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Convorbire cu tovarășul Simion DOBROVICI, 
prim-secretar al comitetului județean de partid, președintele Comitetului 

executiv al Consiliului popular județean provizoriu Vrancea

Sîmbâtă seara s-a înapoiat în Capitală, după o vizită făcută în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, la invitația tovarășului losip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, delegația de partid și de stat a Repu-J blicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului de Stat care a fost întovărășit de soție.Din delegație au făcut parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, care a fost întovărășit de soție, Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Rădu- flțscu, membru al Comitetului Exe- z:cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, și Aurel Mălnășan, ambasadorul României la Belgrad.La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată de tovarășii Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Virgil Trofin, Ilie Ver- deț, de membri și membri su- pleanți ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, generali, ziariști români și corespondenți ai presei străine.Au fost de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în Republica Socialistă România, membri ai Ambasadei Republicii Socialiste Federative IugoslaviaUn mare număr de locuitori ai Capitalei, aflați pe aeroport, au făcut o primire deosebit de călduroasă conducătorilor partidului și statului nostru. Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer răspund uralelor mulțimii, dau mîna cu numeroși bucureșteni care au venit să-i întîmpine. Un grup de pionieri au oferit flori Membrilor delegației. (Agerpres)

La sosire, pe aeroportul BăneasaPOLA 1. — Trimișți speciali A- gerpres S. Strujan și N. Plopeanu transmit : Sîmbătă după-amiază și-a încheiat vizita oficială în Iugoslavia vecină și prietenă delegația de partid și de stat a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat.Pentru a-și conduce oaspeții, la vila „Brionka", reședința delegației _ române, au venit tovarășul losip’ Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele tl.C.I.,- și soția.

în portul Brioni, împodobit festiv, se afla aliniată o gardă de onoare a marinei militare iugoslave. *Pentru a conduce pe oaspeți au venit, de asemenea, tovarășii Mial- ko Todorovici, Mika Șpiliak, Petar Stambolici, Iakov Blajevici, Rato Dugonici, Vladimir Popovici, Marko Nikezici, Mustafa Șabici, Liubo Babici, Iakșa Petrici și alte persoane oficiale.Membrii delegației române și conducătorii iugoslavi au urcat pe o navă care a fost escortată de vedete torpiloare ale marinei mili

Pe baza unor studii temeinice și a consultării oamenilor muncii, au fost definitivate propunerile privind organizarea orașelor și comunelor ; a- cestea au fost pe larg dezbătute și aprobate în plenare ale comitetelor județene de partid .și în sesiuni ale consiliilor populare județene. Se perfectează astfel noua organizare admi- nistrativ-teritorială a țării, înfăptuin- du-se una din hotărîrile de însemnătate istorică adoptate de Conferința Națională a partidului cu privire la perfecționarea conducerii vieții sociale din țara noastră.în cursul acestei săptămîni, ziarul „Milcovul" a publicat Hotărîrea Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România pentru delimitarea administrativ-teritorială a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vrancea, precum și noua hartă a județului. în aceste zile, au loc aici, ca în întreaga țară, adunări ale comuniștilor și deputaților din orașe și comune pentru constituirea comitetelor orășenești și comunale de partid și a consiliilor populare. în convorbirea avută cu tovarășul Simion 
Dobrovici, l-am rugat să comenteze acest important eveniment, referin- du-se, mai cu seamă, la problemele privind constituirea și activitatea comitetelor comunale de partid.— Avem un județ neasemuit de frumos și bogat, ne-a spus domnia sa. Avem renumite podgorii, un mare fond forestier, pășuni, cîmpii mănoase. Cea mai mare avuție a Vran- cei sînt însă oamenii ei, iscusiți, energici, capabili. în noua organizare administrativ-teritorială, județul nostru are 59 de comune, fiecare cu- prinzînd’’ întreaga populație pe un teritoriu delimitat, unind totalitatea intereselor lor economice și social- culturale.Organizațiile de partid comunale cuprind organizațiile de partid din cooperativele agricole de producție, întreprinderile comunale și de industrie locală, unitățile cooperației meșteșugărești și de consum, școli, spitale, organizațiile de partid din secțiile, atelierele diferitelor întreprinderi republicane de pe raza comunei respective. Comitetele comunale de partid vor coordona și îndruma activitatea organizațiilor de partid din S.M.T. și întreprinderi agricole

de stat de pe raza comunei respective. Comitetele comunale de partid vor conduce direct organizațiile de partid din localitățile respective, vor organiza aplicarea tuturor hotărîrilor proprii și ale organelor superioare de partid, asigurînd controlul și îndrumarea întregii activități economice, social-culturale, gospodărești- edilitare de pe raza comunei ; ele vor conduce activitatea de pregătire ideologică și politică a membrilor de partid și educarea comunistă a maselor, preocupîndu-se permanent de întărirea rîndurilor partidului, de creșterea influenței și competenței organizațiilor de bază.Organe de conducere colectivă a muncii de partid, noile comitete vor analiza periodic cele mai . importante probleme ale vieții de organizație, economice și social-bulturale, vor acționa pentru înfăptuirea politicii partidului nostru în toate sectoarele de activitate. Baza activității lor trebuie să o constituie folosirea unui larg activ obștesc, antrenarea celor mai înaintate forțe din comune. In condițiile Vrancei, activitatea comitetelor comunale de partid are o însemnătate deosebită ce se explică și prin faptul că din 351 000 locuitori ai județului, 283 mii se află în mediul rural, iar din cele aproape 1 200 de organizații de bază, peste 800 își desfășoară activitatea în comune. Dar, așa cum se subliniază în documentele de partid, cele mai bune forme de organizare nu vor putea asigura prin ețe însele succesul ; hotărâtor este, în ultima instanță, felul cum este folosit cadrul favorabil creat. Conducerea partidului nostru ne-a atras atenția că, trecerea la noua împărțire teritorial-administra- tivă a țării nu constă într-o schimbare formală de denumiri a instituțiilor, ci în primul rînd în îmbunătățirea substanțială, calitativă — caracterizată printr-o maximă eficiență — a activității organelor de partid și de stat.Așadar, constituirea comitetului comunal de partid nu înseamnă un act formal, festivist, el are un pronunțat caracter de lucru în care preocupările curente se întrepătrund cu cele de perspectivă. Noile organe tre-

BRIONI 1 — Trimișii speciali Agerpres S. Strujan și N. Plopeanu transmit: Sîmbătă s-au încheiat la Brioni convorbirile dintre delegația Republicii Socialiste România și delegația Republicii Socialiste Federative - Iugoslavia.Din partea română au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- Mizil, Gheorghe Rădulescu, George Macovescu, Aurel Mălnășan.

Din partea iugoslavă au participat tovarășii losip Broz Tito, Mial- ko Todorovici, Mika Șpiliak, Petar Stambolici, Iakov Blajevici, Rato Dugonici, Vladimir Popovici, Marko Nikezici, Mustafa Șabici, Liubo Babici. Iakșa Petrici.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, prietenească.
DEJUN ÎN CINSTEA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU

BRIONI 1. — Trimișii speciali Agerpres S. Strujan și N. Plopeanu transmit: Sîmbătă la amiază tovarășul losip Broz Tito, președintele R.S.F Iugoslavia, președintele U.C.I., și soția, au oferit un dejun în cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și a soției.La dejun au participat membrii delegației române și conducători de partid și de stat iugoslavi.Tovarășii losip Broz Tito și Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi calde și prieteneștiDejunul's-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de cordială.
Telegramă

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 

Președintele Uniunii Comuniștilor din IugoslaviaPărăsind teritoriul Iugoslaviei prietene, dorim să vă adresăm mulțumiri cordiale pentru calda ospitalitate de care s-a bucurat delegația română de partid și. de stat în tot timpul vizitei în țara dumneavoastră.Transmitem popoarelor iugoslave, Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și dumneavoastră personal, tovarășe președinte, urările noastre de noi succese în înflorirea Iugoslaviei socialiste.

£ De la bordul avionului.

NICOLAE CEAUȘESCU,
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

tare iugoslave. La Pola au venit în întîmpinare reprezentanții orașului.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și losip Broz Tito au străbătut orașul cu o mașină deschisă.Pe străzile orașului, împodobite cu drapelele de stat ale României și Iugoslaviei, numeroși locuitori au salutat cu căldură pe membrii delegației române.La aeroport, după intonarea imnurilor de stat ale României și Iugoslaviei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășul losip Broz Tito au trecut în revistă

garda de onoare. Au fost trase 21 de salve de onoare.Membrii delegației române ‘ își iau rămas bun de la reprezentanții organelor locale de partid și , de stat, de la conducătorii iugoslavi.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și soția, membrii delegației române își iau un călduros rămas bun de la tovarășul losip Broz Tito și soția.La ora 17 avionul special a decolat spre București. Pînă la frontieră el a fost însoțit de avioane ale aviației militare iugoslave.

La invitația președintelui Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, losip Broz Tito, între 27 mai și 1 iunie 1968 a făcut o vizită oficială în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia o delegație română de partid și de stat, condusă de secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, care a fost întovărășit de soție.în timpul vizitei în Iugoslavia, delegația română de partid și de stat a vizitat orașe, obiective industriale și agricole, instituții culturale din Republicile Socialiste Serbia, Slovenia, Croația și Mun- tenegru. Distinșii oaspeți au avut numeroase întîlniri cu oameni ai muncii din republicile socialiste amintite și au purtat convorbiri cu reprezentanții organizațiilor de partid, ai organizațiilor social-po- litice, organelor reprezentative și organelor de autoconducere, luînd cunoștință de realizările obținute de popoarele Iugoslaviei în construirea socialismului, sub conducerea Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.Delegația s-a bucurat pretutindeni de o primire călduroasă, expresie a prieteniei tradiționale dintre popoarele celor două țări.în timpul vizitei au avut loc convorbiri oficiale la care au participat :<Din partea română : Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România ; Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al Comitetului Central al Partidului Comunist Româh, președintele Consiliului de Miniștri ; Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român ; Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv al' Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri ; George Macovescu, prim-

adjunct al ministrului afacerilor externe, și Aurel Mălnășan, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.Din partea iugoslavă : losip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative lugoslayia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia ; Mialko Todorovici, secretarul Comitetului Executiv al Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, membru al Consiliului Federației ; Mika Șpiliak, președintele Vecei Executive Federale, membru al Consiliului Federației, membru al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia ; Petar Stambolici, președintele Uniunii Comuniștilor din Serbia, membru al Consiliului Federației, membru al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia ; Iakov Blajevici, președintele' Skupștinei Republicii Socialiste Croația, membru al Consiliului Federației, membru al Prezidiului Comitetului Centra] al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia ; Rato Dugonici, președintele Conferinței Federale a Uniunii Socialiște a Poporului Muncitor din Iugoslavia, membru al Consiliului Federației, membru al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia ; Vladimir Popovici, secretarul general al președintelui republicii, membru al Consiliului Federației, membru al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia ; Marko Nikezici, secretarul de stat pentru afacerile externe, membru al Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia ; Mustafa Șabici, membru al Vecei Executive Federale, membru al Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia ; Liubo Babici, consilier al secretarului de stat pentru afacerile externe ; Iak- șa Petrici, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia în Republica Socialistă România.în timpul convorbirilor care s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie, cordialitate și înțelegere mutuală, s-a făcut o informare

reciprocă despre construirea socialismului în cele două țări, au fost analizate multilateral problemele colaborării româno-iugoslave și posibilitățile de extindere a a- cesteia, precum și probleme actuale din domeniul relațiilor internaționale și ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Cele două părți au relevat cu satisfacție că prietenia tradițională româno-iugoslavă se. dezvoltă continuu și multilateral în spiritul deplinei încrederi, respectului și înțelegerii reciproce. Ele au constatat că prevederile comunicatului comun româno-iugoslav din aprilie 1966 se realizează cu succes, că s-au obținut rezultate importante în relațiile bilaterale și au subliniat că există toate condițiile pentru dezvoltarea multilaterală și întărirea continuă a prieteniei și colaborării dintre popoarele celor două țări.Cele două părți au apreciat că întîlnirile dintre conducătorii de partid și de stat, dintre reprezentanții guvernelor celor două țări, ca și schimburile de păreri și experiență dintre reprezentanții organizațiilor politice, economice și obș'tești din ambele țări, care au avut loc pînă acum, reprezintă o importantă contribuție la colaborarea, cunoașterea și înțelegerea reciprocă.Părțile au apreciat pozitiv dezvoltarea relațiilor economice și au subliniat că, în vederea intensificării lor în continuare, o însemnătate deosebită au eforturile comune pentru extinderea schimburilor de mărfuri, a cooperării industriale, tehnice și științifice. în acest scop, părțile au indicat Comisiei mixte româno-iugoslave de colaborare e- conomică să studieze noi forme de cooperare în domeniile amintite și să acționeze în probleme de interes comun privind colaborarea economică a celor două țări pe plan internațional. Ele au relevat posibilitățile largi de colaborare pe care le oferă dezvoltarea multilaterală a economiilor naționale și vecinătatea celor două țări.Cele două părți au constatat cu satisfacție că lucrările de construcție a sistemului hidroenergetic și
(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a II-a)

Radu BELIGAN

de de as- re-
Limbajul estetic lucrează tot mai mult în ultima vreme cu o noțiune al cărei înțeles și valoare au stîrnit o adevărată controversă. Despre experiment se vorbește cînd ca de o nevoie artistică elementară, ca despre o necesitate de înnoire decurgînd din însăși faptul creației și cînd ca despre temelia șubredă a unei sterpe mișcări culturale, linii pledează pentru o exuberantă înflorire a experimentului, alții îi tăgăduiesc orice drept Sînt trare i țin. ceartă fiindcă fiecare înțelege altceva prin experiment, îngrămădind în sfera lui cele mai potrivnice sensuri. în adevăr, sub acest stindard a cărui culoare e imprecisă, o echipă teatrală din nordul tării și-a propus să reprezinte una djn dramele lui O’Neill, o alta a justificat eșecul unui spectacol, un colectiv a găsit prilejul să recomande atenției noastre tineri autori, în fine cîțiva dramaturgi și regizori au reeditat formele artistice de largă circulație în Occident. Așa stînd lucrurile, refuz să iau o atitudine

globală față de fenomen și încerc mai în- tîi să-i detectez substraturile.Socot că sporul atenție, atracția care beneficiază tăzi experimentulprezintă o reacție față de tendința existentă în trecut de a ignora sau.de a simplifica pe scenă realitatea prea adeseori prezentată sumar și pe o unică linie.
și legitimitate, atitudini con- care se între- cred. dintr-o de cuvinte, după o tabelă de reguli estetice pe cît de restrictivă pe atît de rigidă. Este, deci, mai mult decît probabil că experimentul răspunde necesității de a îmbogăți imaginea lumii în care trăim, de a pătrunde spre esențele ei, de a diversifica instrumentele de expresie, re- fuzînd răspunsurile prefabricate la întrebările mereu noi ale actualității. Si nu încape vorbă că teatrul românesc, care a cunoscut o reală și fericită evoluție, fiind impulsionat de energia unui întreg proces revoluționar, acest teatru care nu se poate concilia cu imobilitatea, are (Continuare 

în pag. a IV-a)
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multe cîstigatdintr-un astfel de elan creator, dintr-o astfel de tensiune intelectuală. Iată de ce nu pot fi de a- cord cu criticii ce tratează cu o severitate opacă orice inițiativă și au chiar zădărnicia să se felicite pentru această poziție străină de orientarea fundamentală a unei culturi a cărei fecunditate e garantată de un spirit deschis și nesurmenat. De-a lungul a șapte ani de zile de cînd ființează Teatrul de Co
medie am avut prilejul să mă izbesc în cîteva rînduri de filistinismul ’ unei mentalități afectînd teoretic nostalgia inovației, dar în realitate înlănțuită de un conservatorism timorat pînă si de împrejurarea că cei ce semnau piesele veneau uneori din proză, din poezie, ori din reportaj. Nu vom combate niciodată de ajuns o astfel de mentalitate incapabilă să înțeleagă că o societate dinamică, avînd privirea ațintită spre viitor. își găsește complementul firesc într-un teatru viu.

Telegramă
Excelentei Sale

Domnului GIUSEPPE SARAGAT
Președintele Republicii Italiene ROMACu prilejul zilei naționale a Republicii italiene, în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre cele mai bune urări de fericire personală, de page și prosperitate poporului italian prieten.Sînt încredințat că tradiționalele relații de prietenie dintre popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă în interesul celor două țări, al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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IDIVERS!

Anomalii în producția I COMITETUL COMUNAL
DE PARTID

I . (Urmare din pag. I)

I „Ne cheamă!
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satul4*intelectuali originari din l Vechi (Suceava) au luat inițiativa organizării unei întîlniri, în comuna natală, a tuturor celor care au absolvit școli medii și facultăți. Revederea „în sat la noi" va avea loc în ziua de 21 iulie. Satul așteaptă la întîlnire și pe fiii săi adoptivi:. soțul sau soția celui plecat din Frătăuți. Va fi o întîlnire emoționantă a mai multor generații de intelectuali. S-a constituit un comitet de organizare. Cetățenii acestei comune din nord, care au absolvit diferite școli medii și facultăți și vor să participe la revederea „Ne cheamă satul", sînt invitați să se anunțe din vreme. Alte informații se pot obține de la trei dintre organizatori : Liviu lonesi, lector la Universitatea „A. I. Cuza" din Iași; Mircea Buzilă, director general în nisterul .Minelor ; Silvestru gănuș, directorul școlii din mună. Așadar, vă cheamă tul, meleagurile copilăriei, cultati-le chemarea !
Mi- Ti- co- sa-As-

Bun de plată
Lucra ca operator la cinemato

graful sătesc din Prăjești (Bacău). 
Spunem lucra, pentru că acum 
nu mal lucrează. Și aceasta da
torită neglijenței sale condamna
bile. Intr-o seară, după termi
narea filmului, operatorul Ionică 
Vasilache a lăsat 4n cabina de 
proiecție o lampă cu petrol 
aprinsă. în cabină se afla și un 
bidon cu acetonă. Peste noapte a 
izbucnit incendiul. Flăcările au 
mistuit clădirea căminului cul
tural cauzînd mari pagube avu
tului obștesc. Acum operatorul 
trebuie să plătească ’daune — 
construcția și aparatul de pro
iecție. Totodată, tribunalul ju
dețean l-a condamnat la doi ani 
închisoare corecțlonală. " ”
jența se plătește.

Negli-
Eschiva

Relatam zilele trecute că elevi , ai școlii generale nr. 36 din 
București, care au vizionat spec- | 
tacolul cu piesa „Baltagul", s-au 
purtat scandalos. Puțin a lipsit I să nu se întrerupă spectacolul. 
In răspunsul său, conducerea I 
scolii încearcă o scuză preci- i 
zînd : „Din lipsa unui control ri
guros la intrare, în sala de spec- \ 
tacol au pătruns și elemente 
străine de colectivul școlii noas
tre, care au produs dezordine". 
Tot ce se poate. Numai că în 
sală se aflau și doi redactori ai ziarului nostru, martori ocu
lari care au invitat lb ordine 
„elemente străine" cu... matri
cola pe braț. Precizăm aceasta, 
pentru a da conducerii scolii po
sibilitatea de a răspunde, precis și la obiect. Ca la scoală!
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mame

Dacă aș vedea un cetățean ureînd nucile cu furca în pod, pe cuvîntul meu dacă aș lua atitudine. II interesează. Podul lui, capul lui, furca lui... Cel mult l-aș întreba cu cît a luat suta de nuci. Prea supărat n-aș fi (dacă l-aș vedea) nici pe cel care ar căra soarele în casă cu banița. Să ducă soare în casă cît poftește. Nu-1 am eu în inventar. Poate să care și în beci, nu numai în casă.Trecînd deunăzi prin Călărași, am băgat de seamă că aici se vinde laptele ca acum o sută și ceva de ani. Vînzătorul cu o cană vîră mîna pînă la cot în bidon și toarnă clientului în cratiță. Cei care vin cu sticle sînt lăsați mai la urmă pentru că se toarnă mai greu. M-am interesat la mai marii I.C.I.L.-ului și am primit un răspuns cît se poate de simplu :— Vindem laptele în condiții neigienice pentru că nu avem condiții igienice.— Nu vi s-au repartizat sticle STAS ?— Trebuie să ne sosească din- tr-o clipă în alta zece mii de sticle de la București.— Care va să zică din momentul cînd vă vor sosi sticlele veți purcede la...— Nu. Vom vinde laptele tot așa.— Chiar avînd sticle ?— Chiar. Pentru că nu putem umple sticlele cu lapte.— N-aveți pîlnie ? Nu vi s-a repartizat ?— Povestea e mai complicată. Noi avem aici o stație de îmbuteliat dar s-a defectat. Am arătat situația la Direcția generală a laptelui din M.I.A., le-am spus că . mașina este defectă și că nu avem nici sticle suficiente. Pînă acum am primit doar

agriculturii, aducînd economiei naționalei Și totodată cetățenilor, însemnate venituri. Este de datoria fiecărui comitet de partid, ca în raza sa de activitate să întreprindă măsuri energice pentru a declanșa o acțiune de masă în scopul valorificării acestei importante resurse locale.Intre îndatoririle principale, continuă actualitate comunale de partid populare provizorii rea economică armonioasă și sistematizarea pe baza unor ' planuri de perspectivă a comunelor, extinderea rețelei sanitare, a cooperației meșteșugărești și de consum, a sectorului de deservire a populației pentru a se satisface la timp și în condițiile cele mai bune cerințele cetățenilorîn Vrancea există un filon neprețuit de resurse locale pe care organizațiile de partid comunale trebuie să-l exploreze și să determine valorificarea lui neîntîrziată la un grad superior celui actual. Există însă și multă n^oleșeală, inerție în acest domeniu. Avem certitudinea că, în scurt timp, se va simți un puternic reviriment și în această privință, comitetele comunale de partid cuprinzînd mai bine problemele economice, după specificul și necesitățile fiecărui loc de muncă.în procesul de educare a maselor și de formare a conștiinței socialiste, școala, căminul înfloririi vieții trebuie să se neslăbită, de o““ în această sînt, firește, nelimitate. Ce acțiuni concrete și-a propus în acest sens biroul județean de partid?— Desigur, pentru noi subiectul nu este nou. Vom .adînci cît mai mult controlul și îndrumarea, ajutorul a- cordat acestor tinere organisme care trebuie să facă de la început proba viabilității lor. Iar în ce privește experiența, nu pornim pe un teren nedefrișat. Activitatea celor 7 comitete de partid comunale de gradul I ce au existat în județul nostru și rezultatele obținute de ele ne oferă o bogată sursă de învățăminte și concluzii. Examinăm cu un ochi atent tot ce a fost pozitiv și mal ales negativ în activitatea lor. Avem în vedere, ca o condiție a activității eficiente a acestor organizații de partid, stimularea largă a inițiativei comuniștilor, necesitatea dezvoltării democrației interne de partid, astfel ca părerea fiecărui comunist să fie luată în considerare, fiecare simțindu-se coautor la hota- rîrile adoptate și, în același timp, îndatorat să lupte pentru îndeplinirea lor.— în contactul nemijlocit pe care îl aveți cu organizațiile de partid din comune, asupra cărui aspect al muncii lor insistați cu deosebire.— în cel mai înalt grad ne interesează cît de trainică și cum se realizează. sudura dintre comitetul de paitid și oamenii muncii, cît de receptiv și sensibil este comitetul comunal de partid față de opinia publică, de cerințele locale, cum. se străduiește să le rezolve operativ, principial. Membrii biroului ca și aparatul comitetului județean de . partid se află aproape tot' timpul pe' teren, la sate. Nu rareori însă constatăm manifestări de tutelă măruntă, de dădăceală, de substituire, ceea ce nu poate influența în bine manifestarea Inițiativei, sporirea răspunderii directe.Constituirea comitetelor comunale de partid marchează o etapă de progres pe drumul spre continua înflorire a satului. Avem deplina convingere că acest act deosebit de însemnat va avea urmări pozitive, profunde în întreaga operă de edificare a satului socialist.

buie să pornească la îndeplinirea sar- I cinilor cu toată seriozitatea încă din prima zi. Vom combate hotărît concepția unora potrivit căreia „demarajul" noilor organisme s-ar putea prelungi cine știe cît.— Avem convingerea că rezolvarea problemelor complexe ale satului a fost încredințată unor oameni com- petenți, experimentați, a căror capacitate de muncă a fost verificată.— Partidul pretinde fiecărui activist să renunțe la tot ce a fost perimat, greoi în activitatea lui, să se pună în concordanță cu noile cerințe, să aibă puterea, voința și capacitatea de a discerne și promova ceea ce este nou în stilul muncii de partid și de stat. Avem o atitudine de dezaprobare fată de cei care cred că pot trăi doar pe seama medaliilor cîștigate cu ani în urmă. Satul nou, socialist, este receptiv la elementele novatoare ale vieții. Orizontul de cultură al oamenilor „de la țară" crește odată cu exigentele lor. Sînt oamenii faptelor, ai acțiunii. Tocmai de aici rezultă necesitatea ca întreaga muncă de partid din comună — complexă, multilaterală — să fie condusă de oameni receptivi, operativi, a căror personalitate să fie cîștigată nu numai prin funcția cu care au fost investiți, ci prin felul cum reușesc să muncească, să-și cîștige stima maselor.— Cu ce considerați că trebuie să-și inaugureze activitatea noile comitete comunale de partid? '— Viața' internă a fiecărei organizații de bază din cadrul comitetului comunal de partid trebuie să se dezvolte în profunzime. Aceasta înseamnă a da calitate și conținut muncii de partid. Este de neconceput ca acțiunilor întreprinse să li se garanteze reușita dacă nu va fi folosit, încă de la început, cu întregul lui potențial, activul obștesc. Trebuie să spunem că în destule locuri, în practica de pînă acum el a existat doar pe hîr- tie. Ne-am propus ca încă deja formarea comisiilor de pe lîngă comitetele comunale de partid, prin selecționarea atentă a membrilor acestor comisii să evităm orice fel de prezențe formale, scriptice. Vrem să știm din capul locului cu cine pornim la drum, cu cine semănăm și cu cine vom culege rodul muncii. Biroul comitetului județean de partid și-a propus în tematica sa ca un obiectiv din cele mai importante înarmarea întregului activ al comitetelor comunale cu problemele conducerii în condițiile nou create, cu un stil de muncă caracterizat prin inițiativă, răspundere. mobilitate în îndeplinirea tuturor sarcinilor.Desigur, sînt foarte numeroase problemele care trebuie să fie permanent în atenția comitetelor comunale de partid. Este de la sine înțeles că pe primul plan se află mereu sarcinile economice. O deosebită atenție se va acorda muncii consiliului comunal provizoriu în vederea îndeplinirii exemplare a tuturor obligațiilor economice ce-i revin. Nu se va precupeți nici un efort pentru dezvoltarea cooperativelor agricole de producție, întărirea lor economi- co-organizatorică, creșterea producției vegetale și animale,: -desfășurarea în condiții optime a campaniilor agricole, folosirea eficientă a fondului funciar și a bazei materiale e- xistente, îmbunătățirea activității sub aspectul eficienței economice a fermelor agricole, S.M.T.-urilor, unităților industriei locale ș.a.O acțiune de amploare, la care participă în mod susținut organizațiile noastre de partid- de Ia sate,'este depistarea și redarea în circuitul agricol a fiecărui metru pătrat de teren ce poate fi productiv. în urma unor studii ample efectuate de prganiza- țiile 'de partid cu concursul specialiștilor, al cetățenilor, au fost depistate îh județul nostru peste 35 000 ha de teren degradat și slab productiv, care prin îmbunătățiri poate fi redat

■?Un articol publicat recent în paginile ziarului nostru, sub semnătura unui specialist în problemele artei populare, făcea la un moment dat următoarea constatare : „întrebi pe o țesătoare din zona atît de reprezentativă a artei populare moldovenești a Neamțului de ce ea, personal, lucrează numai motive oltenești și-ți răspunde că asta „învață" la cooperativa meșteșugărească din Tg. Neamț".Covoare oltenești în bogata zonă etnografică a Neamțului ? O vizită la cooperativa meșteșugărească „Arta decorativă" din Tg. Neamț (vechi centru de covoare moldovenești) ne-a dat posibilitatea să ne convingem: producția sa este orientată în cea mai mare parte pe covoare din zona sudică a țării. în cifre, din 300 m2 lucrați în trimestrul I 1968, 240 ml reprezintă producția „oltenească" și doar 60 m* producție specifică județului. Discuțiile purtate la conducerea cooperativei nu au putut aduce nici o clarificare problemei discutate deoarece toate obiecțiile formulate au fost întîmpinate cu o explicație categorică, și, în bună parte, întemeiată :— Noi producem ceea ce ni se comandă. Planul nostru anual, pe care desigur trebuie să-1 îndeplinim, este în funcție de cererile comerțului. Și chiar dacă părerile noastre în ceea ce privește felul producției sînt altele, obligațiile contractuale, ferme, trebuie respectate.Situația, cunoscută de toți dar imposibil de evitat, își are rădăcinile acum 13—14 ani o dată cu înființarea primelor cooperative de țesut covoare, care au primit sarcina (toate, indiferent de zona geografică) să lucreze modele’ oltenești pe motiv că aceasta ar fi cererea cumpărătorilor. Măsura s-a dovedit din două puncte de vedere greșită : în primul rînd, s-a ignorat faptul că cei mai buni cunoscători ai modelelor* unei zone, a tehnicilor de țesut, a modului de obținere a nuanțelor colo- ristice sînt tot localnicii, cei care de sute de ani, din generație în generație, își transmit acest meșteșug. Ori- cît de bun meșter ar fi, și poate tocmai de aceea, țăranul care a fost obișnuit să lucreze un anumit tip de covor nu va putea să realizeze cu o autenticitate nealterată un alt model, cu totul deosebit structural de primul. Astfel au ieșit în comerț covoare în care locuitorii zonei de baștină a modelului recunoșteau sensibile alterări. Am insistat asupra acestui aspect deoarece greșeala persistă și astăzi, iar consecințele, bineînțeles, sînt identice.Cea de a doua eroare comisă își vădește, și ea, din păcate, actualitatea : lucrîndu-se în proporție covîr- șitoare, frumosul covor oltenesc, deja cunoscut și apreciat, practic s-a barat accesul spre cumpărători al altor tipuri de covoare, s-a limitat posibilitatea educării și influențării gustului public, cu altă cromatică, cu alte motive ornamentale. De aici un fel de cerc vicios. Comerțul scoate ,pe piață ceea ce dorește marele public (și-asta e foarte bine), iar marele public pretinde numai ceea ce cunoaște, ce a văzut deja în magazine. Merceologii nu-și permit nici un fel de „risc comercial", nu manifestă nici un fel de inițiativă, și arborînd o imobilitate absolută, comandă de la un an la altul, pentru toate zonele țării, aceleași mărfuri care nu le vor aduce în nici un caz bătaie de cap.Am răsfoit, de pildă, cererile pe baza cărora lucra în prezent cooperativa „Arta decorativă" din Tg. Neamț : O.C.L. Suceava comandase 60 m! covoare oltenești, solicitările din Piatra Neamț și Constanța specificau 50 m! și respectiv 100 m2 din același sortiment. Chiar și „Romarta" comandase Aproape în-

pierdut! La cooperativă ni s-au arătat modele desenate (alb-negru și color) dar ele erau extrem de puține și nici nu aveau caracterul unui catalog sistematic, care să vădească o cercetare minuțioasă, științifică a zonei. O învățătoare pensionară din Humulești ne-a mărturisit intenția sa de a lucra cu ajutorul cadrelor didactice din comună un album cu scoarțe populare, ale căror modele sînt pe cale de dispariție. O măsură similară ar trebui să ia și conducerea cooperativei. Noi am umblat/ doar o'zi prin casele humuleștenilor și am găsit cîteva modele cu adevărat admirabile. La cîțiva kilometri distanță, la mînăstirea Agapia, pot fi de asemenea admirate covoare moldovenești din secolul al XIX-lea (unul dintre cele mai frumoase conține chiar acei trandafiri care, ni se spunea, sînt atît de solicitați astăzi. Dar forma, culoarea, linia desenului sînt de un rafinament care nu suferă comparație cu actualele covoare cu trandafiri ce se vînd la tîr- guri). Toate acestea ar putea 'fi concentrate în cataloage de specialitate, care, în același timp, ar oferi și certitudinea rigorii științifice, a autenticității, în situația cînd, nu în toate județele pot fi întîlniți specialiști în etnografie cărora să li se ceară permanent sprijinul.în loc de concluzie la acest material, transcriem o secvență dintr-un dialog cu una din cele mai vechi și mai bune lucrătoare ale cooperativei vizitate, dialog revelator și, în același timp, demn de luat în considerație de forurile Locale.— DUpă munca atentă și migăloasă de aici, mai aveți timp acasă să vă ocupați de lucratul altor covoare ?— Mai rar, e drept,' dar și eu — ca oricare alta — îmi lucrez și pentru gospodăria mea.— Cunoașteți multe -modele de scoarțe moldovenești ?— Destul de puține pentru că acasă nu mai fac din acestea, ci lucrez numai „oltenești".— Ca la cooperativă ?— Da ! La fel ca la cooperativă ! Consecințele sînt așadar mult mai grave decît apar la prima vedere și de aceea o colaborare strînsă între cooperativele meșteșugărești, organele comerțului și reprezentanții culturii (reglementată oficial de condu
cerile dește a IX, XXX OXCXXXXIXX sură necesară și urgentă.

treaga Moldovă, ba chiar și centrul, preferau să ignore admirabilele scoarțe locale, aprovizionîndu-se în schimb cu marfă „sigură".Desfacerea producției cooperativelor meșteșugărești este asigurată și prin unitățile O.C.M.A.D. Ne-am fi așteptat măcar acestea, dat fiindcă sînt subordonate aceleiași conduceri,, să dea dovadă de mai multă elasticitate în relațiile cu unitățile producătoare. Dar și ele, la fel ca magazinele Comerțului Interior, acționează după aceleași principii refuzînd să încerce să acorde- gir oricăror „noutăți".în prezent situația este deosebit de acută, deqarece, după cum s-a arătat chiar în ziarul nostru, de aproape un an s-a înființat în cadrul U.C.E.C.O.M.-ului Direcția de artă populară și artizanat avînd drept scop îndrumarea activității de creație și producție. încadrată numai cu specialiști, ea a și trecut la încurajarea unor produse specifice anumitor zone. Astfel, foarte recent s-a deschis la Timișoara o cooperativă care produce țesături și, în curînd, covoare specifice artei populare a Banatului. De asemenea la Rădăuți s-a inaugurat o secție de covoare, unde cumpărătorii, turiștii români și străini vor găsi numai exemplare autentic moldovenești. Aceste prime inițiative, care ilustrează o nouă orientare de principiu, întîlnesc însă o piedică fundamentală : sistemul de desfacere. Ce folos că se vor produce o serie de obiecte de o deosebită valoare artistică, dacă ele nu vor reuși să ajungă în raftul magazinelor de specialitate, netrecînd peste „barajul" contractărilor. De aceea pentru început extrem de utilă s-ar dovedi măsura înființării unor magazine de prezentare și desfacere chiar sub conducerea noii Direcții de artă populară și artizanat. Avînd, desigur, un plan de vînzare ca oricare alt magazin, ele ar putea îmbina criteriul eficienței economice cu cel al promovării produselor de artă populară autentice și valoroase.în acest fel ar spori (și este ab- 'solut necesar ca acest lucru să se producă) autoritatea direcției amintite. Este suficient să amintim că în prezent intențiile ei bune rămîn adesea la stadiul de... intenții, neexistînd posibilitatea reală de a fi transpuse'în practică. Un exemplu, credem, este edificator. De cîțiva ani, în mod consecvent (pe cînd exista doar un „serviciu al artizanatului" înUCECOM) s-a interzis categoriccooperativelor meșteșugărești să se prezinte Ia contractări cu lucrări care falsificau arta noastră populară. ,Și totuși în fiecare nou sezon aceleași „urîțenii" umpleau magazinele de specialitate. Explicația este că reprezentanții comerțului — după cum am avut prilejul să ne convingem personal anul trecut la Mangalia Nord — veneau la contractări cu... liste de acasă și cereau producătorilor (neținînd seama de interdicția fermă a resortului , de specialitate) tot vechile produse. Iar îti fața comenzii „ferme", criteriile estetice- e- rau date uitării.în momentul în care începem să discutăm despre reanimarea producției etnografice traditionale nu putem neglija nici, latura autenticității produselor ce vor intra în lucru la cooperativele meșteșugărești. Care sînt acele modele care ilustrează Cel mai bine tradiția unei anumite zone ? Dar culorile cele mai apropiate de cele originale ? Discu- tînd aceste probleme cu cîteva membre ale cooperativei din Tg. Neamț, acestea ne-au spus că, dacă ar fi nevoie, ar putea să-și reamintească și să transcrie o serie de modele de covoare vechi. Dar cîte altele au fost uitate pînă acum și s-or fi

comerciale proprii: ca
de ale comitetelor si ale consiliilor se află dezvolta-

cultural care servesc spirituale a satelor bucure de o atenție îndrumare atentă, privință posibilitățile
I

acasă să vă

celor trei organe) se dove- a fi, în stadiul actual, o mă-
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Cine o duce?

Ambalare

Convorbire realizată 
de Constantin MORARU 
și Victor DELEANU

Scripto

Mobilizare împotriva ca- 
vo- 
pu-

și a- 80 de u-

zilelor negre" ale crahțîei

P/nâ ta 15 iunie

foileton
de Nicuță TANASE-

Alexandru Cucuteanu intră irios jpe ușa subredacției „Sînt revol-furios noastre din Cluj : ______ -tat. Am promis bătrînului meu că-i cumpăr un baston, are mare nevoie de el. Am fost prin magazinele unde credeam eu că se găsesc asemenea articole. Mi s-a răspuns scurt: „Nu ținem așa ceva". Am ajuns, în sfîrșit, la magazinul de prezentare a mobilei din Piața Mihai Viteazu. Bucurie, aici am găsit! Mi-am ales unul potrivit. Cît costă ? •— l-am întrebat pevînzător. Mi s-a răspuns : 25 de lei. li întind banii. „Ei, nu așa — zice el — poftiți la birou, spuneți-ne numele, localitatea, strada și numărul să facem factură". I-am zis-o și eu : oare nu ar fi cazul ca pentru un baston să-mi prezint și autobiografia ? D-ta, tovarășe corespondent, ce spui de asta ?“ Ce să-i răspund ? Așa se mai în- tîmplă cînd n-avem Ia îndemână suficiente bastoane.

Agențiile și filialele O.N.T. au în vînzare, pentru lunile mai și iunie, loouri de odihnă la Sinaia, Bușteni, Predeal și Păltiniș. Prețurile sînt avantajoase. Pînă la 15 iunie, tarifele pentru cazare și masă sînt reduse.Pentru posesorii de bilete O.N.T. este redus și costul transportuluiI.T.A.

I Grupul Nr. 1 al Trustului de 
I construcții Timisoara a confec

ționat 46 „spinări de măgar"I (sic!) — planuri înclinate, din 
lemn și tablă, care servesc la

I descărcarea nisipului și balas- 
I tului din vagoane. „Raționaliza-
I rea" a costat 100 000 de lei. Cînd 
I au fost gata s-a constatat că nu 

corespund scopului, fiind prost 
executate. Ce-i de făcut ? Dacă 
măgarii sînt animale utile, de

I povară, nu înseamnă că trebuie 
să lăsăm si paguba tot pe spi-

I narea lor I

Se spune că uneori ambalajul strică marfa. Este adevărat. Iată dovada : cooperativa meșteșugărească „Mureșul" din Alba Iulia a expediat către I.C.R.T.I. Constanta 50 de costume bărbătești din tergal (valoare : 60 000 lei), ambalate în cutii de carton. Pe drum, ambalajul subțire s-a deteriorat. Costumele au ajuns la destinație într-o stare jalnică. Beneficiarul a refuzat pe bună dreptate să primească marfa. Cooperativa din Alba Iulia este astfel nevoită să trimită la Constanta un croitor pentru a remedia cu fierul de călcat „avariile" produse celor 50 costume. Dar prestigiul cooperativei, șifonat și el, cum va fi îndreptat ? Cu fierul de călcat nu prea merge. Și, mai ales, pe... umărașul cui va apăsa răspunderea pentru cheltuielile, suplimentare ? In acțiunea de recuperare a pagubelor (produse de ambalajele necorespunzătoare) conducerea cooperativei „Mureșul" Alba Iulia trebuie să se „ambaleze" și ea. în mod serios.
Rubrică redactată de 
Ștefan ZIDARIȚA 

cu sprijinul corespondenților
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Sîmbăta și duminica — după cum arată situațiile întocmite de organele de miliție — tind să devină, datorită creșterii pronunțate a numărului de accidente, adevărate „zile negre" în domeniul circulației. Pentru a împiedica și preveni extinderea acestui curs, organele de miliție și-au întărit în ultimul timp controlul pe șosele și pe drumurile publice (un nou raid al miliției a fost anunțat pentru această săptămînă pe drumurile publice dintr-un șir de județe). în legătură cu măsurile aplicate împotriva contravenienților am adresat cîteva întrebări tov. colonel HARALAMBIE VLĂSCEA- NU, șeful Direcției circulație din Inspectoratul general al miliției.

care in prealabil a consumat băuturi alcoolice ?
— S-au semnalat 

zuri cînd apar la 
lan pe drumurile blice și persoane care 
hu au permise de con
ducere ?

8Leu spnii 
„Scînteii1

— Există, la unii 
conducători- auto, păre-- 
rea că abaterile de la 
regulile de circulație 
sînt, intr-un fel, inevi
tabile, și că numai „ghi
nionul" face ca ele să 
fie sesizate și sancțio
nate. Ce au înregistrat, 
în această privință, or
ganele de miliție in ul
tima săptămînă ?— Nu cu discontinuitatea întîmplării. ci, dimpotrivă, cu regularitate sînt sancționați numeroși automo- biliști, motocicliști, bicicliști cam în aceleași locuri,. în care „pulsul" traficului e mai ridicat, în ace'.eași zile (de sfîrșiit de săptămînă) și cam pentru aceleași nu-i lui" cum cercînd să-i convingă pe a- genții de circulație că ei n-ar avea de fapt nici o vină, că sînt dorr niște victime ale unor feste pe care Ii le joacă soarta.' Este vorba de faptul că in anumite situații (ag'emerație pe șosele care „irită" pe nerăbdători, pe maniacii vitezelor ; puncte sau zone periculoase unde iresponsabilii doresc să-și dovedească vitejia, etc.) unii conducători auto recurg la „soluția" încălcării' regulilor de circulație, în speranța' că nu vor fi depistați. Dar orice imprudență, orice incorectitudine la volan . poate avea urmări din cele mai grave, chiar fatale. Și,

abateri. Fenomenul de domeniul „norocu- sau „ceasului rău" — se justifică unii. în-

din nefericire, numărul im- prudenților, — care dacă n-ar fi opriți la timp ar produce accidente cu urmări ireparabile — este din ce în ce mai mare. De a- ceea sîntem obligați, și a- vem datoria să combatem, să sancționăm cu cea mai mare asprime fiecare abatere. Nesancționarea dreaptă, în raport cu gravitatea faptelor, a celor care încalcă regulile circulației ar reprezenta de fapt o primă de încurajare a iresponsabililor care amenință securitatea fizică,viața Celor ce circulă pe drumurile publice. Sancțiunea aplicată contravenienților și infractorilor este ca o măsură profilactică, de prevenire a unor nenorociri, un act de preîntîmpinare a accidentului, — eh are, de aceea, un caracter instructiv și educativ.Sîmbăta și duminica, în special, contravenienții, a- semeni unor „inamici publici" din calea cărora trebuie să ne ferim, își fac apariția în număr îngrijorător de mare pe drumurile principale, stîrnind panică printre conducătorii auto disciplinați. în zilele de 25 și 26 mai, doar pe traseele principale care străbat teritoriile județelor Argeș, Ialomița, Dîmbovița, Ilfov, Olt, Vîlcea, Dolj și în raza municipiului București, numărul abaterilor săvîrșite de cei certați cu regulile circulației și sancționați de lucrătorii ■ miliției a fost de ordinul sutelor !S-a putut constata că procentul cel mai mare de accidente îl generează neacordarea priorității — contravenție foarte gravă întrucît are de cele mai multe ori urmări dureroase. în zilele respective au fost sancționați 89 de asemenea contravenienți. Un alt pericol grav îl constituie excesul de viteză,

Convorbire
cu tov. colonel Haralambie’ VLĂSCEANU 

șeful Direcției circulației din Inspectoratul general 
al miliției

delict săvîrșit de conducători auto aflați lă volanul unor turisme, autobuze autocamioane. împotriva cestora au fost aplicate de sancțiuni. Deosebit periculoase se dovedesc șurința cu care unii conducători auto se angajează în depășiri neregulamentare și iresponsabilitatea celor care conduc sub influența alcoolului.Ofițerii și subofițerii de miliție, aflați în misiune, potrivit instrucțiunilor, au sancționat cu severitatea necesară abateriledepista- te Astfel, DINESCU, București, giei nr. 5, din 1961, i misul de conducere pe o perioadă de 60 zile întrucît a săvîrșit o a treia contravenție gravă, din cele 8 prevăzute de lege. Concret : el a comis două depășiri neregulamentare și a condus mașina sub influența alcoolului. De asemenea li s-au mai reținut permisele de conducere, pe diferite termene, conducătorilor auto PETRE PURICE din corn. Mogoșoaia (de 3 ori consecutiv prins șofînd sub influenta alcoolului) MARIN DOBRIN din corn. Fundulea. jud. Ilfov (depășire neregula- .mentară, folosirea incorectă a luminilor pe timp de noapte și conducere sub in-' fluenta alcoolului). PE-TRACHE BOCAN, dinBucurești, Str. Gh. Iones- cu nr. 17 (de două ori sub influența alcoolului și o- dată depășire . neregulamentară) și altora.

lui GHEORGHE domiciliat în B-duI Metalur- conducător auto s-a reținut per-

La un pas de momentul reținerii permiselor (și cu cîte eforturi se obțin !) au ajuns printre alții și ION BOBULETE, șofer pe autobuzul 32-B-7155, (șofer de autobuz, în mîinile căruia stă viața a zeci de pasageri !) și ALEXANDRU MIRON, șofer pe autoca- ..mionul 21-B-8066 (să fie o coincidentă că este de la I.T.B. ! ?), — primul auțor al unei depășiri periculoase, contravenție notată în tichet, iar al doilea conducing sub influenta alcoolului.
— Ce motive conside

rați că îi determină pe 
unii conducători auto să 
comită contrțivenfii ?— Incontestabil cel mai puternic motiv este... inconștiența faptei pe care o comit. Imprudenții, nepăsătorii, neglijenții, maniacii vitezei și ai alcoolului, toți cei care „nu pot trăi" dacă n-au „păcălit" măcar odată într-o zi pe un agent de circulație, comițînd o abatere de la prevederile legii, sînt de două ori dușmani ai societății: odată pentru că reprezintă un pericol real pentru alți conducători auto și pietoni, iar a doua oară deoarece singuri se expun unor pericole ce ar putea să-i coste propria viață. Organele de miliție nu acordă sancțiuni de dragul sancțiunilor, ci pentru că există o lege ce se cere respectată, în interesul societății. Tuturor celor tentați să nu țină seama de normele de circulație 

trebuie să le fie clar că.

mai curînd sau mai tîrziu, ajung victime ale propriei lor mentalități greșite.Iată un scurt tablou al iresponsabilității la volan : sîmbăta și duminica trecută, de exemplu, ușurința a- cestor oameni a cauzat 21 de accidente, soldate cu două decesuri, 10 răniri grave, 10 răniri mai ușoare, aproape 60 de mașini tamponate. Cu cîteva zile mai înainte, s-a întîmplat un accident și mai grav. Două familii, MIJA și TICU, se deplasau cu un „Moskvici" aparținînd unui prieten comun, pe nume Gh. Petrescu din Mediaș pe șos. națională Sebeș — Orăș- tie, în direcția Sebeș •— Alba. Autovehiculul era condus de ION MIJA, care înainte de a se urca la volan consumase o porție respectabilă de alcool ; „curajos" hevoie mare, conducea apăsînd nebunește pe accelerator, cu toate că șoseaua era a- coperită de o peliculă alunecoasă de mîzgă. în momentul în care din sens invers, mergînd regulamentar, a apărut autofrigo- rifera 32—Eț—5612, Mosk- viciul a derapat, iar ION MIJA, nemaifiind stăpln pe reflexe, n-a mai putut redresa mașina care s-a izbit puternic de autofrigo- riferă. Rezultatul : un a- devărat măcel : 5 morți, (de fapt 6, pentru că una dintre pasagere, MARIA TICU, era și gravidă ; șoferul a omorît astfel și un copil care nici nu a apucat măcar să vadă lumina zilei).Așadar, o plimbare de agrement soldată cu o tragedie, datorită imprudentei și iresponsabilității unui infractor. Problema însă are implicații mai adinei. Cum se face oare că nici măcar unul dintre ocupanții autoturismului nu a întrezărit primejdia clară la care se expuneau ureîndu-se într-o mașină condusă de un om

— Da, se semnalează, -și încă cu o frecvență cres- cîndă, ele reprezentînd de altfel o altă sursă de accidente cu urmări tragice. Fără să-și dea seama de răspunderea grea pe care și-o asumă, unii conducători auto, cei mai mulți amatori, cînd pleacă în excursie înduioșați de rugămințile prietenilor,- îi lasă și pe aceștia să conducă, deși nu au permise de conducători auto. Și unii și alții, adică și cei care primesc să conducă fără permis, și cei care oferă volanul unor ne- inițiați se transformă în infractori și respectiv în contravenienți deosebit de periculoși pentru securitatea șoselelor. S-a constatat că multi dintre cei surprinși la volan fără permis, deși „jurau pe conștiința lor" că ,,^tiu să conducă asemenea unor profesioniști încercați", nu cunoșteau nici măcar indicatoarele de circulație, nu a- veau idee cînd . să acorde prioritățile de trecere, cum să efectueze o depășire sau să folosească semnalizările pe timp de zi și de noapte.
— Ce măsuri veți lua 

pentru stăvilirecf acestei 
avalanșe a contravenien
telor ?— Consider că nici o măsură nu-i mai eficace decît întărirea răspunderii personale, ridicarea pe toate căile a gradului de conștiință civică a celui ce a primit permisul de conducere. în ceea ce ne privește, vreau să arat, nu pentru ca 

să sperii pe cineva, ci numai pentru a contribui la întărirea disciplinei pe drumurile publice, că, la cererea tot mai insistentă 
a cetățenilor, in prezent se analizează posibilitatea a- doptării unor sancțiuni mai 
severe care să se aplice celor certați cu legea circulației.

Dumitru MINCULESCU

X.

sticle. Probabil, repararea ma- 4 șinii e prevăzută în 1970. <— Sticle de ce primiți dacă < nu aveți ce face cu ele ?— Dacă ne repară mașina de < îmbuteliat în 1970 pe urmă să « așteptăm pînă în 1973 să ne tri- * mită șticle ?... 4Nu vi se pare că urcatul nu- * cilor în pod e un moft pe lîngă < povestea, asta ? Omul, așa cum 4 era el, lucra totuși igienic. Nu- punea mîna pe nuci... 4Acum vreo patru ani, la I.A.S. < Ulmeni-IIfov s-a luat o inițiati- < vă grozavă. <— Facem, tovarășe aici, a spus < vorbitorul, un combinat avicol, < să trosnească. Găinile noastre < vor fi cît curcile. Curcile vor fi < cît struțul, iar struțul... <A vrut să spună cît elefan- < tul, dar s-a oprit aici pentru că < totuși combinatul era avicol. < Tovarășii din Capitală i-au feli- < citat pentru bunele lor intenții « și chiar le-au aprobat niște mi- < lioane să aducă de undeva din < străinătate o linie de granulare < a furajelor. Furajele granulate < pentru păsări sînt un deliciu. 4O găină hrănită cu astfel de < bunătăți îți ouă și de zece ori < pe zi și îl mai rămîne și timp < de plimbare. <Linia de granulare a fost adu- 4 să, montată și în momentul cînd < să-i facă recepția... <Nu s-a mai făcut recepția pen- < tru că acel combinat avicol a < fost reprofilat. S-a transformat 4 în sector de îngrășare a porci- < lor. <S-a reprofilat, s-a reprofilat < foarte bine. Ori, foarte rău. Nu < știu, nu mă pricep și nici nu mă < amestec în chestii din astea. < Dar ce s-a întîmplat cu linia de < granulare a furajelor adusă din < străinătățuri ? Au reprofilat-o < și pe ea ? Au făcut-o scărpină- < toare pentru porci ? Nici măcar. < Atunci ? IAu făcut din ea, fără alte în- < vestiții ori modificări o tocă- < toăre. Toacă banii I.A.S.-ului * Ulmeni. Au amortizat din banii < cheltuiți pînă acum 400 000 de 4 lei. $i cînd te gîndești că e * nouă-nouță și că nici măcar nu < i s-au făcut probele tehnologice. <Sînt sigur că dacă prin absurd < vorbind era îrtsărcinat cel care 4 de atîta amar de vreme cară < soarele în casă cu banița... dacă < era însărcinat, cum spun, pînă 4 acum o căra la un alt combinat < avicol unde este nevoie de ea. < Probabil că nu l-au găsit! <Barem de i-ar veni cuiva ideea « șă urce instalația asta, adusă din < import, pe sobă (precum drobul < de sare), ar fl ceva. S-ar plînge « cei din Ulmeni tovarășilor de la 4 centru că există pericolul să le < cadă în cap. <Dar dacă, în loc să le ia insta- ’ lația, le trimit niște umbrele? ’
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Cauzele unor defecțiuni 
în funcționarea 
instalațiilor 
din industria chimică

TUR DE ORIZONT13
IN CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE

BUZĂU: De la restanțe la'

depășirea prevederilor de plan

Caracteristicile proceselor tehnologice din unitățile industriei chimice — mers cu „foc continuu", diversitatea extrem de largă a tipurilor de utilaje și aparatură folosite, medii cu acțiune corozivă sau abrazivă, temperaturi și presiuni ridicate— determină, în mod normal, diminuarea timpului efectiv de funcțio- nare_ a instalațiilor, în decursul unui an, în medie cu 30—35 de zile. Dar un asemenea grad de utilizare a echipamentului tehnologic din această ramură — echivalent cu cel realizat în țări cu industrie dezvoltată— nu se regăsește totuși în fiecare din combinatele și uzinele chimice. Mai ales pe noile platforme chimice de la Craiova, Brăila, Turnu Măgurele, Călărași, în funcționarea fabricilor și instalațiilor intervin multe opriri care fac să scadă nivelul producției, să întârzie atingerea indicatorilor proiectați ai acestora.Specialiștii din direcțiile de resort ale Ministerului Industriei Chimice ne-au furnizat cîteva cifre privitoare la mersul unor instalații din industria celulozei și hîrtiei și aceea a îngrășămintelor chimice. La atelierul ae fierbere de la Combinatul de ''celuloză și hîrtie Călărași, de exemplu, s-au înregistrat în luna martie a.c. 455 ore-agregat opriri mecanice, 40 ore opriri electrice, 215 ore stagnări din lipsă de materiale și 588 ore întreruperi din motive tehnologice. Din totalul timpului calendaristic, instalațiile acestui atelier au funcționat doar 63 la sută. Fabrica de acid fosforic de la Combinatul de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele nu a funcționat,. în primele patru luni ale anului, timp de 24 de zile, iar unele agregate și utilaje au fost oprite și mai mult.O primă explicație a acestor opriri îndelungate ne-a dat-o ing. Petre Raiciu, director tehnic în“ minister :— în urma unui studiu întocmit recent de Direcția generală mecano- energetică a ministerului, a rezultat că întreprinderile amintite și alte cîteva-nu organizează în mod corespunzător reparațiile din fonduri de producție — mijlocii, curente și controale planificate. Deși se elaborează din timp grafice de opriri planificate, la aceste unități se practică încă, pe scară largă, sistemul de executare a unor reparații în momentul „căderii", adică al defectării utilajelor, ceea ce generează timpi de imobilizare mai mari decît cei normali.O atare situație este generată în primul rînd de concepția greșită a conducerilor acestor unități, care nu înțeleg că realizarea planului de producție este condiționată de starea tehnică a utilajului și că aceasta, la rîndul ei, este interdependentă de respectarea graficelor de reparații preventiv planificate. Indiscutabil, bine că se caută modalitățile ,de a produce cît mai mult, pentru a se îndeplini prevederile planului. Dar această tendință de a nu controla sistematic starea tehnică a mijloacelor fixe, fără a interveni operativ pentru elimiriarea „din fașă" a eventualelor defecțiuni mecanice, energetice etc, are de obicei, consecințe contrare. Pentru că atunci cînd lași ca hazardul să hotărască în activitatea de revizii și reparații, cînd instalațiile sînt oprite și puse la punct numai în momentul în care au ajuns „pe butuci", este și normal ca o defecțiune, cît de. mică, să se am-

plifice, să provoace stagnări mult mai îndelungate. Din acest punct de vedere, nu este întîmplător faptul că, în ultimele luni, Combinatul, chimic Craiova, Combinatul de fibre artificiale Brăila, Combinatul de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele nu-șt realizează sarcinile de plan, întrucît la aceste unități adesea nu se respectă disciplina și ordinea în efectuarea reparațiilor.— Nu trebuie să se înțeleagă ca sîn- tem împotriva unei munci ordonate, judicios și din vreme pregătită la repararea utilajului — precizează ing. loan Martin, director general al Combinatului de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele. Opririle dese ale instalațiilor noastre se datoresc, în primul rînd, faptului' că unele agregate-cheie sînt prototip, și nu funcționează cum trebuie. Revizia și repararea lor se fac doar atunci cînd
ancheta
economica
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apare o defecțiune, Iar anumite utilaje sînt expediate firmelor furnizoare străine pentru a le pune la punct, cum s-a întâmplat recent cu un tur- borecirculator de gaze de la fabrica de amoniac. Se înțelege că în acest timp producția a stagnat, afectând realizarea planului.Referindu-se la aceeași chestiune, secretarul comitetului de partid din acest combinat, ing. Ion Fîc, a adăugat : „Acest element-mașină trebuie completat cu un alt factor de însemnătate primordială — calificarea și experiența personalului, după părerea mea încă insuficiente în comparație cu tehnicitatea ridicată și cu gradul înalt de automatizare a instalațiilor. Practic, este greu a delimita unde se termină dificultățile create de anumite defecțiuni de construcție a utilajului și unde încep cele determinate de neglijenta său calificarea necorespunzătoare a unor muncitori și tehnicieni. Dar fapt este că nu puține din cadrele de exploatare și de întreținere, care lucrează în secțiile combinatului, au fost pregătite sumar, prin cursuri de scurtă durată. De aceea, nu toți cunosc bine construcția și funcționarea echipamentului tehnologic, normele de întreținere a acestuia. Iată deci sursa muitor neajunsuri, a multor opriri care puteau fi evitate".Depațte de a fi un fenomen izolat, insuficienta pregătire a cadrelor arfe repercusiuni nedorite și în alte unități ale industriei chimice. Două fapte recente vin să întărească această afirmație : la repornirea fabricii de acetilenă de la Combinatul chimic Craiova,, în urma unei avarii de lungă durată care, a fost soluționată spre mijlocul lunii aprilie a.c., un electrician a făcut, din necunoaștere, o manevră greșită, care a scos din funcțiune fabrica pentru alte cîteva zile ; ceva mai înainte, la Uzina chimică Pitești, un muncitor a apăsat pe un buton din simpla curiozitate de a ști ce se va întâmpla, pentru că pînă atunci nimeni nu s-a atins de el. Această curiozitate a costat scump — butonul respectiv comanda oprirea generală a instalației în caz de avarie.Chiar și numai aceste două c.a- zuri demonstrează că funcționarea ireproșabilă a instalațiilor depinde, în măsură hotărîtoare, de asigurarea de cadre calificate, impune un- regim de ordine și disciplină de- săvîrșit. Or, pe alocuri se constată că preocupările conducerilor de întreprinderi, organizațiilor de partid și sindicale, în aceste domenii sînt palide și puțin eficace. La combinatul din Turnu-Măgurele și la unitățile chimice din Brăila, de pildă, funcționează cursuri de ridicare a calificării, dar o lecție nouă se predă la 3—4 săptămîni. într-un asemenea ritm, este nevoie de multi ani' pînă ce oamenii vor ajunge să stă- pînească cum trebuie meseria lor. Se desprinde, deci, necesitatea unor eforturi susținute pentru perfecționarea calificării cadrelor, de ia muncitori, pînă la tehnicieni și ingineri, prin cele mai felurite mijloace și forme. Aceste eforturi se cer dublate de o preocupare sporită pentru asigurarea stabilității oamenilor în întreprinderi, fluctuația ridicată de cadre fiind azi un fenomen negativ care influențează asupra bunei funcționări a instalațiilor, asupra activității de ansamblu a unora din unitățile industriei chimice.Revenind la operativitatea și calitatea reparațiilor- de utilaje și agregate, am întrebat : lucrările de reparații sînt bine organizate, există suficiente forțe pentru efectuarea lor rapidă, în așa fel ca timpul de oprire a instalațiilor să fie minim ?— Intervine la n6i o problemă care nu a fost soluționată, deși de mai mulți ani s-au făcut propuneri în acest scop — ne-a spus ing. Ion Fîc, de la Combinatul chimic Turnu-Măgurele. Este vorba de capacitatea de intervenție redusă a sectoarelor noastre energetic și mecanic, de pregăr tirea insuficientă a lucrărilor din i vreme.— Firește, cu consecințe asupra duratei reparațiilor.— Da, acesta este efectul imediat. Nu de puține ori, abia âtunci cînd se demontează utilajul pentru revizie sau reparație se vede ce piese sînt necesare, pentru ca apoi să se întocmească documentația tehnică și să se execute piesele uzate. Tocmai din asemenea motive reparația efectuată cu cîteva luni în urmă la li-’ nia a II-a de acid sulfuric a durat

circa 60 de zile, în cît era prevăzut.O soluție pentru junsurilor amintite me : în perioada imediat următoare să se pornească o intensă acțiune pentru depistarea reperelor cu uzură rapidă și elaborarea proiectelor de execuție pentru ele, în așa fel ca piesele respective să fie asimilate cît mai repede în fabricație.— După părerea mea, în vederea măririi operativității execuției reviziilor și reparațiilor, ar trebui organizată o întreprindere specializată în repararea utilajului chimic — ne spunea ing, Nicolae Daud, directorul general al Combinatului chimic Craiova.Credem că această problemă merită să fie examinată neîntârziat de organele ministerului tutelar. Experiența altor ramuri industriale —petrolieră, siderurgică — arată că o asemenea specializare prezintă reale avantaje, contribuind atât la urgentarea reparațiilor capitale de utilaje și agregate, cît și la îmbunătățirea substanțială a calității reparațiilor.Cadre tehnice și economice de Ia Combinatul de celuloză și hîrtie Brăila au adus în discuție și chestiunea menținerii în stare de funcționare a aparaturii de măsură și control, ca o condiție de maximă însemnătate pentru siguranța în exploatare a echipamentului tehnologic și creșterea indicilor de utilizare a agregatelor. Aici, dintr-un număr de 8 200 mijloace de măsurare și bucle de reglare nu funcționează corect sau deloc circa 2 000 de aparate.— Procentul aparaturii în funcțiune este de 75—80 la sută din total și la Combinatul chimic Craiova, precum și la combinatul din Turnu- Măgurele — ne-a spus ing. Romulus Manolache, director tehnic în nisterul Industriei Chimice. Se țelege că, în aceste condiții sînt fluențați sensibil parametrii de cru ai instalațiilor, este afectată stabilitatea'funcționării acestora. '— Vedeți un remediu al acestei situații 7 s — Organizarea unor ateliere mai puternice de reparații și verificări pentru aparatură de automatizare, a- sigurarea din vreme a pieselor de sphimb necesare și, desigur, nu pe ultimul loc, pregătirea unui număr sporit de cadre, calificate de muncitori, tehnicieni și maiștri pentru acest domeniu de activitate.funcționarea ireproșabilă și#la capacitatea lor maximă a utilajelor și , instalațiilor din industria chimică, activitatea de întreținere și reparații — mult timp un „copil vitreg" al combinatelor și uzinelor chimice — vor trebui să se bucure de toată a- tenția cadrelor de conducere din în- , treprinderile acestei ramuri și a spe- -l cialiștilor din ministerul de resort.
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De cîțiva ani, munca pe șantierele Buzăului, Rîmnicului Sărat și altor localități din județ se desfășura la voia întîmplării. Deviza era: maistrul și blocul. Nefiind bine delimitate atribuțiile maistrului, ale echipelor de constructori pe lucrări, grupul 3 șantiere Buzău s-a situat permanent în „coada" realizărilor. Acest an a adus ceva nou, însuflețitor, pe șantierele de locuințe ale județului, conduse cu competență de arhitectul Ion Ardac. Organizarea științifică a producției și a muncii s-a făcut și aici simțită. Cu deosebită stăruință s-a acționat pe șantierele județului împotriva dispersării costisitoare a forței de muncă, risipei de materiale, la care se adăuga nemijlocit și lipsa de responsabilitate pentru respectarea graficelor de predare a locuințelor și a normelor calitative.Începînd din luna ianuarie, conducerea grupului de șantiere din județ a hotărît să schimbe din rădăcină vechea organizare a lucrărilor de construcții la locuințele noi. Folosindu-se de experiența cîștigată deja pe șantiere mai vechi, cum sînt cele din Galați, București și altele, aici s-a introdus lucrul pe bază de loturi specializate, pe fiecare operație în parte. Astfel, echipele de constructori execută a- cum — unele fundațiile și amenajările exterioare, altele structura și rezistența, iar ultimele finisajele blocurilor. Fiecare echipă răspunde în parte de respectarea graficului, cît și a calității lucrărilor. Lucrările sînt predate de la un grup de echipe la altul, în urma unei exigente recepții, ceea ce nu admite nici un fel de rabat în special la calitate. Un asemenea mod de organizare a producției și a muncii a permis ca numai în 4 luni să se recupereze toate restanțele de anul trecut, să se creeze și posibilitatea predării a 40 de apartamente peste plan, în trimestrul II și, concomitent, să se asigure un front de lucru necesar pentru alte cîteva sute de apartamente ce urmează să fie înălțate în localitățile județului Buzău.Se poate- spune, deei,--oă lotizarea și specializarea echipelor pe faze de lucrări au generat în scurt timp un ritm de lucru viu, alert, pe toate șantierele. Astfel, la cele aproape 7(10 de apartamente planificate a fi date în folosință în cursul acestui an la Buzău, Rm. Sărat, Pogoanele. Pătîrla- gele. precum și la crearea unui front de lucru. încă de pe acum, pentru alte 240 de apartamente prevăzute Ia începutul anului viitor — activitatea este susținută,și se desfășoară în bune condiții.Lucrul „în lanț" — care implicit înseamnă^ o înaltă specializare — a făcut pretutindeni posibilă reducerea substanțială a duratei de execuție a blocurilor de locuințe, promovarea pe șantiere a altor metode avansate de lucru. Așa. de pildă, a fost introdusă cu succes glisarea blocurilor cu parter, plus 4 etaje, metodă neutilizată pînă acum în ju-

dețul Buzău. Ca urmare, s-a putut reduce timpul de execuție de la două luni și jumătate, cit se consuma după metoda „tip fagure", la numai 10 zile. Alte avantaje : se micșorează enorm cheltuielile pentru cofraje,

<crește productivitatea muncii, constructorii se specializează mai repede pe genuri de lucrări și, în final, locuințele pot fi date în folosință cu mult înainte de termen, în condiții calitativ superioare.Concomitent, noile procedee utilizate au dus la o și mai bună repartizare? și folosire a cadrelor tehnice si economice din conducerea grupului de șantiere. Acum, fiecare dintre acestea are o răspundere precisă pentru o lucrare sau alta și efectuează o muncă de control și îndrumare direct pe șantier.
GALAȚI, BRAILA și VRANCEA

Dezorganizare prin... aglomerarea

forței de muncă și a utilajelor

Total diferită este starea de lucruri la Trustul de construcții din Galați, care are de predat, anul a- cesta, la Galați, Brăila, Focșani și în alte localități din județele Galați, Brăila și Vrancea, 2 465 de apartamente. Pe 4 luni din acest an nu a fost predat locatarilor nici un apartament. Curios, dar nici nu s-a prevăzut această necesitate. Ignorîndu-se posibilitățile favorabile și cerințele planului de investiții, s-a mers pe linia minimei rezistențe, de a eșalona predarea noilor locuințe, îndeosebi, în trimestrele III și IV. Dintre cele 2 465 de apartamente, în trimestrul II s-a stabilit predarea doar a 378 de apartamente. Nu întîmplător, într-o recentă plenară a Comitetului județean Galați al P.C.R., trustul de construcții a fost aspru criticat. în loc de 23,5 la sută din planul valoric anual, cît trebuia realizat în primul trimestru, în orașul Galați s-a obținut doar 9,3 la sută. Pornind de la faptul că — în plenara amintită — directorul trustului, ing. Petrică Roșea, a precizat că pînă la sfîrșitul trimestrului II întîrzierea poate fi recuperată, am vizitat cîteva șantiere....Micro-raionul nr. 17, Țiglina-Ga- lați. Aici se construiesc 23 de blocuri care însumează 1474 de apartamente convenționale. Un șantier bine dotat, forța de muncă este asigurată, nu sînt probleme de nerezolvat în ceea ce privește aprovizionarea cu materiale de construcții. Și, totuși, organizarea lucrului defectuoasă imprimă un ritm greoi, inadmisibil de lent. Stația de betoane nu funcționează pe măsura solicitărilor. Lipsa unei concepții unitare — și a unei responsabilități clare — în conducerea lucrărilor, a dus la crearea unor disproporții flagrante în realizarea unor stadii fizice optime. Așa se face că echipe întregi de zidari, mozaicari parchetari, zugravi nu au avut asigurat tot timpul front de lucru, pierd vremea deplasîndu-se de la un loc de muncă la alt.ul.Defectuoasa eșalonare a unor termene de predare la anumite blocuri oferă muncii pe șantier un caracter de campanie, cu iureș și apoi scăderi de ritm. Aici, în repetate rînduri, s-au

adus cadre de conducere și formații de lucru de pe șantierele din Tecuci, Focșani și, îndeosebi, de la Brăila. în urma unei asemenea concentrări masive de forțe, în micro-raionul nr. 17 din Galați s-au construit și predat, în mai puțin de 6 luni, 6 blocuri cu 500 de apartarpente, dar nu din planul acestui an, ci ...din restanțele lui 1967. Și consecința ? La Tecuci, blocul Al, început în februarie 1967, avansează și acum în ritm de melc. El nu va fi terminat, după cum se lucrează, nici în februarie 1969. Șeful de sector de la Tecuci, ing. Vasi- le Nicolov, reclama lipsa materialelor de construcție, a mijloacelor de transport, a forței de muncă calificată. Am cerut, la rîndul nostru, explicații conducerii trustului. „Este un șantier mic care are un șef plîngăreț, afirma directorul trustului. O să-1 a- jutăm".Falsă mărinimie la directorul trustului ! După ce șantierul din Tecuci l-a ajutat cu forță de muncă, acum directorul amintit își permite să facă aprecieri jignitoare. Am vizitat, însă, la Brăila în cartierul Hipodrom,

șantierul unde se construiesc anual 700 de apartamente convenționale. Grupul nr. 2 construcții-montaj a luat, încă de anul trecut, un start bun. A predat la începutul anului un bloc înainte de termen, s-au creat, totodată, condiții reale ca la sfîrșitul trimestrului III să fie terminate toate locuințele prevăzute în 1968. Dar, iată că și aici lucrările bat acum pasul pe loc. Sub imperiul „urgentării" lucrărilor la micro-raionul 17 din Galați, din dispoziția conducerii trustului, directorul grupului de construcții din Brăila, ing. Alexandru Popescu- Craiova, împreună cu alți maiștri și formații de lucru, au fost detașați pentru un timp la Galați. Nu cumva aici se aplică povestea cu... se rupe dintr-o parte și se cîrpește în alta ?Dar, iată și rezultatele „asaltului" pe șantierele din Galați. întîrzierea unor lucrări n-a fost recuperată. La blocul B 5, M și altele, la o parte din betoanele turnate în repezeală s-au constatat degradări și caverne. Și, pînă la urmă, au trebuit demolate. Sînt foarte frecvente, după cum însuși directorul trustului recunoaște, zidăriile cu rosturile verticale neumplute cu măturile descoperite, montate greșit, finisaje calitate și altele.Recent, la intervenția organelor de partid, s-a trecut la o reorganizare a șantierelor de locuințe din Galați, în micro-raionul nr. 17, unde se află masate marea majoritate a blocurilor de locuințe care se construiesc în acest an. S-a creat un șantier uhde au fost repartizați să lucreze ingineri și maiștri cu experiență. Au fost stabilite răspunderi precise, pe oameni. S-a trecut Ia organizarea lucrului în două schimburi la structurile de rezistență. S-a completat necesarul de utilaje și altele. Sînt măsuri bune, dar trebuie aplicate cu perseverență și generalizate pe toate șantierele din raza de activitate a trustului gălățean. Dar nu și suficiente. O asemenea reorganizare trebuie efectuată și în stilul de muncă al conducerii trustului, care răsfrîijge în mod direct asupra tivității șantierelor din cele 3 dețe.

tradiție a Piteștiului?

Raidul a cuprins și jfidețul Argeș. Aici, urmează să fie construite, pînă la sfîrșitul anului, 2 770 de apartamente, cele mai multe fiind afectate municipiului Pitești. Lucrurile merg însă necorespunzător : în 4 luni s-au dat în folosință doar cîteva sute de apartamente. Pe multe șantiere, deși timpul nu mai este un „impediment", nu se observă o intensificare a ritmului de lucru, cu toate că în trimestrul I au rezultat importante ră- mîneri în urmă, care trebuiau recuperate. Mai precis, lucrările se desfășoară cu... încetinitorul.Din ce cauze ? Una dintre ele o

orizontale și mortar, ar- tîmplăriile de proastă
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Adunarea reprezentanților salariaților de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara pentru constituirea comitetului de direcție

V ÎNALTĂ răspundere pehtr
PERFECTIONAREA ACTIVITĂȚII EC9Dominată de un profund caracter de lucru, adunarea reprezentanților salariaților de la Combinatul siderurgic Hunedoara, consacrată constituirii comitetului- de direcție, a avut menirea de a înscrie pe agenda de lucru a acestui organ de conducere colectivă sarcini deosebit de importante pentru perfecționarea în continuare a activității economice. La această adunare, siderurgiștii hune- doreni s-au prezentat cu un bilanț rodnic de realizări. în primele patru luni ale anului în curs, ei au produs peste prevederile planului 3 000 tone cocs metalurgic, aproape 16 000 tone aglomerat autofondant, 7 000 tone fontă, 6 300 tone oțel Martin și electric și peste 4 800 laminate finite pline și blumuri de relaminare ; totodată, au realizat beneficii suplimentare de 7 200 000 lei.Neîndoielnic, aceste rezultate constituie o bază trainică pentru realizarea planului pe acest an, dar atenția participanțiîor la adunare a fost 'reținută îndeosebi de sarcinile, problemele și măsurile referitoare la ac- . tivitatea imediată. „Pînă la finele anului — preciza ing. Nicolae Agachi, directorul general al combinatului, în informarea prezentată — va trebui să producem cu circa 120 000 tone mai mult oțel decît -realizările din 1967. De aici necesitatea perfecționării tehnologiei de fabricație, punerii în funcțiune la termenele stabilite a noilor capacități de producție, creșterii indicilor de utilizare a agregatelor, îmbunătățirii și nivelului gospodăririi prime și întăririi disciplinei în producție sub toate aspectele ei“.Majoritatea vorbitorilor s-au referit la modul în care să fie materializate aceste sarcini. Ing. Cornel Dehe- leanu, șeful secției oțelăria Martin, a subliniat că una din condițiile esențiale pentru atingerea nivelelor de producție stabilite o constituie extinderea la toate cuptoarele a tehnologiei de insuflare a oxigenului prin

structurii calitativ al metalului, cu grijă a materiilor

lance, ca intensificator al procesului de topire. Dar aceasta — a spus vorbitorul — trebuie să se facă concomitent cu perfecționarea activității în sectorul de șarjabilizare. Mă refer îndeosebi la asigurarea ritmică $j în cantitățile cerute de actuala capacitate a cuptoarelor a fierului vechi pentru a se evita prelungirea duratei de elaborare a șarjelor. Deservirea reciprocă între sectoare pe fluxul tehnologic trebuie de asemenea să funcționeze ireproșabil. Sînt situații cînd fonta nu ne este adusă în mod ritmic sau nu corespunde din punct de vedere al compoziției_ chimice. Iată deci cîteva dintre problemele majore din secția noastră, a căror rezolvare trebuie înscrisă pe agenda activității imediate a comitetului de direcție.— Este cunoscut faptul că urmează să intre în circuitul economic noul bluming de 1 300 mm — a spus inginerul Vasile Vărdăuțeanu, șeful secției laminorului de 1 000 mm. Exploatarea lui cu bune rezultate încă din prima zi de funcționare ne obligă la o judicioasă selecționare și completare a personalului de deservire, la o pregătire cît mai temeinică a cadrelor. în această direcție, organului de conducere . colectivă îi revin sarcini deosebite. După cum tot atât de important este ca el să acționeze pentru rezolvarea în timp Util și- a altor probleme vitale pentru îmbunătățirea activității pe fluxul de laminare. Este absolut t necesar, după părerea mea, ca pentru folosirea unei încărcături calde de lingouri din cuptoarele adînci de peste 90 la sută să se ia măsuri în vederea măririi capacității de transport a șarjelor calde. De soluționarea acestei probleme Bepinde în ultimă instanță finalizarea în cît mai bune condiții a producției de laminate.în combinatul hunedorean totul este subordonat producției de metal. Orice defecțiune sau stagnare pe fluxul tehnologic poate să deregleze activitatea într-un sector sau altul.

5Referindu-se la acest aspect, maistrul. Nicolae Mărculescu a făcut următoarea precizare : Deși pe combinat s-a înregistrat pînă acum o depășire a producției de fontă cu 7 000 tone, totuși noi, cei de la furnalele de mare capacitate, am rămas datori cu 10 000 tone. E drept avem și noi partea noastră de vină pentru că nu întotdeauna am urmărit să se respecte cu strictețe procesul tehnologic. Sînt însă și probleme care ne depășesc ' și care trebuie să stea în ătenția imediată a comitetului de direcție, cum ar fi aprovizionarea furnalelor cu materie primă conform fișelor tehnologice, pregătirea temeinică a schimbării .aparaturii de încărcare de la furnalul 7 și creșterea temperaturii aerului insuflat.Alți vorbitori, printre care maiștrii Ștefan Tipșa și Emil Delabeta, prim- laminatorul. Viorel Neag, contabilul șef Remus Pîțan, s-au referit la un alt capitol de probleme importante care trebuie să polarizeze preocuparea comitetului de direcție încă din primele zile de activitate. Este vorba de unele măsuri pentru buna gospodărire a feroaliajelor, care în prezent se folosesc prin apreciere, de încadrarea în consumurile specifice de cocs, finalizarea cu mai multă perseverență a studiilor întreprinse în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției, rezolvarea modului de trecere a lingourilor de la oțelăria Martin nr. 1 la laminorul 800 și atingerea în scurt timp a parametrilor proiectați la acest laminor, de extinderea și adîncirea acțiunii de economisire a metalului.în cadrul adunării, participanții la discuții au făcut și alte sugestii și propuneri legate de problemele ce trebuie să stea în atenția comitetului de direcție. Totodată, ei și-au exprimat convingerea că, ■ acționînd ca un organ dinamic și colectiv de conducere, cu largi atribuții și răspunderi, el va ști să fructifice mai bine experiența specialiștilor, inițiativa .creatoare a masei de muncitori,

ingineri și' tehnicieni din combinat. Comitetul de direcție reunește 15 cadre tehnico-economice, numite de ministerul de resort, pe președintele sindicatului și 5 reprezentanți ai sala- riaților, aleși de adunare.Manifestând o înaltă răspundere pentru perfecționarea activității combinatului, participanții la discuții au făcut în cadrul adunării și unele observații critice la adresa ministerului de resort, solicitînd să se ia măsuri pentru soluționarea cît mai grabnică a unor probleme deosebit de importante care depășesc posibilitățile combinatului. S-a menționat, între altoie, că este necesarxsă se acționeze cu ' mai multă operativitate pentru executarea lucrărilor în sectorul de ajus- taj al laminorului de 750 mm, în vederea eliminării ștrangulărilor la răcirea și evacuarea producției de ța- gle. în legătură cu această problemă se poartă discuții încă din anul 1966. Acum s-au finalizat documentația și graficele de execuție, dar se .întârzie aplicarea lor în practică. S-a făcut propunerea ca ministerul de resort să dovedească mai multă- insistentă pentru executarea lucrărilor prevăzute la această secție, lucrări care să ducă la creșterea vitezei de laminare la 3,3 metri pe secundă, în loc de 2,5 metri cît este în prezent, și la sporirea timpului de funcționare a laminorului la peste 6 000 ore pe \- an. Tot la nivplul ministerului se pune cu acuitate și rezolvarea problemei asigurării stocului minim de fier vechi și a blumurilor, pentru a nu se crea goluri în aprovizionarea beneficiarilor cu țagle.Este cert că soluționarea neîntârziată a tuturor acestor probleme de pregnantă actualitate, dezbătute în cadrul adunării reprezentanților sa- lariaților, va contribui la sporirea realizărilor colectivului combinatului, la creșterea eficienței economice în această mare unitate producătoare de metal a țării.

constituie lipsa forței de muncă, lificată și necalificată, cît și lipsa de materiale. Trustului local de construcții Argeș, de pildă, îi lipsesc zeci și sute de dulgheri, zidari, fie- rar-betoniști, cît și muncitori necali- ficați. Este o meteahnă veche a unității respective........... Cum osă rămînem la trust ? — neîntrebau mai multi constructori din Pitești. Atunci cînd ai ciment, nu ai cărămidă și viceversa". Afirmația am verificat-o imediat pe șantierele de locuințe din Trivale, unde ritmul este lent, tocmai datorită neaprovizionării cu beton în cantități suficiente, precum și cu panouri pentru turnarea elevațiilor. De asemenea, pe șantierele din Cîmpulung Muscel este... o criză acută de cărămidă, parcă în pofida a- firmației conducerii T.L.C.: „în sfîr- șit, anul acesta cărămida nu ne va mai produce dureri de cap".în județul Argeș, însă, tinde să intre în... tradiție și duelul dintre constructori și beneficiar în 'Ce privește eliberarea de amplasamente. Din a- ceastă cauză, pe șantierul Trivale nu pot fi „atacate" lucrările la un șir de blocuri, cum sînt cele cu nr. 26 și 30. într-o situație similară s-au a- flat și blocurile C 1, C 2, C 3, și D 2, din zona Pitești-nord, ale căror lucrări au început cu mare întârziere.Slaba calitate a construcțiilor a devenit un perpetuum mobile în activitatea multor șantiere. într-o situație existentă la sucursala Băncii de Investiții am numărat vreo zece blocuri, cărora li s-au adus remedieri pentru defecțiuni de calitate. Cîteva exemple : în zona Pitești-nord, Ia blocul E 9, s-au degradat tencuielile și zugrăveala, iar la blocul F 4 s-au făcut^ demolări parțiale la fundații. ' Și, fără îndoială, remedierile au costat bani și timp. De slaba calitate a unor blocuri se fac, într-o măsură. vinovați și beneficiarii pentru că „închid ochii" la recepție. I.G.L. a luat de curînd în primire blocul 2 turn, de pe str. Negru Vodă, fără instalații de lumină pe culoare și lift, făta apă. „în- chipuiți-vă — ne spunea un locatar — ce se chinule oamenii care trebuie să urce pe întuneric 148 de scări pînă la etajul 9". De aproape un an se află într-o asemenea situație și blocul 54-turn din cartierul Pitești-sud.Nici anul acesta nu s-a produs revirimentul în privința respectării duratei de execuție a blocurilor. Așa se face că în prezent, o parte din forța de muncă e sustrasă (pentru că trustul a fost luat „la zor") și îngrămădită la blocurile — din păcate sînt foarte multe — ale căror termene de execuție au fost serios depășite. Iată un exemplu. La blocul 1 din Cîmpulung-Muscel se încheie în curînd un an de cînd i s-a început construcția și el tot „pe butuci" se află. Nu s-a schimbat nici obiceiul de a programa și realiza, pe primul trimestru, sarcini minimale de plan. El se repetă pe multe șantiere. E cazul șantierelor aparținînd M.C.I.Ch.R., care au realizat pe patru luni doar ,7,1 la sută din prevederile planului anual. Acest „sistem" contravine indicațiilor mereu actuale ca în primele luni ale anului să se realizeze cît mai mult din prevederile planului de investiții.
Ion MANEA

Raid-anchetă realizat de Radu 
APOSTOL, Gheorqhe CÎRSTEA 
și Victor DELEANU, corespon
denții „Scînteii"
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SCÂNTEIA—■ duminică 2 iunie 1968Este un fapt unanim recunoscut astăzi că dezvoltarea vertiginoasă a științei și tehnicii, diversificarea învăță- mîntului mediu și superior, sporirea numărului de profesiuni fac ca orientarea școlară și profesională a tineretului să devină o problemă din zi în zi mai actuală și mai importantă, Inscriindu-se printre principalele îndatoriri ale școlii, ale societății. Dincolo de caracterul său particular, individual, opțiunea pentru o formă sau alta de studiu , după absolvirea școlii generale ori a liceului, sau alegerea unei meserii dobîndește azi semnificații sociale în contextul preocupărilor pentru pregătirea schimbului de mîine în toate domeniile de activitate, pentru asigurarea cadrelor necesare e- conomiei și culturii socialiste.Avînd sub sfera sa de influente instructiv-educative Întreaga populație tînără a țării, în anii cei mai prielnici pentru definirea aptitudinilor și conturarea personalității, este firesc și necesar ea școala, cadrele didactice, să constituie principalul factor în determinarea precisă, științifică, conștientă a posibilităților pe care fiecare tînăr le are pentru a-și ocupa locul cuvenit In societate. Cum își îndeplinește școala această importantă îndatorire ?Răspunzîndu-ne la această Întrebare, unii profesori s-au întrecut în a ne relața felurite acțiuni initiate în școli, de dirigințl mai ales, privind orientarea școlară șl profesională a elevilor. Ni s-au citat teme ale orelor de dirigenție. vizite cu elevii în diferite întreprinderi și instituții, în* tîlniri și convorbiri ale acestora cu diferite categorii de oameni ai muncii referitoare la profesiunea lor ș.a.m.d. Dar, după părerea unanim acceptată, asemenea inițiati
ve bune, cu germene de eficiență, 
nu pot da întotdeanna, rezultatul scontat deoarece nu sint subsumate 
unui sistem științific, unitar pe scară 
națională de orientare școlară șl profesională a elevilor, sistem in care fiecare instituție de invățămint să 
constituie o entitate cu țel precis.— Orientarea școlară și profesională a elevilor reprezintă, după părerea mea — apunea prof. Ion Dragu, directorul liceului „Ion Ne- culce“ din București, cercetător principal la Institutul de științe pedagogice — o activitate dintre cele mai complexe din viata școlară, un adevărat sistem științific de lucru, care trebuie să se bazeze atît pe aptitudinile șl înclinațiile elevilor, pe capacitatea intelectuală • și de lucru a fiecăruia, cit și pe cerințele reale de cadre pentru diferitele domenii de activitate ale societății'noastre socialiste. Iar realizarea acestei orientări, finalizarea sa este de dorit să se facă în toate compartimentele procesului instructiv-educativ — la lecții, în clasă și în laborator, la cercurile pe materii și a altor activități ex- trașcolare — pe toate treptele școlarității.în aceeași ordine de idei, învățătorul Gheorghe Alexandru, de la Școala generală Vîrtopu, județul Dolj, ne scrie: „După părerea mea, orientarea profesională nu o- cupă încă în activitatea școlii un loc corespunzător cxî importanta ei. în unele unități de învățământ ea mal are un caracter de campanie, constituind o preocupare numai pentru diriginții ultimei clase de școală generală și de liceu, se desfășoară mai mult întâmplător. în afară de conferințe, explicații și discuții limitate cu elevii și părinții acestora, initiate de multe ori numai la ora de dirigenție, puține școli recurg și la alte mijloace. Consider că orientarea elevilor trebuie să aibă continuitate, să cuprindă un ansamblu u- nitar de măsuri în școală și în afară de școală și să stimuleze participarea elevilor la aceste acțiuni sporind astfel caracterul conștient al alegerii profesiunii. Pentrn că el trebuie să 
fie conștienți că prin această ale
gere răspund atît unor dorințe 
personale cît șl cerințelor sociale, 
încă de la acest prim pas hotărîtor 
în viață el trebuie ajutați să înțe
leagă ce înseamnă, pentru colectivi
tate șl pentru individ deopotrivă, a- 
cel principiu — atît de important 
pentru contemporaneitate — expri
mat laconic: omul potrivit la locul 
potrivit".Numeroase observații ale interlocutorilor noștri converg spre aceeași idee. Prof. Marin Gașpar, directorul Liceului nr. 2 din Ploiești, releva că în absența criteriilor științifice de activitate chiar și unele initiative valoroase ale profesorilor nu duc totdeauna la rezultatele așteptate. Este cazul organizării unor întîlnirl cu specialiștii din uzine — ingineri, pro- iectanți, maiștri — Invitat! în școli

să vorbească despre profesia lor. Ei, fiind insuficient avizați, rareori Izbutesc să-i facă pe elevi să dorească să se consacre după absolvirea școlii profesiunii pentru care le pledează. Din discuție a reieșit însă că aceste prelegeri neinteresante, întâlniri ineficace cu diferiți specialiști se da- toresc uneori și școlii. Organizatorii nu stau în prealabil de vorbă cu invitatul, nu pregătesc împreună expunerea, nu-1 ajută cu mimic ca el să-și facă prezența Cît mai interesantă. Tot așa stau lucrurile și oînid

datoria să-1 dea profesorilor din școli. „Pînă în prezent — ne spune prof. Iosif Mi©u, directorul Liceului nr. 2 din Turda — am fost sprijiniți doar sporadic de organele de îri- vățămînt. E drept, în anul 1967, Ministerul învățământului și Institutul de științe pedagogice au întocmit o „Scrisoare metodică”. De asemenea, în „Programele muncii educative în școala generală", ministerul oferă un ghid pentru cadrele didactice și mai ales pentru .diriginți. Dar cum rămîne cu orientarea elevilor din

învățămîntului metodologia utilă pentru depășirea fazei de experimentare". în aceeași ordine de idei prof. Marius Groppoșilă, cercetător la Institutul de științe pedagogice, consideră că „în vederea optimizării a- cestei activități de orientare, anali- zînd atît bogata și valoroasa experiență a școlii noastre, cît și cerințele stringente ale situației prezenta și de perspectivă, investigația științifică complexă psiho-socio-pedago- gică în școală și pentru școală, organizată și desfășurată în toa-

IMPROVIZAȚIA
IN ORIENTAREA

PROFESIONALĂ A ELEVILOR
uzina este gazda unor astfel de întâlniri. Dacă la Uzina de anvelope Flo- rești, județul Prahova, de exemplu, profesorii și elevii ploieșteni găsesc o atmosferă ospitalieră și o gazdă gata oricînd să fie' de ajutor școlii, în alte unități din județ, cum este combinatul petrochimic, oaspeții se ••’lovesc de o atitudine prea puțin binevoitoare. Explicațiile — atunci cînd elevii capătă permisiunea să intre în uzină — sînt date în fugă, de oameni puțin competenți, fără acea grijă ca tinerii să pătrundă frumusețea și interesul unui proces tehnologic de fabricație, să plece cît de cît edificați.O judicioasă orientare profesională sau școlară a elevilor presupune — evident — din partea școlii, a profesorilor, o profundă cunoaștere a aptitudinilor tinerilor, priceperea de a le descoperi, verifica și cultiva. Cum stau lucrurile din acest punct de vedere ? „Trebuie să recunoaștem deschis — este de părere profesorul emerit Ion Lungu, directorul liceului „Mircea cel Bătrîn“ din Constanta — că în orientarea școlară și profesională a elevilor nu se folosesc metode adecvate pentru descoperirea aptitudinilor și înclinațiilor a- cestora. Ca urmare chiar și cei mai buni și mai experimentați profesori sînt lipsiți de instrumente de sondare științifice și sînt nevoiți să se rezume la conștiința datoriei și a bunului simț". Așa se face că elevii sînt sfătuiți să se îndrepte spre un domeniu sau altul numai pe baza notelor obținute la disciplinele specifice domeniului respectiv, a frecventării conștiincioase a unui cerc pe materii ales nu o dată la întâmplare etc.In cadrul discuției de fată, mai mulțl interlocutori s-au referit pe larg la îndrumarea și sprijinul direct pe care Ministerul învătămîntu- lui, Institutul de științe pedagogice, specialiștii psihologi și pedagogi an

liceu?". E de adăugat că în acest an școlar s-a trecut în cîteva licee la inițierea unor laboratoare de orientare profesională. Unul dintre acestea se află la liceul „Ion Neculce" din Capitală. Acest început promițător este însă departe de ceea ce ar trebui să fie, de cerințele reale pe care asemenea laboratoare sînt chemate să le rezolve.Psihologul Adrian Neculau, șef de laborator la Direcția regională C.F.R.
anchetă
pedagogică

Iași, relevă că „există în selecția și orientarea școlară și profesională o metodologie modernă, în alte părți bine pusă la punct, că s-ar putea crea și mijloacele necesare. De altfel, o tradiție avem și noi, cu ani în urmă s-au înregistrat succese în acest domeniu. ‘Azi, însă, chiar și puținele centre de orientare școlară și cei cîțiva psihologi școlari exis- tenți (la Iași există doar două posturi), se rezumă la experimentări. Faptul că aproape toți absolvenții Facultății de psihologie rămîn in București, mulți dintre ei în munci străine psihologiei, precum și lipsa, deocamdată, a laboratoarelor psihologice școlare pentru examene colective și individuale alimentează improvizația. Toate acestea impun luarea unor măsuri complexe pe planul întregii țări. Este, de asemenea, absolut necesar ca Institutul • de științe pedagogice, în grija căruia se află sarcina organizării orientării școlare, să pună mai operativ la dispoziția Ministerului

te sectoarele și nivelele de școli, în fiecare unitate școlară — sub forma unor nuclee, colective sau laboratoare — reprezintă cea mai sigură, adecvată și operativă formă de lucru". Tot astfel, psihologul industrial Ga- vril Bux, din București, propune înființarea la nivelul ministerelor a unor laboratoare de psihologie in-' dustrială și socială pentru orientarea și selecția profesională a tinerilor care candidează la o anumită meserie. „înființarea în cadrul universităților a unor laboratoare de o- rientare școlară și profesională — este de părere tov. Victor Oprescu, asistent la Universitatea din Craiova — va permite pregătirea personalului calificat de specialitate, cît și organizarea unor cursuri de scurtă durată cu profesorii de psihologie, pedagogie, filozofie 7tc., în vederea inițierii acestora în problemele orientării școlare și profesionale, a unor schimburi de experiență etc".Dar, oricare vor fi soluțiile ce se vor adopta, nu se poate uita esențialul. Ministerul învățămîntului e dator să ia măsuri pentru depășirea fazei de improvizație în orientarea școlară și profesională a elevilor, să asigure că această activitate importantă să capete fundamentarea științifică necesară, să dispună de metodele și mijloacele cele mai adecvate și eficiente pentru înfăptuirea ei. In acest scop se cer întreprinse anchete sociale cuprinzătoare și inițiate anual largi acțiuni care să împlinească pregătirile minuțioase din fiecare școală, acțiuni cu larg ecou printre profesori, părinți și elevi menite să îndrepte pe fiecare tînăr spre locul cel mai potrivit ce i-1 rezervă societatea socialistă.
Anchetă organizată de Florica 
DINULESCU, Ion CIUCHI, Con
stantin CĂPRARU, Alexandru 
MUREȘAN

iiiaBBBniB
O Cdderea imperiului roman — film pentru ecran panoramic : 
PATRIA — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20
0 Ce noapte, băieți ! : REPUBLICA — 8,45 : 11,15 : 13,45
16.15 ; 18,45 ; 21,15 ; ARENELE LIBERTĂȚII — 20, GRĂDINA 
EXPOZIȚIA — 20, BUCUREȘTI - 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21, MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 46,30 ; 21
O Pasărea timpurie : LUCEAFĂRUL — 8,15 ; 10,45 ; 13,15 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45, GRADINA DOINA — 20, CAPITOL — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 20, FEROVIAR — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9,45 ; 12,15 ; 15 ;
17.30 ; 20
• Zoltan Karpathy : FESTIVAL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, STADIONUL 
DINAMO — 20
0 Ultima noapte a copilăriei : CENTRAL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45
O Eddie Chapman, agent secret : VIC
TORIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, MOȘILOR
— 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 20
O Simfonia briganzilor : 10 ; 12,30. Stri
gătul Corlei 14,lo ; 16,30 : — CINEMA
TECA.
• Fata cu balonul : DOINA — 9 ; 11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 
0 Leul african : TIMPURI NOI — 9 — 21 în continuare
0 Iadul sfărîmat : • LUMINA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30
20.45
0 Topkapl : UNION — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MUNCA — 15,30 ; 
18 ; 20,30
0 K.O. : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30
0 Balul de sîmbătă seara : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15,30 ; 18 ; 20,30, DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20
0 O fată fericită : DACIA — 8 — 15,30 în continuare ; 18 ; 20,30 
0 Gioconda fără surîs : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ;
0 Două bilete la matineu : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,30
0 Statornicia rațiunii : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15
20.30

cinema
3

e Ea va rîde : BUCEGI — 9 — 13 în continuare ; 16 ; 18,15 ; 
20,30 ; la grădină — 20, ARTA — 9,15 — 15,45 în continuare ;
18.15 20,30 ; la grădină — 20 .
0 Oscar : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30, ME
LODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 29,45. FLAMURA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30
0 Zile de vară : UNIREA — 11 ;15,30 ;18
0 Obsesia : TOMIS — 9 — 15,45 în continuare ; 18,15 ; la gră
dină — 20,15, AURORA — 9 ; 11,30 ; 14 : 16,30 19,30 ; la gră
dină — 20,15
O O lume nebună, nebună, nebună : FLACĂRA — 15,30 ; 19 

O Loana : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30 
0 Răzbunarea haiducilor : MIORIȚA —
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, VOLGA 
— 9,30 ; 11,30 ; 12,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45 
0 Sînt și eu numai o femele : POPU
LAR — 15,30 ; 18 ; 20,30
0 Escroc fără voie : COSMOS — 15,30 ; 
18 ; 20,30
0 Pentru un pumn de dolari ; Pentru 
cîțiva dolari în plus : VIITORUL —
15.15 ; 19,30

0 El Dorado : FLOREASCA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30
0 Cele două .orfeline : RAHOVA — 15,30 ; 18 ; la grădină 
— 20,15
O Sfirșitul agentului W 4 C : PROGRESUL — 15,30 ; 18 : 
20,30
0 Climate : LIRA — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,15
0 Eroii de la Telemark : PACEA — 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 
e Eu, eu, eu... și ceilalți : COTROCENI — 14,30 ; 17,30 ; 20,30 
0 Compartimentul -ucigașilor : GRADINA VITAN — 20 
o Căutați idolul : GRADINA UNIREA — 20,15
0 samba : GRĂDINA BUZEȘTI — 20
0 Escrocii Ia mînăstire : GRADINA PROGRESJJL-PARC — 20 
0 Capcana : GRĂDINA PARCUL HERĂSTRĂU — 20

(Urmare din pag. I)

de

SOLIȘTI

0 ediție

Camil Petrescu
a „operelor" lui

e Opera română : Liliacul — 11 ; 
Frumoasa din pădurea adormită 
— 19,30
0 Teatrul de stat de operetă : 
contesa Maritza — 10,30 ; My Fair 
Lady — 19,30
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 

altădată — 19,30, (sala Studio) : Pă-glale" (sala Comedia) : Helaelbergul
rinții teribili — 11 •; 19,30
0 Teatrul de Comedie : Troliu» șl Creslda — 10,30, Nicnlc — 20
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) 
Nepotul Iul ilameau — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Sfîntul Mi-
tlcă Blajinul — 20. „ ,, „
0 Teatrul „C. L Nottara" (sala Magheru) : Cînd luna e albastră — io, o 
casă onorabilă — 19,30, (sala Studio) : Jaguarul roșu — 10,30, Cafeneaua ca
meleonilor — 16, Absența unui violoncel — 20
0 Teatrul Mic : Nemaipomenitele măscări de pe pămînt șl din cer ale prea 
umilului sfint Jacquinot bufonul făcute una dtîpă alta în timpul vieții șl 
după moartea sa pînă In zilele noastre — 20
0 Teatrul „Ion Creangă" : Adresanțli necunoscuțl — 10
0 Studioul Institutului de artă teatrală șl cinematografică „I. L. Cara- 
giale" : uriașii munților — 20
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Șoricelul șt păpușa — 11, 
(sala din str. Academiei) : Aventurile lui Plum-Plum — 11
0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tfinase" (sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30, 
(grădina, Boema) : Boema Palace — 19,30
0. Teatrul de estradă „Ion Vaslltescu" : Adam șt Eva la revistă —-20
0 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor (la Teatrul de 
vară din parcul Herăstrău) : Selecțlunl’68 — 20 -
0 O.S.T.A. 0a Sala Palatului — ora 20: Concert extraordinar de muzică 
ușoară dat de Cvartetul vocal „The Royal Knights", „Kanno-Quartet". So
listă Klyoko sumi (Japonia)

Orchestra simfonică a Radio*. I 
televiziunii ne-a prezentat re- r cent o nouă „tribună a tineri- I 
lor soliști". Am ascultat patru . 
pianiști care ne-au demonstrat i 
calitățile lor artistice și nivelul | 
de pregătire muzicală la care 
au ajuns. La un moment dat, ! păzind emoțiile tinerilor soliști, j ca și participarea atentă, înțele- “ 
gătoare a publicului, am avut J 
impresia că ne aflăm la ultima S etapă a unui concurs de pian, g 

’ unde „viitori laureați" își pre- . 
zintă 'concertele preferate.

Prima solistă, Victoria Petri, | 
elevă in clasa a XII-a a Școlii de muzică nr. 2, a dovedit în I 
interpretarea Concertului pentru I pian și orchestră în mi bemol 
major de W. A. Mozart o bună ] 
pregătire și înțelegere a conți- I 
nutului muzical, capacitatea de I a cînta și îneînta auditoriul pre- ■ 
zent în sală. Judicioasele frazări I 
muzicale ne-au demonstrat sen- | 
sibilitatea tinerei pianiste, afla
tă la începutul unui drum plin | de perspective.'

Autentic talent, dovedind pro- ’ 
funzime, forță și dinamism în i 
modelarea secțiunilor muzicale, j este Stefania Jienescu, studentă ' 
în anul IV al Conservatorului n 
„Ciprian Porumbescu" din B București.

Interpretarea concertului în . 
la major pentru pian și orches- 8 
tră de F. Liszt ne-a dezvăluit | multitudinea mijloacelor de ex
presie de care dispune — deja I 
la ora actuală — tînăra pianistă. | 
Siguranța și controlul, de sin» • 
în prezentarea fluxului muzical r. 
— fie că e vorba de o cantilenă i 
suavă, cu un. caracter intim, sau j Ide erupții sonore care cer re
surse tehnice de mare amploare I 
— au constituit elementele de- I 

Iterminante ce au asigurat echi- • 
librul necesar redării acestui ■ 
dificil concert.

I Credem că printr-o pregătire I 
multilaterală și permanentă, Ște- . 
fania Jienescu ar putea parti- 1 

Icipa cu succes la unele con- 
cursuri internaționale.Corneliu Rădulescu. asistent j 

Ila Conservatorul din București, ! 
este genul de pianist lucid care # 
știe să conceapă și să desfă- 1 Ișoare în mod cursiv discursul 8 
muzical. Toate cunoștințele sale B le subordonează — în primul . rînd — reliefării substanței și I I expresiei muzicale. De aceea me- I 

sajul său este autentic și con- , trinpător.
Prezentînd cu multă dezinvol- ■ 

tură și înțelegere Concertul nr. 1 ■ 
pentru pian și orchestră de Pas- t cal Bentoiu, Corneliu Rădulescu | a realizat o interesantă interpre- . 
tare a concertului — amplu și I complex ca scriitură pianistică, ! 
dar totodată bogat în subtilități I și în imagini muzicale. aLavinia Tomulescu-Coman E este preparatoare la Conserva- I 
torul din București. Ea ne-a . 
demonstrat în Concertul nr. 1 I 
pentru pian și orchestră de E S. Prokofiev că este o muzi
ciană matură, care acordă o de- 1 osebită atenție atît multiplelor 11 
detalii' cît și amplelor secțiuni',' 1

mată a morții", trecutul pare aproape „un. alt tărîm", în timp ce acum și aici simțurile sînt „grele de dezastre", ochii „arși de crunte năluciri", iar nădejdea „se teme / Să bată / La poarta temutului ce va fi". Experiența aceasta umană unică, în care timpul s-a oprit parcă în loc, își pune amprenta asupra existenței individului, omul devenind o particulă infimă- în dcea mulțime ce tălăzuiește, grăbind către „limanul rătăcirii".Luciditatea cu care este scrutată în aceste poeme confruntarea dramatică dintre oameni, ca și aceea dintre ei și moartea ce îi pîndâște la fiecare pas — deși poate părea în primul moment a se mărgini la exteriorul faptelor, de unde și aprecie- - rea pe care o formula Eugen Lovi- nescu vorbind despre o' jpoezie de notație" — le conferă tocmai „autenticitatea", fiorul și pulsația vibrantă a vieții, pe care Camil Petrescu le socotea drept condiție indispensabilă a marii literaturi. Sînt calități pe care le regăsim de altfel — în alte tonalități afective — și în versurile din ciclul „Un luminiș pentru Kicsikem" — consemnare cu discreție și naturalețe a sentimentului erotic —, în strofele atribuite chinuitului de întrebări Ladima, în lirica cu implicații filozofice, exprimând — îl cităm din nou pe autor — „avatarurile și deznădejdea febrilă a cunoașterii" din „Transcendentalia".Desigur, însemnările de față nu-șl propun să întreprindă o analiză a versurilor lui Camil Petrescu, ci doar să atragă atenția asupra retipăririi lor într-o serie editorială ce va putea constitui, după cum am mai spus, prilejul unei reevaluări critice unitare a importantei sale moșteniri literare. Tocmai de aceea credem că primul volum de „Opere" — beneficiind de autorului mărturii prejurări mai puțin cunoscute _ale existenței sale aparținînd celor ’ doi reputați editori — nu ar fi avut decît de cîștigat dacă ar fi fost însoțit și de aparatul critic at.ît de necesar înțelegerii exacte a sensului fiecărei poezii și fiecărui ciclu liric în parte, situării lor în timp, precum si în contextul mai amplu al întregii- creații a scriitorului. Un asemenea aparat critic va fi și mai necesar în cazul următoarelor volume, ce vor cuprinde piesele de teatru, romanele, eseurile și publicistica, domenii în care gîndirea socială și filozofică a lui Camil Petrescu — cu limitele, inerente momentului resoectiv de evoluție a concepției sale despre lume și viață — și-a pus mai pregnant pecetea asupra operei literare. Aceasta impune totodată oa ..introducerile" prevăzute a însoți fiecare grup de volume, pe criteriul genului și al cronologiei, să aducă o interpretare critică aprofundată, menită să reliefeze culmile artei scriitorului, dar și contradicțiile acesteia, ja- etapele drumului sinuos de la începutul carierei sale

Cu prilejul reluării uneia dintre piesele lui Camil Petrescu — „Mioara" — Tudor Arghezi scria în 1943, apreciind prezența acestuia „în toate capitolele spiritului enciclopedist" : „E poet, ou adevărat poet, e prozator, cu adevărat prozator. (...) E autor de teatru adevărat. (...) Autorul „Mioarei" poate fi asemuit cu'o boare de mireasmă care trece prin toate apartamentele intelectului, din odaie în odaie, egal, nemodificat și insesizabil". Tudor Arghezi exprima astfel — în stilul său caracteristic — un sentiment pe care l-a încercat și-1 încearcă oricine își propune să urmărească direcțiile principale de evoluție ale literaturii noastre, de-a lungul unei perioade ce începe din anii dintre cele două războaie și continuă pînă în momentul dispariției prodigiosului scriitor care a fost Camil Petrescu. Fie că ne-am îndrepta privirile asupra poeziei, asupra romanului sau nuvelei, asupra dramaturgiei sau publicisticii, ni/mele acestuia se va impune cu pregnanță ca al unuia dintre cei mai reprezentativi creatori ai epocii. Chiar dacă în diversele manifestări — pe atît de diverse planuri — ale activității sale nu a atins întotdeauna — și acesta este, în fond, un lucru oît se poate de firesc — împlinirea și vibrația emoțională a capodoperei, chiar dacă, pînă la unanima recunoaștere, a valorii lor, unele dintre scrierile sale au constituit un subiect de polemică și controversă, opera lui Camil Petrescu, în ansamblul său, poartă pecetea unei puternice personalități, fiind expresia conștiinței frămîntate de profunde întrebări așupra existenței umane a unui scriitor de o înaltă ținută intelectuală.Apariția în Editura pentru literatură a primului volum dintr-*o serie care va cuprinde — după cum ne asigtiră editorii, acad. Al. Rosetti și Liviu Călin — „cea mai mare parte din opera lui Camil Petrescu" se cuvine de aceea a fi întâmpinată ca ’ un binevenit eveniment editorial. Cu atît mai mult cu cît ediția aceasta ne. va putea oferi nu numai prilejul unei reîntâlniri pline de semnificații cu scrierile autorului „Sufletelor tari" sau al „Patului lui Procust", ci și al conturării — din perspectiva decantărilor pe care le-a adus tâmpul— a . unei imagini de ansamblu unitare ' asupra creației sale, reliefînd totodată convingător legătura intimă, indisolubilă, dintre poezia, proza și dramaturgia scriitorului; este vorba, de fapt, de continuitatea de substanță datorată unei statornice preocupări de a releva condiția specifică intelectualului în societatea vremii sale — societate ostilă nobilelor idealuri și aspirații —, de â sonda nebănuitele adâncimi ale unei, lumi cu o problematică atât de complexă și de contradictorie.Ca și Gelu Ruscanu, eroul său din „Jocul ielelor", Camil Petrescu a fost unul dintre acei căutători neobosiți ai adevărului și ai dreptății, unul dintre cei care au văzut jocul fascinant al ideilor : „Dar eu /Eu am văzut idei, / (...) De dincolo de lucruri am văzut ideea (...) Și de atunci /— Neliniștit de depărtarea suavă și adîncă / De toate tâlcurile, cheile — I Ca un bolnav cu ochii țintuiți de luna / Pe care norul o ascunde încă, / Fără durere, fără bucurie, /Eu caut în natură pretutindeni, ideile". Definindu-se astfel, scriitorul își formula în fond propria artă poetică, semnificația aceasta a stihurilor dintre care le-am desprins pe cele de mai sus — scrise prin 1921 — subliniind-o mai apoi prin așezarea lor în deschidere# volumului de „Versuri" publicat în 1957 — ultimul apărut în timpul vieții sale, reprodus, ca suirtar, și în cel dintâi volum al actualei serii de „Opere" — oît și prin postfața în car(e dădea unele lămuriri revelatoare pentru înțelegerea universului liricii sale. Plecînd de la premisa că „poezia trebuie să aibă negreșit un conținut, să nu fie formă goală, fie ea și formă pură" și că tocmai acest conținut îi determină originalitatea, Camil Petrescu arăta că „poezia nu este deasupra realului ca un nor, este numai o depășire a realului, porpește din real, ca de la un prag : fără un asemenea prag, noțiunea de depășire e un non sens"; iar realul este „doar un punct de plecare obligator, pentru a nu naufragia, important și comod, într-un nebulos facil, în simplă performantă verbală." ConsiderațiUe acestea teoretice erau menite a explica o ooezie care își extrage seva direct din experiența de viață a scriitorului, dar tinde către zone mai înalte, către relevarea .^tâlcurilor și înțelesurilor" care depășesc sfera a ceea ce poate fi exprimat în mod obișnuit în cuvinte.Reprezentativ în acest sens și, în general, pentru poezia lui .Camil Petrescu rămîne mai ales „Ciclul Morții", expresie lirică a anilor pe- trecuți în tranșeele primului război mondial, o transcriere imediată, în imagini, a sentimentelor încercate atunci, în cele mai diferite momente. Substanța poeziei o constituie viața de fiecare'zi, evenimentele obișnuite în asemenea împrejurări — „marșul greu", „repaosul", „ziua d6 atac", „patrula" — surprinse dinlăuntrul lor, ca o realitate dominatoare, ce acaparează întreg' orizontul ; dincolo de această obsedantă „zonă bleste-

propriile mărturisiri ale ea și de interesantele referitoare la unele îm-sale aparținînd celor ’ doi

Multitudinea mijloacelor de 
expresie ce le-a depănat în fața 
noastră sînt demne de remarcat. 
Lavinia Tomulescu-Coman cîn- 
tă cu o totală dăruire, reușind 
a transmite și convinge audito
riul prin puritatea sunetului și 
prin profunzimea muzicală de-, 
monstrată în acest concert.

Credem că L. Tomulescu, 
C. Rădulescu, Ș. Jienescu me
rită tot sprijinul forurilor în 
drept, pentru a-și putea desfă
șura activitatea pianistică în ca
drul concertelor din țară și 
București.

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără a consemna meritele 
orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii în pregătirea și des
fășurarea acestui reușit concert, 
în special consemnăm rolul im
portant și determinant pe' care 
l-a avut dirijorul Emanuel Ele- nescu, atent și înțelegător față 
de tinerii încă lipsiți de practica 
interpretării concertelor pentru 
pian cu orchestră.

Așteptăm cu mult interes vii
toarele concerte ale tinerilor so
liști, pentru a ne bucura și sem
nala apariția în viața muzicală 
a unor noi talente.

D. BUGHICI

lonînd parcurs . _____ ...literare spre vîrsta maturității creatoare și a certitudinilor.Fără îndoială că, răspunzînd acestor cerințe, noua ediție a scrierilor lui Camil Petrescu va putea restitui cititorului zilelor noastre ifnaginea fidelă a unei personalități de seamă a literaturii' noastre, a un.ui autor deplin angajat prin scrisul său în susținerea nobilelor idealuri care îl animă, respingînd efortul steril și teribilismul în aitul creației artistice, exprimîndu-și încrederea în literatura care, inspirîndu-se din problemele și frămîntările societății contemporane, ca și din marile momente din istoria patriei, se înscrie în rîn- dul valorilor perene ale artei Și culturii.

9

un

DISTINCT!!
fără repaus intelectual și însuflețit de voința de a sparge cadrele inerției. Experiența Teatrului de Comedie m-a instruit, de asemenea, asupra rolului pe oare-1 poate deține un ansamblu artistic în însuflețirea dramaturgiei și mai cu seamă în încurajarea tinerilor autori, a- rătîndu-mi că adeseori pentru a atinge un obiectiv de înnoire, trebuie să pornești de la lucrări imperfecte, lovindu-te de neînțelegerea și de rezistența celor ce nu înscriu fiecare piesă, fiecare spectacol într-o continuitate șl într-o perspectivă mai amplă. De aceea sînt din toată inima alături de cei ce zidesc posibilele capodopere de mîine fără a se teme de insuccese, alături de cei ce știu că piesa genială poate rodi numai pe terenul abundenței.Pledînd, deci, pentru o atitudine comprehensivă și delicată a tuturor operelor care participă la un efort de primenire, n-aș putea însă să subscriu la acelea ce s-ar alimenta din viziuni ce sînt produsul altei vieți istorice și a altor forme de confruntare a omului cu lumea. Asemenea lucrări le-aș întâmpina nu numai ca un fenomen reprobabil, dar și ca unul precar din 'punct de vedere estetic. Am convingerea că un scriitor ro-

conștiinței generale nu devenind reprezentantul subaltern și sucursala u- nor curente astăzi la asfințitul lor, în altă lume, ci emițînd un punct de vedere propriu.In concepția mea, experiment nu înseamnă a reface exercițiul altora, ci, ținînd seama, cu discer7 nămînt critic, de cuceririle întregii arte contemporane, a aprofunda realul, a intra în intimitatea contradictorie a unor fenomene specifice, a de- săvîrși analiza lor politică, socială, etică, a comunica o idee nouă, în- tr-un fel nou. Există în actualitatea noastrăcâmp întreg de fapte care așteaptă să fie investigat altfel decît printr-o referire sumară la întâmplări, altfel decît printr-o superficială descripție. A- ceastă operație, implicînd confruntarea cu probleme deschise ale prezentului, justificînd și reclamând o pluralitate de stiluri ar trebui, în primul rînd, să-și asume experimentul pentru a fi în adevăr fecund. Căci aici se află resursele sale de vitalitate, forța lui de șoc. în această originalitate care nu e numai de tehnică, dar și de substanță. Așadar, nu, o reluare a unor maniere defuncte, stinse prin istovire și repetiție, ci asimilarea izbînzilor lot într-o artă poetică, inspirată de dinamica realității și profesînd idealurile
> mân se poate Impune societății noastre. ta,

Firește, nu mă alarmează deloc apariția a două sau trei lucrări influențate de piese occidentale cu o mare putere de iradiație și în care se exprimă deopotrivă opoziția față de formele gîn- dirii și artei burgheze, ca și o întrebare adîncă cu privire la condiția o- mului. Dar ceea ce mă surprinde și mă mîhnește este că se acordă unor asemenea încercări parțial interesante, parțial e- șuate, o apreciere hipertrofiată. diminuîndu-se în schimb meritul artistic al scrierilor în care viața e resimțită ca devenire, ca ansamblu de legi, ca inepuizabilă resursă de frumos și de vitalitate creatoare. Acest lucru mi se pare absolut inacceptabil și am urmărit cu stupoare difuzarea unei astfel de optici disprețuitoare față de tot ce s-a realizat în cultura noastră. Ceea ce în teatru s-a petrecut sub o formă timidă și neprimejdioasă, a luat, după opinia mea, aspecte mai grave în poezie și în critică, unde cîțiva tineri și-au strigat deschis simpatia pentru obscuritățile metafizicii și adversitatea pentru tot ce nu decurge din transcendent. negînd valorile umaniste și făcînd, pe căi mai drepte sau mai ocolite, joncțiunea cu direcții spirituale profund nocive. Asemenea manifestări pe care tinerețea le explică, fără însă a le ierta, nu au de ce să fie în-

găduite, căci toleranța se poate dovedi . păgubitoare. Sînt împrejurări cînd oricît de ingrată ar fi funcția de vameș intelectual, un umanist, un marxist trebuie să și-o a- sume.O dată făcută această discriminare, care este în intenția mea un mod de a apăra inițiativele artistice inspirate în adevăr de dorința de a conlucra la împrospătarea literaturii noastre dramatice, la consolidarea viziunii ei despre lume, continui prin a-mi exprima convingerea că a trata cu o excesivă asprime unele prezențe teatrale neizbutite, cu intenția de a generaliza, înseamnă a nu a- vea simțul totalității. Ce înseamnă într-o producție de o sută de premiere a- nual cîteva chiar ratate ? dacă deficitul se va resorbi sporind un buget tual înfloritor în ansamblul lui ? Nu, „investițiile" artistice nu trebuie nici o clipă suspendate. Dar important este să păstrăm uri echilibru și să veghem ca acest vast corp de idei, de pasiuni, de energii care este cultura socialistă să funcționeze ca un organism armonios, cu fața îndreptată spre lumină, spre adevăr. Important este să nu uităm că teatrul este chemat să limpezească, nu să întunece, că el reprezintă un act social și ideologic.

experiențe, Și cine știe imediat nu mai târziu, spiri-

t V

8,30 — Ora exactă. Cum va Ii 
vremea 7 Gimnastica de înviorare. 
8,40 — Pentru copii. Biblioteca lui 
Așchiuță. 9Ae — „Cupa de cioco
lată" — transmisie din Parcul Flo- 
reasca a concursului de triciclete, 
biciclete și automobile pentru co
pii. 9,30 — Pentru tineret : Vă pla
ce muzica ? Selecțiuni din pro
gramul de sfîrșit de an al elevilori' 
liceului de muzică din Cluj. 10,oo
— Ora satului. 11,15 — T.V. pentru 
specialiștii din agricultură : — Ci
clul irigații — Lecția I. 11,45 — 
Concert simfonic. In program : 
Concertul pentru vioară și orches
tră în Do major de Brahms. In
terpretează Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii. Solist : Ștefan 
Ruha. Dirijor : Iosif Conta. 12,30
— închiderea emisiunii de dimi
neață. I4,oo — Telejurnalul de 
prînz. 14,15 — Zig-zag — telema- 
gazin duminical. 19,30 — Telejur
nalul de seară. 19,50 — Telesport. 
20,15 — Rapsodia română „Trep
tele Argeșului". 20,50 — Cronica 
duminicală. 21,00 — Tele-varietățl 
cu Aurelian Andreescu, Dumitru 
Furdui, Irlna Loghin, Ilie Găn- 
țoiu și Richard Oșanițchi. 21,20 — 
Filmul artistic „Tommy toreado
rul" — comedie muzicală, produc
ție a studiourilor engleze. 22,45 — 
Arhitectura Italiană. 23,15 — Tele
jurnalul de noapte. 23,25 — închi
derea emisiunii.

PREMIERĂ
IA TEATRUL TIMIȘOREAN

TIMISOARA (coresp. „Scînteii"). — 
Ieri la teatrul „Matei Millo" din Ti
mișoara a avut loc premiera piesei 
„O casă onorabilă" de Horia Lovi- 
nescu. Distribuția : Dumitru Dobrin, 
Mariana Tudor Cercel, Geta Iancu, 
Radu Avram, Coca Ionescu, Ricardo 
Colberti, Elena Simionescu, Alexan
dru Ternovici. Regia: Dan Alexan- 
drescu. Scenografia : Emilia. Jivanov. 
Regia tehnică : Adrian Berzescu.

Sorin MOVILEANU

In zilele de 1—3 iunie, la București se desfășoară faza finală a concursului 
anual pe meserii și ani de studii al elevilor din școlile profesionale ale 
Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Anul acesta, la a X-a ediție 

■ a concursului, sînt prezenți la finală 245 de elevi, iar probele se dau la 
cîteva din marile uzine sau în școli profesionale bucureștene. Fotografia îi 
înfățișează pe cîțiva concurențî din anul n, care execută la secția cazange- 
rîe a uzinei „Grivița Koșie" o probă de trasare și debitare pe tablă a unul 

ansamblu Foto : M. Andreescu
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REPREZENTATA

' !COMUNICAT COMUN
de navigație „Porțile de fier" se desfășoară cu succes în conformitate cu programul stabilit în comun.Ambele părți au subliniat importanța și necesitatea promovării în continuare a raporturilor în domeniul culturii, științei, turismului, precum și a altor forme de colaborare reciproc avantajoase care decurg din vecinătatea celor două țări.Cele două părți au reafirmat ho- tărîrea guvernelor lor de a extinde continuu toate formele de colaborare dintre România și Iugoslavia în interesul popoarelor ambelor țări, al menținerii păcii, afirmării și întăririi socialismului.în timpul schimbului de păreri 
cu privire la probleme actuale ale situației internaționale, părțile au reafirmat hotărîrea Republicii Socialiste România și Republicii Socialiste Federative Iugoslavia de a contribui activ la lupta' pentru pace, socialism largă colaborare internațională, în acest sens, volta și în rea multilaterală cu toate statele, indiferent de sistemul social. Cele două părți vor acorda atenție deosebită relațiilor prietenești și colaborării cu țările socialiste. Ele au subliniat poziția comună a guvernelor lor, potrivit căreia respectarea neabătută în relațiile internaționale a principiilor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne ale _altor state constituie o condiție esențială a întăririi păcii, colaborării internaționale și progresului în lume.România și Iugoslavia condamnă actele de agresiune și presiunile, amenințările și amestecul în treburile altor state. Ele consideră că asemenea metode la care recurg cercurile imperialiste și neocolo- nialiste provoacă încordarea în viața internațională și creează pericole pentru pace.Cele două părți au condamnat■ agresiunea S.U.A. în Vietnam și au reafirmat solidaritatea lor cu lupta eroică a poporului vietnamez pentru libertate și independență. Ele au apreciat pozitiv faptul că s-a ajuns la tratative între reprezentanții iRepublicii Democrate Vietnam și Statelor Unite ale Americii. Ambele părți speră ca în scurt timp să urmeze încetarea deplină și necondiționată a bombardamentelor și a altor acte ' de război ale Statelor Unite ale Americii împotriva Republicii Democrate Vietnam. Ele consideră că aceasta ar crea condiții favorabile pentru găsirea unei soluții politice a problemei vietnameze pe baza acordurilor de le Geneva din 1954 și a respectării drepturilor legitime ale poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, fără amestec din afară.Cele două părți au constatat cu îngrijorare că situația din Orientul Apropiat periclitează în continuare pacea mondială și au subliniat din nou necesitatea găsirii unei soluții politice a acestei crize. Ele consideră că pentru soluționarea pașnică a crizei este necesară retragerea trupelor lsraeliene din toate teritoriile arabe ocupate, că asigurarea unei păci trainice în a- ceastă parte a lumii reclamă recunoașterea dreptului la existență, suveranitate și integritate teritorială al tuturor statelor acestei regiuni, reglementarea echitabilă a celorlalte probleme litigioase. Ele au exprimat, de asemenea, convingerea asupra necesității aplicării imediate în viață de către toate părțile interesate a rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967.Cele două părți au acordat o a- tenție deosebită problemelor europene. Ele au constatat cu satisfacție eforturile pe care le depun tot mai multe state europene pentru

și pentru oele vor dez- viitor colabora-

slăbirea încordării și extinderea colaborării reciproce. Ambele părți au subliniat că pentru promovarea colaborării și securității în Europa are o importanță deosebită acceptarea schimbărilor intervenite în dezvoltarea postbelică, ’ asigurarea inviolabilității frontierelor stabilite după cel de-al doilea război mondial, precum și participarea pe bază de egalitate în drepturi lă rezolvarea problemelor continentului a tuturor statelor europene, inclusiv cele două state germane. Ele consideră că în interesul democratizării în continuare a relațiilor internaționale în Europa este” necesară eliminarea barierelor economice, politice și de altă natură, •pentru a se crea condițiile unei colaborări constructive între state suverane și egale în drepturi. Cele două părți sprijină toate iriițiati- vele îndreptate spre realizarea a- cestor scopuri, Ele au subliniat din nou importanța rezoluției privind dezvoltarea relațiilor de vecinătate între statele europene cu sisteme social-politice diferite, care a fost adoptată la cea de-a XX-a sesiune a Adunării Generale O.N.U., aua- preciat pozitiv eforturile de pînă acum pe planul realizării ei și au subliniat necesitatea unor noi inițiative și eforturi în această direcție.Cu prilejul schimbului de păreri privind situația din zona Balcanilor, cele două părți au relevat necesitatea relațiilor de bună vecinătate și colaborare între popoarele și țările acestei regiuni și au reafirmat hotărîrea lor de a continua eforturile în scopul dezvoltării unor asemenea relații și colaborări.Cele două părți acordă o mare importanță problemei dezarmării și, în legătură cu aceasta, se pronunță pentru un acord cu privire la dezarmarea generală, precum și pentru întreprinderea altor măsuri care ar contribui la crearea u- nor condiții favorabile rezolvării acestei probleme. Ele acordă, de asemenea, o mare importanță fiecărui pas menit să împiedice diseminarea armei nucleare. Părțile salută noile îmbunătățiri aduse proiectului de tratat privind nedise- minarea armelor nucleare și declară că un acord în această problemă, care ține seama de interesele și cererile legitime ale statelor nenucleare, ar constitui o contribuție în direcția încetării cursei înarmă- ‘rilor.Cele două părți au declarat că sînt gata să susțină și în continuare în mod hotărît năzuințele îndreptățite și eforturile țărilor în curs de dezvoltare de a-și consolida independența lor politică și economică. -Ele au subliniat necesitatea rezolvării mai eficiente a problemelor economice ale acestor țări, ceea ce arii în interesul economiei mondiale în ansamblu, al păcii și colaborării în lume.Partea iugoslavă a expus punctele sale de vedere cu privire la importanța și rolul politicii de neangajare în condițiile internaționale actuale. . Ea a informat partea română despre activitățile de pînă acum și scopurile convocării unei noi conferințe a țărilor nealiniate. Luînd cunoștință cu interes de cele prezentate de către partea iugoslavă, partea română a subliniat că sprijină orice inițiativă îndreptată spre lărgirea colaborării între state, spre consolidarea păcii și securității în lume.Cele două părți consideră că eforturile tuturor țărilor trebuie să fie îndreptate spre asigurarea universalității Organizației Națiunilor Unite, a eficienței și contribuției sale la consolidarea păcii și securității în întreaga lume, pe baza respectării principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite.Cele două părți au făcut un schimb de păreri cu privire la pro- ~~ blemele actuale ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale
Presa iugoslavă despre

vizita delegației române

și cu privire la colaborarea în continuare dintre Partidul Comunist Romșn și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia.Ele au constatat cu satisfacție că relațiile și colaborarea dintre cele două partide se extind și se întăresc continuu, în interesul păcii și socialismului, al prieteniei dintre cele două țări.Cele două părți au subliniat că pozițiile lor ou privire la principiile și utilitatea colaborării bilaterale și multilaterale între partidele comuniste și muncitorești sînt identice sau apropiate și au relevat importanța colaborării bilaterale cît mai largi ca cea mai potrivită cale pentru o mai bună cunoaștere reciprocă, pentru depășirea deosebirilor de vederi și adîncirea colaborării.Cele două părți acordă o mare însemnătate proceselor sociale și năzuințelor democratice, care se manifestă în lumea contemporană și care reflectă puterea de atracție tot mai măre a ideilor socialismului și democrației, întărirea forțelor progresiste în lupta lor împotriva relațiilor și instituțiilor perimate, care au devenit un obstacol în calea dezvoltării și a progresului.Părțile au constatat creșterea rolului și importanței partidelor comuniste și muncitorești, mișcărilor de eliberare națională și altor forțe democratice și progresiste în evoluția situației internaționale, ceea ce rică rile muncitorești, ele acordă o deosebită importanță aplicării consecvente a principiilor • independenței și egalității în drepturi, internaționalismului proletar, respectării particularităților naționale, dezvoltării creatoare a teoriei și practicii socialiste. In colaborarea dintre partide este necesar să se pornească de la ceea ce este comun în lupta pentru pace, progres și socialism, iar deosebirile nu ar trebui să constituie o piedică în calea colaborării.Cele două părți acordă un sprijin hotărîț tuturor eforturilor îndreptate spre dezvoltarea democratică continuă a societății socialiste și subliniază dreptul exclusiv al fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător politica în construirea socialismului în țara sa.Cele două părți consideră că în situația plină de pericole pentru pacea și independența unor țări, de o deosebită importanță pentru mișcarea comunistă și muncitorească internațională, pentru forțele progresiste și democratice este căutarea celor mai eficace căi pentru stăvilirea politicii imperialiste agresive, asigurarea unei păci juste și trainice în lume și aplicarea consecventă a principiilor coexistenței pașnică active. Tocmai de aceea se impune necesitatea ca toate aceste torțe să acționeze in direcția realizării celei mai largi unități antiimperialiste, pe baza egalității în drepturi.Vizita delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste Romă- I nia, condusă de secretarul general | al Comitetului Central al Partidu- E lui Comunist Român, președintele | Consiliului de Stat al Republicii E Socialiste România, Nicolae l Ceaușescu, în Republica Socialistă' | Federativă Iugoslavia și convorbi- I rile purtate constituie o importantă contribuție la consolidarea în continuare a prieteniei și colaborării multilaterale dintre Republica Socialistă România și Republica | Socialistă Federativă Iugoslavia, în | interesul popoarelor țări, al cauzei păcii și socialismului.Secretarul general lui Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de . Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a invitat pe Iosip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele tJniun.i Comuniștilor din Iugoslavia, -să facă o vizită în Republica Socialistă România. Invitația a fost' acceptată cu plăcere.Brioni, 1 iunie 1968
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Noii campioni la box
Reuniunea de aseară, din incinta stadionului „Republicii", a pus punct campionatului republican de box. Noii campioni au primit tricourile, centura și medalia distinctivă (și premii speciale din partea Loto-Pronosport), în aplauzele entuziaste ale celor peste 8 000 de spectatori.La categoria „semimuscă", dina- 

movistul P. Ganea, originar din Brăila, l-a învins la puncte pe favoritul meciului, " -(Steaua). întîlnirea „muștelor" C. 
Ciucă și C. Gruiescu, colegi la clubul Steaua, a revenit primului, după o luptă destul de strînsă. 
N. Gîju (Steaua) și-a adjudecat, cum era și firesc, titlul la categoria „cocoș", adversarul său, ,tînă- rul reșițean Gh. Pușcaș, neputîn- du-i periclita șansele.Pentru a cincea oară față în față, C. Buzuliuc (SJeaua) și A. Si- mion (Muscelul Cîmpulung) s-au menajat cîtuși de puțin, cîștigat la puncte 
Simion. La „semiușoară", doi colegi de sală — dinamoviștii C. Cu- țov și Gh. Bădoi. învingător prin descalificare — C. Cuțov. La categoria „ușoară", finaliști au fost tot doi dinamoviști : V. Antoniu și Gh. Ene. Mult mai experimentat, 
Antoniu a învins. V. Silberman (Steaua) l-a întrecut pe A. Majai (C.S.M. Cluj), intrînd deci în posesia titlului la categoria „semimij- locie". Un meci dur la categoria

V. Drăgan

nu A musceleanul

„mijlocie (Dinamo) Campion în premieră la categoria „mijlocie 
— Gh. Chlvăr (Steaua) l-a întrecut la puncte pe colegul său de club A. Năstac. La „semigrea", I. Mo- 
nea (Dinamo) și-a păstrat titlul,' învingîndu-1 pe P. Cîmpeanu (Metalul). Gala s-a încheiat cu meciul „greilor" : I. Alexe (Dinamo) ' l-a învins pe A. Iancu (MuscelulCîmpulung).Tot în cadrul reuniunii de a- seară au fost programate și două ■finale pentru campionatul juniorilor mari. învingătorii, deci campioni pe 1968, sînt: categ. pană: 
P. Dobrescu (Steaua), — care a cîștigat prin abandon în repriza a Il-a în fața lui A. Barna — și, la categ. grea, V. Lehăduș (C.S.O. 
Galați) — cîștigător, de asemenea, prin abandon în repriza secundă, în fața lui D. Bucur (Metalul Bocșa).

mică' între I. Covaci și V. Badea (Metalul). 
— I. Covaci. O partidă
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ÎN MECIUL DE FLORETA
ROMANIA—POLONIA

Scrimerele noastre
pe primele locuri 

in turneu] individual
/

Deși fără miză, căci handbaliștii de la Steaua, cu un avans de 4 puncte îh fruntea clasamentului, erau virtuali campioni, mefciul -lor de ieri cu dinamoviștii bucureșteni a avut o desfășurare palpitantă. Dinamo a condus în prima repriză, dar la pauză scorul era egal (10-—10). In repriza secundă,' steliștii sînt mai hotărîți în atac și-și adjudecă victoria cu scorul de 20—15.

In sala Progresul din Capitală a 
început ieri concursul internațional 
de floretă feminin la care parti
cipă selecționatele României și Po- 

■ loniei Turneul individual s-a în
cheiat cu victoria sportivei român
ce Olga Orban-Szabo. Pe locurile 
următoare s-au clasat Ileana Drîm- 
bă (România) și Elszbiet Czimer- 
mann (Polonia).

Astăzi, la orele 8,30 și 17,30 se 
va desfășura întrecerea pe echipe.

Puțini spectatori (circa 5 000— 
6 000) ieri după-amiază pe stadio
nul „23 August" la întîlnirea lotu
lui reprezentativ cu echipa bel
giană F. C. Bruges. Puține lucruri 
de văzut, îndeosebi din punctul de 
vedere al verificării „competenței" 
selecționabililor noștri pentru me
ciul cu Olanda de săptămina vii
toare.

De fapt era și de așteptat; pu
blic, jucători, gazetari de 
ne-am obișnuit cu ideea că 
de meciuri cu parteneri de 
nament, mai mult sau mai puțin 
docili, nu „riscă" să devină nici
odată interesante, iar eventuale 
soluții pentru formula de echipă 
nu au cum să apară din moment 
ce nimeni nu pune 
blemă.

Ieri, Dobrin părea 
un plictis incurabil 
schimbat la pauză), 
Ivăncescu și-au îngăduit extrava
ganța de a fi fluierați o dată sau 
de două ori în ofseid. Pînă și Co- 
man nu a crezut în seriozitatea 
jocului, decît după ce a primit cele 
două goluri , (Carteus min. 22 și 
Loscke, min. 45). Că a fost așa și 
nu altfel, o probează chiar faptul 
că jucătorilor noștri nu le-au tre
buit mai mult de trei minute pen
tru a egala în singura situație în 
care au fost conduși (la 1—0).

Așa că... Comentariul este inutil.
Oaspeții, o formație robustă, cu 

o tehnică bună, au țintit un rezul
tat onorabil în fața lotului nostru 
reprezentativ și departajarea ar fi 
putut fi mai redusă dacă în minu
tul 66, același Carteus nu ar fi 
trimis balonul în bară dintr-o po
ziție destul de favorabilă.

Pentru lotul reprezentativ au în
scris Dinu (min. 25 și 65) și Dumi- 
trache (min. 42 și 46).

A arbitrat foarte bine Andrei 
Rădulescu.

Pe scurt de

mult 
astfel 

antre-

nici o pro-

că suferă de 
(a și fost 
Deleanu și

V. P.

peste hotare

BELGRAD 1. — Trimisul special Agerpres S. Morcovescu transmite : Vizita în Iugoslavia a delegației române de partid și de stat, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, continuă să rețină atenția presei iugoslave. Ziarele „Bor- ba“, „Politika" și „Politika Ekspres" publică relatări despre sosirea delegației la vorbirilor cepute cu Belgrad.
Brioni și reluarea con- româno-iugoslave, în- cîteva zile în urmă la

■„împodobită cu drapele de stat române și iugoslave, Pola a întîm- pinat sărbătorește pe Ceaușescu și pe ceilalți membri ai delegației române", scriu ziarele „Borba" și ..Politika". Un mare număr de lo- cuitori au salutat cu multă căldură pe conducătorii români și iugoslavi, care s-au îmbarcat pe nava „Podgorka" și au plecat spre Brioni".

între 1—16 iunie a.c.

po-

In atenția absolvenților 
școlii generale

Liceul agricol din Odobești 
primește 
înscrieri pentru concursul de 
admitere în anul I la speciali
tatea horticultura. Concursul 
va avea loc între 17—27 iunie 
și va consta în probe scrise și 
orale la limba română și ma
tematică.

Se pot prezenta absolvenți 
ai școlii generale (8 și 7 clase), 
băieți și fete în vîrstă de pînă 
la 18 ani împliniți în cursul 
acestui an, din toată țara.

La înscriere sînt necesare, 
pe lingă cerere, o copie după 
certificatul de naștere, certifi
catul de studii in original, 
certificatul de sănătate și bu
letinul de identitate.

Informații suplimentare se 
pot obține la secretariatul 
liceului din Odobești, cu sediul 
în str. 30 Decembrie nr. 42, 
telefon 161.

Ieri în țară : Vremea a instabilă, cu cerul variabil, mai mult noros.- Au căzut ploi temporare, mai ales sub formă de averse, însoțite de descărcări electrice în Dobrogea. In rest, aversele au avut un caracter local. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, predominînd din sectorul sud-estic. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 13 grade la Cluj și Brad și 26 de grade la Hîrșova.Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 și 5 iunie. în țară : Vreme ușor instabilă, cu cerul schimbător. Vor cădea ploi locale. Vînt potrivit. Temperatura în creștere. Minimele vor fi cu- pripse între 6 și 16 grade, iar maximele între 17 și 27 de grade. în București : Vreme ușor instabilă cu cerul schimbător, favorabil ploii slabe. Vînt trivit. Temperatura în creștere ușoară.

Indiferent unde te-ai afla — în nordu) industrializat la Milano, Torino sau Genova, în centrul peninsulei la Florența, Bologna sau Pisa, în Mezzogiorno, regiunea care luptă pentru dezvoltarea sa economică și socială — Italia contemporană ți se înfățișează în lumina unui efort ce vizează situarea țării pe noi trepte ale progresului. Este în plină desfășurare un proces complex, al. cărui start a fost dat de mai mulți ani și care se realizează învingîndu-se greutăți de tot felul. Rezultatele recompensează în bună măsură efortul ce se depune de către cele mai diferite categorii ale populației, dar în primul rînd de către talentata clasă muncitoare italiană, și harnicii lucrători de pe ogoare.In unele domenii de activitate, Italia se situează printre țările avansate ale lumii. Creșterea cu 5,9 la sută a venitului național global în 1967, față de anul precedent, trează avansul actual al economiei italiene, si- tuînd Italia, din punctul de vedere al ritmului dezvoltării economice, în fruntea țărilor membre ale Pieței comune. O serie de produse, pildă cele din electrotehnicii, ției de automobile, culatoare electronice, ra-
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lacob (Steaua) trece pe lingă Nica 
(Dinamo) și șuteazăFoto : M. Cioc

• In (R.F.G.) național tionatele niei. Victoria a revenit sportivilor români cu scorul de 3—2 (1—0, 1—1, 0—0, 1—1).
o 16 echipe de tineret din Europa, America- Latină și Africa vor participa între 2—13 iunie la un turneu de fotbal ce va avea loc în diferite localități din R.F. a Germaniei. Printre participante se numără și formația Rapid București, care joacă în grupa a “ . " _______ 2Santos, S.V. Hamburg și selecționata Olandei.• Atletul egalat plat,v parcurgînd distanta în Acest timp a mai fost realizat concursuri oficiale de Hayes, Green (toți din S.U.A.), (R.F.G.), Jerome (Canada), (R.S.A.), Esteves (Venezuela).® Cu prilejul unui concurs _____șurat la Dnepropetrovsk, atletul sovietic Valentin Gavrilov a cîștigat proba de sărituri în înălțime cu rezultatul de 2,20 m cea mai bună performanță mondială a sezonului.• La Hanovra, în prezența a 80 000 de spectatori, s-a disputat meciul de fotbal dintre selecționatele R. F. a Germaniei și Angliei. Victoria a revenit fotbaliștilor vest-germani cu scorul de 1—0 (0—0). A ^marcat Beckenbauer în minutul 81.• La Ostrava s-a disputat returul meciului dintre echipele Cehoslovaciei și U.R.S.S., contînd pentru preliminariile turneului olimpic de fotbal. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 3—0 (2—0). Echipa Cehoslovaciei s-a calificat pentru turneul final al J. O., întrucît.în primul joc formația U.R.S.S. învinsese cu 3—2.
o După două zile de cursă, în competiția automobilistică „Raliul

localitatea Bad s-a disputat meciul de polo pe apă între selec- României și R.F. a Germa-Driburg inter-

3-a, împreună cu F.C.
american Liver Ford * recordul mondial la 100 m 10”. în Hines, Hary Nash

Acropole" conduce finlandezul Toi- vonen, urmat de englezul Clark și suedezul Andersson.a Turul Franței pentru amatori (Tour de 1’Avenir), amînat din cauza evenimentelor din Franța,va, avea Ioc anul acesta între 13 și 22 septembrie pe același traseu, cu plecarea din Thonon les Bains și sosirea la Nancy.• După o zi de repaus, la Sofia a fost reluat turneul preolimpic de baschet. Iată rezultatele : Polonia- Olanda 62—58 ; Austria-R.F._a Germaniei 70—62; Cehoslovacia-Anglia 111—43; Finlanda-Grecia 85—79 ; Franța-Izrael 68—44. în grupa A conduce' Cehoslovacia, în grupa B, pe primul loc se află Bulgaria.

Reproducem cele ce urmea
ză din revista vest-germană „Der Spiegel": „«Am toată 
convingerea că aceasta este 
o armă bună» — astfel își 
lăuda produsul Herbert D. 
Doan, director general al 
Concernului chimic „Dow 
Chemical Co", — după mări
me, al patrulea concern chi
mic din S.U.A. Această „armă 
bună" teste un lichid gelatinos, 
format în proporție de 50 la 
sută din polistiren și cite 25 
la sută din benzină și benzol; 
ea este folosită în Vietnam sub 
denumirea de „Napalm B". '

Avioane de luptă ale forțe
lor aeriene ale S.U.A. trans
portă recipientele cu napalm 
pînă la cel mai izolat sat sud- 
vietnamez și le lansează în 
timpul unor zboruri razante.

Substanța inflamabilă este 
împrăștiată pe o rază de 100 
metri, se lipește de orice și ia 
foe producînd o temperatură 
de peste '2 000 grade Celsius. 
Ea nu poate fi stinsă.

Datele precise privind nu
mărul copiilor și femeilor 
vietnameze devenite victime 
ale napalmului nu sînt cunos
cute la Ministerul Apărării al 
S.U.A. Corespondenții de pre
să le evaluează la multe mii.

Singurul producător al a- 
cestei arme chimice este 
„Dow Chemical Co" din o- 
rașul Midland, statul Michigan, 
iar singurul consumator — 
Pentagonul din Washington.

Primii care s-au opus pro
ducției acestui lichid aducător 
de moarte au fost studenții 
americani. In ultimele 12 luni, 
în cadrul a circa 100 de adu
nări de protest, ei s-au ridicat 
împotriva prezenței în univer
sități a împuterniciților firmei 
„Dow Chemical" care selecțio
nau, din rîndul absolvenți
lor, noi cadre pentru concern. 
Prin afișe, pe care scria „Dow 
să nu ucidă" și „Dow arde co-

desfă-

57—56 ; Iugoslavia-Bulgaria
răsfoind

presa străină

La Roland Garros

A
Șl
de

început 
turneul 
dubluinternaționale deCampionatele tenis ale Franței, care se desfășoară în prezent pe terenurile Roland Garros din Paris, au continuat cu desfășurarea primelor partide de dublu. în proba masculină, perechea Ion Țiriac-Ilie Năstase a întrecut cu 6—1, 6—0,6—1 cuplul N. Perry' (S.U.A.)-E. Zu- leta (Ecuador). Cel de-al doilea cuplu român, Petre Mărmureanu- Sever Dron, a pierdut cu 4—6, 2—6, 6—3, 6—8 în fața perechii iugoslave B. Iovanovici-Z. Franulovici.

• dio și telecomunicații, încălțăminte cotate pe țională.Și nu i vînd în ce s-au chiparea marilor întreprinderi industriale cu tehnica avansată, și pentru pregătirea profesională a celor ce o mînuiesc. La Taranto, de exemplu,

s

e
etc. sînt bine piața interna-a-de mirare,, vedere eforturile depus pentru e- marilor industriale

canizare mereu sporit. A- ceste realizări pe plan e- conomic restrîng sfera „umbrelor" pe care le constituie o serie de vechi probleme încă nerezolvate — dezechili- bruri de structură și regionale în. distribuirea beneficiilor dezvoltării e- conomice între diferitele categorii ale J populației, insuficienta folosire a for-

turi generale se desprind ' din prevederile planului de „programare" pînă în 1975. în limitele și la proporțiile corespunzătoare posibilităților țării se a- tacă probleme dintre cele mai diferite. Fabrica de automobilă „Alfa-sud", a cărei construcție începe la Pomigliano d'Arco, lîngă Napoli, va oferi de lucru la mii de oameni.
Confruntare. cu cerințele

progresului
CORESPONDENȚĂ DIN ROMA DE LA NICOLAE PUICEA

unde combinatul siderurgic, avînd o capacitate de milioane de tone de oțel, fontă și laminate realizează în inima sudului subdezvoltat al țării produse de înaltă calitate, automatizarea și programarea proceselor de producție sînt caracteristici ale muncii. Același lucru îl constați și a- tunci cînd vizitezi combinatul petrochimic de la Gela din Sicilia, Fiat-ul la Torino. Realizările a- griculturii sînt și ele legate de un grad de me-

ței de muncă, continuarea emigrărilor.Țară cu tradiții dintre cele mai avansate în artă și cultură, Italia trăiește astăzi momente de nouă afirmare în domeniul poeziei și sculpturii, al romanului, teatrului și cinematografiei. Răspîndirea culturii a devenit o preocupare largă. Eforturi serioase se depun și pentru creșterea rolului^ cetățenesc al femeii și tineretului, îndeosebi la sate.Italienii încearcă să scruteze și viitorul economiei lor, ale cărui trăsă-

Prin instalațiile de desalinizare a apei .de mare de la Bari, precum și prin cele mobile din regiunile însetate din sudul țării, se încearcă soluționarea u- nei alte probleme economice și sociale importante. Sînt relevate, de asemenea, ■voltare a portului Genova, unul din plămînii economiei maritime italiene, precum și sporirea investițiilor cu caracter public în sectoare de bază economice din această parte 
a țării.

pla'nul de dez-

Relațiile dintre Italia și România sînt constant ascendente. Aceasta își găsește confirmare dezvoltarea continuă contactelor dintre două țări, în dezvoltarea raporturilor economice, culturale, tehnico-științi- fice. In discuții cu reprezentanți ai cercurilor de afaceri se poate constata un viu interes față de posibilitățile ce le oferă potențialul economic în continuă dezvoltare al celor două țări pentru intensificarea colaborării reciproc avantajoase româ- no-italiene. Este,, dealtfel, știut că România găsește pe piața italiană procese tehnologice și ment modern, utile nomiei lași timp, numeroase mărfuri românești găsesc o bună piață în Italia. Up exemplu semnificativ în c.e privește evoluția favorabilă a relațiilor româno- italiene îl constituie schimbarea structurii exportului românesc în Italia, în care sporește simțitor ponderea produselor industriale. In cercurile de afaceri interesate este larg răspîndită opinia că sînt întrunite toate condițiile pentru dezvoltarea și în viitor a cooperării economice, tehnice și științifice dintre cele două țări, ceea ce corespunde interesului ambelor noastre popoare, intereselor progresului ți păcii.

îna cele

echipa- eco- i noastre. In ace- timp,

pii mici", ei au încercat să re
țină pe colegii lor de a se an
gaja la această întreprindere. 
Zadarnic. Dow a majorat sala
riile pentru noii ăngajați și a 
recrutat anul trecut 1 200 de 
tineri absolvenți, cu 200 mai 
mult decît în 1966.

Au mai pornit la lupta îm
potriva producției de napalm 
și asociații de femei din S.U.A. 
La New York și San Francisco, 
ele au declarat un boicot al 
unor produse ale firmei. La St. 
Louis, femeile au făcut un rug 
din produse ale concernului și 
le-au dat foc.

Fiindcă nici aceste acțiuni 
n-au avut nici un efect, iar 
vînzările concernului Dow au 
continuat să crească (în 1967 
— cu 5 la sută), adversarii na
palmului au pregătit o acțiu
ne de masă.

La începutul lunii mai, 300 
de demonstranți au sosit în lo
calitatea Midland, care are 
30 000 locuitori, pentru a ob
ține din partea adunării ge
nerale a acționarilor concer
nului, care tocmai erau în 
ședință, încetarea producției 
de napalm. Pe lîngă femei, 
la demonstrație au participat 
studenți, preoți, liber profe
sioniști și chiar acționari ai 
lui „Dow Chemical".

Directorul general și colabo
ratorii săi cei mai apropiați au 
știut să înfrunte și acest atac. 
Cînd John R. Ross, acționar al 
concernului și docent la renu
mitul Institut de tehnologie 
din Massachusetts, a cerut ca 
producția de napalm să fie 
sistată, președintele consiliu
lui de administrație, Cari 
Gerstacker, a respins cererea, 
referindu-se la un paragraf din 
statut.

Atunci a luat cuvîntul acțio
narul Daniel J. Bernstein din 
New York, care s-a referit la 
procesele criminalilor de răz
boi după cel de-al doilea război 
mondial. El a reamintit că di
rectorul unei firme din Frank
furt pe Main a fost condam
nat la 5 ani închisoare pentru 
că nu s-a opus ordinului lui 

I Hitler de a fabrica gazul toxie 
„Zykclon B“.

Și totuși: spre sfirșitul adu
nării generale, Gerstacker a 
comunicat hotărîrea : produc- - 
ția de napalm va continua".



EVENIMENTELE
DIN FRANȚA

CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

„ESTE INAMIISIBILĂ 

CONFUNDAREA AGRESORULUI
CU VICTIMA AGRESIUNII"
lin interviu al ministrului de externe al R. 0. Vietnam

După aproape o lună de puternice 
zguduiri sociale, Franfa a ajuns precipitat 
în pragul campaniei electorale. Data 
alegerilor a fost fixată. Campania elec
torală trebuie să înceapă în zilele urmă
toare. Lista candidafilor va fi prezen
tată în curînd. Conducerile diverselor 
partide elaborează tactica electorală, lis
tele de candidafi. Partidele de stînga au 
numeroase consultări, inclusiv cu cen
tralele sindicale pentru realizarea unui 
front comun al stîngii.

Observatorii politici acordă multă 
atenjie întîlnirilor care au avut loc vi
neri seara și sîmbătă la amiază între 
delegafiile Partidului Comunist Francez 
și Federafiei Stîngii Democrate și So
cialiste. Delegafiile au dezbătut pro
blema elaborării unei acțiuni comune în 
cursul viitoarei campanii electo
rale și a alegerilor din 23 și 
30 iunie. Sîmbătă după-amiază, la 
Paris a fost dat publicității un co
municat în care se anunță Că P. C. Fran
cez și F.S.D.S. au hotărît ca la primul 
tur de scrutin să propună candidați 
separați în toate circumscripțiile elec
torale, iar la cel de-al doilea tur de 
scrutin să-și unească forțele în jurul 
candidatului P.C.F. sau al F.S.D.S. care 
s-a plasat cel mai bine în primul tur 
de scrutin, astfel încît să poată fi în
vins candidatul guvernamental. P.C.F. 
și F.S.D.S. au anunțat, de asemenea, că 
în curînd va fi publicat un document 
comun cu privire la actualele probleme 
economice și sociale, document care va 
completa „Platforma program* elabo
rată de cele două organizații politice 
în luna februarie a.c.

Anunțarea imediată a ■ alegerilor, re
manierea guvernului, reluarea negocieri
lor în rifm accelerat dintre sindicate și 
patronat, cu unele concesii făcute de 
acesta, au creat în ultimele 48 de ore o 
atmosferă diferită față de zilele prece
dente. Principalele sectoare continuă să 
fie paralizate de greva generală. Dar 
în unele instituții și întreprinderi lucrul 
a început să fie reluat. S-a 
ajuns la un acord în cadrul negocierilor 
dintre sindicate și Societatea transpor
turilor pariziene și ministerul de resort.

Ca urmare a tratativelor dintre sin
dicate și administrația întreprinderilor de 
gaz și electricitate din întreaga Franță, 
revendicările greviștilor au fost satisfă
cute, astfel că în acest sector lucrul a 
fost reluat. Un succes asemănător au 
obținut greviștii de la uzinele de auto
mobile Peugeot.

Un comunicat al Comisiei administra
tive a C.G.T. (Confederația Generală a 
Muncii) arată că „începînd din 30 mai, 
discuțiile angajate pe scară națională cu 
organizațiile patronale au progresat sim
țitor, afară de cîteva dintre ele". In 
comunicat se spune : „Rezistența per
sistă în ce privește încheierea unor acor
duri concrete valabile, îndeosebi la ni
vel guvernamental, mai ales pentru 
anumite sectoare importante jucînd un

Azi alegeri 

prezidențiale 
în EcuadorQUITO 1 (Agerpres). — Azi, în Ecuador au loc alegeri prezidențiale. Doi foști președinți, Jose Ma- ria Velasco Ibarra și Camilo Ponce Enriquez sînt considerați ca principali pretendenți la fotoliul prezidențial.Velasco este liderul partidului Federația națională velascliistă, întemeiat de el cu 30 de hni în urmă, dar potrivit agenției Reuter se bucură și de sprijinul unor grupări politice de orientări din cele mai diferite. Celălalt candidat, Ponce, este sprijinit de partidul social-creștin, organizație politică creată de el în 1954 după scindarea partidului conservator.Alegerile se desfășoară în baza celei de-a 17-a constituții a Repu-, blicii Ecuador, promulgate anul trecut, care prevede alegeri prezidențiale directe din patru în patru ani.
I------------------------

LIBAN

Armata însărcinată 
cu menținerea ordiniiBEIRUT 1 (Agerpres). — Fostul președinte al Libanului, Camille Chamoun, a fost victima unui atentat, un tînăr trăgînd asupra lui mai multe focuri de pistol. La cîteva ore după atentat s-a anunțat că Chamoun este în afară de orice pericol.Cabinetul libanez, întrunit în ședință extraordinară, a încredințat menținerea ordinii forțelor armate, care, într-un comunicat radiodifuzat, au interzis orice demonstrații cu caracter politic și au instituit restricții de circulație în- cursul nopții. S-a hotărît, de asemenea, ca autorul atentatului, Habil Akkari, să fie judecat de cea mai înaltă instanță judecătorească libaneză — Consiliul juridic suprem, ale cărui hotărîri nu pot face obiectul unui apel. Akkari a fost transportat vineri noaptea de la sediul Partidului național liberal, unde a avut loc atentatul la închisoarea din Beirut. Ca urmare a măsurilor severe luate de autorități, la Beirut a revenit calmul.

rol determinant în viața economică a 
țării". Comisia administrativă a C.G.T. 
„împuternicește Biroul confederal să 
mențină contactele cu toate organiza
țiile sindicale muncitorești, studențești și 
din învățămînt, ca și cu reprezentanții 
partidelor de stînga, astfel ca hotărîriie 
în împrejurările actuale să fie luate de 
comun acord între toate formațiile sin
dicale și democratice".

Sindicatul național al învățămînfului 
de gradul al doilea „cheamă personalul 
de gradul al doilea să mențină și să 
întărească greva, să denunțe presiunile 
ce ar putea fi exercitate și să mani
feste cu fot mai multă forță voința lor 
de a vedea luate de urgență măsurile 
pe care le cere, cu elevii și părinții lor, 
pentru reînnoirea, democratizarea *și 
extinderea învățămînfului de gradul al 
doilea".

Pe de altă parte, un comunicat al 
Biroului confederal al C.F.D.T. (Confe
derația Franceză Democratică a Muncii) 
menționează că trebuie să fie rapid 
create condițiile pentru ca masele 
populare și studențești să manifeste, 
prin demonstrații puternice, dezapro
barea lor unarrimă față de declarațiile 
făcute la 30 mai de generalul de 
Gaulle. Comunicatul adaugă că, în acest 
scop, C.F.D.T. continuă în mod activ 
contactele sale cu celelalte organizații 
sindicale și cu U.N.E.F. (Uniunea Na
țională a Studenților din Franfa). Biroul 
confederal „cere organizațiilor sale să 
continue negocierile la toate eșaloa
nele unde se situează și să le sprijine 
cu fermitate, mai ales prin grevă și ocu
parea locurilor de muncă*.

Din inițiativa organizației studențești 
U.N.E.F., sîmbătă la amiază a avut loc 
pe bulevardele Parisului o mare demon
strație de protest față de hotărîriie re
cente adoptate de președintele 
de Gaulle. Demonstrația s-a desfășurat 
fără incidente.

In diferite orașe din Franța au loc 
manifestații ale partizanilor gaullismului. 
S-au semnalat ciocniri între acești de
monstranți și pichetele de greviști.

Totodată, s-a anunțat chemarea sub 
drapel a unor rezerviști din armată și 
jandarmerie. După cum se precizează 
într-un comunicat al Ministerului Arma
tei, „chemarea va privi un număr limi
tat de specialiști și tehnicieni indispen
sabili funcționării instalațiilor esențiale 
ale vieții economice". Decretul a intrat 
în vigoare imediat.

Tot sîmbătă a avut loc prima ședință 
a guvernului francez remaniat. Ședința, 
prezidată de generalul de Gaulle, a fost 
consacrată examinării situației econo
mice și sociale actuale. Ca urmare a 
cererii insistente a sindicatelor, guvernul 
a adoptat o hofărîre care prevede ma
jorarea salariului minim garantat, crește
rea generală cu 7 la sută a salariilor, 
începînd cu 1 iunie a.c. și o nouă creș
tere de 3 la sută începînd cu 1 oc
tombrie a.c., în funcție de posibilită
țile fiecărui sector industrial.

Intr-o declarație făcută de ministrul 
informațiilor se precizează că în ședința 
de sîmbătă guvernul francez a analizat 
și unele probleme legate de viitoarea 
reformă a învățămînfului universitar, 
precum și condițiile de organizare a a- 
propiafelor alegeri legislative.

★ROMA 1 (Agerpres). — Vineri după-amiază au avut loc la Roma, în fața ambasadei franceze, demonstrații ale studenților în semn de solidaritate cu lupta colegilor lor și a oamenilor muncii din Franța. între studenți și poliție s-au produs ciocniri violente soldate cu numeroși răniți. Poliția a arestat opt persoane. ,O demonstrație similară a avut loc vineri seara și la Milano.
★AMSTERDAM 1 (Agerpres). — Grupuri de. studenți și tineri muncitori au manifestat vineri seara în fața Consulatului general al Franței din Amsterdam, exprimîndu-și solidaritatea cu studenții și greviștii francezi. Nu au fost semnalate incidente.

Străzile orașelor japoneze au 
căpătat o altă înfățișare. Pre
tutindeni afișe. Campania elec
torală pentru alegerile din iu
lie, cînd urmează să fie desem
nați! circa jumătate din numă
rul membrilor Camerei Consi
lierilor (Camera superioară a 
Dietei japoneze), a început, 
practic, de cîteva zile. Deși des
chiderea sa oficială va avea loc 
abia la mijlocul lunii iunie, o 
susținută activitate se face încă 
de pe acum simțită în rîndul 
partidelor politice. Ea se ex
plică prin importanta deosebită 
a scrutinului, a cărui semnifi
cație depășește cu mult cadrul 
unei consultări electorale par
țiale. De rezultatele alegerilor 
va depinde, în mare măsură, 
soarta tratatului de securitate 
japono-american, care expiră în 
timpul mandatului viitoarei 
Camere a Consilierilor.. Depu
tății ce vor fi aleși acum sînt 
aceia care. în 1970, cînd urmea
ză ca tratatul să fie reexami
nat, să hotărască dacă va fi sau, 
nu prelungit. Guvernul, după' 
cum s-a mai anunțat, și-a ma
nifestat deschis intenția de a-l 
reînnoi.

Din luările de poziție de 
pînă acum a reieșit clar inten
ția principalelor partide anga
jate în luptă de a face din tra
tatul de securitate si din retro
cedarea Okinawei problemele 
centrale ale campaniei electo
rale. Partidul liberal-demo
crat. de guvernămînt (care prin 
cele 139 de mandate pe care le 
deține controlează în prezent 
Camera Consilierilor), apreciază 
că, atît campania electorală, cît 
și alegerile propriu-zise vor

Pe străzile principale ale Vienei s-a desfășurat vineri o demonstrație, la care 
au participat aproximativ 3 000 de tineri. Revendicările formulate de 
demonslranfi se referă la necesitatea democratizării învătămîntului și re

forma programului de învăfămînt.

CONGO (Brazzaville)

Președintele republicii 
a primit pe 

ambasadorul RomânieiBRAZZAVILLE 1 (Agerpres). — Președintele Republicii Congo- Brazzaville, Alphonse Massamba- Debat, a primit în audiență, la cerere, pe ambasadorul Republicii Socialiste România, Alexandru Tujon.Cu acest prilej a avut loc o convorbire în legătură cu apropiata vizită în România a președintelui A. Massamba-Debat. Convorbirea a decurs într-o atmosferă cordială.
AGENȚIILE DE PRESĂ

TRANSMIT:

în cadrul sesiunii de primă
vară a Consiliului economic 
și social au avut loc alegeri pentru comisiile funcționale ale acestui organ principal al O.N.U. România a fost aleasă în unanimitate în Comisia pentru situația femeilor. Această comisie are ca mandat promovarea de acțiuni în sprijinul asigurării drepturilor femeii de a participa la viața politică, economică și socială și în sprijinul dezvoltării cooperării internaționale.

în Paraguay a fost extinsă 
pentru încă 90 de zile starea 
de asediu, ca .o măsură împotriva acțiunilor așa-numitelor elemente „subversive".

Prezidiul Comitetului Exe
cutiv al Federației Sindicale 
Mondiale a adoptat la sesiunea, care a avut loc la Budapesta : „Declarația cu privire la convorbirile oficiale de la Paris dintre reprezentanții R.D. Vietnam și S.U.A.", „Chemare către oamenii muncii și sindicatele de pe toate continentele de a extinde ajutorul lor material și moral pentru poporul vietnamez", precum și o rezoluție cu privire la pregătirea și convocarea celei de-a 18-a sesiuni a Consiliului General al F.S.M.

Festivitățile din Tunisia. La 1 iunie, poporul tunisian a sărbătorit cea de-a 13-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Tunisia. Cu a- ceastă ocazie au avut loc în diferite guvernorate festivități, manifestații, reuniuni. Sîmbătă, la palatul Cartagina

constitui „o bătălie hotărîtoare". 
Partidele din opoziție, ca și 
partidul guvernamental s-au an- 
gajat. așadar, în această campa
nie. convinși că participă la o 
primă etapă, deosebit de impor
tantă. a luptei ce se va da în 
problema tratatului de secu
ritate în anul 1970.

O trecere în revistă a plat

CORESPONDENȚĂ DIN TOKIO 
DE LA FLOREA ȚUIU

formelor partidelor arată că a- 
cestea diferă în primul rînd a- 
tunci cînd este vorba de pro
blemele politice centrale — a- 
părarea tării și tratatul de secu
ritate. Partidul de guvernămînt 
și-a reafirmat poziția de men
ținere a alianței militare cu 
S.U.A., subliniind în același timp 
și necesitatea intensificării ac
țiunilor pentru retrocedarea cît

Vizita delegației 

române în TanzaniaDAR-ES-SALAAM 1 (Agerpres). — Delegația guvernamentală română condusă de Bujor Almă- șan, ministrul minelor, a fost primită de vicepreședintele republicii, Rashid Kawawa, cu care a a- vut un schimb de vederi privind dezvoltarea multilaterală a relațiilor dintre România și Tanzania. Vicepreședintele Kawawa a acceptat invitația ca o delegație guvernamentală tanzaniană să viziteze România.în timpul șederii în Tanzania, delegația română a avut convorbiri la ministerele economice. în cadrul discuțiilor au rezultat posibilități de cooperare ecorlomică bilaterală în diferite domenii. Ca urmare au fost semnate un acord comercial și unul de cooperare tehnico-științifică.

a avut loc o ceremonie în cadrul căreia șeful statului tunisian, președintele Habib Burghiba, a primit pe membrii guvernului și ai Biroului Politic al Partidului Socialist Desturian.
în cadrul acțiunilor de de

pistate a submarinului ato
mic „Scorpion" au intrat în funcțiune cele mai moderne echipamente de cercetare și observare. Comandamentul forțelor maritime destinate căutării submersibilului a declarat că cercetările vor continua încă 10 zile, această perioadă putînd fi prelungită, dacă se vor descoperi indicii privind existența navei pierdute.

Gustavo Machado, membru al Biroului politic al C.C. al P.C. din Venezuela, s-a pronunțat pentru crearea unui larg front al tuturor forțelor progresiste din țară.
Cabinetul japonez a hotărît vineri îmbunătățirea sistemului de înregistrare a radioactivității în porturile țării. Hotărîrea a fost luată în urma unei recomandări în acest sens prezentată de Comisia pentru energia atomică, pe baza concluziilor la care a- cesta a ajuns după investigarea cauzelor radioactivității sporite înregistrate în portul Sasebo în timpul vizitei submarinului american „Swordfish".
La invitația primului minis

tru al Danemarcei, între 10 și 13 iunie, Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, va face o vizită oficială în Danemarca. (Agenția P.A.P.)
Conducătorii marșului să

racilor au anunțat vineri extinderea acestei acțiuni în alte 15 orașe din Statele Unite.

v

mai urgentă a Okinawei. Progra
mul său include, de asemenea, 
..protejarea constituției existen
te", cu rezerva că ,.problema 
revizuirii ei să fie luată în con
siderare atunci cînd opinia pu
blică japoneză va manifesta in
teres în această direcție". A- 
ceastă din urmă mențiune vi
zează discuțiile tot mai frec

vente în ultima vreme în legă
tură cu problemele înarmării.

Partidul socialist a intrat în 
campanie cu lozinca indepen
dentei fată de „umbrela nu
cleară" americană, ceea ce im
plică abolirea tratatului de 
securitate, retrocedarea imediată 
a insulelor Ryukyu și păstrarea 
neutralității. El propune sus

HANOI 1 (Agerpres). — Intr-un fnterviu acordat agenției ungare de .presă M.T.I., Nguyen Dui Trinh, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministrul de externe al R.D. Vietnam, a declarat că ofensiva generală de anul acesta a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud a deschis o nouă pagină în lupta pentru eliberarea națională a poporului sud-vietnamez. Ea a provocat înfrîngeri de mari proporții pentru americani și marionetele lor. Nguyen Dui Trinh a subliniat că a- mericanii au fost nevoiți să adopte o tactică defensivă, retrăgîndu-și trupele din numeroase localități. între timp, pozițiile economice și de apărare ale nordului s-au consolidat permanent, acesta devenind în prezent o puternică și valoroasă ariergardă pentru frontul din sud. în a- fara luptei militare și politice, a continuat el, am intrat într-o luptă diplomatică aflată în prezent într-o nouă fază.Referindu-se la stadiul actual al convorbirilor de la Paris, Nguyen Dui Trinh a subliniat că trebuie a- preciat ca un indiciu ai înfrîngerii americane faptul că S.U.A. au fost nevoite să înceapă convorbiri ofi-

Noi îmbunătățiri aduse proiectului 
tratatului deNEW YORK 1 — Trimisul special Agerpres N. Ionescu transmite ^Vineri seara, în Comitetul politic al Adunării generale a O.N.U. au luat sfîrșit dezbaterile generale în legătură cu problema nepfoliferării armelor nucleare. în această ședință a fost prezentat oficial — de către copreședinții Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, U.R.S.S. și S.U.A. — un text revizuit al proiectului de tratat de neproliferare. Noul document conține o serie de modificări determinate de eforturile susținute ale majorității delegaților care au participat la dezbateri, îndreptate spre îmbunătățirea textului tratatului, astfel încît acesta să corespundă în mai mare măsură scopurilor pe care și le propune.Modificările aduse la proiectul de tratat se referă, printre altele, la problema măsurilor în direcția dezarmării, în legătură cu care, la paragraful preambular prin care se declara intenția statelor nucleare de a realiza la data cea mai curînd posibilă încetarea cursei înarmărilor nucleare, s-a adăugat sublinierea : „și de a proceda la măsuri efective în direcția dezarmării nucleare'*. De asemenea, a fost introdus în preambul un nou paragraf în legătură cu inadmisibilitatea amenințării cu forța sau recurgerea la forță împotriva altor state. Acest paragraf are următorul conținut : „reamintind că, în conformitate cu Carta Națiunilor Unite, statele trebuie să se abțină în relațiile lor internaționale de la a- menințarea cu forța sau folosirea ei împotriva integrității teritoriale sau independenței politice a oricărui stat sau în orice alt mod necorespunzător obiectivelor Națiunilor Unite și că stabilirea și menținerea păcii și securității internaționale trebuie să fie pro iovate în condițiile unei minime abateri a resurselor umane și economice ale lumii spre înarmări".Au fost aduse modificări și în conținutul articolelor referitoare la folosirea pașnică a energiei nucleare în sensul că părțile la tratat trebuie să faciliteze, și au dreptul să participe în modul cel mai larg cu putință la schimbul de echipament și materiale și informații științifice și tehnologice. Se atrage atenția, de a- semenea. asupra necesității luării în considerare a nevoilor regiunilor lumii aflate în curs de dezvoltare, în noua redactare, paragraful II al articolului 4 al proiectului de tratat are următorul conținut :„Toate părțile semnatare ale tratatului se angajează să înlesnească și au dreptul de a participa la cel mai larg schimb posibil de informații științifice și tehnice în vederea folosirii pașnice a energiei nucleare.Părțile semnatare ale tratatului, 

pendarea creșterii preturilor, 
devenită astăzi o serioasă pova
ră pentru oamenii muncii.

In afara abolirii tratatului de 
securitate și a retrocedării ime
diate a Okinawei, Partidul Co
munist din Japonia se pronunță 
pentru o Japonie independentă, 
neutră și pașnică, împotriva in
troducerii armelor nucleare pe 
teritoriul tării. La a șasea ple
nară a C.C, al P.C. din Japo
nia s-a subliniat necesitatea1 
luptei comune în această cam
panie electorală cu alte partide 
din opoziție pentru crearea încă 
de pe acum în parlament a con-.- 
dițiilor de abrogare a tratatu
lui de securitate japono-ameri
can. P.C. din Japonia se pro
nunță, de asemenea. împotriva 
politicii marilor monopoluri, a 
creșterii preturilor, pentru apă
rarea drepturilor vitale ale ma
selor muncitoare.

Anul acesta campania electo
rală se va desfășura în cea mai 
mare parte prin intermediul te
leviziunii. Este o acțiune fără 
precedent, la care s-a recurs da
torită slabei participări a popu
lației la mitingurile electorale, 
în special în orașele mari ca 
Tokio, Nagoya, Osaka, din cau
za traficului foarte intens, la 
mitinguri au participat, așa cum 
arată datele din ultimul timp, 
din ce în ce mai puțini alegă
tori.

Cu sau fără ajutorul televi
ziunii. opoziția își intensifică o- 
fensiva, iar liberal-democrații
încearcă să depășească acest 
moment hotărîtor pentru rămâ
nerea în continuare la putere. 
Răspunsul îl vor da însă, în 

I ultimă instanță, alegătorii.

ciale cu R. D. Vietnam. Americanii au luat loc la masa conferinței de la Paris, dar își continuă atitudinea fățarnică. urmărind să inducă în e- roare opinia publică mondială și să zădărnicească lupta justă de apărare a poporului vietnamez. S.U.A. refuză cu încfipățînare încetarea necondiționată a atacurilor aeriene și a tuturor celorlalte acte de război împotriva R.D. Vietnam. Americanii cer totodată un fel de reciprocitate și vorbesc de dezescaladare și concesii reciproce, ceea ce duce la o confundare inadmisibilă a agresorului cu victima agresiunii. în plus, ei au încercat să facă lumea să creadă că ar exista o serie de puncte comune în vederile S.U.A. și R.D. Vietnam. Harriman a mers chiar pînă la a declara că există cinci puncte asupra cărora pozițiile celor două părți coincid. Reprezentanții noștri au a- rătat că exact în aceste cinci puncte S.U.A. și R.D. Vietnam sînt într-un total și fundamental dezacord.între timp, S.U.A. și-au intensificat acțiunile de război în sud, bombardează teritoriul R.D. Vietnam între paralelele 17 și 20, comițînd crime împotriva populației din cele două părți ale Vietnamului.

în situația de a proceda astfel, vor colabora, totodată, contribuind separat sau împreună cu alte țări sau cu organizații internaționale la dezvoltarea ulterioară a aplicării energiei nucleare în scopuri pașnice, îndeosebi pe teritoriile statelor nepo- sesoare de arme nucleare, semnatare ale tratatului, luînd în considerare necesitățile regiunilor în dezvoltare din lume".Totodată, au fost aduse completări și la articolul 5 în legătură cu posibilitățile statelor neposesoare de arme nucleare de a beneficia de orice aplicații pașnice ale exploziilor nucleare. Acest articol are acum următoarea formulare : „Fiecare parte semnatară a acestui tratat se angajează să ia măsuri corespunzătoare pentru a asigura ca, în conformitate cu acest tratat, sub o supraveghere internațională corespunzătoare, să colaboreze pentru a asigura că avantajele potențiale de pe urma oricăror aplicații pașnice ale exploziilor nucleare vor fi puse la dispoziție, prin procedurile internaționale corespunzătoare statelor neposesoare de arme nucleare, semnatare ale prezentului tratat, pe o bază nediscriminatorie și că sarcina financiară a acestor părți pentru dispozitivele explozive folosite va fi cit mai redusă cu putință și va exclude orice sarcină financiară pentru cercetare și dezvoltare.Statele care nu posedă arme nucleare, părți la acest tratat, vor putea să obțină asemenea avantaje în urma unui acord sau unor acorduri internaționale speciale, prin intermediul unui organism internațional corespunzător, în care statele care nu posedă arme nucleare să fie reprezentate în mod adecvat. Tratativele cu privire la acest subiect vor începe cit mai curînd posibil după intrarea în vigoare a tratatului. Statele care nu posedă arme nucleare, părți ale acestui tratat, ar putea, de asemenea, să obțină astfel de avantaje, dacă ar dori, ca urmare a unor acorduri bilaterale". (Sublinierile reprezintă părțile noi introduse în noua versiune modificată a tratatului).In încheierea dezbaterilor generale au luat cuvîntul șefii delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A.Subliniind în intervenția sa „caracterul constructiv pe care l-au avut dezbaterile din comitet", V. Kuzne- țov, prim-locțiitor al. ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., a arătat că „intervențiile majorității co- vîrșitoare a delegațiilor au avut o caracteristică comună — năzuința exprimată clar de a se pune capăt răspîndirii armelor nucleare, de a se realiza pas cu pas încetarea cursei înarmărilor nucleare, de a se ajunge la acel moment cînd energia atomului va sluji exclusiv muncii pașnice a statelor. Acest mod de abordare a problemei corespunde intereselor fundamentale ale popoarelor, năzuin-

în diferite colțuri ale S.U.A. continuă acțiunile populației de culoare pentru respectarea drepturilor civile. în fotografie : aspect de la recentele manifestații de la Louisville soldate cu incidente între populație și poliție

Ministrul învățămijutului 
al României primit 

de președintele 
Republicii Chile

SANTIAGO DE CHILE 1 (Agerpres). — Cu prilejul călătoriei pe care a întreprins-o în Republica Chile, ministrul învățămîntului, Ștefan Bălan, a fost primit de președintele acestei țări, Eduardo Frei, căruia i-a transmis un mesaj de salut din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. în răspunsul său președintele Republicii Chile a mulțumit pentru mesajul transmis^ și a rugat pe ministrul român să prezinte aceleași urări și un cordial salut tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.în cinstea ministrului învățămîntului, Ștefan Bălan, președintele Eduardo Frei a oferit un ceai.Sîmbătă, Ștefan Bălan a sosit la Montevideo, într-o vizită oficială, la invitația doamnei Alba Roballo, ministrul culturii din Uruguay.

ței lor spre asigurarea păcii pe pă- mînt".Șeful delegației sovietice a declarat că după o examinare atentă a tuturor punctelor de vedere exprimate, a fost prezentat Comitetului un nou proiect de tratat care „este îmbogățit cu considerente și propuneri formulate în cursul dezbaterilor de reprezentanți a zeci de state".Explicînd modificările făcute documentului, V. Kuznețov a arătat că „numeroase delegații și-au exprimat dorința să fie reflectate legăturile între tratatul de neproliferare și Carta O.N.U.". De asemenea, el a subliniat că, în cadrul lucrărilor Comitetului, s-a cerut „să fie precizate mai clar acele posibilități reale pe care le oferă tratatul statelor nenucleare în domeniul folosirii pașnice a energiei nucleare". „în legătură cu aceasta — a adăugat vorbitorul — numeroase delegații au atras atenția cu deplin temei asupra interesului deosebit pe care îl reprezintă peritru țările în curs de dezvoltare folosirea energiei atomice în scopuri pașnice pentru accelerarea progresului lor e- conomic". Reprezentantul U.R.S.S. a arătat totodată că în cursul dezbaterilor a fost subliniată necesitatea „de a se arăta limpede că lucrurile nu se vor limita la încheierea tratatului de neproliferare, că aceasta trebuie să fie urmată de alte măsuri în domeniul dezarmării nucleare și încetării cursei înarmărilor, care vor duce lumea, pas cu pas, spre înfăptuirea dezarmării generale și totale".Ambasadorul Statelor Unite, Arthur Goldberg, și-a exprimat în intervenția sa „aprecierea pentru tonul serios și constructiv al dezbaterilor și pentru contribuțiile valoroase pe care le-au adus numeroase delegații".Arătînd că „în consultările avute ca și în dezbaterile generale au fost făcute sugestii de îmbunătățire, atît a proiectului de rezoluție, cit și a proiectului de tratat, în vederea creării condițiilor pentru sprijinirea și acceptarea nțai largă a tratatului", reprezentantul S.U.A. a declarat că a fost depus „un efort însemnat pentru a veni în întîmpinarea preocupărilor legitime ale mai multor membri". „Proiectul revizuit de rezoluție șl proiectul revizuit de tratat — a declarat el — sînt rezultatul unui larg efort de a se ajunge la un consens general acceptabil".Arthur Goldberg a subliniat, de asemenea, că „modificările făcute corespund celor trei scopuri majore pe care diferite delegații le-au scos în evidență atunci cînd și-au formulat sugestiile : întărirea prevederilor privind accesul la beneficiile folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice ; întărirea prevederilor tratatuluijîrin care se cere luarea unor măsuri prompte, în continuare, pentru oprirea cursei înarmărilor nucleare și limitarea arsenalurilor nucleare existente ; sporirea securității statelor semnatare prin reafirmarea principiilor Cartei O.N.U. privind inadmisibilitatea folosirii forței sau a amenințărilor cu folosirea forței în relațiile internaționale".Odată cu încheierea dezbaterilor generale, în perioada următoare lucrările Comitetului politic vor fi consacrate exprimării concrete a pozițiilor delegațiilor față de proiectul de rezoluție prin care se recomandă adoptarea tratatului.
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