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teste un nou

DUPĂ 4 LUNI
V

ancheta economică Sporește exportul

Luni la amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., împreună cu tovarășii 
Emil Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., și Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația Partidului Socia
list din Chile formată din tovarășii 
Luis Jerez, secretar general adjunct 
al P.S.C., membru al Comisiei 
Politice a C.C. al P.S.C., Jaime 
Suarez și Mario Olea, membri ai 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist din Chile.

A participat tovarășul Mihail 
Florescu, membru al C.C. al P.C.R.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă tovără
șească, de caldă prietenie, a avut 
loc un schimb reciproc de informa
ții asupra activității celor două par
tide și au fost abordate probleme 
privind situația internațională ac
tuală, mișcarea muncitorească și 
democratică internațională și rela
țiile dintre cele două partide și 
țări.

debut pe

industriei
AVANSURI Șl RESTANTE

de autocamioane
și autoturisme

REALIZAREA de teren
românești

Cu privire la vizita delegației 
Partidului Socialist din Chile

românești
REPORTAJ DE LA 

HUNEDOARA

4 Investițiile prevăzute de planul de stat
> pe 1968 sînt decisive pentru reali-
< zarea obiectivelor actualului plan cinci- 
4 nai. Din datele centralizate, de care dis-
> punem, se desprinde că în perioada ia-
< ntiarie—aprilie a. c. s-a realizat 27,6 la
> sută din volumul investițiilor economice
< și social-culturaie planificate pe acest an
< și 29,3 la sută din volumul total al lu-
> crărilor de construcții-montaj. Acest ritm 

de îndeplinire a planului de investiții
< este superior celui obținut în perioada

corespunzătoare a anilor precedenti : 25 
Ia sută în 1967 și 23 la sută în 1966. Cu 
atît mai meritorii sînt realizările din a- 
ceste prime patru luni ale acestui an, 
cu cît volumul lucrărilor de investiții 
realizate este mai mare, față de aceeași 
perioadă a anului trecut, cu 22,6 la sută 
pe total și cu 21,9 la sută la construc- 
ții-montaj. Este, fără îndoială, un succes 
de seamă tuturor factorilor care

concură la înfăptuirea programului de 
investiții.

In ancheta noastră ne-am propus însă 
să privim dincolo de rezultatele medii, 
pozitive în ansamblul lor, să vedem care 
sînt mărimile reale ale elementelor care 
Ie compun. Pentru că, alături de nume
roase șantiere unde lucrările s-au desfă- 
șurat in ritm intens, fiind în avans față 
de grafice, există altele care au înregis
trat rămîneri în urmă. De asemenea, sînt 
șantiere unde realizările valorice nu își 
găsesc întru totul corespondența în evo
luția stadiilor fizice, unde termenele de 
intrare în funcțiune a obiectivelor sau 
capacităților de producție au expirat, sau 
se apropie și nu au fost create toate con
dițiile pentru respectarea lor. Am exa
minat, în aceste diferite ipostaze, activi
tatea a patru șantiere de investiții in
dustriale din județele Brașov, Satu Mare, 
Argeș și orașul București. Constatările 
sînt relatate în pag. a IlI-a.
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în Republica Socialistă România

anchetă socială

globale, deplin ansam- condu- cînd fabrică

au semnalat că se petrec grave nereguli, forurile respective nu s-au prea grăbit să le dea atenție.Nici un control cit de cît serios — mai ales în privința administrării bunurilor atît de „tentante" produse de această întreprindere — n-a tulburat liniștea directorului și a colaboratorilor săi cei mai apropiati. Directorul tehnic Ion Topoleanu, din Direcția Generală Lînă-Mătase

cap, diferitele foruri care răspund de activitatea a- cestui colectiv s-au mulțumit cu imaginea liniștitoare sugerată, de cifrele considerîndu-Ie pe edificatoare pentru blul activității de cere. Chiar atunci unele glasuri din

Schela Moreni. Intervenție la sonda 315Foto : M. Cioc

)

Ritm iratens

moelectrice
de la Deva

DEVA. — Pa șantierul cen
tralei termoelectrice de 800 
megawați de la Deva a înce
put glisarea coșului de fum, a 
cărui înălțime finală va avea 
220 metri. El va fi cel mai 
mare obiectiv de acest fel din 
țară. Coșul este destinat pri
melor două grupuri turboge- 
neratoare ale centralei. La 
înălțarea lui se folosesc me
toda turnării în cofraje glisan
te și alte soluții constructive 
menite să asigure scurtarea 
duratei lucrărilor și reducerea 
cheltuielilor de execuție.

(Agerpres)

(

Autocamioanele și autotu
rismele de teren realizate de 
industria noastră sînt tot 
solicitate peste hotare, 
intermediul întreprinderii
mânești de comerț exterior 
„Auto-Tractor*, recent au fost 
exportate aproape 600 de 
autocamioane „Carpați' de 3 
tone, „Bucegi' de 5 tone, S.R.- 
113 și autocamionete tip 
T.V.-41 C în R. P. Chineză, 
Cehoslovacia și Pakistan. Cir
ca 600 de autoturisme de teren 
M-461 au fost trimise unor par
teneri din Albania, Cehoslova
cia și R. D. Germană.

Noi contracte prevăd livra
rea în Columbia, R. P. Chi
neză, Grecia și R. D. Germană 
a altor aproape 2 000 de auto
turisme de teren M-461 și auto
utilitare.

(Agerpres)

A*

oricărei gestiuniQ
Să ne imaginăm că am avea de-a face cu o întreprindere sau o instituție ideală : toate sectoarele și serviciile au fost încadrate intr-o „organigramă" perfectă ; personalul a fost selectat după prescripțiile celor mai moderne „profe- siograme" ; sarcinile au fost repartizate în modul cel mai rațional si cu maximum de precizie. Reprezintă oare toate acestea suficiente garanții că activitatea se va desfășura cu întreg randamentul scontat ? Practica demonstrează că nu. Lipsește o garanție esențială, o verigă indispensabilă : controlul!— Dacă asupra altor funcții și atribuții care alcătuiesc sfera muncii de conducere mai există încă anumite controverse referitoare la justificarea sau conținutul lor, — declară dr. C. Botez, șeful sectorului de psihologie a muncii de la Institutul de psihologie al Academiei — una singură întrunește a- deziunea unanimă a specialiștilor în „management" (știința conducerii) : funcția controlului. 

Evident că nu se poate 
concepe conducere și ad
ministrare, la orice nivel, 
fără urmărirea modului 
citi se traduc în practică obiectivele activității. Axio- și totuși realitatea nu întotdeauna este înțeles și în- în lum’na unei nrecîse și unitare, îătaare
mat'? — arată că controlul făptuit concep*!’ coresoun: lor economiei și claie moderne ; exercită încă în locuri empiric și baza unei telmo'ogii nrec3- 
se de control, elaborată științific. în raport cu specificul fiecărei ramuri de activitate, al fiecărei probleme supuse analizei.Lăsînd la o parte aspectele pur tehnice, ne interesează în cuprinsul prezentei anchete cîteva probleme de însemnătate principială, privite îndeosebi din unghiul psihosocial : 
care este aria de exercitare 
a controlului ? Ce îi asi
gură operativitatea și efi
ciență ? în ce măsură con
tribuie controlul la o cit 
mai bună valorificare a 
potențialului creator ?

g’.’țvieții sn- se mai destule nu pe

Dezagregare 
în lanțTrei ani cînd tînărul țin Badea a în funcția de director al fabricii de stofe „Dorobanțul" din Ploiești. în tot a- cest răstimp, bizuindu-se pe faptul că treburile de aici nu le dădeau bătaie de

au trecut de inginer Valen- fost promovat

a Ministerului Industriei Ușoare. care răspundea direct de îndrumarea fabricii „Dorobanțul", a exercitat doar un soi de tutelă măruntă.Inspirindu-se,din acest exemplu, Valentin Badea n-a acordat nici el vreo importanță contro-

lului asupra serviciilor din subordine. Din cînd în cînd se mai schițau unele măsuri pentru a stăvili lipsa de ordine ce domnea în domeniul evidentei în unele din verigile procesului de producție. Dar măsurile 
se adoptau după toate u- 
zanțele birocratice, pentru 
că nimeni nu mai controla 
dacă se și traduceau în 
practică. Ceea ce a însemnat, indirect, o invitație a- dresată necinstei.

Nu mică a fost „surpriza" atît a directorului Valentin Badea, cît și a funcționarilor din Direcția generală de resort cînd — la un control efectuat recent probabil, de o brigadă, pe baza unei dispoziții a ministrului — s-au constatat numeroase nereguli săvîrșite de salariat! certați cu Cupoane bune erau gistrate drept defecte, be- neficiindu-se în consecință de rabatul cuvenit în asemenea cazuri ; cantități a- preciabile de stofă erau tăiate direct din val drept „cupoane" etc. De asemenea, s-a observat „dispariția" unor cantități de stofă și lînă. ca și a unor materiale de construcții de pe șantierul de extindere a fabricii (se zice că din materialele demolări stare — cadre de
Victor BIRLADEANU

unii legea, înre-

provenite de la — unele în bună au beneficiat si conducere, pentru
(Continuare în pag. a Il-a)

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
între 10 și 21 mai a.c. a vizitat Re
publica Socialistă România o dele
gație a Partidului Socialist din 
Chile, formată din tovarășii Luis 
Jerez, secretar general adjunct, 
membru al Comisiei Politice a C.C. 
al P.S.C., Jaime Suarez și Mario 
Olea, membri ai C.C. al P.S.C.

In timpul șederii în țara noastră, 
delegația P.S. din Chile a vizitat 
întreprinderi industriale, unități a- 
gricole, instituții sociale și cultu
rale din orașul București și județele 
Prahova și Brașov, luînd cunoștință 
cu un interes viu de activitatea de 
construcție pașnică desfășurată de 
poporul român pentru a asigura 
progresul multilateral al patriei 
sale socialiste.

Delegația P.S. din Chile a fost 
primită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co- 
jnitetului Central al Partidului Co
munist Român. Membrii delegației 
au avut convorbiri la C.C. al P.C.R., 
cu tovarășii Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Mihail Florescu, mem
bru al C.C. al P.C.R.

In cadrul convorbirilor, care au 
decurs într-o atmosferă de cordia
litate și prietenie, s-a procedat la 
o informare reciprocă asupra acti- 

.. vită ții. și ..preocupărilor ^ctuale.. ale 
celor două partide și s-a făcut un 
schimb de vederi privind situația 
internațională actuală, mișcarea 
muncitorească și democratică in
ternațională.

Abordînd unele probleme ale si
tuației internaționale actuale, re
prezentanții celor două partide au 
subliniat deopotrivă necesitatea 
unirii și solidarității tuturor for
țelor progresiste, democratice și 
revoluționare, a întregului front 
antiimperialist în lupta pentru ză
dărnicirea planurilor și acțiunilor 
agresive ale imperialismului, în
deosebi ale imperialismului ameri
can, pentru triumful idealurilor de 
eliberare națională și socială, pen
tru asigurarea păcii și securității 
internaționale.

Părțile consideră că este dreptul 
inalienabil al fiecărui popor de a-și

alege liber și nestînjenit drumul 
dezvoltării și forma de organizare 
socială corespunzător voinței și 
aspirațiilor sale. Promovarea con
secventă în relațiile interstatale, în 
întreaga viață internațională a 
principiilor independenței, suvera
nității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne ale altor state și avanta
jului reciproc se impune ca un im
perativ fundamental al vremurilor 
noastre.

P.C.R. și P.S.C. și-au exprimat 
solidaritatea deplină cu lupta eroi
cului popor vietnamez împotriva 
agresiunii S-U.A., pentru libertatea 
și independența patriei sale, dînd 
glas speranței că întîlnirile de la 
Paris dintre reprezentanții R. D. 
Vietnam și S.U.A. vor duce la în
cetarea totală și necondiționată a 
bombardamentelor și a altor acte 
de război, la restabilirea păcii și 
vor asigura exercitarea dreptului 
sacru al poporului vietnamez de a 
hotărî singur asupra destinelor sale.

Părțile și-au exprimat simpatia 
și solidaritatea cu lupta popoarelor 
din America Latină, îndeosebi cu 
poporul cubanez, cu popoarele și 
forțele progresiste de pretutindeni, 
care se ridică împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru apărarea inte
reselor lor vitale, pentru dezvolta
rea liberă și de sine stătătoare a 
fiecărei națiuni pe calea progre
sului social.

în cadrul convorbirilor a fost 
evidențiată evoluția favorabilă a 
relațiilor de prietenie și colabora
re dintre cele două țări și s-a ex
primat convingerea că aceste re
lații vor cunoaște o extindere con
tinuă, în folosul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și securității inter
naționale.

Reprezentanții celor două parti
de și-au exprimat satisfacția pen
tru relațiile tovărășești, de stimă 
și respect reciproc, existente între 
P.C.R. și P.S. din Chile și au ma
nifestat, deopotrivă, hotărirea de 
a le dezvolta în continuare, în in
teresul reciproc și al unității for
țelor revoluționare, muncitorești și 
democratice, al cauzei păcii și so
cialismului.

Am văzut cum crește, împlinin- 
du-se din inteligență, din linii de
senate pe hîrtie, din zgomot de fie
rărie și de motoare, blumingul de 
1 300 mm, cel mai mare din lan
țul de foc al laminoarelor Hune
doarei. Contemplîndu-l de la înăl
țimea unei pasarele a blumingului 
de 1 000 de mm, am avut sentimen
tul că asist la actul unei noi suc
cesiuni într-o dinastie puțin obiș
nuită, dinastia cu blazoane tehni
ce a laminoarelor. In timp ce nou
lui suveran i se precipitau datele 
intrării în funcțiune, fratele său, 
laminorul de 1 000, care a deținut 
timp de zece ani supremația, se 
afla în plin exercițiu, spintecînd 
lent penumbra halelor cu grinzi
le purpurii și dogoritoare ale blu- . 
murilor — produse ale travaliului 
său.

Noul bluming e așteptat, el își 
are de pe acum un loc bine defi
nit în giganticul mecanism al Hu
nedoarei. Care este acest loc în 
lanțul riguros al metamorfozelor 
siderurgice ? Ca să poată fi utili
zat în industria prelucrătoare, oțe
lul — după ce a fost extras din 
minereu și turnat în lingouri, dar 
înainte de a intra în laminoarele 
de profile — trebuie să sufere o 
primă trecere de la starea de bloc 
masiv la aceea de lungi bare para
lelipipedice.

Privit astfel, șantierul a ceea ce 
va reprezenta în curînd cel mai mare bluming al tării apare ca o 
„rotiță" într-un uriaș angrenaj. 
Blumingul însumează sute de ma
șini și utilaje. Greutatea lor to
tală : 8 000 de tone. Adăugați înal
tul lor grad de modernitate, auto
matizarea, dirijarea elementelor 
funcționale de către un calculator 
electronic în stare să execute 
20 000 de operații pe secundă.
* Bluminflul 1300: o macromole-i 
culă dintr-un vast ansamblu in
dustrial. Am pășit în interior cu 
sentimentul tulburător că străbat 
un oraș fantastic în plină construc
ție. Ideea de oraș vine de la a- ceea că un agregat are dimensiu
nile unei case, că de-a lungul căi
lor cu role se întinde o șosea be
tonată străjuită de ciudate vege
tații industriale sau de la faptul 
că printre aceste originale arhitec
turi metalice circulă mașini și tre
nuri, iar oamenii, efectuîndu-șl 
munca, au un aer de totală de
gajare, ca și cum aici ar fi trăit o 
viață întreagă. O vreme am stat 
rezemat de un motor electric din 
preajma cajei — principala piesă a 
blumingului. Intre cilindrii ei se 
vor subția, într-o mișcare de du-te- 
vino, lingourile mari de oțel, alun-

Mihai CARANFIL

(Continuare în pag. a V-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:

• GRADUL DE RECEPTI
VITATE FAȚĂ DE SEMNA
LELE CRITICE ALE PRESEI
• PROBLEME ALE EVOLU
ȚIEI TINERILOR INTER
PRET!

Lărgirea frontului
luptei antiimperialiste

TELEFAGIA"'ț,

Locul pe care îl ocupă televiziunea 
în lumea modernă devine din ce in ce 
mai covîrșitor. Televiziunea a devenii 
cantrală de cultură la domiciliu. E tea
tru la domiciliu. E cinematograf la do
miciliu. E ziarul în imagini. E cel mai 
prompt ziar pentru că are ediții de 
după-amiază, de seară și de noapte. TV 
este manual de limbi slrăine. E cule
gere de versuri. E carte de bucate. E 
clubul tinereții. E cinematecă. E peris- 
scopul spre lumea planetei noastre și 
spre lumile altor planete. E meciul de 
duminică după-masă și concertul de 
duminică dimineața. E enciclopedie, al
bum de reproduceri de artă, e buleti
nul circulației rutiere. Dar poate mai 
ușor ar fi să enumeri ce nu este azi te
leviziunea. Contestată de Parnasul mu
zelor, detestată de cineaști, blestemată 
de responsabilii 
pulverizată de 
de imperativele 
subzistă, există, 
divertismentele, 
bă obișnuințele, schimbă modul de a 
recepționa cultura. La scara statisticii 
planetare la 15 locuitori există azi un 
aparat. Țineți seama că acest aparat nu 
e folosit de o singură persoană. înmul
țiți eficiența iui cu 2, cu 3, cu 4 sau cu 
5 și imaginafi-vă cît de vastă este azi 
zona felemagnetizată.

de Ecaterina OPROIU

Avanfajele sini incalculabile pentru 
toți, mai ales pentru populația căreia 
televizorul îi este singurul punct de 
contact cu zona informației și a culturii. 
Pînă aici totul este minunat.

Să întoarcem însă medalia pe dos.

opinii

CORESPONDENȚA DIN HANOI DE LA ADRIAN IONESCU

sălilor de spectacole, 
esteticieni, înghesuită 
tehnicii, televiziunea 

cîștîgă teren, schimbă 
schimbă orarele, schim-

Ce se vede ? Milioane de oameni țin
tuiți de lumina dreptunghiulară, milioa
ne de copii care-și fac lecțiile păziți de 
crainică, de comentatorul sportiv, de Si
mon Templar și de nenumărați „eva
dați", milioane de oameni pașnici 
care-și trăiesc unul din cele 3 opfuri în 
simbioză cu televizorul, respirind prin 
plămînii televizorului, gîndind prin ce
lulele televizorului. Pe verso, televizo
rul apare ca unul dintre cei Mai feroci 
mîncători de timp ai epocii noastre. Si-

gur că nu pretutindeni este ca în Ame
rica, Unde televizorul a creat un fel de 
boală profesională. Pretutindeni, unde 
există, unde apare, televizorul a dat 
însă și dă naștere unui soi de hipnoze, 
care este pusă la început pe seama 
noutății, dar care de cele mai multe ori 
rezistă și rezistă bine și după consu
marea surprizei. O dată intrat sub forța 
acestui magnetism, telespectatorul are 
aerul că ascultă de chemarea aceea pe 
care o aud înotătorii cînd pornesc în 
larg și nu se mai pot opri și înaintează, 
înaintează mereu printre valuri, ca som
nambulii pe streașină. O dată intrat sub 
forța acestui magnetism simțul selectă
rii se veștejește, puterea de a te opri 
din rostogolire se apropie încet dar si
gur de zero. Pe verso apare o nouă 
specie : telespectatorul care înghite 
tot, vede tot, aude tot. Totul de-a valma. 
Totul pe nemestecate : rubrici sportive, 
emisiuni pentru femei, reportaje de că
lătorie, programe de music-hall, bule
tine meteorologice, secvențele 
lor — totul este hăpăit cu un fel de 
inerție a îngurgitării, cu un fel 
nezie a neîmpotrivirii. Firește, 
lăcomie de imagini se poate numi și 
curiozitate. Ea este uneori în mod real 
curiozitate. E curiozitatea celui care se 
oprește pe stradă și-și permite să în-

(Continuare în pag. a IV-a)

pauze-

de fre- 
aceasfă

In Vietnamul de sud, vara a- 
ceasta se anunță deosebit de di
ficilă pentru intervenționiștii ame
ricani. Atacurile generale ale for
țelor patriotice, reluate de curînd, 
au vădit, o dată mai mult, eroism 
și înalt spirit de sacrificiu, invin
cibilitatea luptei poporului din 
Vietnamul de sud pentru libertate. 
Forța loviturilor patrioților a fost 
îndreptată în ultima perioadă îm
potriva a peste 150 de obiective 
vitale pentru agresori, situate în 
89 orașe și centre urbane, în ace
lași timp fiind atacate 47 de baze 
și aerodromuri. Un principal tea
tru de operațiuni a fost 
Saigonul. Pe multe clădiri 
șului a fost arborat, ca o 
la luptă, steagul Frontului 
de Eliberare. In mai multe 
ale Saigonului, patrioții mențin sub 
controlul lor puncte de importanță 
strategică.

Se apreciază că noile distrugeri 
provocate bazelor și aerodromuri
lor militare, depozitelor de arma
ment, muniții și combustibil, acum 
în pragul sezonului ploios, cînd 
condițiile climaterice vor împie
dica refacerea în ritm rapid a po
tențialului tehnic al inamicului, 
pun sub semnul întrebării orice 
plan de intensificare a acțiunilor 
intervenționiștilor. „Faptul că 
portante rezerve strategice de 
terial de război concentrate 
orașe și la bazo militare au

din nou 
ale ora- 
chemare 
Național 
sectoare

im- 
ma- 

în 
fost

distruse, va limita efortul de război 
al inamicului, va scădea serios 
forța de luptă a trupelor sale' — 
sublinia cunoscutul comentator 
militar Chien Theng, apreciat ca 
unul din cei mai informați specia
liști în problemele Vietnamului de 
sud. Același comentator aprecia că 
noul impas al agresorilor pe plan 
militar este dublat de fenomene 
nu mai puțin semnificative în do
meniul politic. Este vorba, în pri
mul rînd, de adîncirea procesului 
de descompunere a administrației 
saigoneze, a cărei existență arti
ficială este singurul rezultat con
cret, obținut de intervenționiști.

Reține atenția că în ultima vre
me, spre deosebire de un trecut 
nu prea îndepărtat, forțele patrio
tice nu au mai asaltat propriu-zis 
orașele. Luptele au început chiar 
înlăuntrul acestora, fiind declan
șate de populație și de armata de 
eliberare care și-a creat baze de 
atac în însăși inima acestor re
fugii pentru agresori, considerate 
de ei încă sigure în urmă cu 
cîteva luni. Aceasta este o urmare 
directă a participării active ia 
luptă, în strînsă colaborare cu 
F.N.E., a unor tot mai importante 
forțe sociale. Este o etapă calitativ 
nouă, care marchează lărgirea 
frontului de luptă, începutul parti
cipării directe la lupta patriotică

(Continuare în pag. a V-a)
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APTUL

Pe rețea»

Din pricina defecțiunilor la 
distribuitorul de curent electric 
ce alimentează localitatea Ta- 
mașfalău din județul Covasna, 
voltajul are o variație care face 
adevărate ravagii în aparatele de 
radio ale abonaților. Cetățenii au 
reclamat aceasta încă de la ar
derea primelor aparate. Totuși, 
defecțiunea din rețea n-a fost 
înlăturată nici cînd numărul re
ceptoarelor arse a trecut de cifra 
40. Se pare că s-a produs un 
scurt circuit pe rețeaua... răspun
derii celor de la întreprinderea de 
electricitate. Defecțiunea va fi 
stabilită numai mergînd „pe fir". 
Ii invităm s-o facă.

Pedeapsa 
va fi aspră!mai, miliția județului a fost sesizată că la s-a găsit, într-o vi- cadavrul unui copil feminin, în etate de

La 8 Ialomița Ciulnița roagă, de sex circa 8—10 luni. Anchetatorii — maior Alexandru Chitea și it. maj. Gheorghe Ciortan — au întreprins ample investigații, stabilind criminalii în persoana Dafinei Dediu (mama copilului) din comuna Bunești (Suceava), muncitoare la I.A.S. Dragalina, și a concubinului său, Victor Popescu. Cercetările au stabilit că V. Popescu a dus copilul în viroagă și l-a ștrangulat cu o eșarfă. După comiterea crimei a dispărut împreună cu Dediu Dafina. Curînd, însă, au fost prinși în orașul Techirghiol, adăpost.grea, pedeau la pedeapsă săvîrșite.
unde se cre- îi așteaptă o măsura crimei

In orașul Aiud — o nouă 
| unitate de alimentație publică: 

crama „Cetatea Aiuaului". Noul 
local a fost amenajat într-o clă- I dire veche de aproape 400 de 

. ani, situată pe strada Cuza Vodă, 
lingă cetatea medievală. Crama 
cuprinde 4 încăperi situate la 

■ subsol și păstririd stilul de epocă 
specific meleagurilor Trascăuliii. I Interioarele stnt amenajate tra
dițional : mobilier țărănesc, pe
reții din cărămidă decorați cu șter- 

| gare, farfurii de lut și lămpi de 
gaz. Butoaiele „sfătoase" (purtînd 
și ele patina vremii) oferă renu- I mitul vin de Aiud. Poftă bună 
și... cumpătare I Cu vinul de Aiud 
nu-i de glumit l

O scrisoare : „întreprinderea de construcții și reparații a sectorului 5 a început lucrările de rapa- rații la imobilul nostru (str, Lînă- riei 7 București) încă din luna decembrie 1967. în prima săptă- mînă s-au adus o grămadă de materiale și s-a lucrat intens. Apoi s-a făcut pauză — cam mare, ce-i drept. După aceea, a venit zilnic cîte un lucrător, a bătut cîte un cui-două și a plecat. Deși nu s-a făcut mare lucru, materialele s-au împuținat. „Condițiile de șantier" se mențin și astăzi: tablă aruncată, la întîmplare, prin curte, mormane de moloz, piatră, nisip, var — un adevărat paradis al risipei. Din banii cui faceți atâta risipă, tovarăși lucrători de la I.C.R. 5 ?“ — întreabă semnatarii.Din banii lor, adăugăm noi I Cine strică, să plătească 1
Cu sprijinul
populației

că 
, ,_______ _ . con
tabil, născut în Pașcani la 21 dec. 
1938, a fost emis un ordin de 
arestare pentru delapidarea su
mei de 162 000 lei. Adăugam că 
individul a dispărut, ascunzîn- 
du-se, probabil, la cunoștințele 
sale din județul Iași, din Bucu
rești sau Timișoara, dîndu-i sem
nalmentele. De curînd a fost prins. 
Paznicul obștesc Dumitru Cojo- 
caru din comuna Șipote (Iași) a 
întîlnit pe stradă, mergînd alături 
de Mihai Curcă, profesor la școala 
din localitate, un individ care 
avea semnalmentele descrise în 
ziar. El a anunțat pe șeful postu
lui de miliție, sergentul major 
Valentin Cornea. La arestare, in
dividul I. Atanasiu a opus rezis
tență. S-a dat, practic, o luptă. 
In ajutorul milițianului și pazni
cului a venit și Gh. Rusu, mer
ceolog la cooperativa din comu
nă, imobilizînd pe delapidator. 
De menționat că profesorul Mihai 
Curcă (care îl ascunsese pe făptaș 
cîteva zile) s-a purtat ca un com
plice, denigrînd astfel nobila me
serie de educator.Rubrică redactată

Ștefan ZIDARIȚA 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Zilele trecute relatam 
împotriva lui Ion Atanasiu,

de

LA O.N.T.

CASELE DE ODIHNA

Alex. STROE

ale presei

g

foileton

de

dăm

(Urmare din pag.
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despre 
căldura 

nepotri-

s» 
au

Ideea de 
fi despăr-

așa au deve- 
rentabile și

con- 
dăm

Nu cei sînt ca-
situații de a- comentează contro-

în cisterne, 
leșie. Pînă aici 

cap si căciulă, 
aveau nevoie de 
leșie, ceilalți le

de... bmm noștri

Unde nu-i cap, vai
După publicarea unor articole în „Scînteia”

BILETE PENTRU

critice

Agențiile și filialele O.N.T. 
au în vînzare, pentru lunile 
mai și iunie, locuri de odihnă 
la Sinaia, Bușteni, Predeal și 
Păltiniș. Prețurile sînt avanta
joase. Pînă la 15 iunie, tari
fele pentru cazare și masă 
sint reduse.

Pentru posesorii de bilete 
O.N.T. este redus și costul 
transportului pe C.F.R. și 
I.T.A.

Din lectura răspunsurilor primite la redacție în urma publicării în ziar a unor articole cu conținut critic se desprinde concluzia că, în majoritatea cazurilor, autoritățile privesc cu seriozitate semnalele critice, analizează atent și cu competență problemele dezbătute și inițiază măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor dezvăluite. Este concludent în această privință răspunsul adresat redacției de conducerea Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor (semnat de ing. Crh. Airinei. adjunct al ministrului) la articolul „Deficiențe „adiționale" pe firul telefoanelor" publicat în „Scînteia" nr. 7654. în articol erau relatate o seamă de deficiențe din activitatea serviciului de telefoane al municipiului București, printre, care acelea generate de limitarea numărului de convorbiri telefonice și de sistemul defectuos de înregistrare a acestora. Criticile formulate au determinat din partea conducerii ministerului o analiză atentă a situației. urmată de măsuri concrete, eficiente. Reproducem răspunsul primit :„Problemele tratate în articolul publicat au fost dezbătute în ședința de colegiu a ministerului, precum și la Direcția de telecomunicații a municipiului București, cu participarea conducerii ministerului și a tuturor factorilor de răspundere. Cu acest prilej, a reieșit că în cadrul lucrărilor complexe care se desfășoară, atît în București cît și în provincie, cu toate măsurile de con- torizare etapizată a centralelor și introducerea acestora treptat în rețeaua interurbană automată, s-au strecurat greșeli. în plus, deși era de așteptat o reacție, în special din partea abonaților cuplați, care pînă la contorizire vorbeau nelimitat, serviciile de exploatare și tehnice au dovedit serioase carențe organizatorice, n-au acționat cu promptitudine la sesizări. Conducerile Direcției de telecomunicații și Direcției generale telefon-telegraf s-au mulțumit planuri de măsuri, n-au controlat n-nu luat măsuri la timp.S-a dispus remedierea de îndată defecțiunilor semnalate :— scăderea urgentă de Ia taxe, abonaților ale căror reclamații s-au dovedit întemeiate ;— rezolvarea operativă a reclama- țiilor, astfel îneît abonați! să primească răspuns în cel mult 10 zile ;— verificarea facturilor șl controlul telefoanelor la care numărul convorbirilor adiționale este măi mare de 30 ;— instalarea de indicatori de, taxă (contori speciali) Ia domiciliu, în cazuri deosebite ;— popularizarea tarifelor, precum și anunțarea din timp a tuturor modificărilor în rețeaua urbană și interurbană.Au fost luate și măsuri de înlocuire din funcție a unor salariați care poartă răspunderea pentru deficiențele ivite sau pentru tratarea necorespunzătoare a sarcinilor primite, inclusiv relațiile cu publicul. Măsurile organizatorice vor continua, întreaga problemă fiind în atenția conducerii ministerului".Pe aceeași linie, de analizare temeinică a criticilor aduse și de luare a unor măsuri eficiente, se înscriu numeroase răspunsuri ale diferitelor organe de partid și de stat adresate redacției.Alte răspunsuri primite la redacție reliefează însă superficialitatea cu care sînt tratate de unele autorități criticile formulate în ziar, tendințe de ascundere sau de ocolire a adevărului O încercare subtilă, voalată, de ’-espingere a criticii dovedește răspunsul întreprinderii „Icomcoop“-Tg, Jiu. din cadrul Uniunii județene a cooperativelor de consum Gorj. în articolul „Magazinul sătesc este incompatibil cu comerțul civilizat ?" („Scînteia" nr. 7650), redactat pe baza unor scrisori primite la redacție de la cetățeni, erau semnalate deficiențe cronice în aprovizionarea magazinelor sătești cu unele produse mult solicitate în mediul rural (cuie, caiele, cazmale, lopeți, săpăligi. sape ș.a.). „Mărfurile existente în stoc (adică în magazia întreprinderii — n.n.) asigură cerințele magazinelor din raza de activitate a întreprinderii noastre — se arată în răspunsul primit la redacție... încă de la începutul anului s-au luat măsuri de impulsionare a aprovizionării magazinelor sătești cu aceste produse, urmărindu-se respectarea comenzilor depuse săptămînal, fără nici o restricție". Toate bune și frumoase, în vorbe, tovarăși de la „Icomcoop“-Tg. Jiu ! Numai că realitatea de pe teren, din magazine — dezvăluită în numeroase scrisori sosite la redacție — este cu totul alta. Produsele există în stocul întreprinderii. în magazia acesteia, dar nu și în magazinele sătești. Ce comod este să te scuzi, fugind de orice răspundere, cu ajutorul unor vorbe, în pofida faptului că acestea nu concordă nici pe departe cu realitatea !Unele autorități, deși recunosc justețea faptelor dezvăluite în ziar, în- tîrzie nejustificat să ia măsurile care se impun. Iată un exemplu : în nr. 7608 al „Scînteii" s-a publicat o notă critică în legătură cu menținerea ca salariat în comerțul de stat a unui element necorespunzător, Ghe-orghe Brăneanu, care a adus nemulțumiri consumatorilor în calitate de responsabil al restaurantului „Lotru" din Călimănești. iar apoi al braseriei „Doina" din Rm. Vîlcea. Deși în presă s-a arătat de cîteva ori că este un element incorect (condamnat de mai multe ori la închisoare și amenzi), totuși organele locale l-au menținut în funcția de responsabil de unitate în alimentația publică. La sesizarea redacției noastre. Comitetul executiv al Consiliului popular provizoriu al județului Vîlcea ne informează, în răspunsul trimis, că a efectuat cercetări și a ajuns la concluzia — de ce așa de tîrziu, oare ? — că respectivul salariat „trebuie înlocuit, nu mai poate lucra în alimentația publică". Dar, cît mai trebuie așteptat oare pînă ce această concluzie va căpăta un conținut concret ? Si un alt caz : Vasile Mateescu, fost șef al serviciului administrativ al I.C.A.B., a să-

vîrșit, în această calitate, o seamă de nereguli cu caracter penal în dauna avutului obștesc, enumerate într-o notiță publicată în nr. 7634 al ziarului. Au trecut multe luni de la descoperirea faptelor, s-au efectuat două anchete dar. practic, măsuri nu s-au luat decît așa, „de ochii lumii". Redacția a solicitat Procuraturii municipiului București să intervină pentru recuperarea pagubelor aduse întreprinderii, dar, din păcate, nu s-a primit nici un răspuns de la această autoritate, deși termenul legal a expirat de mult.Iată și un răspuns de complezență, o mostră de răspuns formal : „In legătură eu articolul intitulat „Șoferi— imperatori", publicat în ziarul „Scînteia" nr. 7656 din 28 martie 1968, vă facem cunoscut că organele noastre de control (ale Direcției regionale de transporturi auto Ploiești— n.n.) au cercetat cele semnalate și au constatat că în parte sînt juste, fapt pentru care conducerea D.R.T.A. Ploiești a luat măsuri corespunzătoare de remediere a celor semnalate". Semnat ; Ion Carpov, director; ing. David Romus. inspector regional șef. Ce vrea să spună, de fapt, a- cest răspuns ? Că sesizările cu privire la proasta circulație a unor autobuze D.R.T.A. sînț, în parte, juste. Perfect. Dar ce anume e just și ce nu e just, și de ce nu e just — trebuie ghicit. După cum trebuie ghicite și măsurile concrete — dacă într-a- devăr există — care se pretinde că au fost luate, pentru îmbunătățirea transportului în comun al cetățenilor.In alte cazuri, măsurile care se iau nu sînt de natură să‘ rezolve chestiunea în discuție, să înlăture neajunsul care se semnalează. Iată, de pildă, următorul caz : conducerea Direcției pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale a județului Timiș a fost criticată într-un articol („Scîn-

teia" nr. 7645) pentru că a fixat orele de audiențe cu publicul numai în cursul dimineții, cînd oamenii sînt în producție. „A fost justă sesizarea dv., că în cadrul direcției noastre s-au organizat audiențe numai între orele 9—13, astfel îneît cetățenii care erau în producție nu se puteau prezenta în aceste ore pentru a-și arăta cerințele lor — se menționează în răspunsul adresat redacției de conducerea acestei instituții. Analizînd această stare de lucruri, am procedat la refacerea programului de audiențe, asigurînd ore de primire a cetățenilor dimineața între orele 9 și 11 și în zilele de luni, miercuri și vineri între orele 14 și 16". Vorba lui Caragiale : să se revizuiască pe ici, pe colo, și anume prin punctele esențiale, dar să nu se schimbe nimic ! Consideră oare conducerea instituției (director Dumitru Coste) că prin fixarea acestui program (14—16) a rezolvat problema accesului la audiențe al salariaților care lucrează în schimbul de dimineață ? Ce au de cîștigat cetățenii de pe urma acestei măsuri formale ? Aproape nimic.
★Recepționarea atentă și responsabilă a semnalelor critice apărute în presă, analizarea cu competență a cauzelor care generează fenomenele negative scoase la iveală pe această cale șl, cu deosebire, luarea măsurilor celor mai potrivite, cu eficiență maximă, pentru înlăturarea anomaliilor respective, constituie îndatoriri de căpetenie ale organelor de partid și de stat. Nesocotirea acestor obligații creează teren prielnic pentru înrădăcinarea formalismului, pentru cronicizarea lipsurilor, aduce daune instituției, știrbește prestigiul ei și al conducătorilor ei în fața cetățenilor, ale căror interese sînt datori să le slujească.

CU PREȚ REDUS
Motoreta 
„Carpați

Printre obiectele de folosin
ță îndelungată se numără și 
motoreta „CARPAȚI", un ve
hicul robust, ușor de mane
vrat, ușor de întreținut, cu un 
consum redus de combustibil 
(1,80 1 la 100 km), care se vin
de acum cu 790 lei mai ieftin, 
prețul scăzînd recent de la 
4 190 la 3 400 lei.

Motoretele „Carpați", de fa
bricație românească, au ob
ținut în ultimii ani aprecieri 
elogioase în cursele motoci- 
ciiste de viteză pe circuit.

La 22 mai va avea loc cel 
de-al doilea concurs special 
Pronoexpres, la care se efec
tuează șapte extrageri însu- 
mînd 53 de numere. La acest 
concurs Administrația de Stat 
Loto Pronosport atribuie auto
turisme „Volga" și „Renault- 
16" în număr nelimitat și alte 
20 autoturisme prin tragere la 
sorți. Lista premiilor mai con
ține, de asemenea, 65 de 
excursii prin O.N.T. pe circa 
18 zile, cu vizitarea orașelor 
Moscova, Leningrad, Varșovia, 
Berlin, Praga, Budapesta și 
Sofia.

Cu un bilet de 15 lei se 
poate participa la toate 
tragerile.

Cer scuze etnografi
lor că trunchez acest 
proverb românesc. Nu 
îndrăzneam s-o fac 
dacă nu cunoșteam 
problema căciulilor. 
Căciulile se poartă 
iarna, adică ar trebui 
să se poarte, dar nu 
se poartă că nu prea 
se găsesc. (Mai ales 
fumurii).

Să vorbesc 
căciulă pe 
asta iar ar fi 
vit. Așa că am apelat 
numai la prima parte 
a proverbului.

Combinatul de celu
loză si hîrtie Călărași, 
precum si alte combi
nate asemănătoare, 
nevoie în procesul 
de fabricație si 
sodă caustică-leșie. 
nepricepîndu-mă 
fac sodă caustică 
sie. combinatele 
hîrtie și celuloză 
apelat la uzinele 
produse sodice.

Aceste uzine au 
puns la apel si au în
ceput să trimită com
binatelor, 
sodă 
e și 
Unii 
sodă 
trimiteau sodă leșie.

De aici încolo începe 
însă să nu mai fie cap 
și ca atare să fie vai 
de... banii noștri. 
Uzinele sodice, a- 
vînd instalații și pen
tru fabricat sodă soli
dificată și această so
dă solidificată fiind 
mai rentabilă, s-au 
orofilat mai mult pe 
sodă „rentabilă".

— Nu vă mai 
sodă leșie.

— De ce ?
— Pentru că ne 

vine mai bine să 
sodă solidificată.

— Dar nouă nu ne 
convine să ne dați 
sodă solidificată. N-a
vem ce face cu ea.

Beligerantele, făcînd 
parte din același mi
nister, Ministerul In
dustriei Chimice. au 
cerut să intervină. Si 
acest minister, prin 
direcția de specialita
te. a zis :

— Voi, combinatele 
de hîrtie si celuloză, sînteți rentabile.

duceți statului nostru 
beneficii.

— Si nu e normal ?
— Ba da. Dar uzi

nele sodice dacă vă 
dau vouă sodă leșie 
nu vor mai fi renta
bile. Pentru că vor 
sta instalațiile care 
le-am făcut pentru 
solidificarea sodei. Noi 
vrem și avem sarcină 
ca fiecare uzină ori

TÂNASE

de Nicuță

să fie maicombmat 
rentabil.

Si uite 
nit mai 
uzinele sodice. In ca
drul direcției din mi
nister cred că s-a ți
nut un miting în care 
au fost felicitați 
premiati cei care 
venit cu această leșie, 
pardon, soluție, 
rentabilizare.

Să vedem acum 
„roadele" acestei ini
tiative.

Deci, cum știm, uzi
nele sodice fac acum 
sodă leșie, dar n-o mai 
încarcă în cisterne (au 
fost trase pe linie 
moartă) ci o trimit 
mai departe spre so- 
lidificare. Solidificată 
fiind. soda trebuie 
ambalată în niște bu
toaie metalice (coman
dă specială) și trimisă 
beneficiarilor.

Beneficiarii așteaptă 
butoaiele la gară, 
duc în combinat și 
pun cu topoarele 
tîrnăcoapele pe ele 
scoată soda solidifica
tă. O echipă se ocupă 
de trimiterea butoaie
lor noi, dar desfigu
rate, la retopire. o 
altă echipă se ocupă 
de programarea va
goanelor care vor duce 
fostele butoaie la re
topire, la Hunedoara

le 
se 
si 
să

sau Reșița, iar a treia 
echipă are sarcina de 
onoare de-a face din 
sodă solidificată sodă 
leșie cu niște specia
liști aduși, probabil, 
de la uzinele sodice. 
Nu garantez, dar după 
părerea mea, pentru 
operația asta trebuie 
niște specialiști.

Așadar, prin această 
ingenioasă inițiativă 
uzinele sodice, profi
late pe solidificarea 
sodei, au devenit si 
mai rentabile. Cum ? 
Am observat: prin sa
crificii ! Ce nu fac ă- 
cești oameni cînd e 
vorba de mărirea ren
tabilității ?! Numai 
Combinatul de ce
luloză și hîrtie Că
lărași are pierderi în 
legătură cu această 
„rentabilizare" de 
6—10 milioane lei a- 
nual. Iar Direcția ge
nerală de aproviziona
re si desfacere din a- 
celasi minister a făcut 
comenzi în străinătate 
pentru sodă leșie care 
conține 50 la sută apă. 
Deci importăm, plătim 
valută și pentru apă, 
numai ca să fie ren
tabile uzinele sodice...

Cu această problemă 
am. vrut să intru la 
Ministerul Industriei 
Chimice să mă intere
sez înmaideaproape. 
Portarul m-a oprit:

— Unde mergi dum
neata ?

— In minister.
— Cu ce problemă ?
— Vreau să discut 

în legătură cu... le- 
șia.

— Nu se poate. N-ai 
„chemare". Nu te am 
pe listă.

Numai de-al dracu
lui m-am dat după un 
stîlp, mi-arn desuru- 
bat capul, l-am vîrît în 
mapă și, trecînd pe 
lîngă portar, l-am au
zit cu urechile mele 
(din mapă) spunîn- 
du-mi:

— Vă salut! Mer
geți la Direcția gene
rală de aprovizionare 
si desfacere ? Sînteți 
așteptat. Ați cam în- 
tîrziat.

Si, fără cap, am in
trat...

DE LA C.I.L.-BRAILA
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BUCĂTĂRIA
Preferată de tot mai mulți cumpărători, garnitura de bu

cătărie „Polar" întrunește caracteristici funcționale multiple 
și o linie estetică corespunzătoare cerințelor și exigențelor 
beneficiarilor. Culorile pastelate se armonizează cu finisajul, 
conferindu-i un aspect atrăgător.

Garnitura „Polar" se realizează la C.I.L.-Brăila, repro
filat și în direcția producerii unor bucătării de concepție 
modernă, în execuția cărora se folosesc materii prime și 
materiale cu caracteristici tehnice superioare. Ea se com-Poiana Narciselor (Foto : Gh. Vințîlă)

POLAR
pune dintr-un dulap combinai, o masă rabatabilă șî un set 
format din trei taburete care se string prin suprapunere, 
întreaga garnitură este concepută în funcție de spațiile 
destinate bucătăriilor din noile apartamente. Se întrefine 
ușor, prin spălare cu o cîrpă umedă, după care se șterge 
cu o cîrpă uscată, P.F.L.-ul înnobilat asigurîndu-i rezistenfă 
la variații de temperatură, la acțiunea acizilor, a apei și a 
vaporilor de apă.

propriile lor garaje pentru felurite alte construcții personale, precum și unii meșteri care au executat pentru aceștia, în orele de producție, lucrări particulare).— Eu m-am ocupat în special de lucrările de investiții — caută să se justifice directorul fabricii. în rest, m-am lăsat în seama celorlalți tovarăși din colectivul de conducere. Poate oare un director să controleze totul?Fără îndoială că o parte însemnată de răspundere revine și directorului adjunct Simion Mihulescu, contabilului șef Ion Bădes- cu, dar mai ales inginerului șef adjunct cu problemele finisajului. Vasilica Apostoleanu, sub ochii și cu îngăduința căreia (uneori chiar Ia îndemnul ei direct) s-au făcut multe din ..operațiunile" mai mult sau mai puțin „subtile" în dauna avutului obștesc. Dar oare toate acestea îl absolvă pe director de răspunderea principală pentru buna gospodărire a mijloacelor si produselor întreprinderii ?— în nici un caz — precizează ing. Traian Ol- teanu, șeful corpului de revizie și control al Ministerului Industriei Ușoare, care a condus brigada la Ploiești. Aici s-a produs o 
dezagregare în lanț : directorul Badea n-a fost controlat și, în consecință, n-a controlat nici el. Ar fi. desigur, o absurdifate să pretinzi ca directorul să supravegheze și să controleze totul. Nu i-ar ajunge nici 24 de ore din 24 ! Există însă mijloace moderne, printre care controlul ino
pinat prin sondaj. într-o anumită zi,. la o anumită oră, formezi o echipă ad- hoc din cîțiva tehnicieni, ingineri, economiști cu bună pregătire, demni de toată încrederea, și controlezi gestiunea magaziei de materiale ori de produse finite, situația producției într-o secție sau în-

tr-alta. Nu-i nevoie să aștepți semnale alarmante pentru a interveni pompieristic... Important e să extindem în practica muncii de conducere controlul pre
ventiv, care are un impor
tant rol educativ, dovedin- 
du-se un factor eficient de 
creștere a spiritului de răs
pundere al oamenilor. Numai așa putem transforma relația controlor-contro- lăt dintr-o problemă pur administrativă într-una 
umană, înlăturîndu-i caracterul pe alocuri mecanic (la drept vorbind, controale cifrice pot executa astăzi și mașinile electronice, ba chiar mult mai exact decît oamenii) și in

duc la situații cînd, de fap;, controlezi procesul respectiv și nu oamenii — arată ing. Ilie Cîșu, secretar al Comitetului județeande partid Prahova. Or, nici un control nu se poate solda cu urmări serioase dacă nu există posibilitatea tragerii la răspundere a celui vinovat de eventualele greșeli sau neajunsuri. într-o mare uzină — „1 Mai", bunăoară — sînt 4—5 secții de producție și circa 12 servicii, dintre care numai la trei-patru (mecanic-șef, e- nergetic-șef etc.) sarcinile sînt precis delimitate, numai că mulți dintre care lucrează acolo nu folosiți la întreaga lor

nou tip de motor. Și atunci a început un adevărat „joc de pase" între diferite secții și servicii : proiectanții aruncau vina pe montori, montorii pe cei de la uzi- naj, aceștia pe proiectanți, proiectanții, la rîndul lor, încolțiți, au descoperit că vina ar fi a C.T.C.-ului, și așa mai departe. Zile întregi n-a fost chip să se descîlcească ghemul răspunderilor I— Cred că cest gen — 
Radu Ciurileanu, lor-revizor general în Ministerul Finanțelor — pledează de la sine pentru dezvoltarea unei anumite laturi a controlului, căreia

tura autocontrolului — fără a se neglija controlul exercitat de forurile superioare sau de organele specializate — multe din fisurile ce se mai întîlnesc ar putea fi prevenite la timp.
Control de dragul 
controlului ?Nu s-ar putea spune că întreprinderea cinematografică din Ploiești a fost văduvită în ultimii ani de controale, paracontroale și supercontroale. De fiecare dată se descopereau „lip-

Sensul si funcția controlului
J1 -5

suflîndu-i în schimb acea 
substanță de neînlocuit pe 
care o reprezintă conștiin
ța. Relația controlor-con- trolat capătă astfel aspectul fundamental al unui 
transfer de conștiință (și, uneori, chiar de cunoștințe).
Premisă esențială:
circumscrierea 
exactă a răspun
derilorAm pus interlocutorilor noștri întrebarea : cum se explică uneori ineficienta controlului ? Părerile au fost în anumite privințe împărțite, dar majoritatea au căzut de acord asupra esențialului : lipsa de pre
cizie în circumscrierea 
răspunderilor.— Difuzarea șl diluarea excesivă a răspunderilor

pacitate, dar nici nu pot fi controlați. Apoi, altă piedică în calea controlului : numărul excesiv de avizări care trebuie obținute de la diverse instituții și servicii locale sau centrale De pildă, ca să poți promova în posturi de răspundere tineri ingineri capabili și e- nergici ți se cer tot felul de avizări care să aprobe derogarea de la cerința stagiului minim în producție. 
Majoritatea avizărilor duc, 
în ultimă instanță, Ia dilua
rea răspunderii organului 
care propune și execută 
măsura respectivă. Cînd a- 
pare pe fir controlul și se
sizează vreun neajuns, ți se 
pun numaidecît în față toa
te acele liîrtîi care nu re
prezintă în fond decît „aco
periri".Diseminarea răspunderilor naște situații dintre cele mai confuze, blocînd funcția controlului. Nu de mult, într-o uzină bucu- reșteană, cu prilejul unui control inopinat al forului tutelar, s-au descoperit serioase strucția „seriei O1deficiențe în con- a unui

1 se acordă încă o importanță minimă : autocontrolul. în condițiile creșterii răspunderii, ale lărgirii competențelor și atribuțiilor la toate nivelurile, ale dezvoltării la maximum a inițiativei, problema capătă o pondere deosebită. Auto
controlul reprezintă o ac
țiune dinăuntrul colectivu
lui — desfășurată perma
nent, pe toate treptele — 
pentru a cunoaște stările 
de fapt și a lua măsuri de 
îndreptare, fără a aștepta 
intervenția unui control din 
afară. înseamnă, în fond, a te asigura prin mijloace proprii că „la tine acasă" treburile merg cum se cuvine, respectîndu-se cu strictețe legalitatea socialistă. Un mare avantaj al 
autocontrolului este că acti
vizează forțele latente ale 
opiniei publice, antrenînd 
pe fiecare membru al co
lectivului în crearea unui 
climat de exigență mutua
lă, de intoleranță față de 
neajunsuri, de nemulțumire 
creatoare, de 
fecționare. 
cu mai mult

continuă pcr-Acționîndu-se
curaj pe la-

suri grave" — de obicei a- celeași — și totul se solda cu înlocuirea directorului : trei directori în vreo patru ani. Dar lucrurile continuau să meargă la fel de prost, dezordinea financiară rămînea aceeași, pînă ce venea un nou control, cu noi „descoperiri" și o nouă înlocuire de director. De unde acest penibil carusel ?— Da, o astfel de modalitate de control seamănă a joacă, a „control de dragul controlului" — își spune părerea tov. Gheorghe Zbă- ganu, cercetător științific principal la Institutul de psihologie. Din păcate, nu e o joacă inofensivă ! Să nu uităm că e vorba de un colectiv de oameni care riscă să-și piardă busola în acest „vîrtej" cu rafale periodice. 
Orice control își pulveri
zează sensul dacă e lipsit de finalitate. Funcționarea corectă a controlului trebuie să ducă nu numai la o informare exactă asupra unei situații, asupra stadiului unui proces, ci și la „corectarea" pe parcurs a deciziilor anterioare (greși-

te sau depășite), 
control nu poate 
țilă de sprijinul efectiv în 
vederea îndreptării lipsuri
lor scoase Ia iveală.-- Aveți în vedere, bănuiesc, și o anumită psihoză pe care o poate crea controlul...— întocmai. Controlul nu trebuie văzut numai sub aspectul detectivisiic, al vînătorii de greșeli cu orice preț (unele organe de control nu-și consideră justificată existenta decît dacă scot din pămînt, din iarbă verde, măcar o lipsă, neajuns...). Prin control și supraveghere urmărim nu 
numai realizarea întocmai 
a sarcinilor, dar și accen
tuarea sentimentului de sa
tisfacție în urma îndeplini
rii acestora. Altfel există riscul de a se crea stări de tensiune artificială : nemulțumiri, nervozitate, lipsă de cooperare, în ultimă instanță blazare. Alteori, datorită tutelei acaparatoare, controlul se transformă într-o menghină care anihilează personalitatea celui controlat, generînd fuga de răspundere. La fel de nocivă este concepția unora care contestă controlului alt rol decît cel strict con- statativ și apelează la diverse subterfugii pentru a se eschiva de a pune în practică concluziile stabilite, de a lua măsurile corespunzătoare. Un control 
steril, fără urmări, este Ia 
fel de pernicios ca și lipsa 
de control.Referlndu-se la rolul 
creator al controlului — văzut prin prisma relațiilor și finalităților umane — mulți dintre interlocutorii noștri au conchis că rațiu
nea supremă a acestei func
ții esențiale a activității de 
conducere este aportul său 
la perfecționarea vieții 
noastre economice și sociale. Ca instrument eficace al criticii și autocriticii, 
controlul trebuie el însuși 
continuu perfecționat, pen
tru a servi optim procesul 
de valorificare a potenția
lului creator — la scara co
lectivității și a fiecărui om 
in parte.
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1) UZINA

BRAȘOV ELE SE COMPUN

de investiții sînt bune!

TRACTORUL"

uzi-

în scopul dezvoltării și diversificării fabricației, Uzinei de tractoare din Brașov i-au fost alocate, în actualul cincinal, importante fonduri de investiții. Cele mai importante obiective ale planului de investiții se află în plină execuție. Unele din acestea urmează să fie puse în funcțiune chiar în acest an ; altele în anii ce vin. Conti- nuînd „tradiția" din anii precedenți, cînd planurile anuale de investiții au fost realizate cu 2—3 luni mai devreme, conducereanei de tractoare a luat toate măsurile care să permită să fie depășit și în acest an planul de investiții cu cel puțin 30 milioane lei.Dacă apreciem după evoluția rezultatelor din primele patru luni ale acestui an, avem toate motivele să credem că acest angajament are toate șansele să fie respectat. Certitudinea ne-o dă stadiul avansat în care se află, la ora actuală, lucrările de investiții, ca și ritmul intens, mereu susținut, în care aceasta se desfășoară în continuare. Pînă la 30 aprilie a.c. se executase 38 la sută din planul anual de investiții, Si mai revelatorii sînt însă stadiile fizice ale lucrărilor, care în totalitate sînt în avans față de grafice, ceea ce permite ca termenele stabilite inițial să fie cu mult devansate. Așa cum ne-a informat tov. 
Radoico Raici, inginer șef al uzinei, hala de tratamente termice și galvanizare are prevăzut termenul de intrare , în funcțiune în trimestrul al ÎV-lea a.c. Cadența vie în care s-au desfășurat lucrările la a- cest obiectiv a creat condiții ca o parte din capacitatea lui să fie pusă în funcțiune încă în luna martie a.c. Este vorba de o linie de cuptoare universale, o linie de cadmiere, o linie de de- gresare și instalația de e- purare a apelor de spălare. Restul capacității urmează să intre în funcțiune, eșalonat. în următoarele luni.Cel de-al doilea mare o- biectiv prevăzut în actualul plan cincinal este hala sculăriei. Termenul inițial de punere în funcțiune a acestui obiectiv a fost fixat pentru anul 1971 : ulterior a fost trecut în trimestrul IV 1969. Datorită necesităților stringente impuse de trecerea la fabricația tractoarelor de 40 CP. conducerea uzinei a hotărî! să devanseze și acest ultim termen. Lucrările au fost intensificate. contractarea utilajelor urgentată. Toate acestea au făcut posibil ca două treimi din hală să fie puse în funcțiune încă în luna '

rii tractoarelor de 40 CP. Ho- tărîrea prevede ca finanțarea și executarea lucrărilor de investiții să se facă pe bază proiectelor de execuție în vize pe aprobate dustrieiMașini. Fără îndoială că un merit deosebit revine constructorului — Șantierul nr. 1 al I.C.I.M. Brașov — care a asigurat o bună organizare a lucrărilor și o bună pregătire a șantierului pentru perioada de iarnă ; totodată, constructorul a asigurat o folosire deplină a utilajelor și a forței de muncă. Este de remarcat și faptul că el a rezolvat. într-un timp scurt, problema confecționării u- nor stîlpi din beton prefabricat, pe care întreprinderea de prefabricate din Turda nu-i putea livra la termenele cerute de noi. Stîlpii au fost executați pe șantier, ceea ce a permis o realizare ritmică și intensă a lucrărilor de construcții".Incontestabil, la impulsionarea ritmului de lucru pe șantier însemnată a fost și contribuția beneficiarului. în general, el a asigurat documentația tehnică cu' 3—6 luni mai devreme, De asemenea, beneficiarul a stabilit și eliberat din timp terenul pentru amplasamente, ceea ce a permis constructorului să poată trece imediat la or- ganizareș șantierului și să înceapă lucrările de execuție. în situațiile critice, beneficiarul a sprijinit direct constructorul, execu- tîndu-i cu forțele proprii tîmplăria și fermele metalice, căile de rulare pentru instalațiile de ridicat. Intrarea parțială în funcționare a sculăriei a fost posibilă numai datorită faptului că uzina „Tractorul" a rezolvat, operativ și original, problema mijloacelor de ridicare. Totodată, uzina a ajutat constructorul cu anumite utilaje de execuție. Meritorie este și altă inițiativă a beneficiarului : el s-a angajat să execute, cu forțe proprii, un volum important de utilaje, care nu a putut fi contractat în timpul oportun din import, din care pînă acum s-a și realizat aproape jumătate.Modul exemplar în care se desfășoară construirea noilor capacități de produc-

fază mică, cu de- obiect, avizate și de Ministerul In- Constructiilor de

martie a.c. Stadiul ac- în care se află lucră- de construcții consti- o garanție că ultimeletuie capacități vor fi puse în funcțiune pînă la sfîrșitul trimestrului II a.c.în cursul acestui an au început lucrările de dezvoltare a centralei termice. Termenul de punere în funcțiune este anul viitor. Cerințele mari de apă fierbinte ale uzinei de tractoare, ca și ale uzinei „Rulmentul" și a fabricii automotoare — unităti vor fi alimentate de la ceeași sursă termică — impus accelerarea ritmului de execuție. Constructorii de tractoare au găsit si în a- ceste situații posibilitatea pentru urgentarea punerii în funcțiune a acestui o- biectiv. Ei și-au propus ca probele tehnologice să înceapă la sfîrșitul acestui an. Primul cazan a fost montat și este supus probelor de presiune. Colectivul uzinei „Vulcan" din București s-a angajat să livreze în avans, în următoarele luni, și cel de al doilea cazan. Un angajament similar și-î luat și conducerea de la I.M.I.A, care a acceptat să asigure. în afara planului, aparatele de măsură si control pentru cel de al doilea cazan. Punerea Iul în funcțiune este condiționată însă de livrarea de către uzina „Automatica" București a aparaturii necesare. Colectivul uzinei „Tractorul" face, prin intermediul ziarului nostru, un apel către colectivul întreprinderii bucureștene. de a-și mobiliza eforturile pentru a asigura aparatura necesară punerii în funcțiune a celui de ar doilea cazan.Explicînd factorii care au favorizat depășirea constantă, la toate obiectivele în construcție, a stadiilor fizice prevăzute Inițial prin graficele de lucrări, inginerul R. Raici a spus : „De un real ajutor ne-a fost hotărîrea conducerii de stat privind aprobarea unor măsuri în vederea asimilă-
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ție pe șantierul uzinei „Tractorul" din Brașov este o dovadă de netăgăduit a marilor posibilități pe care le au organizațiile noastre de construcții de a executa -ritmic și în bune condiții obiectivele de investiții. Experiența acumulată aici demonstrează că ritmul tie rezidă temeinică șantier, în guroasă atr-o colaborare strînsă și permanentă a tuturor factorilor răspunzători de realizarea investițiilor.

convingător alert de execute organizarea a lucrărilor pe coordonarea ri- eforturilor prin-

2) FABRICA DE 
ÎMPLETITURI

SOLIDARITA
TEA" SATU

MARE
La fabrica „Solidaritatea" din Satu-Mare urma să intre în funcțiune, la sfîrșitul anului trecut, o nouă capacitate de producție de peste 20 milioane m p împletituri pe an. Din păcate actul ei de punere în exploatare nici pînă azi nu a fost semnat, deși nu-i mai puțin a- devărat că producția suplimentară s-a obținut aici cu ajutorul noilor utilaje. Este o situație oarecum curioasă, ce se cere explicată. Utilajele s-au primit în timp util. Dar întrucît construcția propriu-zisă înainta extrem de greoi, pentru a nu le lăsa în inactivitate, conducerea întreprinderii le-a pus provizoriu în stare de funcționare. Le-a făcut loc mai întîi într-o fostă magazie de materii prime, apoi și într-un atelier al cooperației meșteșugărești și, în general, pe unde s-a ivit cîte un loc liber. Așa a fost anul trecut.— Si tot așa se menține situația și în prezent — ne-a spus tov. Nagy Ștefan, șeful serviciului finanțare- credit de la Sucursala județeană Satu Mare a Băncii de Investiții. Față de prevederile din proiect, lucrările de constructii-mon- taj sînt în întîrziere cu circa 5 luni. Normal, ele trebuiau să fie terminate pînă la 31 decembrie anul trecut. Or, astăzi, mai este de

executat un mare volum de lucrări. Constructorul — grupul de șantiere nr. 3 al Trustului de construcții Maramureș — justifică că îi lipsesc diferite materiale, motiv invocat, de altfel. de-a lungul întregii perioade de lucrări.— Șeful de șantier, ing. Ion Gătina, a fost pentru noi un oaspete rar — ne explică tov. Radu Roma- 
uiuc, directorul fabricii „Solidaritatea". I-am pus la îndemînă circa 30 la sută din fierul beton necesar, cît și alte numeroase materiale electrice, de izolații, țevi etc., deși aprovizionarea cu aceste materiale îi revenea ca o atribuție directă. Chiar și cu aceste înlesniri, constructorul ne-a neglijat totalmente. Din cauza indolenței de care el a dat dovadă, a fost nevoie ca de la ministerul nostru de resort să se deplaseze aici, pentru această investiție, trei adjuncți de miniștri, directorul direcției de investiții, iar din direcția generală tutelară, lunar a trecut cineva pe aici. Numai așa am reușit să mai impulsionăm cumva lucrul. Altfel, nici astăzi nu se ajungea la stadiul de finisare a halei".Din relatarea directorului întreprinderii am fost tentați să credem că, în sfîrșit, noii capacități de pro-

ducție i-a sosit sorocul punerii în funcțiune. Nicidecum. Specialiștii sucursalei județene a Băncii de Investiții afirmă că nu există nici o perspectivă ca, în săptămânile imediat următoare. noua hală de la „Solidaritatea" să intre în funcțiune. După aprecierea tov. Nagy Ștefan, cel mai curînd acest eveniment se va petrece probabil prin septembrie a.c.Neajunsurile constructorului, din trecut și de azi, se întrepătrund cu altele mai vechi ale titularului de investiție care, dintr-un anumit punct de vedere, a contribuit la tărăgănarea prelungirea construcție la fabrica— Inițial directorul fost întocmite două proiecte pînă la faza de studiu tehnico-economic. care însă au fost respinse de conducerea ministerului. După a- ceea Institutul de proiectări pentru industria ușoară ne-a trimis. în sfîrșit definitivat, al treilea proiect. Se omisese însă un a- mănunt : semnătura de a- vizare a ministrului adjunct de resort. Pentru constructor importantă era tocmai această semnătură. Lipsind, el a înapoiat beneficiarului proiectul cu rugămintea : „dați-ni-1 complet, așa cum scrie la carte", lucru ce s-a putut realiza abia peste alte două luni. Și uite așa, din nepăsarea unuia și uitarea altuia, săptămînile au trecut și lunile s-au scurs, iar documentația tehnică în loc să fie predată constructorului cu cel puțin un trimestru mai devreme, înainte de deschiderea șantierului, s-a predat exact cu un trimestru mai tîrziu. Astfel că. ori de cite ori se poticnește, constructorul continuă să invoce: „ne-ați dat proiectul tîrziu, noi nu am mai putut să ne aprovizionăm cum trebuia cu materialele necesare. Așadar tăceți și trageți ponoasele". Cum s-ar spune : ochi pentru ochi.La Sucursala județeană a Băncii de Investiții ni s-a spus că, la toate aceste neajunsuri, s-au adăugat ulterior și lipsa de fonduri pentru realizarea integrală și într-un timp cît mai scurt a lucrărilor. Finanțarea s-a făcut cu tîrîita. A- nul trecut, de exemplu, pentru un volum planificat de construcții-montaj de peste 6 600 000 lei s-au asigurat doar jumătate din duri. în acest crarea trebuia ne, fondurile mai mici decît necesitățile cu aproape 600 000 lei.Se poate considera, fără teama de a se greși, că investiția de la „Solidaritatea’ Satu-Mare nu a reținut prea mult nici atenția titularului de investiții și, din păcate, nu o reține nici chiar pe aceea a beneficiarului. Este de neînțeles de ce conducerea întreprinderii nu cunoaște nici pînă

și termenului de a noii hale de „Solidaritatea". — ne-a relatat fabricii — au

putin peste aceste fon- an. deși lu- să se termi- alocate sînt

I
1

acum care este termenul e- xact la care noua hală urma să intre în funcțiune. Ba, mai mult, atunci cînd i-am înfățișat datele obținute de la sucursala județeană a Băncii de Investiții, conducerea fabricii le-a a- preciat ca fiind „fanteziste". deoarece acolo, chipurile. sînt oameni noi care nu și-au corelat datele cu cele ale Ministerului Industriei Ușoare ; ea susține că ministerul a indicat în linii mari ca termen de intrare în funcțiune, doar anul 1968 (? ! !) Așa să fie oare ? Precizăm încă o dată, spre cunoștința fabricii, că termenul a fost trimestrul IV 1967.Multe alte lucruri de detaliu s-ar putea spune încă în legătură cu această investiție. Cert este faptul că

și în cazul de față se aplică clasicul tratament care este hărăzit așa-ziselor „lucrări mărunte" prevăzute în lista de acțiuni. Existînd un mare număr de astfel de obiective în construcție, titularul de investiții a- coperă necesitățile de documentație și fonduri pe apucate. Or, o asemenea practică, după cum se vede din experiența deloc de invidiat a fabricii „Solidaritatea", întronează spiritul de lîncezeală pe toată filiera. face să treneze terminarea și intrarea în funcțiune a unor capacități de producție. Oare durata de realizare a investiției este invers proporțională cu amploarea ei? Iată o întrebare la care așteptăm răspuns din partea forurilor de resort din Ministerul Industriei Ușoare.

BUCUREȘTI
„REPUBLICA"

3) UZIN

— Pentru că ați trecut deja în domeniul problemelor de montaj, să ne întoarcem la laminorul de 6 țoii, obiectivul cel mai important în această etapă, în ce stadiu se află aici montajul utilajelor ?— Au existat pînă nu demult anumite restanțe în livrarea utilajelor de bază, în prezent, dispunem de toată instalația. Tot ce s-a livrat în termen este montat, iar pentru restul s-a asigurat un număr sporit de montori. Chiar și uzina beneficiară s-a oferit să ne ajute cu specialiștii ei. în momentul de față, instalațiile electrice ridică incertitudini. Potrivit ultimelor discuții care au avut loc cu cei mai autorizați factori de răspundere reiese că și această problemă are șanse favorabile de rezolvare. Chiar și pînă la 10 iunie, dacă ne sosesc ultimele restanțe din aparatura electrică, tot avem timp să punem la punct partea de automatizări.— Concluzia ar fi deci că...— ...Dacă sosește în timputil din import și ultimul rest de aparatură electrică — asigurări în acest sens s-au dat — există toate condițiile ca linia de laminare să intre în funcțiune, la termenul stabilit. Aceeași concluzie este valabilă si pentru trăgătoria la rece, în aceste ultime zile, avem un program de lucru, atît de la laminorul de. 6 țoii, cît și de la trăgătoria la rece, care cuprinde în amănunt toate fazele pînă la punerea în funcțiune, și pe care îl urmărim zi de zi împreună cu beneficiarul, în lucru avem și un program pentru etapa de rodaj — de asemenea, defalcat pe zile.Din relatarea constructorului nu poate fi trasă decît o singură concluzie : e- xistă condiții ca cele două capacități de producție să fie gata la termen.Să vedem și punctul de vedere al beneficiarului. Tov. Nicolae Mândălac, inginer șef adjunct al uzinei „Republica", care se ocupă de problemele de investiții, nu este atît de neliniștit de restanțele în execuția lucrărilor de construcții, cît mai ales de evoluția montajului. „Deși sîntem foarte aproape de termenul de punere în funcțiune, pe șantier ritmul de montaj este scăzut. Lipsesc o seamă de montori și electricieni. în loc ca pe fiecare parte importantă a laminorului de 6 țoii să existe cîte o echipă care să ducă montajul pînă Ia capăt, în momentul de față se lucrează pe apucate, sărindu-se de la un utilaj Ia altul. Or. tocmai acum au rămas de efectuat numeroase lucrări de centrări, verificări, care cer un mare consum de manoperă. Ne folosim de a- cest prilej pentru a solicita, încă o dată, condu- .cerea Trustului 2 montaje București, să acorde toată atenția obiectivelor de la uzina „Republica".Am reținut, din cele relatate de ing. Nicolae Mândălac, că o serie de uzine mai au de livrat anumite utilaje fără de care punerea în funcțiune nu este posibilă. Este vorba de utilajele auxiliare de la mașina de îndreptat țevi, executate la Uzina constructoare de mașini din Reșița, cît și de anumite scule și partea de ajustaj, fabricate la uzinele „23 August" din Capitală. La ultima discuție care a avut loc pe șantier, reprezentanții acestor uzine furnizoare s-au angajat să livreze restul de utilaje în cel mai scurt timp posibil. Este absolut necesar ca aceste ultime bilit cum buiele pe care și le-au asumat organele de comerț exterior. De aceasta depinde în mare măsură intrarea în funcțiune la termen a noilor capacități de producție de la uzina „Republica".După cum se vede, în ciuda optimismului constructorului, beneficiarul . este stăpînit încă de incertitudini. De aceea, este absolut necesară o maximă concentrare de eforturi din partea tuturor factorilor care concură la construirea importantelor capacități industriale de Ia uzina „Republica", pe a căror intrare în funcțiune la termen economia națională contează.

termene care s-au sta- să fie respectate, după la fel de riguros tre- respectate și termene-

De circa doi ani, Uzina „Republica" din Capitală parcurge un amplu proces de modernizare și dezvoltară. începutul s-a făcut cu laminorul de 3 țoii care a fost reamplasat și mult modernizat. în acest an, mai exact, la sfîrșitul trimestrului II, alte două capacități au termene de intrare în funcțiune : un nou laminor de 6 țoii și, parțial, hala trăgătoriei de țevi la rece. Practic deci, colectivul uzinei se află în a- junul unor importante „premiere" industriale. în cursul anchetei, am poposit și aici. Tema discuției vizează aceleași probleme : Care este stadiul lucrărilor? Există garanția intrării la timp în funcțiune a celor două obiective ?— Dacă judecăm după realizarea planului valoric, a- precierea nu poate fi decît pozitivă — ne răspunde tov. ing. Eugen Iliescu — șeful șantierului 115 din cadrul Trustului de construcții 1 București. Nu insist a- supra ei. Optez pentru o discuție pe marginea stadiilor fizice.— Ceea ce de altfel intenționam să vă solicităm și noi. Cum stau lucrurile din acest punct de vedere ?— La ora actuală, la laminorul de 6 țoii sîntem în întîrziere cu execuția cî- torva lucrări de construcții. Este vorba de finisajul la ajustaj și de predecan- torul de la gospodăria de

apă, în primul caz, am primit cu întîrziere amplasamentul — a fost necesară continuarea fabricației un timp mai îndelungat pe a- cest spațiu —, iar în cel de al doilea caz, au apărut probleme de execuție extrem de complicate care au necesitat o temeinică dezbatere a soluțiilor constructive. îmbucurător este că nu am scăpat nici un e- lement care să ne producă pe parcursul execuției surprize neplăcute.— în situația de acum, a- ceste lucrări nu compromit punerea în funcțiune a laminorului ?— Am luat cuvenitele măsuri, în sensul ca la ambele lucrări să se lucreze în două schimburi. în paralel cu execuția construcțiilor, toate subansamblele sînt montate la suprafață în ideea de a scurta durata montajului general. Deci, nu sînt motive de îngrijorare.— Pentru a epuiza capitolul lucrărilor propriu-zise de construcții, să trecem și la trăgătoria de țevi la rece. Care este situația „la zi" ?— Avem și aici restanțe față de grafice. Lucrările Ia fundațiile bancurilor de tras abia au început. Am suplimentat și aici forța de muncă și cred că în jur de 20 mai vom putea trece la montajul bancurilor. Scontăm, după socoteala noastră, să ne rămînă cel puțin două săptămîni pentru probele de rodaj.

Complexul de piroliză de la Combinatul petrochimic Pitești are ca termen de punere în funcțiune trimestrul IV 1968. Din cel puțin două considerente, darea în exploatare la termenul stabilit a acestui obiectiv este de importanță covîrșitoare. Pe de o parte, el constituie „inima" producției în complicatul flux tehnologic al viitorului combinat; pe de altă parte, de complexul de piroliză de la Pitești depinde intrarea în funcțiune la timp și în bune condiții a unui alt mare combinat chimic, cel de la Rîmnicu- Vîlcea. Am adresat factorilor de răspundere de pe acest mare șantier între
barea: sînt asigurate toate 
condițiile pentru ca com
plexul de piroliză să intre 
în funcțiune la data pre
văzută 7Pentru început am reținut punctul de vedere al constructorului: „Potrivit ultimei situații centralizate — ne spune ing. Traian 
Bigan, directorul general al întreprinderii de Construc- ții-montaje Pitești, pînă la 20 aprilie a.c. s-a executat 55 la sută din planul valoric pe acest an. Dacă ne gîndim că valoarea planificată este repartizată doar pe trei trimestre, al patrulea fiind destinat probelor tehnologice, acest procent îl socotesc mulțumitor. Judecind după el, există garanția intrării în funcțiune la termen a acestui obiectiv.— Dar în ce privește stadiile fizice, care este situația „la zi" ?— Stadiile fizice sînt și ele în concordanță cu planul valoric, cu toate că lucrările ca atare sînt extrem de variate și greu de ținut în mînă. Am avut și mai avem foarte multe greutăți la avansarea lucrărilor subterane. Considerăm că prin- tr-o concentrare de forțe la aceste lucrări, vom reuși să dăm la termen în probe tehnologice complexul de piroliză.— Aprecierea se referă și la obiectivele conexe ?— Aici lucrările sînt atacate conform graficului și atenția noastră este concentrată asupra lor. Pînă acum nu avem ieșiri din grafice care să pericliteze punerea lor în funcțiune.— După această ultimă formulare sîntem tentați să credem că, pe ici, pe colo, încălcări ale graficelor e- xistă totuși ?— Da, dar nu esențiale. A- semenea lucrări sînt în număr mare și nu este greu să le facem față cu forță de muncă.— Sîntem informați că lucrările la instalația de e- purare biologică a apelor industriale sînt mult rămase în urmă.— Aici a existat o situație specială. Am primit documentația cu întîrziere. Dacă nu vom concentra la acest obiectiv forțe serioase, punerea în funcțiune poate fi periclitată. Din graficele noastre cele mai recente, reiese însă că, dacă nu a- par pe parcurs factori neprevăzuta instalația de e- purare a apelor poate intra în funcțiune pînă Ia sfîrșitul acestui an. Totul, deci, depinde de concentrarea de forțe.— Ei, da, aici este punctul nodal : concentrareamasivă de forțe pe anumite lucrări — a exclamat tov. 

Visarion Coțovanu, inginerul șef cu problemele de investiții din partea beneficiarului, atunci cînd i-am expus punctul de vedere al constructorului. Dacă ar exista în momentul de față

această concentrare de forță de muncă și utilaje la lucrările rămase în urmă, pentru că ele există și încă în număr destul de mare, am fi și noi tot atît de optimiști și mulțumiți ca și constructorul.Cu un profund s,pirit analitic și un remarcabil curaj critic, inginerul șef r»') înfățișează situația lucră» rilor. Din lunga-i expuneri extragem o sinteză. în ordinea urgenței terminării lucrărilor, primul se înscrie parcul de rezervoare care trebuie să fie gata la 30 iunie a.c. cînd încep probele tehnologice la instalația „oxo" de la Rm. Vîlcea. La ora actuală lucrările în parc sînt mult rămase în urmă. Mai sînt de montat două rezervoare sferice de 1 000 mc și, practic, lucrările abia acum au început, iar durata normală a execuției este de 4 luni. Tot în parc mai sînt de executat ample lucrări de terasament — circa 10 000 mc —, iar lucrările din subteran nu sînt încă atacate.De-a dreptul alarmantă este situația în domeniul execuției obiectelor conexe. La 30 iunie a.c. trebuie date în funcțiune instalațiile de alimentare cu energie electrică în vederea efectuării rodajului mecanic. în fapt, termenul de livrare a e- chipamentului de bază este stabilit către sfîrșitul lunii august a.c. La avertismentele beneficiarului. Ministerul Energiei Electrice, antreprenorul general al lucrării, s-a angajat să asigure pentru început energie cu ajutorul unor lucrări provizorii. Din păcate, pînă acum nici aceste „soluții" nu au fost definitivate. Ca problemă nerezolvată se înscrie și aprovizionarea complexului de . piroliză cu abur. Lucrările ■la cele două cazane, care trebuia să fie date îp funcțiune la sfîrșitul trimestrului II la Uzina chimică Pitești, sînt în întîrziere cu cel puțin 2 luni.Mult rămase în urmă sînt însă lucrările la rețeaua de alimentare cu apă și evacuare a celei reziduale. La decantorul stației de tratare a apei, lucrările trebuie reluate aproape de la capăt. S-au comis grave erori de execuție pe care constructorul le-a trecut deliberat cu vederea, în ciuda avertismentelor și insistențelor beneficiarului. „Aducerea stadiilor fizice la- necesitățile începerii rodajului și punerii în funcțiune — a conchis în încheierea discuției ing. Coțova- 
nu — impun obligatoriu folosirea cît mai eficientă a forței de muncă existente, cît și suplimentarea ei de urgență la multe dintre lucrările amintite mai înainte. Așa cum evoluează lucrările acum, ne îndoim că complexul de piroliză va putea să intre în funcțiune la termen și în bune con- dițiuni".Iată o imagine care contrastează izbitor cu cea pe ' care ne-a oferit-o constructorul, deși din formulările sale globale și cu multe prepoziții condiționale se putea deduce lesne că situația lucrărilor nu este deloc roză. Se desprinde, deci, cu claritate concluzia că activitatea unui șantier trebuie apreciată, în primul rînd, după modul în care este în stare să sincronizeze realizarea stadiilor fizice ale lucrărilor cu prevederile din graficele de execuție. O corelare perfectă a acestor două elemente duce după sine și la atingerea nivelelor valorice planificate.

Din ancheta noastră rezultă că, în vreme ce pe anumite 
șantiere ritmul de lucru s-a accentuat continuu, concretizîndu-se 
în substanțiale avansuri Ia majoritatea lucrărilor, pe altele, 
chiar dacă realizările valorice sînt superioare, s-au înregistrat 
diferite restanțe în atingerea stadiilor fizice prevăzute în gra- 
iice, rămîneri în urmă în realizarea lucrărilor conexe; după 
cum s-a văzut, la unele obiective termenul de intrare în func
țiune a expirat și nu se întrevede terminarea lor în scurt timp, 
iar la altele, unde scadenta se apropie, nu au lost încă rezol
vate toate problemele ce condiționează darea lor în exploa
tare la termen. Se impune, de aceea, cu stringență necesitatea 
ca titularii de investiții și ceilalți factori răspunzători de reali
zarea investițiilor să examineze serios situația acelor șantiere 
care continuă să se mențină sub prevederile graficelor de exe
cuție și să stabilească măsuri urgente și eficiente pentru acce
lerarea ritmului lucrărilor. Eforturi stăruitoare se cer și pentru 
urgentarea livrării restanțelor de utilaje tehnologice. în mod 
deosebit, atenția ministerelor titulare de investiții și construc
toare va trebui să fie concentrată asupra obiectivelor și capa
cităților Ia care termenul de intrare în producție a trecut, sau 
care urmează să fie puse în funcțiune în perioada imediat ur
mătoare. Apare cu toată claritatea necesitatea ca titularii de 
investiții să activizeze colectivele constituite, potrivit indicațiilor 
conducerii de partid și de stat, pentru luarea de măsuri ime
diate în vederea urgentării intrării în producție a acestor obiec
tive și capacități industriale. Nici un moment nu trebuie să se 
piardă din vedere că producția noilor obiective și capacități 
de producție a fost prinsă în complexul corelațiilor economiei 
naționale și tocmai, de aceea, ele trebuie să intre neîntîrziat în 
circuitul economic. Anchetă realizată de Ioan ERHAN, Nicolae 

MOCANU, Gheorghe CTRSTEA si Sever
UTAN
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MASĂ ROTUNDĂ

PROBLEME ALE EVOLUtiEi
„TELEFAGIA"

TINERILOR INTERPRET!
„Munca permanentă, continua perfecționare" este nu numai leit-motivul întregii noastre convorbiri, este un moto al evoluției tinerilor artiști, este o convingere că cea mai tînără generație de interpret se manifestă în climatul socialist al seriozității, al sobrietății, al unor coordonate riguroase, demne. Munca nu înspăi- mîntă. Ea este sensul activității tinerilor interpret, ea definește, ea echilibrează. „Eu activez la Operă — spune Lucian Marinescu — de aproximativ doi ani de zile. Climatul în care-mi desfășor activitatea este foarte propice pentru tineri. Este un climat în care tinerii sint încurajați, au posibilitatea să abordeze un repertoriu care merge crescendo de la lucruri mai neînsemnate, la roluri care implică o răspundere mai mare și pot să definească artistul în fața publicului, deschizîndu-i noi perspective. în ceea ce mă privește, am fost angrenat în acest proces, într-o serie întreagă de premiere. (Lucrul acesta nu mi s-a întîmplat numai mie, ci și lui Vasilc Moi- dovanu, Ludovic Konya și altor tineri). Efectiv am participat la lucrul a vreo patru premiere în decurs de doi ani; este o linie directoare, după care se călăuzește conducerea Operei, ca în premierele stagiunii respective să fie angrenați cît mai mulți tineri". în timpul anilor de Conservator se studiază intens. Ne gîndim la cei conștienti asupra menirii pe care o au în desfășurarea vieții culturale a țării lor. a răspunderii pe care o au față de poporul lor. Pledoaria tinerilor interpreți este pentru continuarea muncii, studiului serios și după terminarea facultății. „îndată după terminarea școlii de coregrafie, munca la Opera Română din București — spune balerinul Gheorghe Căciuleanu — a pus în fața mea o multitudine de probleme care-mi erau străine pînă atunci.Radioul a inițiat „Tribuna tinerilor soliști". A fost o speranță pentru lumea muzicală, și este încă. „Anul trecut „Tribuna tinerilor soliști" s-a desfășurat co
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Note de lector

ION PAS:

rezente"
2)Adevăratul ziarist, _ cel care . a știut să cântărească atent realitatea contemporană lui și să extragă din noianul de aspecte pe cel care cuprindea în sine, virtual, semnificații definitorii pentru timpul său, atribuindu-i înțelesuri mai largi, desprin- zînd și învederînd, clară și convingătoare, ideea, n-a făcut altceva decît să împlinească cu sensuri și unghiuri inedite de vedere cronica de aur a epocii. Articolul și articolele scrise astfel s-au înseriat nu numai în pagina tipărită, dar în însăși conștiința oamenilor, drept o mărturie de o înaltă ținută etică, drept un document uman neprețuit, egal în valori morale cu oricare altă scriere artistică.Aceste gînduri m-au urmărit citind cuprinzătoa- rea culegere de articole, recent apărută, intitulată 

Prezențe, în care scriitorul Ion Pas și-a înmănuncheat cele mai reprezentative pagini dintr-o activitate publicistică de aproape 50 de ani. Scriitorul umanist și intelectualul distins, care este Ion Pas, își retipărește în acest volum articole scrise între 1919 și 1967, nu cu intenția de a rememora, de dragul faptului, oarecari evenimente petrecute și uitate, ci cu sentimentul istoricului preocupat să evoce ca să demonstreze, într-o argumentație logică ce aparține dialecticii vieții, biruința adevărului asupra minciunii și intoleranței, perenitatea valorilor morale fată de în- tîmplările sortite trecerii, legitimitatea luptei pentru o cauză înaltă față de atî- tea și atîtea atitudini meschine și nesemnificative.Contemporan, timp de o jumătate de veac, cu unele dintre evenimentele cele mai tulburătoare ale lumii contemporane — două războaie mondiale, impetuoasa dezvoltare a tehnicii și științei, Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, creșterea luptei clasei muncitoare din întreaga lume împotriva societății învechite. înlăturarea într-o parte importantă a lumii și în țara noastră a exploatării omului și trecerea la edificarea unei societăți noi — societatea socialistă — scriitorul și ziaristul Ion Pas s-a simțit și a fost tot timpul prezent în mijlocul vieții, al faptului fierbinte, în mijlocul oamenilor. Ion 'Pas și-a considerat participarea în presa vremii drept un act firesc de angajare cetățenească directă alături de aspirațiile și lupta acestui popor, dar și un act de cultură. Angajat cu tot 

rect — constata Ștefania Jienescu. Anul acesta însă, un concert nu s-a ținut, unul a fost amînat...". S-a relevat, de către partici- panții la discuție, dorința de activitate cît mai intensă la viața muzicală. S-a a- mintit în acest sens, în afară de Studioul Radioului, Studioul tinerilor de la Filarmonică și Studioul Conservatorului, punți certe de relevare a talentelor, de însușire a măiestriei, de obținere a siguranței.Ce devenim după terminarea Conservatorului ? F.ste o întrebare legitimă. Paginile ziarului „Scînteia" au dezvoltat nu o dată ideea urmăririi absolvenților, a îndrumării lor și după terminarea anilor de studenție. Răspunsuri clare din partea forurilor de organizare a vieții artistice nu au fost date pînă acum. „Noi am avut multiple posibilități de afirmare la Studioul Conservatorului — sublinia Aris Ohanezian —, am realizat spectacole destul de variate ; sint totuși unele probleme care ne fră- mîntă și pe noi, aceștia care am terminat anul trecut Conservatorul. Am avut o activitate foarte susținută in cadrul Studioului, am făcut turnee în provincie ; ceea ce ne frămîntă însă este că o urmare firească a rezultatelor obținute în Studio nu a existat. Adică, în momentul cînd am terminat, repartițiile nu au corespuns rezultatelor obținute. Am fost repartizați cei mai mulți ca profesori de muzică. Or, cei care vor să devină interpreți nu sint în momentul de față convinși că acesta este lucrul cel mai bun pe care trebuie să-1 facem. Activitatea profesorală socotim că trebuie să fie o activitate care să vină mai tîrziu. Acum trebuie să ne desă- vîrșim studiile. Dorința noastră ar fi ca, după terminarea Conservatorului, să existe un Studio în care să activăm mai departe. Sigur că apariții ia Radio din cînd în cind, la Filarmonică, o jumătate de recital etc. sint manifestări foarte utile. Dar o activitate zilnică de bază ne- existînd, activitatea aceasta se risipește. Si atunci toate aceste apariții devin în- 
BauosuaEiEQQUSEuaaaa

sufletul în activitatea publicistică, scriitorul și-a spus cuvîntul său decis, incisiv și întotdeauna plin de căldura adevărului pe care-1 slujea, în toate marile probleme ale epocii, cu conștiința perfectă a dreptății pentru care milita, cu perspectiva limpede a vremurilor ce urmau să dea adîncime scrisului său. A colaborat la multe publicații de ținută democrată și progresistă, distingîn- du-se cu o pană inspirată, viguroasă, plină de vioiciune.Vremuri, Intîmplări, 
Creionări — astfel se intitulează principalele capitole ale culegerii articolelor apărute de-a lungul timpului pînă la cele publicate I în presă în anii noștri. I Autorul a renunțat la ti- I tlurile de ziar care stăteau I în fruntea fiecărui articol, I el le-a așezat unele după I altele în ordinea cerută de | cifrele unei cronici istorice | în desfășurarea cronologică | menită să sublinieze ideea. I într-adevăr. parcurgem K acum ca pe o istorie arti- I colele sale, dispuse după E alte criterii decît cele ale E actualității imediate care K le-a provocat și ne sur- | prinde cît de coerentă, de | sistematică și de închegată | artisticește este înscrierea | faptelor care refac. împre- E ună, o epocă întreagă de | dezbateri sociale și cultu- H rale dintre cele mai inte- | resante. Articolele protes- | tatare față de nelegiuirile H regimului trecut, cele pole- fi mice privind marile dispute politice ale vremii, cele privind apărarea ființei naționale și a artei românești — sînt toate pătrunse de dragostea pentru adevăr și dreptate. înzestrat cu un original talent evocator, cu g un simț acut al mișcărilor S esențiale, cu un dar epic deosebit și cu o precizie impresionantă în portretizare sau în argumentare, Ion Pas ne emoționează în paginile volumului său, ceea ce arată cît de potrivite sînt mijloacele literare pe care el le utilizează spre a da culoare și relief prozei ziaristice. Ion Pas demonstrează prin aceste articole. topite în cronica unei conștiințe, durabilitatea articolului de ziar, atunci cînd priceperea și talentul au văzut mai departe decît efemerul faptului cotidian.

Prezențe este o carte ce H se citește cu un viu interes, g atît de către specialistul în I istoria literaturii și presei H românești, cît și de oricare H cititor dornic să cunoască | activitatea neobosită a unui | scriitor angajat, cu o înte- H legere deplină a rosturilor g scrisului frumos.
Mircea SIMIONESCU I

ȘI-SU SPUS CUVÎNTUL: cîntdreții M5RINA KRI- 
LOVICÎ, LUCIO MMINESCU, ARIS OHANEZIAN; pia
niștii DAN GRIGORE, ȘTEFANIA JIENESCU, SEVER TIPEI ; 
balerinul GHEORGHE CACIULEANU, clarinetistul AURELIAN 
CCTAV POPA.

tîmplătoare, iar alte posibilități nu există". „Eu — completează Sever Tipei — vreau să spun că repartițiile care se fac la terminarea Conservatorului mi se par mult prea puțin diferențiate. Eu sînt pianist și cel puțin in specialitatea mea repartițiile au fost absolut uniforme : toți în învățăniînt ! Nu a existat nici un caz dintre colegii noștri (chiar de la suflători sau coarde), vreunul să fie repartizat în activitatea artistică. Aceasta mi se pare complet injust, mai ales că la sfîrșitul Conservatorului se fac o serie de caracterizări, în care catedra respectivă arată înclinațiile fiecărui student. Acestea însă rămîn niște lucruri pur formale"Răspunsul la întrebare este clar. După terminarea Conservatorului, pianiștii devin profesori, ceilalți instrumentiști ajung cel mult în prehestre, adică orches- tranți. Pentru cei ce se pregătesc pentru cariera solistică s-a arătat o dată necesitatea introducerii unui program specia’ în Conservator. Așa cum la secția de compoziție, in anul IV, poți trece prin examen, la o secție special creată pentru soliști s-ar putea promova pe baza unui concurs, pe baza verificării unor calități ciș- tigate in timpul primilor ani de studiu. în momentul de față, toți studenții secției instrumente pășesc în același ritm : ritm greoi pentru soliști, prea încărcat, in schimb destul de comod pentru viitorii pedagogi și orchestranți. Așadar, pentru cei Care s-au afirmat clar, și-au spus cuvîntul in arta solistică incă de pe băncile conservatorului începe să devină o problemă situația.de după încheierea anilor de studii. „Dacă mergi la o catediă— spune Ștefania Jienescu— ai toate obligațiile unui serviciu de acest fel, incit practic nu mai ai timp să și studiezi ! Vrei totuși să cînți, dar dacă ajungi profesor nu te mai programează nimeni". „De multe ori — continuă Sever Tipei — initiative valoroase nu ajung la cunoștința noastră. Iau cazul meu : iarna aceasta s-a înființat la Filarmonică „Studioul tînă- rului interpret". Nici n-am aflat că acolo s-a dat și un concurs".Și la Operă s-a hotărît anul acesta ca în cadrul Studioului să fie programați cît mai mulți tineri. De exemplu, pentru opera „Albert Herring" se și luase legătura cu o serie de elemente valoroase din Conservator. Pînă la urmă s-a renunțat la această idee. De ce ? Nici măcar premiera nu a mai avut loc. deși fusese anunțată. „Eu mă gîndesc — este părerea lui Lucian Marinescu — că pe
• Opera română : Lacul lebedelor — 19,30.
o Teatrul Național „I, L. Caragiale" (sala Comedia) : Maria Stuart — 19,30, (sala Studio) : Jocul adevărului — 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : D-ale carnavalului — 20.• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) ; Cînd luna e albastră — 19,30, (sala Studio) : Atelier ’68 „1 + 1 + 1“ — 20.« Teatrul Mic : Cinci schițe și Cîntăreața cheală — 20.
teatre

• Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale" : 
O noapte furtunoasă — 20.
s Teatrul „Țăndărică" (sala din str. Academiei) : Vrăjitorul din Oz — 17.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănaso" (sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30 (grădina Boema) : Boema Palace — 20.
e Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : Adam și Eva Ia revistă — 20.© Ansamblul artistic al U- niunii Generale a Sindicatelor : Cu picioarele pe pă- mint — 20.
a Circul de stat • Fantezii de primăvară — 20. 

lîngă Operă ar putea exista un asemenea Studio. „După părerea mea — spune Marina Krîlovici — nu sînt create platforme între absolvență și marile scene, deși au fost promisiuni. Mă gîndesc la mulți colegi de-ai mei, bine pregătiți. Studioul de Operă de la Conservator promitea să devină o rampă de lansare în teatru a tineretului, o pepinieră pentru teatrele de operă; la fel Studioul de la Operă. Concursurile dc admitere intr-un teatru nu sînt elocvente și se rezumă la cîn- tatul a o arie, două, nu au probă de memorie, de calități scenice, de suflu. Dacă Studioul de operă își propunea cu adevărat să încerce o serie de tineri absolvenți în spectacole, aceasta ar fi constituit cel mai bun concurs pentru scena mare. Se pot crea posibilități mai sigure pentru tinerii absolvenți cu rezultate mai serioase, pentru a crește noi generații de artiști. Nimeni nu s-a gindit la o acomodare cu scena a proaspătului artist care să mențină și să împrospăteze distribuțiile. Opera, ca și Conservatorul. ar trebui să aibă grijă de continuitatea in activitate".
„Este o problemă acută 

— anima uan Grigore — 
aceea a repairlizu.ru cle- 
uientelur de la Conserva
tul, ne la secția practica ue 
instrumente și canto. Am 
sa dau ca exemplu cazul 
meu. Am terminat Conser
vatorul și am lost reparti
zat in cadrul Coasei taio
rului ca preparator. Eu nu 
lac nimic, nu am elevi ; in 
î iiarmonic le din țara 
exista posturi lioere uc 
soiișu, care nu s-au ocupai, 
iar uaca se ocupă, se ocupa 
ueexistind o publicitate in 
privința concursului res
pectiv. Eu stau ia Conser
vator, doar îmi ridic sala
riul lăra elort, in loc sa 
activez intr-o lilaruioilică 
din țară. De- ce ta-âș- pu
tea activa la Filarmonica 
um Timișoara, Craiova sau 
iași ca sonst, unde aș putea 
ciuta mai des?“.Re lingă A.T.M., pe lingă C.S.C.A., pe lingă Uniunea Compozitorilor ar trebui să funcționeze un for care să aibă in vedere evoluția și perspectivele fiecărui soiist. Astiel, participarea la viața muzicală nu va mai 1’i întimplâtoare, se va asigura consecvența apariției pe podiumul de concert, se va urmări repertoriul, calitatea ; in momentul de țața totul se rezolvă intimplator. Încadrarea și munca efectivă pe lingă Filarmonici, sau burse de studii pentru un timp în care să se verifice calitățile artistului sau posibilitatea evoluării cit mai frecvente în compania orchestrelor — iată căi de trecere spre perfecționarea și stabilitatea soliștilor.

t-
întregul teritoriu al țării 

este punctat de nenumărate 
comori de artă populară, de 
numeroase monumente de 
artă cultă, vestigii ale unor 
epoci trecute sau mărturii ale 
prezentului revoluționar. Ele 
definesc zone îmbinate în
tr-o armonioasă unitate care 
dă specificul spiritualității 
românești în concertul euro
pean și mondial al culturilor. 
Un atlas geografic al culturii 
noastre de ieri și de azi, o 
evidență panoramică a tra
dițiilor pe care viața ma
terială și spirituală a poporu
lui le-a generat veacuri de-a 
rîndul reprezintă două coor
donate — spațiu și timp — 
prin care putem cunoaște 
dezvoltarea arfei românești 
în cadrul unei vieți culturale 
de mărețe perspective.

Oltenia cu baladele ei
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străvechi, dar și cu comorile 
brâncușiene, nordul Moldo
vei cu arhitectura ce înfruntă 
istoria, Munții Apuseni cu 
urmele daco-romane tăiate in 
piatră, cu luptele antice și 
feudale pentru libertate, 
valea Someșului sau cea a 
Argeșului sint, deopotrivă, 
noțiuni geografice care, 
totodată, dezvăluie preferințe 
și virtualități culturale esen
țiale. A le evalua și a le pro
mova însemnează a crea un 
femei valoros pentru munca 
de propășire a poporului in 
modul său de a crea și cul
tiva arta, în modul de a qîndi 
și de a simți.

Noile județe ale României 
socialiste sînt entități com
plexe ce urmăresc cu sensi
bilitate profilul economic, so
cial, cultural al plaiurilor și 
oamenilor ce le locuiesc. Ele 
au avut în vedere asigurarea 
unor condiții optime pentru 
desfășurarea unei intense ac
tivități obștești. Schimburile 
artistice și culturale dintre 
sat și oraș în ambele sensuri, 
o rețea de instituții de artă, 
cultură și învățămînt, refea 
ce se ramifică pentru a putea 
ajunge în miezul vieții cul

Tinerii doresc concursuri, selecții severe, în care să se poată convinge de progresul sau, eventual chiar de o stagnare a meșteșugului lor. O organizare riguroasă în a- cest sens se impune și Radio-ului și Televiziunii, care trebuie să dovedească spirit de selecție și eficacitate în promovarea tinerei generații. Ar trebui ca atunci cînd se oferă un spațiu de emisie pentru un tînăr artist, prezentarea, girul să-1 dea o personalitate, un artist de valoare care să analizeze stadiul dezvoltării lui. să-i semnaleze meritele și direcțiile de dezvoltare.Discuția nu a exclus necesitatea confruntării. S-au propus mai multe selecționări, mai multe concursuri interne, o participare la cît mai multe concursuri internaționale, în primul rînd critica muzicală trebuie să ajute din plin, să stimuleze. „S-ar putea pune baza — amintea Gheorghe Căciuleanu — unei critici de dans competente din punct de vedere profesional, nu numai artistic. O critică care să ne ajute, care să înlesnească un contact viu cu publicul". „Trebuie — afirmă Aurelian Octav Popa — o continuitate în informația despre evoluția tinerilor. Presa muzicală trebuie să consemne tot ce se întîmpiă. Sînt foarte importante a- parițiile tinerilor pe podium, ele sint puncte de cotitură importante în definirea lor". Tocmai de a- ceea se impune consemnarea. Nu o dată a- par cronici neinspirate, lăsate să vadă lumina tiparului din curtuoazie și care nu fac, în cel mai bun caz, decît să fie uitate după un minut de la citire sau. în cazul grav, să dezinformeze.Primii ani după absolvirea copservatorului ..sînt ani de perfecționare. Si in acest sens, colaborarea directă cu valorile internaționale se impune. fie poate participa la cursuri organizate de diferite școli muzicale cu tradiție, se pot iniția la noi cursuri de perfecționare cu aportul unor muzicieni străini de mare valoare. Ideea „muncă permanentă — continuă perfecționare" a revenit necontenit în discuția noastră, a fost coloana ei vertebrală. O generație tînără de artiști, conștienți de menirea lor, vrea să se definească, să se depășească, vrea să-și spună cuvin- tul în arta vremii noastre. Dăruirea lor artistică, tinerețea. talentul sînt valori care se cer a fi fructificate.
Smaranda OȚEANU

turale sînt fapte care imprimă 
noii organizări administrativ- 
teritoriale a țării, o superioară 
funcționalitate.

Echipe de cercetători 
și artiști au datoria de 
a defrișa întregul lor județ, 
pentru a descoperi zăcăminte 
uitate, valori autentice, ta
lente pline de vigoare. Cer
cetătorii au, de asemenea, 
datoria de a descoperi tradi
țiile vieții culturale ascunse în 
desișurile istoriei, acțiunile 
unor animatori, activitatea 

Tradiția culturală locală9
în climatul contemporan
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unor societăți, formații, așeză
minte obștești progresiste care 
au însuflețit din entuziasm în
născut și din dragoste de oa
meni viața artistică și cultu
rală a satelor, tîrgurilor și o- 
rașelor noastre de odinioară. 
Exemplul unor D. Kiriac, Ion 
Vidu care, prin corurile lor, 
au determinat o întreagă miș
care corală, tot așa după cum 
bibliotecile sătești și tormaFi- 
le sportive ale profesorului 
tuliți Hațieganu sau călușarii 
etnografului Romul Vuie cu 
succese strălucite în îndepăr
tata Anglie, au însemnat tot 
atîtea exemple urmate de 
reluările succesive ale unor 
activități cărturărești, sportive 
sau artistice în rîndurile ma
selor populare. Toate acestea 
trebuie să devină obiectul 
cercetării științifice pentru ca 
astfel, cunoscindu-le valorile, 
să fie restituite vieții noastre

cinema
a Căderea imperiului roman — 
film pentru ecran panoramic 
(ambele serii) : PATRIA — 9; 
12,45; 16,30; 20.
a Ce noapte, băieți ! : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 2384 
orele 17,30 șl seria 2385 — orele 
20,15), REPUBLICA — 8,45; 11,15; 
13,45; 10,15; 18,45; 21,15, BUCU
REȘTI - 8,45; 11,15; 13,45; 10,15; 
18,45; 21, STADIONUL DINAMO
— 20. GRADINA EXPOZIȚIA
— 20.
a Pasărea timpurie : LUCEAFĂ
RUL — 8,15; 10,45; 13,15; 15,45;
18,15; 20,45, CAPITOL — 8.30; 11; 
13,30; 16; 18,30: 21; la grădină
— 20, GRADINA DOINA — 20.
• Oscar : FESTIVAL — 8.45: 11,15;
13.30; 10; 18,30; 21; la grădină — 
20. ARENELE LTBERTATII - 20. 
FEROVIAR — 8.45; 11; 13.15; 15,15; 
17,45; 20. EXCELSIOR — 9.45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21, MODERN — 
9,30: 11,45; 14; 16,15; 18.30: 20.45.
• Ultima noapte a copilăriei : 
CENTRAL — 9: 11.15; 13.30: 15.45: 
18,15; 20,45.
a Statornicia rațiunii : VICTORIA
— 9; 11,15: 13,30; 16: 18,30; 20,45, 
PARCUL HERĂSTRĂU — 20.
a Domnul : CINEMATECA — 10; 
12; 14.
A Răzbunarea haiducilor : LUMI
NA — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,30;
20.45, BUCEGI — 9,30; 11.45; 16:
18,15; 20,30; la grădină — 20, ME
LODIA — 9; 11,15: 13,30; 16: 18.30;
20.45.
a 30 de ani de veselie : DOTNA
— 9; 11; 13,45; 16; 18,15: 20.30.
a Tom șl Jerry : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
a Eu, eu. eu... și ceilalți : UNION
— 15,30: 18: 20,30.
a Eddie Chapman, agent secret : 
CIULEȘTI — 10; 15; 17.45; 20.30, 
DRUMUL SĂRII - 14.30: 17.30; 
20.15.
a Răpirea fecioarelor : FEREN
TARI — 15.30; 18: 20.30.
• B'estemiil rubinului negru : 
INFRATTREA INTRE POPOARE
— 10; 16: 18,15; 20.30.
a O lume nebună, nebună, nebu
nă ; DACIA — 8—20 în continuare, 
a Tonkn.nl : BUZFSTT - 15: 18; 
la g’-Sdină — 20. VITAN — 15.30: 
18: 20.30.
A Leul african : CRINGAȘI — 
15,30: 18; 20.30.
A Obsesia : GRTVTTA — 9: 11.15; 
13.30; 15,45; 18.15; 20.45. FLOREAS- 
CA — 9: 11.15; 13.30; 16; 18.15;
20,45. FLAMURA — 9; 11.15; 13.30: 
16; 18.15: 20,30.
a Ea va rîrte : GLORIA — 9: 
11,15; 13,30: 16; 18.15; 20.30, TOMIS
— 9—16 în continuare : 18.30: la 
grădină — 20.15.
n Sîrt șl eu numai o femeie : 
UNIREA - 15.30: 18: la grădină
— 20,15, RAHOVA — 15,30: 18: la 
grădină — 2.0,15.
a Sfîrșitul agentului W 4 C : 
FI.ACARA — 15.30: 18: 20.20. AU
RORA — 8.20: 10.45: 13: 15.30: 18: 
20.30: la grădină - 20.
• El Dorado : MTORTTA - 9,30: 
12; 15.20: 18: 20.30. VOI.GA — 9: 
15,45: 13: 20.45.
a Gioconda fără surîs : POPULAR
— 15.30: 18: 20.30.
a Ralul de sîmbătă seara : ARTA
— 9; 11: 13; 15: 18: 20,30: la gră
dină — ->0.
« Praștia de aur : MUNCA — 16: 
18: 20. PROGRESUL — 15.30: 18: 
20.30.
M K.O. : MOȘILOR - 15.30: 18: 
20 30; la grădină - 20.
A Tntoarce-te 1 : COSMOS — 15.30: 
18; 20.30.
a Viata în doi : VIITORUL — 
15,30: 18: 20.30.

(Urmare din pag. I)
tirzie ca să vadă noi oameni certîn- 
du-se. E curiozitatea celor care dau 
tîrcoale ceasuri întregi unei mașini noi, 
cu o caroserie mai roșie și cu un bot 
mai alungit. Să spunem ce vrem despre 
ea, dar să nu confundăm această curio
zitate cu interesul.

O dată intrafi în raza acestui magne
tism, familia sau individul încep să se 
miște ca și cum centrul de gravitație al 
lumii s-ar fi mutat în cutia paralelipipe
dică. Totul se așază sub semnul televi
zorului. Viața casei se desfășoară în 
raza televizuală. Îndeletnicirile, ocupa
țiile, obiceiurile zilnice se aduc în fața 
micului ecran. Dacă se poate. Dacă nu 
se poate, se renunță. Nu la micul ecran, 
ci ia obiceiuri. La obiceiul de a citi 
seara o carte. La obiceiul de a merge la 
cinema, la obiceiul de a face o plim
bare pe jos. La obiceiul de a privi 
stelele. La obiceiul, la sfîntul obicei de 
a cădea din cînd în cînd pe gînduri.

Ajungînd aici am ajuns la unul din
tre cele mai mari rele pe care ți-l poate 
face un bine. Ajungînd aici telefilia de
vine telefagie. Ajungînd aici centrala 
de cultură devine un smeu lacom care 
înghite serile, orele, minutele, neîndestu
lătoarele noastre minute. Aici nu este 
vorba de timp pierdut, ci de timp necîș- 
tigat. Aici nu-i vorba de o socoteală 
meschină. Ne-am obișnuit — și bine am 
făcut — să socotim rentabilitatea mași
nilor noastre, rentabilitatea muncii, 
rentabilitatea investițiilor, dar încă prea 
puțin socotim și ne gîndim la rentabi
litatea celui mai prețios capital : 
timpul. Televizorul poate fi o primej
die, în risipirea, în nesocotirea acestui 
capital care nu poate fi evaluat în nici 
o valută forte, un capital care nu poate 
fi acoperit în aur și în general nu poate 
fi acoperit în orice, pentru că valoarea 
lui e unică, inestimabilă. Pentru că pen
tru ea nu există echivalent. Aici este una 
din marile primejdii ale „teleciviliza- 
ției". Ca orice unealtă nouă, televizorul 
cere o conștiință nouă. Imperativul ca
tegoric al acestei conștiințe este : să 
știi să alegi, să te oprești, să renunți I

Mai există firește și alte primejdii care 
nu pot fi ocolite numai prin bunăvoință 
și altele care nu pot fi ocolite de loc, 
și care fac parte din liniile de dezvol
tare ale unui secol în care cultura audio
vizuală înlocuiește treptat — (pînă 
unde ?) — cultura bazată pe cuvîntul 
scris. E clar că în centrul acestei răstur
nări epocale este televiziunea. E clar că 
televiziunea înlocuiește izvoarele cultu
rii, le înlocuiește pe cele scrise cu cele

vizuale-auditive, le traduce pe cele scri
se în limbajul lui „video” și „audio". 
In această fază este greu, este a- 
proape imposibil de cîntărit ce în
seamnă în fapt și la ce efecte 
duce și mai ales va duce televiziunea 
ca instrument didactic, în școli, în uni
versități. In această fază este imposibil 
de întrevăzut și de prevăzut cîte muta
ții, cîte înnoiri, cîte evoluții, cîtă nevoie 
de regîndire va aduce cu sine acest nou 
tip de a percepe cultura, dar chiar din 
această fază apar evidente dezavantajele 
epocii de tranziție. Traduse în bani mă
runți, foarte mărunți, aceste dezavan
taje s-ar putea numi : superficialitate, 
„învățat după ureche", înghițirea unor 
cunoștințe gata mestecate, slăbirea rîv- 
nei, îndepărtarea individului de chinu
rile obositoare și fertile ale studiului. 
Pentru că și aici este vorba de același 
lucru, adică de răul pe care îl poate 
face prea mult bine. Accesibilitatea este 
o calitate nobilă și înțeleaptă. Dar o ac
cesibilitate excesiv de mare, o accesi
bilitate prea simplistă, prea „mură-n 
gură’ duce la un moment dat la moleși- 
rea celulei nervoase, la lenevirea gîn- 
dirii, la nedorința de a pricepe decît 
ceea ce este evident, la un fel de 
spaimă în fața a tot ceea ce presupune 
încordare, la suspectarea a tot ceea ce 
nu e clarissim, clarissim de la prima 
ochire, pe scurt la o adevărată fobie a 
efortului.

A fost o eră a omului preistoric. A 
fost o eră a omului istoric. In amiaza 
acestui secol am intrat într-o eră nouă : 
era omului care nu are timp. Trepidația 
cuprinde totul. Viteza a trecut din mo
toarele avioanelor în motoarele culturii. 
Pămîntenii nu mai au timp de romane 
fluvii, preferă ecranizările unei lecturi 
de 1 000 de pagini, învață limbi străine 
după cursuri rapide, iubesc genul scurt, 
edițiile de buzunar, filmele-pilulă. Te
levizorul face parte din arsenalul acestei 
instruiri allegro vivace. Carburatorul său 
poate duce cu succes la o serie de acu
mulări pe orizontală. Marele pericol TV 
— ca și al erei noastre — este tocmai 
această orizontalizare în cultură, această 
orizontalizare extensivă, această zilnică 
ocolire a aprofundării — cum să-i spun 
eu ? — a aprofundării intensive și pe 
verticală.

Ca orice unealtă nouă, televizorul 
cere o conștiință nouă. Pentru că nu este 
bietul om sub televizor, ci... Cel de al 
doilea imperativ al acestei conștiințe : 
să nu uităm efortul I Cunoașterea este 
efort. Spre fericirea speței umane, cu
noașterea este uneori chin. Un chin în
grozitor. Îngrozitor și sublim.

17.30 — Pentru cel mici :
a „Știți să desenați copii 7"
©Albumul expoziției internaționale de desene ale copiilor și tine
retului școlar.

18.00 — T.V. pentru specialiștii din industrie.
Automatizarea

18.30 — Curs de limba engleză (lecția a 17-a).
19,00 — T.V. pentru școlari.

Secolul XXI : „Mașinile pot gîndi ?".
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic.

— Publicitate.
20.00 — Baschet : România — Cuba (repriza a Il-a).

Transmisie de la Sala sporturilor Fioreasca.
20.30 — Opinia dumneavoastră.
20 50 ~~ Seară de teatru •

„Neîncredere în foișor" de Nelu Ionescu. Interpretează un colectiv 
al Teatrului Ciulești. In distribuție : Silviu Stănculescu, Ion
Gheorghiu, Dina Mihalcea, Dana Comnea, Corado Negreanu, Ion 
Vîlcu, Paul Ioachim, Mircea Dumitru, Sebastian Radovici. Mariana 
Mihuț, George Ulmenl. Stellan Cărbunaru.
— în pauze :
Medalion liric : Mariana Dumitrescu. Prezintă George Sbârcea.
— Metronom. Prezintă Grigore Constantinescu.

23,00 — Telejurnalul de noapte.
23,15 — închiderea emisiunii.

LA TEATRUL 
„LUCIA STURDZA 

BULANDRA"
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

tandra" prezintă azi, la ora 
20, în sala din B-dul Schitu 
Măgureanu nr. 1, Podul Izvor, 
precum și în zilele de 24, 26 
și 28 mai, în aceeași sală, ul
timele spectacole, înaintea 
plecării la Paris. la Teatrul 
Națiunilor, cu comedia „D-ale 
Carnavalului" de 1. L. Cara
giale, în regia lui Lucian Pin- 
tilie. In zilele de 22, 26 mai și 
2 iunie vor avea loc trei re
prezentații cu piesa „Nepotul 
lui Rameau" după Denis Di
derot, in regia lui David Esrig.

t V

culturale de azi și continuate 
la o înălțime demnă de în
făptuirile contemporane ale 
poporului nostru.

Profesorii de istorie, litera
tură, artă ai școlilor din întreg 
județul, cadrele didactice ale 
instituțiilor de invățămînt su
perior, membrii uniunilor de 
creație și cercetătorii Acade
miei, artiștii de profesiune 
din instituțiile de artă vor 
trebui să contribuie Cu toții 
la această muncă de cunoaș
tere a trecutului și prezentu

puncte de vedere

lui cultural, la dezvoltarea 
vieții artistice în temeiul aces
tei cunoașteri. Ei pot deveni 
animatorii zilelor noastre.

Printre preocupările de 
viitor ale oamenilor de artă 
clujeni notăm crearea unui 
ansamblu „Balada" (aparți- 
nînd Casei județene a crea
ției populare) în cere grupuri 
vocale, fulnicărese, fluierași 
vor realiza momente scenice 
într-o viziune regizorală con
temporană, care să îmbine 
tradiția cu ineditul. Împreună 
cu grupul de cîntece și jocuri 
someșene al sindicatelor, 
„Balada" are perspective să 
devină un început pentru 
ridicarea arfei de mase la un 
nivel superior, depășind „ar

tizanatul" muzical-coregrafic 
care domină adesea, cu o 
vădită plafonare, acest gen

Pe de altă parte se studiază 
organizarea unui cor profe
sionist care să prezinte în 
cadrul Filarmonici' din Cluj 
repertoriul coral • simfonic 
universal și național De la 
Hăndel la Karl Orff. de la 
G Dima la contempo'am, 
acest gen are prin excelență 
un rol de ridicare spirituală 
a marelui public, de educare 
estetică și etică a sa. Esența

lls

de masă a muzicii coral-sim- 
fonice impune la Cluj, ca și în 
alte orașe ale țării studiul 
modalităților noi în care ge
nul acesta să se impună în 
stagiunile muzicale vi'loare. 
Un festival anual de coruri 
și orchestre, care apoi s-ar 
putea îmbogăți cu participare 
internațională, ar constitui o 
emulație în rîndurile anima
torilor acestor genuri.

Reluarea festivalului „Toam
na muzicală clujeană’ are 
aceeași perspectivă pozitivă 
în sensul participării unor 
soliști și dirijori de peste 
hotare, la care să se adauge 
și reprezentanți de prestigiu 
ai celor două opere sau ai 
formațiilor conservatorului. 

înfr-o perspectivă mai amplă 
se pot întrevedea la Cluj sau 
in alte centre culturale ale 
țării (la lași, Timișoara, Bra
șov etc.) festivaluri ale muzi
cii de cameră, ale teatrului 
liric. Ele ar fi în măsură să 
dea o respirație nouă, un 
orizont deschis larg spre viata 
muzicală mondială.

Putem întrevedea în acest 
mod un conținut mereu nou 
al formelor de viață culturală 
și artistică — formații de 
cîntece, dansuri, teatru, bri

sa

găzi artistice, cercuri de 
amatori. Dar putem în același 
timp întrevedea noi forme 
ale manifestărilor care să reia 
poate o tradiție, să răspundă 
unui deziderat contemporan 
sau — de ce nu 7 — să îm
bine cei doi termeni. Ser
bările populare par a face 
parte din această categorie. 
Marile epoci democratice 
și-au avut întotdeauna serbări 
de amplă participare socială. 
Antichitatea, sfîrșitul de ev 
mediu, epoca modernă a re
voluțiilor burgheze și mai cu 
seamă revoluția franceză au 
creat o formă proprie a ser
bărilor populare cu coruri, 
fanfare, orchestre simfonice, 
evoluții ecvestre, la care își 
dădeau concursul mari com
pozitori, literați sau oameni 
de teatru.

In ultima vreme ele cunosc 
și la noi o nouă ascensiune.

Organizatorii lor au știut să 
biruie faza în care pericolul 
declarațiilor demagogice era 
evident — și să le înrădăci
neze în tradiția arfei popu
lare sau a vieții culte. Spec
tacole cu tematică istorică la 
Tîrgoviște, Suceava, Mogo- 
șoaia, îmbinate cu sunet și 
lumină, pot fi reeditate la 
Hunedoara, Putna sau Ce
tatea Neamțului. Este de 
neuitat serbarea populară 
la centenarul lui G. Coșbuc 
în comuna natală a poetului. 
Cadrul natural în dublu am
fiteatru a prilejuit o „Nuntă a 
Zamfirei" unde nu lipseau 
colăcarii apărînd în goana 
cailor albi, nuntașii numeroși, 
în haine de sărbătoare și mii 
de oameni veniți din toate 
satele și orașele pentru a lua 
parte la bucuria tuturor. Ce
tatea lui Gelu de la Dăbîca 
(Dej) sau comuna natală a lui 
Avram lancu au prilejuit, de 
asemenea, serbări populare 
de mare participare. Pentru 
a cinsti glorioasele noastre 
tradiții istorice, noi am alcă
tuit și un amplu plan privitor 
la depistarea, îngrijirea și va
lorificarea tuturor monumen
telor istorice din județ.

Revine ca atare organelor 
de cultură și artă misiunea 
de a stimula cu operativi
tate sporită munca instituțiilor 
de specialitate, biruind bi
rocrația, înlăturînd paralelis
mele, realizînd nemijlocit 
legătura cu masele și cu 
viața lor culturală. Evoluînd 
pe acest drum, sectorul artis
tic-cultural își va putea îm
plini misiunea ce-i revine în 
procesul amplu de măreață 
reînnoire a întregii țări. Se va 
putea astfel, totodată, restitui 
animatorilor locul ce-l merită 
în munca de propășire a 
poporului, împlinind tradiția 
în contemporaneitate.

Romeo GHIRCOIAȘU președintele Comitetului județean de culturâ și artă Cluj
i

situa%25c8%259bia.de
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Plecarea Ia Moscova a unei 
delegații a Comitetului Municipal 

București al P.C.R.
Luni la amiază, a plecat spre 

Moscova o delegație a Comitetului 
municipal București al P.C.R., con
dusă de tovarășul Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului Municipal 
București al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei care, la invitația 
Comitetului orășenesc Moscova al 
P.C.U.S., și a Comitetului Executiv 
al Sovietului orășenesc Moscova, va 
face o vizită în Uniunea Sovietică 
pentru a participa la „Ziua priete
niei" dintre orașele Moscova și 
București și pentru un schimb de 
experiență.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., președin
tele Comitetului pentru problemele 
administrației locale, Ion Cosma,

Pe podiumul 
industriei 
româneștiJ

(Urmare din pag. I)

gindu-se de la doi la zeci de me
tri. Caia nare un arc de triumf. 
Si chiar este. Pe sub bolta căței 
va defila otelul Hunedoarei, por
nit pe drumul unor spectaculoase 
prefaceri. Otelul însuși, prin com
plicata și trudnica sa geneză, ne 
trimite la ideea de triumf al e- 
nergiilor umane care dirijează inteligent această continuă geneză.

JPentru ca otelul așteptat să poa
tă trece cit mai repede pe-aici, nu
meroși oameni — cățărați, la dife
rite niveluri, pe corpul verde al 
cajei — muncesc febril. Spațiul u- 
riașei construcții este animat ast
fel de o mișcare neistovită. Mon- 
tori, lăcătuși, electricieni. Ceea ce 
țintesc ei să facă stă scris pe cele 
cîteva pancarte : „Tovarăși electri
cieni. este datoria noastră de o- 
noare ca rodajul la cajă să poată 
începe în următoarele zece zile". 
Oamenii aceștia își propun o întrecere cu propriile lor forte. E- 
fortul lor se consumă chiar pe 
trupul masiv al cajei, a cărei ima
gine, fixată pe retina conștiinței 
lor, depășește datele strict tehnice 
ale obiectului.

Mă gîndesc la. prințul blum, la acel blum inaugural, obținut sub 
privirile concentrate ale construc
torilor. Va fi clipa de încununare a tuturor strădaniilor, competente
lor si inițiativelor începînd de la 
primul țăruș înfipt în păm'nt și pînă la incandescentul fruct meta
lic. Ce clipă densă 1 Pentru că fie
care termen calendaristic, fiecare 
oră sint aci cronometrate în me
tri cubi de beton, in tone de uti
laj montat, ca si în valoarea unor 
soluții tehnice inedite. Măsura clipelor o mai dă si precizia „la micron" cu care se operează la mon
tajul uriașelor agregate. Nici cum
păna zidarului, nici metrul de tîm- 
plărie și nici șublerul nu sînt aici 
instrumentele de ghidaj, el micro- 
■ netrul sau calculul electronic al 
spațiilor si al organizării grafice
lor de șantier.

In vasta hală, întinsă pe hectare, 
îl zăresc în sfîrsit pe inginerul 
Chegrghe Grigoriță, șeful șantieru
lui de construcții. Se mișcă printre 
constructori cu aceeași dinamică și 
precizie pe care le profesează în 
ședința operativă de la ora 12. a- 
tunci cînd se stabilește. în detaliu, 
încărcătura faptică a fiecărui mi
nut din următoarele 24 de ore ale 
șantierului. Este un imperativ al 
stadiului actual în tehnica con
strucțiilor industriale. Este, impli
cit, și un atestat de competentă, dobîndit de constructorii Hunedoa
rei.

La actul inaugural, presupun că nu vor lipsi... dulgherii. Oricît de 
ciudată s-ar socoti prezenta lor 
aici, unde și aerul pare metalizat, 
ei își au partea lor de contribu
ție la nașterea acestor siluete. 
Complicatul așternut de beton al 
celor 8 000 de tone de utilaje a 
fost turnat în formele de lemn con
fecționate de dulgheri. Ar fi fost 
necesari vreo 300 ; au lucrat doar 
100. Dar o sută de dulgheri cu ex
periența ritmurilor și a organiză
rii hunedorer.e. In plus, voința.

Nu vor lipsi nici zidarii (Tudor 
Polifronie, șeful brigăzii, poate fi 
găsit și astăzi în subteranele blu- 
mingului, acolo unde se finisează 
ultimele suprafețe ale sălii mași
nilor). După cum vor fi de față 
izolatorii (care executînd lucrările 
de izolații la predecantor — în 
condiții de umiditate dintre cele 
mai precare — au dat un adevă
rat recital de virtuozitate profe
sională), ca si fierarii-betonisti, be- 
toniștii, sudorii, excavatoriștii, șa- 
motorii, electricienii, montorii. lă
cătușii — întreg acest eșalon de 
asalt, de sute și sute de oameni, 
specializați în a zidi arhitecturi si
derurgice și aflați într-o continuă 
superioritate în înfruntările lor cu 
timpul, depășind dificultăți tehni
ce neprevăzute, oameni care și-au 
cîștigat într-un îndelung exercițiu 
zîmbetul suveran al victoriei.

La aceste lucruri gîndeam a- 
tunci cînd am descoperit că uria
șa cajă are înfățișarea și, intr-un 
anumit fel. și funcția unui arc de 
triumf.

Coșurile de fum ale blumingu- lui de 1 300 mm, aliniate printre 
siluetele îndrăznețe ale Hunedoa
rei, sînt încă reci. Nu peste multă 
vreme însă, ele vor răspîndi în 
văzduh o nouă respirație indus
trială. Un nou debut în concertul industrial al tării.

membru al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Popular al mu
nicipiului București, Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

* '
La sosirea la Moscova, pe aero

portul Șeremetievo, delegația a fost 
întîmpinată de V. V. Grișin, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C, al P.C.U.S., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Moscova al 
P.C.U.S., și de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Teodor Mari
nescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în U.R.S.S., și 
membri ai ambasadei române.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 22, 23 și 24 mai. în țară.: Vreme în general instabilă, cu cerul variabil. Vor cădea ploi locale, mal frecvente în vestul tării. Vint potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 9 grade, în nordul tării și între 10 și 15 grade în sud, iar maximele între 15 și 19 grade în nord și între 20 și 25 grade în sud. In regiunea deluroasă din nordul tării, condiții favorabile brumei locale. în Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros, favorabil aversei însoțite de descărcări electrice. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.

„CURSA

..Cursa Păcii" Berlin — Praga 
— Varșovia a continuat ieri, după 
o zi de repaus, cu etapa a 10-a 
Karvina-Kalowice, in cursul că
reia caravana ciclistă a intrat pe 
teritoriul Poloniei.

Victoria în această etapă scurtă 
ă revenit lui Josef Ripffel, singu
rul ciclist suedez rămas în cursă. 
El a fost cronometrat pe distanța 
de 131 km cu timpul de 3h 05’ 07" 
(medie orară 42,600 km). In același 
timp cu învingătorul a sosit un plu
ton numeros in care se aflau și 
cicliștii români, Ciumeti, Ardelea
na, Moldoveanu și Ziegler.

In clasamentul general individual 
conduce sovieticul Vladimir Cerka- 
sov, secundat de Mickein (R.D.G.) 
la 28", Peschel (R.D.G.) la 49". N. 
Ciumeti ocupă locul 23 la 12’ 15".

Pe echipe situația este neschim
bată : 1. R. D. Germană, 2. Polonia 
la 1'30", 3. Cehoslovacia la
16' 05" ;... 7. România la 35’ 13".

Astăzi are loc etapa a 11-a Ka- 
towice-Cracovia (123 km).

SALA FLOREASCA din ca
pitala GĂZDUIEȘTE ASTĂZI 
după-amiază la era 19,15 RE
VANȘA INTlLNIRII DE BAS
CHET DINTRE ECHIPELE MAS
CULINE ALE ROMÂNIEI ȘI CU
BEI. După cum se știe în pri
mul meci victoria a revenit 
baschetbaliștilor români cu 
scorul de 83—65 (44—41). în 
deschidere, la ora 17,30, se va 
disputa meciul restanță, din 
cadrul campionatului republi
can masculin de baschet, din
tre formațiile bucureșfone Ra
pid și Politehnica.

Simpozion consacrat problemelor alimentării 
cu căldură și energie electrică a marilor 

ansambluri industriale
Sub auspiciile Ministerului Ener

giei Electrice și Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa, luni 
dimineața; în sala mică a Palatu
lui Republicii, s-a deschis un sim
pozion consacrat problemelor ali
mentării cu căldură și energie elec
trică a marilor ansambluri indus
triale La ședința inaugurală au 
luat parte reprezentanți ai condu
cerii Ministerului Energiei Electri
ce, Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Ministerului 
Industriei Chimice, Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, Aca
demiei, Ministerului Afacerilor 
Externe și ai altor instituții eco
nomice și științifice.

în numele Consiliului de Miniș
tri, Emil Drăgănescu, ministrul 
energiei electrice, a salutat pe par
ticipant la lucrări, exprimîndu-și 
convingerea că simpozionul va con
tribui la dezvoltarea relațiilor de 
«colaborare între experții din dife
rite țări europene, în favoarea pro
gresului general.

Participant la lucrări au fost, 
de asemenea, salutați de ing.

Adrian Georgescu, adjunct al mi
nistrului energiei electrice, condu
cătorul delegației române în cadrul 
Comitetului de energie electrică, 
acad. Remus Răduleț, vicepreședin
te al Academiei, Constantin Dincu- 
lescu, rectorul Institutului politeh
nic din București, președintele Con
siliului național al inginerilor și 
tehnicienilor, de Pierre Sevette, 
directorul diviziei de energie a 
Comisiei economice a O.N.U. pen
tru Europa.

Timp de trei zile, cei peste 400 de 
specialiști străini și români vor 
dezbate o gamă largă de probleme, 
pornind de la studiul metodelor de 
prevedere a cerințelor de energie 
în industrie, pînă la studiul politi
cii tarifare și al relațiilor dintre 
producția și consumul de energie.

★
Luni la amiază, în saloanele res

taurantului Athenee Palace, Emil 
Drăgănescu, ministrul energiei elec
trice, a oferit un cocteil în cinstea 
participanților la lucrările simpo
zionului.

(Agerpres)

Inaugurarea liniei aeriene 
BUCUREȘTI-CAIRO
Pe aeroportul internațional Bă- 

neasa, a avut loc luni la amiază 
festivitatea inaugurării oficiale a 
liniei aeriene București — Cairo.

Cu acest prilej, au sosit cu un 
avion al întreprinderii de trans
porturi aeriene române „TAROM", 
Abdel Rahman Enan, președintele 
Consiliului de administrație al „U- 
nited Arab Airlines", Ahmed Seif, 
director general al Departamentu
lui aviației civile, ing. Rafaat Hos
ni. președintele Sindicatului sala- 
riaților din cadrul aviației civile, 
reprezentanți ai unor ministere și 
instituții centrale din R.A.U., oa
meni de artă și cultură, ziariști.

Oaspeții au fost salutați de Con-

stantin Răduț, director general al 
aviației civile, Alexandru Grecu, 
președintele Uniunii sindicatelor 
din transporturi și telecomunicații, 
reprezentanți ai Ministerului 
Transporturilor Auto, Navale și 
Aeriene, ai Ministerului Afacerilor 
Externe și ai Oficiului Național 
de Turism. Erau prezenți Moha
med Magdy Sabry, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al R.A.U. la 
București, și membri ai ambasadei.

In timpul șederii în țara noastră 
oaspeții vor avea întrevederi cu o- 
ficialitățile române și vor vizita o- 
biective social-turistice din Capita
lă, Valea Prahovei și județul Bra
șov. (Agerpres)

La invitația Uniunii Centrale a 
cooperativelor de consum din 
U.R.S.S., luni a plecat la Moscova 
o delegație a Uniunii centrale a 
cooperativelor de consum din Ro
mânia, condusă de tov. Țapoș Fran- 
cisc, vicepreședinte al Centrocoop, 
pentru un schimb de experiență.

★

Lunî a părăsit Capitala Alexan
der Ross, președintele Consiliului 
britanic pentru comerțul cu Europa 
de Est, care a făcut o vizită în țara 
noastră.

★

CONSTANȚA. — Luni și-a în
ceput vizita la Constanța o delega
ție a orașului finlandez Turku, în 
cadrul relațiilor protocolare dintre 
cele două orașe înfrățite. Delegația 
este condusă de Ahti Naykki, direc
tor social al orașului Turku.

în cursul dimineții, la sediul 
Consiliului popular municipal, 
membrii delegației au fost primiți 
de Petre Nicolae, președintele Con
siliului, și de alți membri ai aces
tuia. Oaspeților li s-a făcut o scurtă 
prezentare a municipiului Con
stanța.

★

O delegație a Centrocoop con
dusă de Gașpar Francisc, președin
tele Uniunii județene a cooperati
velor de consum Hunedoara, a ple
cat luni în Franța pentru a parti
cipa la lucrările Congresului anual 
al cooperativei centrale a bazinului 
minier din nord care va avea loc 
la 23 mai la Beaumont-en-Artois 
(departamentul Pas-de-Calais).

•fc
A apărut „Albumul expoziției 

internaționale de desene ale co
piilor și tineretului școlar". Edi
tată sub îndrumările Direcției ac
tivităților educative din Ministerul 
învățămîntului, lucrarea prezintă 
creații ale micilor artiști plastici 
din 27 de țări și patru continente. 
Ele se disting prin varietatea te
matică — imagini din viața de fa
milie, din timpul orelor de curs, 
aspecte din natură, fragmente de 
basm, — constituind un prețios ma
terial didactic în special pentru 
elevii primelor clase.

(Agerpres)

SPORT
F0TBflL Microradiografia

Iată cuihț cu două etape înainte 
de sfîrșitul întrecerii, lucrurile s-au 
complicat de o manieră greu de 
acceptat cu cîteva luni înainte, 
cînd impresia generală era că ac
tuala ediție se va încheia așa cum 
a început: sub semnul lipsei de a- 
tracție, de pasiune. A 24-a zi a 
campionatului a contribuit din plin 
— prin rezultatele sale — unele 
neașteptate chiar — la această ri
dicare a cotei de interes din jurul 
competiției. „înăsprirea" luptei 
(în sensul pozitiv al cuvîntului) 
purtată sub semnul elucidării situa
ției viitoarei campioane, ca și a 
candidatelor la baraj, are efecte 
pozitive în ceea ce privește apor
tul jucătorilor la realizările echipe
lor din care fac parte. Imperativele 
actualei faze a competiției au o 
eficacitate mai mare decît oricare 
altfel de apeluri, jucătorii jucînd 
efectiv, fără economie de efort, 
fără reticențe, uneori în disperare 
de cauză. „Somnolența", sesizată 
altă dată, a dispărut și rezultatele 
acestei participări active sînt punc
tele cîștigate în deplasare, înregis- 
trîndu-se în unele cazuri (ca de pil
dă cel de la Cluj) senzaționale 
răsturnări de scor. Și dacă, din 
punctul de vedere al formației clu
jene, cele trei goluri primite în tot 
atîtea minute reprezintă o notă 
proastă pentru echipa în cauză, 
pentru piteșteni ele au darul să 
vorbească despre potența superi
oară a fostului lider al clasamen
tului. Și, tot sub unghiul activizării 
întregului „unsprezece" al forma
țiilor angajate în dispută, trebuie 
judecate și egalitățile consemnate 
la Ploiești și Constanța, precum 
și diferențele limită din partidele 
de la București și Brașov ; eveni
mente concrete ce evidențiază o

răsfoind presa străină

ÎN GUINEEA 
„PORTUGHEZĂ” INIȚIATIVA

APARȚINE FORJELOR
PATRIOTICE

stare de echilibru de forțe care 
face și mai atractivă ultima parte 
a cursei spre finiș.

Cel puțin două dintre jocurile e- 
tapei de duminică — cele de la 
București și Cluj — ridică o pro
blemă de principiu : raportul din
tre valoarea intrinsecă a echipei, a 
jucătorilor ce stau la dispoziția an
trenorului și „schema" tactică, ide
ea în care acesta vrea să o inca- 
dreze, capacitatea jucătorilor de a 
răspunde exigențelor teoretice ale 
antrenorului, interesul din ce în 
ce mai mare pe care unele dintre 
conducerile tehnice ale formațiilor 
noastre îl acordă ideii tactice, în 
defavoarea pregătirii omului, mer- 
gîndu-se adesea pînă la „înlocui
rea" jucătorului cu ideea tactică. 
Accentul cade — astfel — asu
pra a ceea ce este efemer schim
bător, în viața echipei. Și faptul 
.este cu atît mai surprinzător, cu cît 
toată lumea este de acord că de
terminantă pentru succesul în fot
bal rămîne valoarea jucătorului. 
Cele două partide ce ne-au pri
lejuit punerea în discuție a aces
tei probleme sînt exemple tipice, 
pentru valabilitatea acestui punct 
de vedere, în ambele cazuri „ba
gajele" tehnice, fizice, psihice ale 
învingătorilor hotărînd de partea 
cui să revină victoria în ciuda con
strucțiilor tactice ambițoase și poa
te chiar... alambicate ale partene
rilor de întrecere. iJ Cluj, Barbu, 
Coman, Dobrin sau Radu, la Bucu
rești D. Nicolae, Hălmăgeanu, Voi-

nea sau D. Popescu au fost factorii 
reali ce au decis succesul.

Concluzia se impune de la sine : 
jucătorul șl preocuparea pentru do- 
bîndirea unei valori autentice sub 
acest raport trebuie să rămînă pe 
prim plan.

Corespondenții noștri de la Cluj, 
Constanța și Ploiești au fost la uni
son în a spune că echipele care, la 
un moment dat, păreau să fie cîști- 
gătoare sigure și-au sărbătorit 
înainte de vreme succesul, clujenii 
plătind cel mai scump „festivita
tea", petroliștii și arădenii „scă- 
pînd" cu o egalitate. Poate că nu 
este vorba numai de... euforie, de 
acea relaxare nedorită pe care am 
mai semnalat-o, ci și de o insufi
cientă pregătire fizică, nervoasă. 
Jucătorii în cauză își pot da cel 
mai bun răspuns.

In sfîrșit, înainte de a încheia a- 
această microradiografie a etapei 
a 24-a, cîteva cuvinte despre res
ponsabilitatea delegării arbitrilor 
la meciurile programate în cele 
două etape care au mai rămas de 
jucat. Forul de resort din F.R. 
Fotbal trebuie să procedeze cu 
toată răspunderea, avînd în vedere 
că în acest stadiu al competiției un 
arbitraj necorespunzător poate in
fluența hotărîtor clasamentul, atît 
în ce privește titlul cît și candi
datura la baraj.

Valentin PAUNESCU

Revista vest-ger- 
mană „DER SPIE
GEL", publică un ar
ticol despre lupta de 
eliberare din colo
niile portugheze, din 
care redăm cîteva ex
trase.

Regiunile mlăști
noase de pe coastele 
vestice ale Africii, 
descoperite de portu
ghezi, par să devină 
astăzi mormîntul do
minației coloniale 
portugheze în Africa.

Rebelii negri (ast
fel numește presa oc
cidentală forțele pa
triotice — n. n.), care 
de 5 ani luptă pentru 
scuturarea jugului 
Lisabonei, controlea
ză acum aproximativ 
două treimi din Gui
neea «portugheză».

Lisabona face totul 
ca să reziste în con
tinuare. Pentru că 
Portugalia — una 
dintre cele mai să
race țări din Euro
pa, cu un venit me
diu anual de 25 dolari 
pe cap de locuitor — 
este dependentă de 
materiile prime pe 
care le obține din te
ritoriile de peste 
mări : avînd o supra
față de 2 milioane 
kmp, imperiul de 
peste mări este de a- 
proape 23 de ori mai 
mare decît metropola.

Guineea «portughe
ză» este cea mai mică 
colonie a Portugaliei 
de pe continentul a- 
frican, cu o popu
lație de 525 000 locui
tori băștinași și 2000 
de albi. Totuși, obți
nerea independen
ței de către Guineea 
ar intensifica consi
derabil lupta de eli
berare din coloniile 
mari — Angola și 
Mozambic — și, în a- 
cest fel, s-ar agrava, 
pentru Portugalia, 
primejdia pierderii 

- întregului imperiu 
de peste mări.

Dar și în Angola 
și Mozambic patrio- 
ții africani duc de 
ani de zile un război 
sîngeros împotriva 
dominației coloniale. 
In luptele ce s-au 
dat pe aceste terito
rii au murit, pînă a- 
cum, circa 25 000 de 
oameni. Numai dato
rită marilor eforturi 
militare pe care le

face Portugalia, ea 
reușește să se menți
nă în aceste țări.

Anul trecut, Por
tugalia, țară cu o 
populație de 9 mili
oane de oameni, a 
fost nevoită să aloce 
pentru nevoile mili
tare 40 la sută din 
totalul cheltuielilor 
bugetare. In pre
zent, în Africa se 
află 120 000 de mi
litari portughezi, iar 
în viitor numărul 
lor urmează să creas
că șt mai mult. In 
ianuarie a fost adop
tată o nouă lege pri
vind serviciul mili
tar, care prelungește 
stagiul obligatoriu de 
la 18 luni la patru 
ani. Portughezii care 
au depășit vîrsta de 
16 ani nu mai pot 
părăsi țara decît cu 
o aprobare specială.

In Guineea, pre
mierul Salazar a spo
rit efectivele trupe
lor sale la 40 000 de 
oameni. Circa 400 de 
soldați portughezi — 
așa afirmă Lisabona 
— au căzut din 1963 
in luptele ce se dau 
în această țară. In 
realitate, numărul lor 
este considerabil mai 
mare. Militarii lui 
Salazar îndrăznesc 
numai rareori să pă
răsească bastioanele 
lor întărite. In regiu
nile mlăștinoase ale 
Guineei, tancurile și 
artileria grea nu pot 
fi folosite în ope
rațiunile militare. 
De aceea, principala 
armă a portughezilor 
o constituie avioane
le. Aproape zilnic, 
de obicei la ora 11, 
avioane de bombar
dament B-26, avioa
ne cu reacție Thun
der sau de vînătoare 
șt bombardament 
Fiat-G-91 își fac a- 
pariția deasupra re
giunilor în care se 
presupune că ar exis
ta concentrări de 
partizani, lansînd 
bombe cu napalm, 
bombe convenționale 
și bombe brizante.

Avioanele Fiat-G- 
91 provin din R. F. a 
Germaniei care in 
1966. a vindut par
tenerului ei din 
N.A.T.O., Portugalia, 
40 de aparate de a- 
cest tip.

In pofida faptului 
că Portugalia foloseș
te pe scară largă ar
mament modern, ini
țiativa aparține de 
mult timp răsculați- 
lor.

Organizatorul lup
tei este Partidul afri
can al independenței 
din Guineea și Insu
lele Capului Verde, 
constituit în 1956. 
Partidul a instruit 
cadre in vederea lup
tei, a inițiat studii 
sociologice privind 
voința de luptă a 
populației, compusă 
din circa 15 triburi, 
a desfășurat o propa
gandă de lămurire a 
țelurilor sale, a creat 
în sate celule ale 
partidului.

Pornind din dife
rite puncte de spri
jin, răsculații au îna
intat pe teritoriul co
loniei. Organizația 
politică bine pusă la 
punct, configurația 
terenului — mlaștini 
și pădure virgină — 
au favorizat acțiunile 
lor. Pentru portu
ghezi, războiul a în
ceput să se transfor
me intr-un Vietnam 
african.

Partidul african al 
independenței din 
Guineea și Insulele 
Capului Verde a or
ganizat o armată re
gulată. Astăzi, în 
jungla guineeză lup
tă împotriva portu
ghezilor peste 10 000 
de soldați negri. Ei 
controlează aproape 
în întregime frontie
rele nordice și sudi
ce ale coloniei. Răs
culații au cucerit, de 
asemenea, șt «grîna- 
rul țării» — terenu
rile cu orezării din 
sud. Administrația 
colonială din Bissau 
este nevoită să im
porte orez, pentru că 
autoritatea ei aproa
pe că nu se extinde 
în afara orașului. Ea 
își exercită azi pu
terea aproape exclu
siv asupra orașelor 
și circa 40 de garni
zoane întărite. Pînă 
acum, Lisabona a re
chemat cinci șefi de 
stat major, care nu 
au reușit să înre
gistreze succese in 
lupte.

Camuflați de frunzișul des al junglei, luptători ai forțelor de eliberare din Guineea „portugheză" pregătesc un atac împotriva trupelor colonialiste

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
MARATONUL INTERNAȚIONAL DE LA KARL MARX- 

STADT s-a încheiat cu victoria sportivului englez WIL
LIAM ADCOCKS, clasat pe primul loc cu timpul de 2h 12’45”. Rezultatul înregistrat de Adcocks reprezintă cea mai bună performanță europeană a probei.O comportare remarcabilă a avut atletul român NICO- 
LAIE MUSTAȚA, care a ocupat locul doi cu timpul de 
2h 13’26” 2/10 ; (cea mai bună performanță românească), în continuare s-au clasat : Busch (R. D. Germană) — 2h 13’45” 2/10 ; Alder (Anglia) — 2h 14’14” 4/10 ; Toth (Ungaria) — 2h 14’59” ; Plnter (Ungaria) — 2h 16’34” etc.

AU LUAT SFÎRȘIT CAMPIONATELE EUROPENE DE 
JUDO desfășurate timp de 6 zile în orașul elvețian Lausanne. Iată învingătorii la ultimele categorii: SUSLIN (U.R.S.S.) — ușoară ; MARTOKPLIȘVILI (U.R.S.S.) —toate categoriile ; MALGATRADZE (U.R.S.S.) — semi- mijlocie. In ansamblu, campionatele au fost dominate de luptătorii din U.R.S.S. șl din R. F. a Germaniei, care au cîștigat cite 3 titluri europene.

PESTE 100 DE PUGILIȘTI VOR PARTICIPA LA FI
NALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE INDIVI
DUALE, programate în zilele de 27, 28, 29, 30 mai și 1 iunie de la ora 19 pe ringul stadionului Republicii. Printre campionii de anul trecut vor evolua cu acest prilej, C. Gruiescu, N. Gîju, M. Dumitrescu, I. Monea, I. Covaci, Gh. Chivăr și I. Alexe. Reuniunile sînt așteptate cu deosebit interes, dat fiind că finalele constituie un excelent criteriu de verificare al membrilor lotului olimpic.

ÎN ULTIMA ZI A „DINAMOVIADEI- DE ATLETISM, care s-a disputat pe „Nepstadion" din Budapesta, repre
zentanții clubului Dinamo București au obținut două vic
torii. RĂȚOI a cîștigat proba de 400 m garduri cu timpul 
de 51” 6/10, iar ELENA VINTILĂ s-a clasat pe primul loc 
la săritnra în lungime cu 6,19 m. Cursa de 3 000 m obstacole a revenit sovieticului Gmedoj cu 8’ 46” 2/10, urmat do .Vamoș (Dinamo București) — 8’50” 6/10.

CAMPIONATUL DE FOTBAL AL BELGIEI a fost cîștigat în acest an de echipa S.C. ANDERLECHT. Iată primele cinci locuri din clasamentul final : 1. S.C. ANDER
LECHT 46 puncte ; 2. F.C. BRUGES 45 puncte ; 3. STAN
DARD 40 puncte ; 4. S.V. Waregem 34 puncte ; 5. Truiden- se 32 puncte.

LA ROSTOK S-A DESFĂȘURAT UN MAP.E CONCURS 
INTERNAȚIONAL DE SĂRITURI IN APĂ, la care au participat sportivi și sportive din mai multe țări, printre care și România.

Proba masculină de sărituri de la trambulină a fost dominată de reprezentanții Italiei clasați pe primele două locuri : 1. Franco Cagnotto — 467,37 puncte ; 2. Claus Di- biassi — 424,22 puncte. Locul trei a fost ocupat de sporti
vul român ION GANEA, care a totalizat 423,03 puncte, iar pe locul patru s-a clasat mexicanul De Rivera cu 422,61 puncte.La feminin, primul loc a revenit săritoarei sovietice Liuba Asaieva cu un total de 265,20 puncte.

COMPETIȚIA internațională de talere aruncate din turn 
„MARELE PREMIU AL ORAȘULUI BRNO", a fost cîști- gată de țintașul polonez Korolkiewicz cu 193 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat Viernhier (R. F. a Germaniei) — 196 puncte și Petrov (U.R.S.S.) — 193 puncte. Com
petiția de talere aruncate din șanț, a revenit Iui Beck 
(S.U.A.) cu 196 puncte, urmat de Gh. Florescu (România) cu 
192 puncte.

ECHIPA DE FOTBAL A IRANULUI A CÎȘTIGAT 
„CUPA ASIEI". în meciul final fotbaliștii iranieni au învins cu scorul de 2—1 echipa Izraelului. Este pentru prima oară cînd echipa Iranului intră în posesia trofeului.

în turneul internațional feminin de șah de la Tbilisi, după 7 runde conduce Eliza Kakabadze cu 4,5 puncte și o partidă întreruptă, urmată de Tatiana Zatulovskaia 4,5 puncte și Elisabeta Polihroniade 4 puncte și o partidă întreruptă.

Lărgirea frontului luptei airtiimperialiste 
in Vietnamul de sud
(Urmare din pag. I)

a unor noi pături orășenești, ce nu 
aderaseră la F.N.E. Apreciate prin 
această prismă, luptele desfășu
rate In ultima vreme pe străzile 
orașelor sud-vietnameze au semni
ficația unor acțiuni unite ale cvasi- 
totalității populației.

Este elocvent în acest sens eve
nimentul petrecut recent într-o zo
nă din regiunea Saigonului, unde 
s-au întrunit reprezentanții organi
zației nou create — Alianța forțe
lor naționale democratice și paș
nice din Vietnam — care au de
finit programul de acțiune al aces
teia. Participanții, aparținînd dife
ritelor pături sociale — profesori, 
studenți, scriitori, ziariști, indus
triași, comercianți, funcționari și 
chiar ofițeri din armata saigoneză, 
oameni de diferite tendințe poli
tice și credințe religioase, aparți- 
nind unor partide și organizații 
de masă dintre cele mal diverse 
— au adoptat un manifest. Docu
mentul exprimă hotărîrea noii or
ganizații de a lupta cu fermitate 
Împotriva agresiunii străine, pentru 
înlăturarea regimului Thieu-Ky, 
crearea unui guvern de alianță

națională, făurirea Vietnamului de 
sud ca stat liber, pașnic, neutru, 
prosper, cu un regim republican și 
cu o economie independentă.

In ce privește problema reunifi- 
cării țării, în manifest se arată că, 
în contextul existenței în Vietnam 
a două regimuri politice diferite în 
cele două zone — de sud și de 
nord — reunificarea pașnică tre
buie să fie rezultatul negocierilor 
între sud și nord, pe baza egali
tății și respectului reciproc, ținin- 
du-se seama do caracteristicile 
fiecărei zone. Pînă la realizarea 
reunificării pașnice este necesar 
să existe între cele două zone re
lații în domeniul economiei și cul
turii, să fie asigurată libera circu
lație.

Pronunțîndu-se pentru unirea în 
luptă a tuturor forțelor patriotice, 
Alianța s-a adresat în primul rînd 
F.N.E., sub steagul căruia militează 
într-un front comun peste 30 de 
partide și organizații de masă, re- 
cunoscîndu-i marele său rol în 
lupta de eliberare națională. In 
acest spirit, în manifestul amintit 
se afirmă necesitatea conjugării 
eforturilor cu Frontul Național de

Eliberare în vederea cuceririi în* 
dependenței naționale și stabilirii 
păcii, pentru a crea întregului po
por din Vietnamul de sud o viață 
liberă și fericită.

Dînd o înaltă apreciere creării 
și activității Alianței forțelor națio
nale democratice și pașnice din 
Vietnam, Frontul Național de Eli
berare a arătat într-un mesaj că 
aceasta constituie un eveniment 
politic de mare importanță, un nou 
pas semnificativ în dezvoltarea 
unității naționale de luptă împo
triva agresiunii imperialiste și 
marchează falimentul războiului de 
agresiune al imperialismului ame
rican, izolarea și prăbușirea inevi
tabilă a administrației fantomă de 
la Saigon.

„Fideli politicii noastre neabă
tute de mare alianță națională 
contra inamicului comun — au 
subliniat reprezentanții F.N.E. — 
vom întări și mai mult unitatea cu 
Alianța forțelor naționale democra
tice și pașnice din Vietnam, vom 
fi alături de ea în lupta pentru 
drepturile naționale sacre, atît în 
perioada actuală cît șl mîine, în 
perioada reconstrucției țării^



Presa franceză despre
vizita președintelui

de Gaulle în România
PARIS 20 Trimisul special A- 

gerpres George Davidescu trans
mite : Ziarele franceze de luni di
mineața consacră spații largi ma
nifestărilor desfășurate în ultima 
zi a vizitei făcute de președintele 
de Gaulle în România, relatînd des
pre încheierea convorbirilor ofi
ciale dintre președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Republicii Franceze, vizi
ta la Universitatea București, ple
carea oaspeților francezi de la aero
portul Băneasa. Ziarele scot în evi
dență pasajele declarației româno- 
franceze care se referă la lărgirea 
cooperării româno-franceze, la mă
surile concrete hotărîte în acest 
sens, precum și pasajele privind 
principalele probleme ale situației 
internaționale actuale.

Făcînd un bilanț al rezultatelor 
practice ale vizitei președintelui 
Republicii Franceze. în țara noas
tră, „Le Figaro" scrie că, pe plan 
bilateral, se constată în primul 
rînd o întărire evidentă a colabo
rării economice, tehnice și cultu
rale dintre cele două țări. Ziarul 
relevă, de asemenea, acordul celor 
doi șefi de stat în ce privește liniile 
directoare ale soluțiilor care tre
buie aduse problemelor securității 
europene, situației din Vietnam, si
tuației din Orientul Apropiat.

Publicînd declarația comună ro-

mâno-franceză, „Le Monde" con
sacră acestui document, și în an
samblu vizitei generalului de 
Gaulle în România, un editorial pe 
prima pagină.

După ce relevă primirea căldu
roasă făcută de populația Româ
niei președintelui Republicii Fran
ceze, ziarul subliniază bilanțul po
zitiv al acestei călătorii. El evocă 
tradițiile legăturilor de prietenie 
româno-franceze și pozițiile apro
piate în principalele probleme ale 
situației internaționale.

„Le Monde" reproduce, de ase
menea, cuvîntarea șefului statului 
francez la televiziunea română.

în „Paris-Jour", ziarista Gene
vieve Tabouis arată că punctele 
comune cu România sînt nu
meroase, în special în ceea ce pri
vește aprecierea principalelor pro
bleme internaționale. Ea scoate, 
de asemenea, în evidență rezulta
tele pozitive ale schimburilor co
merciale și ale cooperării dintre 
cele două țări în domeniul indus
trial.

„L’Aurore", „L’Humanite", „Le 
Parisien Libere" subliniază la rîn- 
dul lor ideile de bază ale declara
ției româno-franceze.

’’L’Humanite" relevă evoluția po
zitivă a relațiilor dintre cele două 
țări și măsurile hotărîte în vederea 
dezvoltării cooperării în domeniile 
economic, tehnic, cultural și știin
țific.

La Londra a avut loc recent o mare demonstrație împotriva regimului ilegal instaurat de rasistul lan Smith în Rhodesia

im Largă solidaritate cu participanții la

„MARȘUL SĂRACILOR"
CORESPONDENTĂ DIN NEW YORK 

DE LA CÂRL MARIANI

În Comitetul politic ai Adunării Generale

NEW YORK 20 — Trimisul special N. Ionescu transmite : In ședința de luni dimineața a . Comitetului politic al Adunării Generale a luat cuvîntul, oent.ru a doua oară în cursul actualelor dezbateri, reprezentantul Uniunii Sovietice, V. Kuznețov, prim-loc- tiitor al ministrului afacerilor' externe lai U.R.S.S.-După ce’«i-a> exprimat satisfacția înlegătură ca,’ fap.tui'-rft il ____-___   „ J majoritatea celonvcare. lau sluât fpmăt ■ acum cuvîntul au subliniat, importanta deosebită a rezolvării problemei neproliferării armelor nucleare, în interesele păcii si securității tuturor națiunilor, reprezentantul Uniunii Sovietice a menționat că „în cursul dezbaterilor, unele ■ delegații au pus întrebări, au exprimat diferite consi- deratiuni. au făcut propuneri atît în ce privește prevederile tratatului cit și implicațiile posibile ale încheierii lui". Acest lucru este întru totul legitim și de înțeles, soluționarea' problemei neproliferării implicînd interesele radicale ale statelor în ce privește apărarea securității lor, promovarea dezvoltării lor economice, bunăstarea națiunilor si cooperarea internațională.V. Kuznețov a arătat că „delegația sovietică studiază și analizează foarte atent acele consideratiuni și sugestii care sînt avansate de reprezentanții statelor în cursul dezbaterilor din comitet și în cursul schimburilor de păreri care au loc în afara sălii de ședințe. Este dorința noastră de a ajunge la o înțelegere mai profundă și mai clară a fiecărei sugestii".Referindu-se în continuare la unele probleme concrete ridicate în cursul dezbaterilor, vorbitorul s-a pronunțat, între altele. în favoarea actualelor prevederi ale proiectului de tratat privind garanțiile de securitate și folosirea energiei nucleare in scocuri pașnice, exprimîndu-si părerea că a- cestea sînt eficiente.Reprezentantul Uniunii Sovietice s-a declarat împotriva propunerilor privind amînarea adoptării unei hotărîri în această problemă pînă după conferința statelor nenuclea're si a Adunarea adoptarea a proiec-

tului de tratat cu privire la nepro- liferarea armelor nucleare.Tewfik Bouattoura, reprezentantul permanent al Algeriei, a subliniat in intervenția sa că actualul proiect de tratat trebuie analizat prin prisma prevederilor rezoluției 2028 adoptate de - Adunarea Generală- la^ceg,piih; de asemendăț ,țiliW2îcerea Experiențelor nucleare în toate mediile, unele acțiuni colaterale de dezarmare și reducerea neîntîrziată a. stocurilor de arme nucleare". Ambasadorul al- gerian a declarat că tratatul trebuie să prevadă „un angajament ferm din partea puterilor nucleare de a întreprinde măsuri în direcția dezarmării generale și totale", și-a părerea dată în losirii pașnicerea decalajului dintre țările dezvoltate și cele in curs de dezvoltare", și a precizat că delegația sa nu este satisfăcută de propunerea privind garanțiile de securitate pe care a apreciat-o drept o „vagă formulă de garanții". în încheiere, vorbitorul a declarat că „Algeria nu poate subscrie la prezentul text al tratatului de neproliferare".In ședința de luni a Comitetului politic au mai luat cuvîntul reprezentanții Belgiei și Republicii Sud- Africane.

exprimat că modul în care este abor- acest document problema fo- energiei nucleare în -scopuri „riu va contribui la reduce-

exprimat convingerea că Generală nu va amînâ unei hotărîri de sprijinire
ÎNTREVEDERI

Cu prilejul vizitei, pe care a în
treprins-o luni la palatul Națium- 
lor Unite din New York, președin
tele Tunisiei, Habib Burghiba, a 
avut o întrevedere cu președintele 
celei de-a 22-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., ministrul aface
rilor externe al României, Corneliu 
Mănescu. în cadrul convorbirii, care 
a avut loc cu acest prilej, pre
ședintele Adunării Generale i-a 
prezentat șefului statului tunisian 
unele aspecte ale activității actua
lei sesiuni. De asemenea, președin
tele Tunisiei, Habib Burghiba, și 
ministrul de externe al României, 
Corneliu Mănescu. au abordat u- 
nele aspecte ale dezvoltării relații
lor prietenești dintre cele două 
țări. Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

Luni dimineața, Corneliu Mă
nescu, a avut, de asemenea, con
vorbiri cu ambasadorul Armand 
Berard, reprezentantul permanent 
al Franței, ambasadorul Richard 
Akwei, reprezentantul permanent al 
Ghanei, și ambasadorul Privado Ji
menez, locțiitor al reprezentantului 
permanent al Filipinelor.

Adunare
populară 
la Hanoi

HANOI 20 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 78-a aniversări a 
nașterii președintelui Ho Și Min, 
Comitetul Central al Frontului Pa
triei din Vietnam a organizat la 
Hanoi o adunare la care au parti
cipat membri ai Prezidiului Comi
tetului Central și ai Secretariatu
lui Frontului Patriei, delegați ai 
Comitetului permanent al Adună
rii Naționale, ai Comandamentu
lui suprem al Armatei populare 
vietnameze, reprezentanți ai parti
delor politice 
masă, eroi ai 
reprezentanți 
artistice;

La adunare 
yen Van Tien, șeful reprezentanței 
permanente a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud. 
precum și membri ai reprezen
tanței

Luînd cuvîntul, Ton Duc Thang. 
președintele Prezidiului 
Frontului Patriei din Vietnam, a 
arătat între altele: „Poporul nos
tru este extrem de bucuros să 
Lupte;,sub..gloriosul,„sțeag: al; gftEfr 
dylțu f.eelor ce muncesc-, Țțin. Wieț- 
nam 'și sub conducerea președin
telui Ho Și Min Vom face totul 
pentru a obține victoria asupra a- 
gresorilor americani"

Cu același prilej, Ton Duc Thang, 
în numele Frontului Patriei din 
Vietnam, a adresat președintelui 
Ho Și Min o scrisoare de felicitare. 
Poporul nostru, se spune in scri
soare. continuă să obțină succese 
tot mai importante în lupta împo
triva agresiunii americane pentru 
salvarea națiunii în vederea apă
rării Nordului, a eliberării Sudului, 
pe calea reunificârii patriei, și în 
opera de construire a socialismu
lui în Vietnamul de ,nord Noi știm, 
se arată în scrisoare, că nimic nu 
este mai prețios ca independența 
și libertatea

Tot cu acest prilej, Frontul Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud, pri., președintele Nguyen 
ITuu Tho, a adresat un mesaj de fe
licitare președintelui Ho Și Min

și organizațiilor de 
armatei și ai muncii, 
ai vieții culturale și

au participat și Ngu-

C.C. ai

>■>

EVENIMENTELE
DIN ORIENTUL APROPIAT

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Reprezentanții Pakistanului și 
Senegalului au prezentat Consi
liului de Securitate al O.N.U. un 
proiect de rezoluție în care se 
cere Izraelului să renunțe la 
planurile de anexare a sectorului 
iordanian al 
pat în timpul 
izraelian din

în cercurile 
preciază că acest proiect de re
zoluție ar putea întruni numărul 
de voturi necesar pentru adop
tarea lui în Consiliul de Secu
ritate. Potrivit agenției Associa
ted Press și-au exprimat deja 
acordul cu acest proiect repre
zentanții Algeriei, Etiopiei. Li
biei, Braziliei și Paraguayului. 
Aceeași agenție relevă că repre
zentantul S.U.A. încearcă să 
schimbe unele prevederi ale pro
iectului de rezoluție sus-amintit.

Ierusalimului, ocu- 
conflictului arabo- 
luna iunie 1967 
diplomatice se a-

Proiectul reamintește cele două 
rezoluții ale Adunării Generale a- 
doptate în iulie anul trecut împo
triva anexării vechiului Ierusa
lim și deplînge faptul că Izraelul 
nu le-a dus la îndeplinire. Se cere 
de urgență Izraelului să anuleze 
toate măsurile luate și să se 
țină în viitor de la orice 
acțiuni care ar putea încălca 
tutui Ierusalimului.

★
NEW YORK 20 (Agerpres). 

Gunnar Jarring, reprezentantul 
permanent al secretarului general 
al O.N.U., U Thant, în Orientul 
Apropiat, a avut luni la sediul Na
țiunilor Unite o întrevedere cu am
basadorul R.A.U. la O.N.U., Moha
med El Kony. Această întrevedere 
se înscrie în seria de convorbiri pe 
care Gunnar Jarring le va avea la 
O.N.U. cu reprezentanți ai țărilor 
arabe și cu cel al Izraelului.

Niarșul săracilor asupra Washingto
nului continuă și tinde să devină cea 
mai mare' demonstrație din ultimii 
ani. Pe un teren din apropierea riului 
Potomac, aflat în centrul capitalei, se 
construiește un „orășel al speranței", 
care — pe lingă faptul că va găzdui 
pe demonstranți — reprezintă un sim
bol al hotărîrii lor de a duce pînă la ca
păt lupta împotriva discriminării ra
siale, pentru condiții omenești de 
viață. Munca se desfășoară aici zi și 
noapte. Un antreprenor de construc
ții, care preferă să rămînă în anoni
mat, îndeplinește această sarcină cu 
ajutorul unei echipe de muncitori ca
lificați, ajutați la rîndul lor de o mul
țime de voluntari. Să dau doar un 
exemplu. Un profesor de la o școală 
comercială, care predă electricitatea, 
a adus cu el cinci elevi ca să ajute 
la instalarea cablurilor electrice. De 
altfel, se pot vedea aici numeroși ti
neri, mulți veniți cu părinții lor, spre 
a da o mină de ajutor la construirea 
acestui orășel. Materialul de construc
ții este cumpărat pe măsură ce se 
string fondurile și se poate spune că 
pînă acum lucrul nu a stat pe loc din 
criză de materiale.

în acest timp, din diferite părți ale 
țării se îndreaptă spre Washington 
caravane ale participanților la marș, al 
căror număr, în pofida obstrucțiilor în- 
tîmpinate, crește pe măsura apropierii 
de capitală. Caravana care a pornit 
din Marks, Mississippi, cu 15 căruțe 
a ajuns în cîteva zile la 70 de căruțe. 
Caravana din vestul central a avut 
la Detroit o încăierare cu poliția, 
care a intrat călare pe cai în mijlocul 
mulțimii, cîțiva oameni fiind răniți. 
Incidentul n-a oprit însă marșul. 
Caravana dinspre nord-est, care s-a 
format la Boston, a avut mai multe 
incidente pe drum. 375 de oameni au 
părăsit localitatea Newark, îndreptîn- 
du-se spre Treton, unde s-au alăturat

unei mulțimi de peste 1 500 de oa
meni. Ulterior, coloana și-a sporit rîn- 
durile la 3 500 de demonstranți. Pe 
străzile orașului Delaware ei au fost 
salutați de mii de oameni. La 17 mai, 
cînd a ajuns la Washington, acest 
convoi crescuse la 5 000 de oameni. 
Caravana din sud, care a pornit din 
localitatea Edwards (Mississippi), nu- 
mărînd 450 de oameni, a sosit la 
Greensboron, Carolina de nord, la 15 
mai. în acest oraș, demonstianții au 
fost salutați călduros de populație.

Una dintre problemele importante 
ale marșului este aceea a banilor. Se 
apreciază că el va costa cel puțin 
1 milion de dolari. Pînă acum au fost 
adunați 300 000 dolari în bani și obi
ecte. Cea mai mare sumă donată a 
fost de 25 000 dolari, iar cea mai 
mică — din partea unui copil negru 
— 37 cenți.

între timp, unii membri ai Congre
sului încearcă să intimideze pe par- 
ticipanți. Senatorul Karl. E. Mundt, din 
Dacota de sud, un republican bine 
cunoscut pentru vederile sale reac
ționare, a cerut măsuri drastice împo
triva demonstranților. La Washington 
au fost dislocate trupe și unități de 
poliție.

Reprezentanții participanților de
clară că vor manifesta pînă cînd gu
vernul va da slujbe și le va garanta un 
venit minim pentru existență.

La 15 mai, în „orașul speranței" 
locuiau deja 600 de oameni. Zilnic 
sosesc noi și noi grupuri. Sute și mii 
de persoane vor fi găzduite în case 
particulare, căci „orășelul" e construit 
numai pentru 4000 de persoane, iar 
numărul demonstranților va fi cu mult 
mai mare.

Marșul săracilor spre Washington, 
reprezintă, fără îndoială, o impresio
nantă manifestare a luptei populației 
de culoare pentru drepturile sale.

agențiile de presă transmit:
Pakistanul cere lichidarea bazei americane de lingă 

Peshawar. Arshad Husain, ministrul afacerilor externe pakistanez, a declarat ieri în fața Adunării Naționale că la 6 aprilie Pakistanul a trimis Statelor Unite o notă în care cer închiderea bazei apropiere de Peshawar. militare americane, situată în
Alexander Dubcek, prim-se

cretar al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, și Oldrich Cernik, 
președintele guvernului ce
hoslovac, au primit la 20 mai pe mareșalul Uniunii Sovietice, A. Gre- ciko, ministrul apărării al U.R.S.S., șeful delegației militare sovietice, a- flate în Cehoslovacia, și pe general • de armată A. Epișev, șeful Direcției superioare politice a Armatei Sovietice și Flotei maritime militare.

La Sofia s-au deschis luni 
lucrările primului congres al 
scriitorilor bulgari, la care participă 291 scriitori din țară, pre-

oaspețiUniuniiSocialistă România participăcum și partea publica dramaturgul Horia Lovinescu. La deschiderea lucrărilor au fost prezenți Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, și al ți conducători de partid și de stat.

de peste hotare. Din Scriitorilor din Re-

Guvernul federal nigerian a 
rupt relațiile diplomatice cu 
Zambia, după ce guvernul de la Lusaka recunoscuse „Republica Biafra", a anunțat Comisarul federal pentru afacerile externe al autorităților federale.

MIȘCAREA 
GREVISTĂ 
DIN FRANȚA 9

PARIS 20 (Agerpres). — Miș
carea grevistă din Franța s-a ex
tins luni în întreaga țară. Clima
tul continuă să fie totuși calm și 
nu s-au înregistrat nicăieri inci
dente. Greva afectează îndeosebi 
sectoarele industriale, ale metalur
giei, chimiei, exploatării miniere și 
transporturilor feroviare. Acestea 
din urmă sînt total întrerupte. Tot
odată, a fost semnalată ocuparea de 
noi uzine de către greviști. în sec
torul serviciilor publice, situația ai- 
feră de la oraș la oraș, da; ș’a 
Paris greva este totală. TransL. • 
turile urbane în acest oraș, precum 
și lâ Nisa și Marsillia au încetat 
complet. Compania de stat „Air 
France" a anunțat că zborurile de 
cursă lungă vor fi efectuate de a- 
cum înainte nu de la Paris, ci de 
la Bruxelles. De asemenea, compa
nia de transporturi aeriene olan
deză „K.L.M." și-a suspendat ser
viciile regulate spre Franța. Prin
cipalele centrale sindicale au a- 
nunțat greva pe termen nedetermi
nat a personalului Băncii Franței, 
care împreună cu filialele sale din 
provincie, și-a suspendat toate ser
viciile, închizînd porțile.

Biroul Politic al P.C. Francez 
subliniază într-un comunicat pu
blicat luni seara necesitatea „unui 
adevărat regim republican care să 
deschidă calea socialismului". în 
ce privește principalele centrale 
sindicale, ele nu au elaborat încă o 
platformă comună asupra obiecti
velor mișcării greviste.

în sfîrșit, agricultorii, în număr 
de- aproximativ 3 milioane, rămîn 
deocamdată în afara mișcării.

★
Luni după-amiâză s-au întrunit 

la Paris delegațiile Biroului confe
deral al Confederației Generale a 
Muncii și Biroului politic al Fede
rației stîngii democrate și socia
liste. A avut loc un schimb de pă
reri asupra situației actuale, per
spectivelor acestei situații și s-a 
hotărît menținerea unor relații 
strînse și o informare reciprocă 
asupra inițiativelor și obiectivelor 
lor.

Franz Jonas, președintele 
Austriei, a sosit luni la Mos
cova într-o vizită oficială, la invitația Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

La Paris, între 3 și 18 mai, Comisia pentru programe și relații externe a Consiliului executiv al U.N.E.S.C.O. a examinat probleme privind executarea programului organizației în acest an, precum și relațiile U.N.E.S.C.O. cu alte organizații internaționale. în intervenția sa cu privire la cooperarea europeană în domeniul biologiei fundamentale acad. Andrei Otetea, reprezentantul României în Consiliul executiv a relevat importanta acestui program și a cerut ca U.N.E.S.C.O. să acorde pentru viitor un loc mai important studiilor si cooperării europene în acest sector de activitate. La un alt punct al ordinii de zi, acad. Andrei Otetea a relevat, de asemenea, principalele aspecte ale programului de cooperare europeană în cursul anului trecut si a subliniat mai ales rezultatele obținute la conferința de la Viena din 1967 a miniștrilor în- vătămîntului ai statelor europene membre ale U.N.E.S.C.O. In încheiere, Rene Maheu, director general al U.N.E.S.C.O., a subliniat necesitatea ca U.N.E.S.C.O. să acorde o atenție sporită programului de educare a tineretului, să efectueze cu prioritate studii și să organizeze în- tîlniri internaționale care să dezbată problemele de actualitate ale tineretului.
J. Sambu, președintele Pre

zidiului Marelui Hural Popu
lar al R. P. Mongole, a sosit ieri la Budapesta într-o vizită oficială la invitația lui Pal Losonczi, președintele Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare.

La New York a avut loc un 
mare miting, la care au parti
cipat peste 20 OOO de per
soane cerînd încetarea războiului din Vietnam. în cadrul mitingului a luat cuvîntul senatorul Eugene McCarthy, unul din pretendenții la candidatura pentru învestitura Partidului democrat la viitoarele alegeri prezidențiale. El a arătat că războiul pe care-1 duc Statele Unite nu este justificat nici din punct de vedere politic, nici militar, nici moral.
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Opinia publică din R. F. G
împotriva „legislației excepționale

Lâ sfîrșitul săptăminii trecute, 
Bundestagul (parlamentul vest- 
german) a adoptat, in a doua ci
tire, cu o majoritate de două tre
imi, proiectul așa-numitei „legis
lații excepționale". Această legis
lație, sprijinită de deputății par
tidului Uniunea creștin-democrată 
și ai Partidului social-democrat, 
este una din cele mai disputate 
proiecte de legi din istoria parla
mentarismului vest-german. Pen
tru a căpăta putere de lege, actua
lul proiect trebuie să treacă și cea 
de-a treia, ultima citire in parla
ment, iar cele trei puteri occiden
tale — Anglia, Franța, S.U.A. — 
să aprobe hotărîrea Bundestagu
lui.

Noua legislație acordă organelor 
de stat împuternicirea de a decre
ta „starea excepțională" gri de cite 
ori acestea vor considera că există 
un „pericol intern sau extern", 
ceea ce va duce la restrîngerea 
considerabilă a drepturilor cetățe
nești. Toate cele 18 amendamente 
prezentate în parlament de Parti
dul liber-democrat. care urmă
reau să tocească ascuțișul legilor 
excepționale, au fost respinse în 
cursul dezbaterilor de 14 ore, cit a 
durat cea de-a doua citire. Pro
iectul legilor excepționale preve 
de îngrădirea dreptului de liberă 
circulație, îndeosebi accesul in a 
numite zone ale țării, introduce
rea controlului asupra convorbi
rilor telefonice, a comunicațiilor

prin teleimprimator, asupra co
respondenței. în timpul așa-numi- 
tei „stări excepționale", statul 
poate obliga femei și bărbați să 
presteze anumite munci. Jar in 
cazul unor „tulburări interne", 
guvernul federal poate folosi ar 
mata, poliția fiind înzestrată cu 
împuterniciri speciale. O comisie 
restrînsă. formată din reprezen
tanți ai Bundestagului și Bundes-

întreprinderile metalurgice, care 
concentrează unul din cele mai 
importante detașamente ale mun
citorimii vest-germane. Adversa
rii legilor excepționale amintesc 
sindicatelor felul în care a fost 
înăbușit „puciul Kapp" in anul 
1920. Atunci, printr o grevă ge
nerală de 3 zile, sindicatele au 
salvat Republica de la Weimar 
de o dictatură militară.

CORESPONDENȚĂ DIN BONN DE LA ROLF HAUER

râtului — organ format din mem
bri ai guvernelor landurilor — 
urmează să ia locul parlamentu
lui. Legile excepționale, conside
ră mulți lideri sindicali, sînt în
dreptate împotriva clasei munci
toare. amenință dreptul la grevă

Legile excepționale întilnesc o 
opoziție care s-a întărit continuu 
și care, după cit se pare, nu și-a 
atins încă apogeul. Uniunea sin 
dicatelor vest-germane și diferi
tele sindicate afiliate la ea au a- 
vertizat, în nenumărate proteste 
împotriva adoptării acestei legis
lații.

în preajma celei de-a treia ci
tiri se prevăd greve, mai ales în

Lupta împotriva „legilor excep
ționale" a contribuit la forma 
rea unei largi opoziții extrapar
lamentare. Zeci de mii de profe
sori, oameni de știință, sindica
liști. victime ale nazismului, stu- 
denți, și chiar elevi încearcă, prin 
adunări și demonstrații, prin pe
tiții și declarații de protest, să 
împiedice parlamentul să adopte 
definitiv acest proiect, act pre
văzut pentru sfîrșitul lunii mai 
1968. Organizații politice ca 
Uniunea pentru pace din R.F.G. 
și Stingă democrată, desfășoară 
o amplă activitate îndreptată îm
potriva adoptării legislației. Prin-

tre cei mai hotăriti adversari at 
legislației este Partidul 
nist din Germania, 
se află în ilegalitate, 
zează populația asupra primej
diei ce o reprezintă aceas
tă legislație. Cei care se 
potrivesc legilor excepționale sînt 
convinși că ele ar putea sluji în 
viitor unei minorități autoritare 
care ar putea încerca să instau
reze un regim dictatorial. Aceste 

. temeri sînt întărite și de creșterea 
numărului voturilor în favoarea 
Partidului național democrat 
neonazist, și în special succesul 
lui în alegerile din landul Ba- 
den-Wurttemberg în aprilie 1968. 
In legătură cu această situație, 
cercurile antifasciste cer, în pri
mul rînd, să fie interzis Partidul 
național democrat.

Ani în șir populației nu i-a fost 
dezvăluit caracterul legilor 
cepționale. Abia de vreo doi 
presa relatează mai mult sau 
puțin despre conținutul lor. 
din momentul in care prevede
rile proiectului au devenit publi
ce, în întreaga țară s-a 
amplă mișcare pentru 
democrației, împotriva 
legislației, care ar crea 
mai prielnic activizării 
de extremă dreaptă.
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