pentru amenajarea unei piste de a- runcări etc.). Cum s-a ajuns și cine răspunde că trăgătorii de talere n-au nici la această dată „muniția" necesară, că o serie de antrenori manifestă indulgentă, cocoloșesc (deci încurajează) chiulul de Ia pregătire ? De ce — așa cum constată însăși conducerea C.O.R. — educația unor sportivi, atitudinea lor fată de pregătirea și trecerea examenului olimpic Iasă încă serios de dorit ? Rezolvarea unor astfel de probleme întîrzie în mod nepermis. Perioada actuală este pentru olimpicii noștri extrem de Importantă; orice greșeală, orice ezitare orice întîrziere în planificarea și desfășurarea antrenamentelor, a concursurilor de verificare poate da peste cap o muncă de ani de zile, poate rata finalmente un rezultat valoros la Olimpiadă.Așa cum s-a menționat și cu alte prilejuri, așa cum am consemnat și noi în amintita anchetă pe aceeași temă, așa cum de altfel se procedează mai peste tot în sportul internațional, în partea finală a pregătirii olimpicilor, cînd „se cizelează medaliile", se impune o muncă de coordonare, un control permanent, o îndrumare promptă și eficientă. A se renunța la serviciile unui colectiv de coordonare — a cărui necesitate am mai subliniat-o — „stat major" absolut trebuincios în aceste ultime săptămîni dinaintea J.O., înseamnă a exagera ca și la Tokio: atunci cu centralizarea excesivă, acum cu descentralizarea totală, ca la atletism.
Ion DUMITRIU



PRESA FRANCEZA dintre Hanoi și Washington

la O.N.UDESPRE VIZITA
PREȘEDINTELUI DE GAULLE ai P. C. R.

viața internațională
BELGRAD

Vizita delegației

de activiști

După primele zile ale convorbirilor Activitate multilaterală

IN ROMÂNIA

pre-de
PARIS 16. — Trimisul special A- gerpres George Davidescu transmite : Presa pariziană contiiiuă să acorde spații ample vizitei ședintelui Franței, CharlesGaulle, în România. După ce subliniază că este pentru prima -oară cînd șeful statului francez se a- dresează Marii Adunări Naționale, trimișii speciali ai ziarului „Le Figaro" citează din cuvîntarea președintelui Franței pasajele referitoare la dezvoltarea prieteniei tradiționale dintre România și Franța, la necesitatea stabilirii unei înțelegeri între toate națiunile europene și rolul României și Franței in această privință.'In corespondență se scot în evidență cordialitatea și atmosfera de înțelegere deosebită care au domnit în convorbirile conducătorilor României și Franței..,In relatarea trimisului special al ziarului „L’Aurore" se relevă primirea făcută președintelui Franței la Marea Adunare Națională. Ziarul își exprimă părerea că generalul de Gaulle este mulțumit de modul în care se desfășoară vizita, datorită căldurii cu care este în- tîmpinat și spiritului destins în care se desfășoară întrevederea.Zjarul „L’Humanite" a publicat o corespondență de la trimișii săi speciali în care se arată că vizita
DAHOMEY

Militarii
și alegerile

La o săptămîna după anunțarea rezultatelor scrutinului din Dahomey, actualul șef al statului, lt. colonelul Alphonse Ally, a declarat că alegerea în funcția de președinte a dr. Basile Adjou „nu va fi validată". Este știut că, preluînd puterea în decembrie anul trecut, actuala echipă militară a promis să se retragă după alegerea u- nui președinte civil. Dr. Adjou a obținut 84 la sută din sufragiile exprimate. Refuzînd să recunoască valabilitatea alegerilor, autoritățile militare arată că majoritatea obținută de Adjou este, de fapt, fictivă, pentru că din 1,1 milioane de alegători înscriși în listele electorale s-au prezentat în fața urnelor numai 27 la sută. Rezultă, așadar, că pentru dr. Adjou au votat mai puțin de un sfert din totalul alegătorilor, ceea ce a dat posibilitate comitetului militar să nu-i valideze desemnarea. Aceasta înseamnă amî- narea scadenței pentru cedarea puterii unui guvern civil.Formarea unui asemenea guvern se dovedește a fi un lucru greu, în condițiile cînd comitetul militar a exclus de pe lista candidaților la funcția de președinte pe toți foștii politicieni înlăturați de la putere, în urma celor patru lovituri de stat care au avut loc în Dahomey în decursul ultimilor ani. Potrivit ziarului „Le Monde", dezinteresul alegătorilor daho- meyeni pentru recentele alegeri prezidențiale s-a datorat, în bună parte, apelului de boicotare a scrutinului, lansat de către foștii președinți. Atitudinea intransigentă adoptată de către militari față de ei, precum și față de foștii lor colaboratori le-a dat acestora un plus de popularitate. „Fieful lor e- lectoral din nordul și sudul țării le-a rămas ziarul.Menținîndu-și îngădui foștilor participe la viața politică, guvernul militar se va vedea în situația de a nu-și putea îndeplini propria sa proclamație, care prevede să se cedeze puterea unui guvern civil, pînă la 17 iunie. Analizînd situația confuză, creată în Dahomey, revista „Jeune Afrique" nu exclude „eventualitatea unei contralovi- turi de stat".Știri de ultimă sindicatele din hotărît, începînd clanșarea unei greve generale de 48 de ore în semn de protest împotriva „blocării proceselor care trebuie să permită întoarcerea la legalitate" în a- ceastă țară. La Cotonou, capitala Dăhomeyului, situația s-a agravat. Consiliul de Miniștri a publicat un comunicat în care se spune că aceste greve ,.nu sînt fondate pe vreo revendicare profesională și, ca atare, guvernul nu va tolera nici o agitație de natură să ducă la perturbarea ordinii publice".
Augustin BUMBAC

generalului de Gaulle pentru fiecare parte o expune liniile mari ale terne, de a preciza sensul acordat întîlnirii celor doi șefi de state.Ziarele „Le Monde", „La Croix", „France-Soir", „Paris Presse l’In- transigeant", care au apărut joi după-amiază, fac o trecere în revistă a manifestărilor care au marcat vizita generalului de Gaulle în ziua de miercuri, anunțînd plecarea oaspeților spre Craiova, unde „vizitează realizări industriale dintre cele mai remarcabile ale României", apreciază ziarul „La Croix".Reflectînd în mai multe emisiuni aspecte ale prezenței președintelui Republicii Franceze. Charles de Gaulle, și a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, la Craiova, posturile de radio franceze au relevat primirea călduroasă făcută de populație conducătorilor de stat francezi și români. Posturile de radio au caracterizat Craiova drept zonă pilot a dezvoltării economice a României și a cooperării tehnice româno-franceze. Prin transmisiunile prin cablu au fost redate fragmente din cuvîntările rostite de Nicolae Ceaușescu și generalul de Gaulle.Televiziunea franceză a transmis imagini de la sosirea la Craiova a președintelui Republicii Franceze și a președintelui Consiliului de Stat al României, relevînd în comentarii că o mulțime entuziastă i-a înconjurat cu deosebită căldură. în imagini au fost prezentate traseul străbătut de la aeroport, vizita la uzinele „Electropu- tere", precum și aspecte de la mitingul din Piața Unirii. Televiziunea franceză a transmis, în direct, cuvîntările rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu și generalul de Gaulle în fața miilor de partici- panți la adunarea populară de la Craiova, scoțînd în evidență aprobarea entuziastă cu care toți cei prezenți au salutat în repetate rânduri cuvintele celor doi conducători de state.

a constituit ocazie de a politicii ex-

BELGRAD 16. — Corespondentul Agerpres N. Plopeanu transmite i Miercuri — ultima zi a vizitei în capitala Republicii Socialiste Croația — delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de Gheorghe Pană, prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., a avut convorbiri cu Pero Pirker, președintele Conferinței orășenești Zagreb a Uniunii Comuniștilor.Seara, delegația română s-a înapoiat la Belgrad.In cursul zilei de joi, membrii delegației au vizitat . comunitatea pentru învățămînt și cultură a orașului Belgrad și au avut convorbiri la C.G. al Uniunii Comuniștilor din Serbia cu Radoslav Ratkovici, președintele Comisiei pentru cultură, învățămînt și știință.După-amiază,- ambasadorul României la Belgrad, Aurel Mălnă- șan, a oferit un cocteil. Au participat Budislav Șoșkici, membru al Comitetului Executiv al C.C. al U.C.I., Drago Kunț, președintele Comisiei pentru relații externe C.C. al U.C.I., și alți activiști C.C. al U.C.I.

fidel", relevărefuzul de a guvernanți să

oră anunță că Dahomey au de joi, de-

S.U.A. evită problema care 
constituie scopul Intilnirii
PARIS 16. — Corespondentul A- gerpres Al. Gheorghiu transmite: După convorbirile de miercuri dintre delegațiile Republicii Democrate Vietnam și Statelor Unite ale Americii, observatorii apreciază că pozițiile celor două părți sînt încă departe una de cealaltă.în cercurile ziaristice de la Paris este aproape unanimă impresia că prim'a și cea mai importantă remarcă ce se desprinde în urma celor două zile de convorbiri este că delegația americană evită să a- bordeze unica problemă, care constituie scopul întîlnirii: încetarea necondiționată și totală a bombardamentelor americane și a tuturor celorlalte acte de război împotriva R. D. Vietnam. Este firesc ca numai după soluționarea acestui punct să înceapă discutarea altor probleme interesînd cele două părți.Deși S.U.A. nu au făcut decît să „limiteze" bombardamentele asupra R. D. Vietnam, totuși R. D. Vietnam a acceptat să discute cu delegația americană la Paris, dînd dovadă de bunăvoință.încercînd să se eschiveze de la abordarea adevăratei probleme, Averell Harriman a făcut o serie de „propuneri" lăturalnice. Astfel, el a propus „respectarea zonei demilitarizate", deși S.U.A. sînt cele cară nu o respectă, bombardînd,satele din această zonă" și săvîrșind alte acte de război. Americanii sus-

Semnarea
noului tratat
de prietenie
urigaro-polon
BUDAPESTA 16. — Corespondentul Agerpres Al. Pintea transmite : La Budapesta a fost semnat joi un nou tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Populară Ungară și Republica Populară Polonă.

Moment de tensiune

frontiera te- Gibraltarul măsură din restricții im-
Hotărîrea guvernului spaniol, anunțată săptămîna trecută, de a închide restră cu — ultima seria depuse Gibraltarului de autoritățile de la Madrid — a produs o vădită agitație în cercurile oficiale britanice.După cum e cunoscut, problema Gibraltarului constituie de multă vreme sursa u- nor disensiuni anglo- spaniole. Noua hotărîre a Madridului (prin care numai cei cinci mii de muncitori spanioli care lucrează în Gibraltar, precum și, după caz, unii civili care vor să intre în Spania, vor putea trece frontiera) a „coincis* cu începerea convorbirilor dintre primul-ministru al Gibraltarului, Joshua Hassan, cu reprezentanții thului vorbirile, la care partea britanică e reprezentată de lordul She- perd, ministru de stat, au loc la cererea guvernului Gibraltarului și preced „conferința constituțională" din iunie, prin care Gibraltarul vrea să-și înlocuiască statutul de colonie britanică cu o formă de relații constituționale cu Anglia. Potrivit Unor observatori occidentali, hotărîrea autorităților de la Madrid ar fi menită tocmai să influențeze „convorbirile constituționale" preliminare. Faptul este subliniat de altfel de declarațiile ministru-

lui de externe al Angliei, Michael Stewart, făcute în Camera Comunelor, potrivit cărora noua măsură a Madridului nu are nici o justificare și torpilează posibilitatea u- nei soluții acceptabile pentru locuitorii micii colonii și convenabilă atît Spaniei cît și gliei.Dezbaterile din mera Comunelor legătură cu decizia guvernului spaniol au prilejuit o unitate vădită de vederi între laburiști Ministrul pentru blemele wealthului, Thomson, a arătat că Gibraltarul va fi „protejat și sprijinit, . oricare ar fi amenințările spaniole „Anglia nează să «stînca», populația își va exprima dorința expresă în acest sens*. Fostul prim-mi- nistru Douglas Home a exprimat sprijinul opoziției parlamentare față de poziția care o adoptă nul britanic în tă problemă.în anumite politice din Anglia se vorbește chiar despre unele măsuri ce ar putea fi întreprinse împotriva Spaniei ca: frînarea călătoriilor în Spania ale turiștilor britanici, retragerea permiselor muncitorilor spanioli care trec zilnic frontiera spre Gibraltar sau chiar rechemarea ambasadorului englez de la Madrid. Deși aceste

An-Ca- în
și opoziție, pro- Common- Georgo

posibilități, comentate în presă, sînt interpretate de unii vatori britanici flectînd mai fermitate dinAngliei cu privire la Gibraltar, poziția oficială a guvernului englez lasă totuși să se înțeleagă că nu se va merge atît de departe. E drept că ministrul de externe, Michael Stewart, l-a convocat pe ambasadorul spaniol la Londra pentru a-i adresa un protest în legătură cu ultimele măsuri adoptate de autoritățile de la Madrid, dar, cum apreciază ziarul „Le Monde", nu poate fi vorba de măsuri economice cu caracter restrictiv împotriva Spaniei, ci numai de „mărirea substanțială a ajutorului economic și financiar acordat coloniei, pentru a-i permite să se dezvolte cît mai independent". Și cotidianul londonez „Times" relevă că „Marea Britanie nu se ailă într-o situație potrivită pentru a întreprinde asemenea acțiuni de represalii*. „Orice fel de boicot comercial față de Spania este exclus — scrie „The Guardian*. Marea Britanie ar trebui să găsească noi piețe pentru mărfurile sale, dacă acestea ar înceta să mise înToate deschis re dosarul diferendului anglo-spaniol cu privire la Gibraltar.

obser- ca re- multă partea

® Discuțiile din Adunarea Generală în problema 
Africii de Sud-Vest ® Consiliul economic și social 
dezbate proiectul Declarației cu privire la dezvol

tarea socială

In legătura 
cu situația 
din Orientul 
ApropiatNEW YORK 16 (Agerpres). — Gunnar Jarring, reprezentantul special al O.N.U. în Orientul Apropiat, a sosit miercuri la New York pentru a raporta secretarului general al O.N.U., U Țhant, asupra misiunii sale și a continua consultările cu reprezentanții la O.N.U. ai Izraelului și țărilor arabe.Corespondentul de la Națiunile Unite al agenției Reuter, citind surse autorizate arabe, menționează că Jarring a obținut acceptarea, rezerve, din partea daniei a rezoluției Securitate, care i-a lui mandat. Surse nunțat că Izraelul rîndul lui. această rezoluție, mentul, adoptat în unanimitate la 22 noiembrie anul trecut de Consiliul de Securitate, se pronunță în favoarea unei reglementări politice în Orientul Apropiat, bazată pe retragerea trupelor izraeliene din teritoriile ocupate si garantarea unor frontiere sigure în spatele cărora toate țările din regiune să poată trăi in pace.Surse informate de la O.N.U. au anuntat că ambasadorul R.A.U., Mohammed Awad el-Kony, și ambasadorul Izraelului, Yosef Tekoah, vor conferi, separat, cu Jarring în următoarele zile. Nu se știe încă dacă a- ceste convorbiri vor duce la tratativele „indirecte", despre care se afirmă în cercurile O.N.U. că se vor desfășura la sediul Națiunilor Unite sub auspiciile lui Gunnar Jarring.CAIRO 16 (Agerpres). — în obișnuita conferință săptămînală de presă, purtătorul de cuvînt oficial al guvernului egiptean, Hassan El-Za- yat, a subliniat miercuri: că. R.A.Ub depune toate eforturile în vederea obținerii unei soluționări pașnice și politice a crizei din Orientul Apropiat. în cazul cînd nu vom reuși să obținem o asemenea soluționare, a arătat în continuare El-Zayat, aceasta nu va însemna nicidecum că ne vom împăca cu situația creată.

fără Egiptului și Ior- Consiliului de acordat actualul izraeliene au a- a acceptat, la Docu-

țin apoi că trebuie să se respecte acordurile de la Geneva din 1962 referitoare la Laos. Or, tocmai forțele americane sîht cele care violează zilnic frontierele Laosului. La fel de neconvingătoare apare și propunerea americană ca cele două părți blic respectarea Cambodgiei. Se știe nara a declarat că gritatea teritorială și independența Cambodgiei, în timp ce S.U.A. să- vîrșesc violări ale frontierei acestei țări.Observatorii politici apreciază că așa-numitele „similitudini" ale u- nor poziții, despre care a vorbit miercuri Harriman, sînt doar o a- parență deoarece americanii nu fac decît să vorbească despre aceste lucruri. în consecință, deși S.U.A. își mențin poziția anterioară, caută acum să impună condiții celeilalte părți. Propunerile făcute miercuri de Harriman sînt menite să apară ca un act de bunăvoință, însă în realitate ele urmăresc să camufleze lipsa de bunăvoință a S.U.A. care caută să evite tema principală a întîlnirii de la Paris. Unul din ziarele pariziene, „Les Echos", aprecia că „americanii vorbesc despre orice, cu excepția încetării totale a bombardamentelor, care face subiectul oficial al întîlnirii".Numeroși comentatori de presă aflați la Paris apreciază că delegația americană urmărește de fapt nu realizarea primului pas spre rezolvarea problemei vietnameze — încetarea totală și necondiționată a bombardamentelor și a celorlalte acte de război împotriva R. D. Vietnam — ci a acceptat convorbirile numai în scopuri propagandistice.Din unele declarații ale corespondenților prezenți a reieșit că reprezentanții Statelor Unite ar fi dispuși să rămînă la această conferință „chiar și pînă din S.U.A.". (Poziția delegației R. este fermă : „Luptăm cîmpul de bătălie. Sîntem la fel de serioși în convorbirile noastre de aici", a declarat purtătorul de cuvînt al delegației R. D. Vietnam, Nguyen Van Sao.Următoarea întîlnire a celor două delegații urmează să aibă loc sîmbătă. ,

să anunțe pu- independenței că R. D. Viet- respectă mte-

la alegerileD. Vietnam serios pe

NEW YORK 16 — Trimisul special Agerpres N. Ionescu transmite': Problema Africii de Sud-Vest continuă să se afle în centrul atenției Adunării Generale a O.N.U. în ședința plenară de miercuri după- amiază au luat cuvîntul reprezentanții Canadei, Malayeziei, Pakistanului și Filipinelor.Nota dominantă constituit-o și în preocuparea față în urma refuzului Republicii AfricaneAdunării Generale cu privire la acest teritoriu. Partieipanții la dezbateri au subliniat necesitatea găsirii celor mai eficiente mijloace pentru a se • asigura respectarea dreptului inalienabil al poporului din Africa de Sud- Vest la libertate și independență. .Dezbaterile au continuat joi dimineața prin intervențiile reprezentanților Camerunului și Albaniei.Ambasadorul Camerunului, Michel Njine, a subliniat că „se alătură celor care au denunțat guvernul sud- african nu numai pentru că a ignorat hotărîrile O.N.U. cu privire la Africa de Sud-Vest, dar și pentru că a sfidat Carta Organizației Națiunilor Unite". „Prin politica sa de represiune, a adăugat vorbitorul, Africa de Sud violează Declarația drepturilor omului".Sokrat Plaka, reprezentantul Albaniei, a condamnat cu asprime „politica de dominație colonială și de apartheid promovată de Republica Sud-Africană, în ciuda numeroaselor rezoluții adoptate de O.N.U. în această problemă". El a subliniat că guvernul de la Pretdria „a putut să continue ocuparea ilegală a teritoriului Africii de Sud-Vest numai datorită sprijinului forțelor colonialiste și imperialiste".

a intervențiilor a această ședință de situația creată Sud- de a îndeplini hotărîrile

★Națiunilor Unite se aceste zile și lucrările Astfel,La Palatul desfășoară în altor organisme ale O.N.U. în cadrul sesiunii Consiliului economic și social au început, la 15 mai, dezbaterile pe marginea proiectului Declarației cu privire la dezvoltarea socială. Acest document, care se înscrie printre inițiativele de deosebită importantă întreprinse în cadrul O.N.U., a fost elaborat de comisia pentru dezvoltarea socială, din care fac parte 32 de state, printre care și România,Proiectul declarației consfințește o serie de principii de însemnătate vitală pentru continua înaintare a popoarelor pe calea progresului social. Astfel, el proclamă dreptul tuturor oamenilor și al tuturor popoarelor de a se bucura de roadele progresului social și îndatorirea lor de a contribui la aceasta ; reafirmă suveranitatea permanentă a fiecărei națiuni asupra resurselor sale naturale; scoate în evidentă faptul că independența națională este o condiție fundamentală a progresului social ; subliniază că dezvoltarea socială im-

pune folosirea deplină a resurselor umane și eliminarea tuturor formelor de inegalitate, exploatare, colonialism și rasism ; arată că sporirea venitului național și repartiția echitabilă a acestuia sînt condiții esențiale ale progresului social.Potrivit recomandărilor comisiei, acest proiect urmează să fie trimis tuturor statelor membre ale O.N.U. pentru o examinare aprofundată și va fi de-a rale.De al O.N.U. de la New York se desfășoară lucrările Comitetului special pentru aplicarea Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale. Unul din organismele acestui comitet examinează în prezent situația din Insulele Bermude. în cadrul dezbaterilor a fost exprimată îngrijorarea în legătură cu evoluția situației din atest teritoriu și au fost dezaprobate acțiunile puterii administrante (Marea Britanie), care a decretat starea de urgență și a trimis trupe în Insulele Bermude. Partieipanții la lucrări au subliniat necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru ca Declarația cu tei fie

prezentat spre adoptare la cea23-a sesiune a Adunării Gene-asemenea, la cartierul general

privire la acordarea independen- țărilor și popoarelor coloniale să aplicată si în acest teritoriu.
ÎNTREVEDERI

ALE PREȘEDINTELUI; 
ADUNĂRII GENERALE

\a
NEW YORK 16. (Agerpres) Președintele celei de-a 22-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, a avut la Palatul Națiunilor Unite din New York noi întrevederi consacrate examinării problemelor privind lucrările actualei sesiuni reluate.Astfel, președintele Adunării Generale a avut convorbiri cu . lordul Caradon, reprezentantul permanent al Marii Britanii, președintele Consiliului de Securitate pe luna în curs, ambasadorul El Kony, reprezentantul permanent al Republicii Araba Unite, ambasadorul Yosef Tekoah, reprezentantul permanent al Iziae- lului, ambasadorul El-Farra, reprezentantul permanent al Iordaniei, ambasadorul Ahmed Benhima, • reprezentantul permanent al Marocului, și ambasadorul Privado Jimenez, locțiitor al reprezentantului permanent al Filipinelor, președintele pe luna în curs al grupului statelor afro-asiatice.

agențiile de presă transmit:
Comandamentul suprem al Frontului Național de Elibe

rare din Republica Populară a Yemenului de sud a declarat că elementele rebele care s-au infiltrat în țară au intenționat transformarea acesteia într-o „mare de sînge". Comunicatul relevă că în acțiunile elementelor rebele au fost implicați unii membri ai Comandamentului Suprenj. Aceștia sînt acuzați de a fi operat arestări ilegale și de a fi încercat să distrugă prin violență F.N.E., armata, poliția și alte instituții statale. Comunicatul arată că unități ale armatei au fost trimise către provincia Abyan, unde au fost angajate lupte cu forțele rebele.
La o conferință de presă, ce a avut loc la Berlin, un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Germane s-a referit la intenția de a se organiza la 18 mai în B. F. a Germaniei și în Berlinul occidental „Ziua P.N.D." (Partidul național-democrat — de factură neonazistă), calificînd-o drept o gravă provocare. Această acțiune constituie o amenințare la adresa securității europene, a spus el. Purtătorul de cuvînt a subliniat că organizarea unei astfel de manifestații în Berlinul de vest, care este o entitate politică independentă, constituie o încălcare a principiilor acordului de la Potsdam
Autoritățile vest-berlineze au hotărît joi să zădărnicească intențiile Partidului național-democrat (P.N.D.) de extremă dreaptă de a deschide o campanie pentru înscrierea de noi membri cu prilejul „Zilei P.N.D." — anunță agenția U.P.I. Primarul adjunct al Berlinului occidental, Kurt Neu-

american „Swordfish" — se arată în declarație —• demonstrează clar pericolul pe care îl creează ancorarea unor astfel de nave.
La invitația C.C. ai P.C.U.S., la Moscova a sosit o delegație a Partidului social-democrat din Finlanda, în frunte cu președintele partidului, Rafael Paasio.
La ședința Comisiei mixte 

iugosiavo-ungare de colabo
rare economică, care a avut loc la Belgrad, au fost discutate cele mai rării cial, rior, trial tiuni financiare.

importante probleme ale colabo-, dintre cele două țări și, în spe- probleme privind comerțul exte- colaborarea în domeniul indus- și agricol, precum și unele ches-

Dan MUNTEANU

Commonweal- britanic. Con-
pe guvei- aceas-

și că nu intențio- părăsească decît dacă teritoriului

mai fie tri- Spania*. acestea lasă •în continua-

cercuri
în

bauer, care a anunțat hotărîrea de a interzice „Ziua P.N.D.", a precizat că această hotărîre a fost determinată de protestele populației vesț-berlineze și de temerile că proiectata întrunire va antinaziști. prilejui ciocniri între membrii P.N.D. și
ciclonuluiasupra coastei

Potrivit statisticilor americane, în perioada 1 ianuarie — 11 mai a.c., în Vietnamul de sud au fost uciși 22 951 militari din rîndul trupelor S.U.A., iar 141 394 au fost răniți.
fotografie — un elicopter american doborît de forțele patriotice în zona Quang

La Praga a avut loc ieri o a- dunare festivă cu prilejul sărbătoririi a 100 de ani de la așezarea pietrei fundamentale a Teatrului Național din capitala Cehoslovaciei. Au participat L. Svoboda, președintele R. S. Cehoslovace, A. Dubcek, prim-secietar al C.C. al P.C.C., J. Smrkovsky, președintele Adunării Naționale, oameni de cultură și artă, artiști de frunte ai Teatrului Național. Alexander Dubcek a rostit o cuvîntare. Creația artistică, a spus vorbitorul, trebuie să reflecte preocupările poporului, să a- jute la dezvoltarea a tot ce este măreț și progresist.
1 700 oameni de știință ja

ponezi au dat publicității o declarație, cerînd autorităților să interzică staționarea navelor atomice a- mericane în porturile Japoniei. Recentul incidenti din portul Sasebo, în apele căruia a fost detectată o radioactivitate neobișnuit de ridicată, ca urmare a vizitei submarinului nuclear

Ca urmare a care s-a abătut recent de sud-vest a Birmaniei și-au pierdut viața peste 800 de persoane — transmite agenția United Press International. A avut de suferit mai a- les orașul Akyab, unde din 20 000 clădiri existente au rezistat numai 150.
Japonia a reușit pentru pri

ma oară să producă pluto- 
niu-239 — a anunțat joi Institutul de cercetări în domeniul energici atomice al Japoniei. Purtătorul de cuvînt al institutului a subliniat în același timp că Japonia nu intenționează să utilizeze tru fabricarea de plutoniu-239 pen- bombe atomice.

s-a anunțat întîlnire dintre re-La Ankara că cea de-a treia prezentanții guvernelor Turciei și Greciei, în vederea reglementării problemelor bilaterale aflate în suspensie, va avea loc la 20 mai la Viena.
cu o producție 
731 OOO tone

de(în peZambia, 
cupru de 1967), a depășit Chile și a trecut locul trei în lume în acest domeniu, după S.U.A. și U.R.S.S. Producția obținută de Chile în 1967 s-a ridicat la aproximativ 729 000 tone.

Grevă în Uruguay. Peste 200 000 de muncitori și funcționari ai instituțiilor și întreprinderilor de stat din Uruguay au declarat miercuri o grevă generală de 48 de ore. Greva â fost declanșată la chemarea Convenției naționale a muncitorilor din Uruguay, care, într-o petiție adresată guvernului, a formulat o serie de revendicări referitoare la îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale muncitorilor.
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