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Soirea în Capitală a secretarului 
general al Mișcării Naționale a Revoluției, 

președintele Republicii Congo, 
Alphonse Massamba-Dâbat

IMPERATIVELE
DEMOCRAȚIEI COOPERATISTE
Șl DAUNELE NESOCOTIRII LOR

*
Aplicarea principiilor democrației 

cooperatiste care decurg din însăși 
natura cooperativei agricole — orga
nizație obștească, creată prin libera 
voință a membrilor ei și condusă de 
către aceștia — înseamnă, într-o 
exprimare sintetică, participarea lar
gă a țăranilor cooperatori la dezba
terea și rezolvarea tuturor proble
melor vieții și activității cooperati
vei, pe toate planurile, stimularea 
inițiativei lor creatoare. Respectarea 
exemplară a acestor cerințe, întări
rea democrației cooperatiste pe mă
sura dezvoltării și perfecționării re
lațiilor de producție socialiste la sate 
constituie o condiție esențială pen
tru consolidarea economico-organiza- 
torică a cooperativelor agricole, 
pentru înflorirea agriculturii noastre 
socialiste.

în lumina documentelor recentei 
plenare a C.C. al P.C.R. ne apare și 
mai evidentă necesitatea de a milita 
în continuare, cu consecvență, pentru 
perfecționarea democrației coopera
tiste, astfel încît fiecare dintre mem
brii cooperativelor agricole să parti
cipe activ la conducerea treburilor 
obștești, să-și manifeste din plin ap
titudinile, să aducă o contribuție sub
stanțială la întărirea economică a 
unităților din care fac parte și a 
agriculturii în ansamblul ei, la pro
pășirea întregii noastre societăți.

Ca organe de îndrumare și condu
cere a cooperativelor agricole, uniu
nile cooperatiste aduc o contribuție 
importantă la unirea eforturilor aces
tora, pe planul județelor și al întregii 
țări, în vederea dezvoltării agricul
turii cooperatiste, la antrenarea coo
peratorilor la dezbaterea și rezolva
rea problemelor sporirii producției și 
consolidării' economico-organizatorice 
ale unităților lor. Subliniind expe
riența valoroasă dobîndită în această 
privință, care trebuie dezvoltată . și 
aplicată larg în agricultura coopera- . 
tistă, nu se poate trece cu vederea 
faptul că uniunile cooperatiste din 
unele județe aduc o contribuție încă 
nesatisfăcătoare la întărirea demo
crației cooperatiste. Sînt cazuri cînd 
uniunile nu numai că nu militează 
cu consecvență pentru ca în toate 
cooperativele agricole pe care le în
drumă să se creeze condițiile nece
sare pentru manifestarea din plin a 
inițiativei creatoare a maselor, pen
tru respectarea cu rigurozitate, de 
către toți cooperatorii — indiferent 
de funcția pe care o au — a preve
derilor statutare. Conducerile uniu
nilor Hunedoara, Ilfov, Bihor, bună 
oară, n-au acționat cu operativitate 
pentru a se pune capăt abaterilor 
de la normele statutare ce s-au 
n?'X<ifestat în unele cooperative și 
trăre le-au fost sesizate de un mare 
bumăr de țărani cooperatori. Este 
adevărat, pînă la urmă, aceste pro
bleme au fost rezolvate, dar numai 
după ce țăranii cooperatori au ajuns 
la Uniunea Națională.

Au fost șl cazuri cînd chiar unii 
activiști ai uniunilor au favorizat 
sau au încălcat ei înșiși, în relațiile 
cu cooperativele, normele legale, 
principiile democrației cooperatiste.

Gheorghe ROȘU 
prim-vicepreședinte al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole 

de Producție

Astfel, uneori, s-a încercat, sub o 
formă sau alta, să se determine adu
nările generale să aleagă în orga
nele de conducere elemente care nu 
se bucurau de stima și încrederea 
maselor. In unele locuri — la coope
rativa agricolă din Salcia, județul 
Buzău, de exemplu, unde s-a sem
nalat o astfel de încercare, adunarea 
generală nu a admis o asemenea în
călcare a democrației cooperatiste, 
alegînd în conducere cadre cunoscu
te, apreciate de marea masă a ță
ranilor cooperatori pentru calitățile

lor profesionale și morale, pentru 
aptitudinile lor de buni gospodari. 
Manifestările de încălcări ale de
mocrației cooperatiste concretizate 
în asemenea practici intolerabile, 
trebuie combătute cu toată seriozi
tatea, eliminate cu desăvîrșire din 
activitatea uniunilor cooperatiste, a 
cadrelor sale ca și a altor organe 
care au relații cu cooperativele a- 
gricole.

Statutul cooperativelor agricole de 
producție precizează cît se poate de 
clar că în sistemul de conducere a 
cooperativelor agricole de produc
ție, adunarea generală este singura 
în măsură să dezbată și să hotărască 
în toate problemele vieții acestora. 
Desigur, acolo unde aceste adunări 
reprezintă, într-adevăr, forul suprem 
de conducere a întregii activități a

Explozii
tons
tractive
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Plecarea tovarășului
Emil Bodnaraș în HP. Ungară

Miercuri după-amiază, tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., în
soțit de tovarășul Dumitru Lazăr, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., a plecat la Budapesta 
unde, la invitația C.C. al P.M.S.U., 
va face o. vizită- de ^prietenie.

... P^re*... la.,aeropoi^ul Buă-.„. lui secti.ei . .externe . a A- al .i 
neaSa, au fost . prezCnți tovarășul P.M.S.U., precum și Dumitru • 
Paul Nioulescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
La sosirea la Budapesta, pe 

aeroport se aflau, în întîmpinare, 
Gaspar Sandor, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
Gyenes Andras, adjunct al șefii

Țurcuș, ambasadorul României 
la Budapesta, și membri ai am
basadei.

Din partea Ministerului

(Agerpres)

Directivele Plenarei
P.C.R. cu privire la dezvoltarea în- 
vățămîntului, din aprilie 1968, pre
văd ca în viitor numărul exame
nelor pentru studenți să fie limi
tat la șapte pe întregul an univer
sitar.

Ca măsură tranzitorie, pînă la 
punerea în aplicare a unor noi 
planuri de învățămînt și pentru a 
reduce numărul de' examene ce 
trebuie promovate în sesiunile de 
vară și toamnă, pentru anul uni-

versitar 1967/1968 se stabilesc ur
mătoarele măsuri:

La facultățile și secțiile unde nu
mărul de examene pentru între
gul an universitar este mai mare 
de opt, el se reduce la opt. In a- 
cest scop, facultățile vor stabili 
patru discipline la care prezenta
rea la examen este obligatorie pen
tru toți studenții. Din restul dis
ciplinelor, studenții se pot prezen
ta la examen la alegere, astfel ca 
să promoveze în total opt exa
mene. (Agerpres)

Drumul șerpuit, mereu ascuns ' 
sub umeri de stîncă ori strea- ■ 
șină de codru, spectaculos în • 
desfășurarea lui tocmai prin al- ' 
ternanța spontan-nervoasă de ' 
imagini, de la creasta sură a ' 
Gutîiului la cadrul strimt de . 
verde închis, te poartă spre 
Baia Mare, orașul mineritului ■ 
de sub Dealul Florilor.

Un scurt popas, mai jos de . 
Izvorul lui Pintea, mi-a dez- • 
văluit prima culoare a explo- • 
ziei, de un violet spălăcit, ima
ginea andezitului în rostogoli- ; 
rea lui îndrăcită. Si nu știu e- . 
xact ce anume, intensitatea e- 
coului ori simpla curiozitate, 
m-au- făcut martorul prăbușirii ' 
în tdnuri surde a unui colț de ; 
munte — mai precis peste 70 000 
de tone piatră, cantitate îndes- . 
tulătoare pentru cei 20 de ki- ■ 
lometri în lucru. Si, pentru pri- • 
ma oară, explozia nu am aso- ’ 
ciat-o unor atribute destructive. , 
dimpotrivă, am înțeles-o legată

, de forța mîinilor, de inteligenta • 
. celor ce-i pregătiseră materna- '
• tic împlinirea.

Șeful de șantier, primul om • 
. pe care l-am cunoscut, cu ochii ■
• aprinși de neliniște, apropiin- '
■ du-se neîncrezător încă de lo- ; 

cui exploziei, îmi povesti în- ,
\ cîlcit: „Am început să ciocă- . 

nim zilnic, să perforăm, să < 
scormonim... dar piatră putină. ■ 
Atunci ne-am gîndit la minerii ’

• de la Suior. Auzisem că ei ex- . 
' ploatează muntele după tehnica ‘

carierelor de piatră, deci tre- '
■ buie să fie pricepuți. Le-am <
; cerut ajutorul... Am săpat o ga- ’ 
. Ierte în'■••formă -de vlrit ••„

dotiă vagoane de trotil și re- < 
zultatul se vede... acum tona de < 
piatră ne costă doi lei nu pa- . 
truzeci ca înainte". -

Revăd, refăcută imaginar, o ■ 
explozie similară, diferită doar ' 
prin culoarea brună, petrecută 
cu cîteva luni în urmă în ga-. • 
leriile, unice în felul lor. din ; 
vîrful Cremenea. Aceiași au- . 
toriartificierul loan Nufărea- ■ 
nu, cel cu sprîncenele mereu 
înălbite de praful pietrei, mai- . 
strul Augustin Danciu și alții. ' 
Ei au o viață aparte, coboară 
în adînc pe verticala filonului . 
mineral orînduit ca o foaie de • 
hîrtie între pereții de piatră, 
doborînd muntele fără să se • 
despartă o clipă de arderea zi- ' 
lei. Și muntele cedează de la o <

Ion IUGA
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Un material uman recuperat
în fata porților vieții

9 I 9 9

O clasă. în bănci, trei
zeci si patru de adolescenți. 
N-au încă 15 ani. Dar sînt, 
așa cum ne informează ho- 
tărîrile judecătorești, mi
nori infractori. Unul a fu
rat, altul — sătul de cer
turile dintre părinți — și-a 
luat lumea în cap, a vaga
bondat, apoi s-a pus pe 
șterpelit ș.a.m.d. Le cer 
să-mi răspundă în scris la 
întrebarea: „Ce vrei să 
devii în viață?"

Eu aș vrea să devin me- 
canio de vapor, fiindcă me
seria asta-mi place. Mie-mi 
place să cutreier toate o- 
rașele în lung și lat, să 
mă plimb pe Dunăre. 
(Trofim V.).

Eu aș vrea să urmez mai 
departe școala, iar apoi să 
fao școala de lăcătușerie. 
Că fără carte și fără me
serie nu poți să trăiești. 
(R. Tudor).

Pentru ca să mănînc o 
pîine cinstită eu trebuie să 
învăț. (Petre N.).

Aș vrea să ajung frizer, 
fiindcă îmi place foarte 
mult meseria asta (Nasta I.).

Vise. Speranțe. Căci și 
„cei de la corecție" au o- 
biceiul de a visa si spera, 
iar în viselerior se văd nu 
în afara societății, ci în- 
lăuntrul ei. Iar profesorii, 
maiștrii, educatorii Institu
telor de reeducare, por
nind de la cunoașterea a- 
cestor năzuințe, desfășoară 
o susținută activitate in- 
structiv-educativă pentru 
a-1 ajuta să și le poată îm
plini. Le sădesc în suflet 
floarea încrederii în fami-

i

ancheta socială de Haralamb ZINCĂ

lie, în oameni, în munca 
cinstită, în societate.

...Și bate în viata aces
tor tineri un ceas al îm
plinirilor. Au absolvit ulti
ma clasă. Li s-au înmînat 
certificate de calificare. 
Porțile institutului li se 
deschid și, despovărați de 
hotărîrile judecătorești, 
pornesc încrezători întru 
întîmpinarea viitorului. Pe 
unii îi așteaptă familiile, 
pe alții — nimeni. încep 
astfel a trăi procesul com
plex al reintegrării în fa
milie și societate. Acestui 
moment, cu implicații atît 
de hotărîtoare în viata 
foștilor minori infractori. îi 
este consacrată ancheta de 
fată.

★
Sînt stabilite cu rigu

rozitate relațiile între Di
recția generală a forțe
lor de muncă si Serviciul 
de educare a minorilor, cu 
privire la repartizarea în 
cîmpul muncii a foștilor e- 
levi ai Institutelor de ree
ducare ; se înțelege, în ra
port cu gradul lor de pre
gătire intelectuală, profe
sională, cu domiciliul pă
rinților. Institutele se a- 
dresează Oficiilor județene 
de recrutare si repartizare 
a forțelor de muncă, a- 
nunțîndu-le cu 45 de zile

înainte eliberarea unor 
minori și oferindu-le da
tele necesare încadrării lor 
în muncă. în condițiile cele 
mai potrivite. Deci, un 
termen generos.

Atrăgînd atenția asupra 
acestui aspect al legii, aș 
îndrăzni să afirm că în pro
cesul recuperării depline a 
tînărului vinovat în trecut 
de săvîrșirea unor infrac
țiuni, Oficiul de repartizare 
a brațelor de muncă deține 
— bineînțeles, după Insti
tutul de reeducare — un 
rol nu mai puțin important. 
Pus în situația de a rezol
va cazul unui asemenea tî- 
năr, funcționarul va înde
plini nu numai o simplă 
îndatorire de serviciu, ci și 
un act profund educativ cu 
consecințe etice și sociale 
mari. Funcționarul de la 
ghișeul Oficiului este cel 
chemat să reînnoade exis
tenta minorului de cea a 
colectivității. Iar ' operația 
aceasta se cere efectuată 
cu acurateța.

— Oficiile județene de 
repartizare a forțelor de 
muncă, cît și cele ale sec
toarelor municipiului Bucu
rești acordă, în general, 
o deosebită atenție plasării 
în muncă a foștilor noștri 
elevi — ne spune prof. 
CONSTANTIN IACOVI- 
ȘAC, șeful Direcției edii- 
cație-minori din cadrul

M.A.I. Se ține seama de 
dorințele tinerilor, iar a- 
tunci cînd aceștia refuză 
încadrarea, cei de la Oficiu 
se deplasează la domiciliul 
lor, desfășurînd o adevărată 
muncă educativă. în unele 
cazuri însă mai apar anu
mite greutăți birocratice și, 
mai cu seamă, o anumită 
mentalitate. Nu o dată fos
tului minor infractor îi este 
dat să audă exclamația : 
„Au venit vagabonzii de la 
corecție". Destul, firește, să 
redeschidă o rană sufle
tească.

Așadar, ni se relevă o 
mentalitate care, din pă
cate, nu se limitează la o 
simplă exclamație ! Să 
luăm un ăxemplu : 45 de 
zile legale ar fi avut la in
denting Oficiul din Tg. 
Neamț să rezolve (prin per
soana tov. Mihai Armenia) 
situația tînărului .Dumitru 
M. pe care Institutul de 
reeducare de la Păltiniș l-a 
calificat în profesiunea de 
lăcătuș mecanic întreținere 
și reparații universale. lata 
însă că numai după 11 zile 
de la primirea adresei din 
Păltiniș, Oficiul expediază 
următorul răspuns : „Pe 
raza orașului și a raionului 
Tg. Neamț nu sînt posibili
tăți de o repartizare a lui 
(a lui D.M. — n.a.) în 
muncă, în post de lăcătuș 
mecanic de întreținere și

reparații universale, întru- 
cît raionul nostru are un 
specific forestier și agri
col". După această motiva
re — de unde pînă unde un 
raion agricol și forestier nu 
ar avea nevoie de lăcătuși? 
— urmează o propunere 
de-a dreptul absurdă : „Vă 
rugăm să binevoiți a repar
tiza pe tov. Dumitru M. la 
I.C.M.S.-Galați sau în alte 
orașe cu obiective indus
triale unde ar putea de
veni util societății. Pe raza 
orașului și a raionului nos
tru nu poate fi repartizat 
nici în muncă necalificată, 
tot din lipsa posibilităților 
de repartizare" (nr. 1335— 
31.XI.19S7).

Deci, la Galati cu „vaga- 
bondu’" ! sau oriunde în 
altă parte, numai în orașul 
său natal, nu. De ce oare? 
Așa cum e și firesc, ne-am 
întrebat : de ce oare n-a 
avut răbdare Oficiul să 
folosească, în vederea gă
sirii unui loc de muncă 
destinat lui D. M., întregul 
termen de rezolvare pre
văzut de lege ? Nu cumva 
în această grabă găsim în
suși răspunsul ?

Ce simplu este să te des
cotorosești de „probleme" ! 
Ani de zile, Florea D., or
fan de ambii părinți, și-a 
găsit adăpost într-un Insti
tut de reeducare ; a absol
vit școala generală, s-a ca- 
Fficat în profesiunea de 
tapiter. După toată această 
investiție socială, Oficiul 
din județul Buzău i-a re-

(Contiriuare în pag. a IV-a)

Răspunzînd invitației secretaru
lui general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, miercuri la 
amiază a sosit în Capitală, într-o 
vizită oficială, secretarul general al 
Mișcării Naționale a Revoluției, 
președintele Republicii Congo, 
Alphonse Massamba-Debat

Oaspetele este însoțit de Julien 
Boukambou, membru al Biroului 
Politic al M.N.R. și secretar admi
nistrativ al C.C. al M.N.R., Antoine 
Maboungou Mbimba, membru al 
C.C. al M.N.R., Georgette Bouanga, 
președinta Uniunii Revoluționare 
a femeilor congoleze, Nicolas 
Mondjo, ministrul afacerilor ex
terne, însărcinat cu problemele 
cooperării, aviației și . turismului, 
Aime Matsika, ministrul comerțu
lui, industriei și statisticii, Augus
tin Poignet, secretar de stat al A- 
părării Naționale.

Cu același avion au sosit consi
lieri, funcționari de stat și ziariști 
congolezi.

La ora 13,40, avionul oficial, es
cortat de la intrarea în spațiul ae
rian al României de avioane cu 
reacție ale forțelor noastre armate, 
aterizează pe aeroportul Băneasa. 
Pavilioanele aeroportului sînt pa
voazate cu drapelele de stat ale ce
lor două țări. Pe mari pancarde 
sînt înscrise urările: „Bun venit 
secretarului general al Mișcării 
Naționale a Revoluției, Alphonse 
Massamba-Debat, președintele Re
publicii Congo" și „Trăiască priete
nia dintre popoarele Republicii So
cialiste România și Republicii 
Congo".

La coborîrea din avion, secretarul 
general al Mișcării Naționale a Re-

La sosire, pe aeroportul Bâneasa

voluției, președintele Republicii 
Congo, Alphonse Massamba-Debat, 
este salutat cordial de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, și Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri.

Pe aeroport sînt veniți în întîm
pinare tovarășii Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., primarul 
general al municipiului București, 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Peterfi, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, George 
Macoveșcu, prim-adjunct al minis
trului., afacerilor , jexțern^, membri.

ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri supe
riori, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, ziariști 
români și corespondenți ai presei 
străine. .

Sînt de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București.

Numeroși bucureșteni, veniți la 
aeroport pentru a aduce oaspeți
lor urarea poporului român, de 
„bun sosit", salută cu căldură flu- 
turînd stegulețe și buchete de flori.

Comandantul gărzii de onoare 
prezintă onorul. In timp ce se into
nează imnurile de stat ale celor

(Continuare în pag. ra V-a)

Întîlnire protocolară
Miercuri la amiază, la Palatul 

Consiliului de Stat, a avut loc o 
întîlnire protocolară între secreta
rul general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat. 
Nicolae Ceaușescu, și secretarul 
general al Mișcării Naționale a 
Revoluției, președintele Republicii 
Congo, Alphonse Massamba-De
bat

La sosirea oaspetelui, o gardă 
militară a prezentat onorul.

La' întrevedere au participat Ion 
Gheorghe Maurer, Mihai Dalea, 
Ștefan Peterfi, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Vasile Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
George Macoveșcu, prim-adjunct al

ministrului afacerilor externe, șl 
Alexandru Tujon, ambasadorul 
României în Republica Congo.

Au luat parte Julien Boukambou, 
membru al Biroului Politic al 
M.N.R. și secretar administrativ al 
C.C. al M.N.R., Antoine Maboun
gou Mbimba, membru al C.C. al 
M.N.R., Nicolas Mondjo, ministrul 
afacerilor externe, însărcinat cu 
problemele cooperării, aviației șl 
turismului, Aime Matsika, minis
trul comerțului, industriei și sta
tisticii, Augustin- Poignet, secretar 
de stat al Apărării Naționale.

Intîlnirea protocolară s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

DEJUN OFICIAL
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Voitec, 
Dumitru Popa, Mihai Dalea, Ște
fan Peterfi, Vasile Vlad, George 
Macoveșcu, Alexandru Tujon, 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai Con
siliului de Stat, miniștri, conducă
tori de instituții centrale și organi
zații obștești, generali.

Au participat Julien Boukambou, 
Antoine Maboungou Mbimba, Geor
gette Bouanga, Nicolas Mondjo,

Secretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, a o- 
ferit miercuri un dejun oficial în 
onoarea secretarului general al 
Mișcării Naționale a Revoluției, 
președintele Republicii Congo, 
Alphonse Massamba-Debat.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Chivu Stoica,

Toastul președintelui 

Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe președinte,
Stimați oaspeți,

Vizita pe care o întreprindeți în Republica Socialistă 
România este o expresie a legăturilor de prietenie din
tre popoarele noastre, a năzuinței lor comune de .a-și 
aduce contribuția la cauza păcii și cooperării interna
ționale.

Primirea călduroasă pe care v-a făcut-o populația 
orașului București astăzi reprezintă o expresie a soli
darității frățești cu lupta poporului congolez, cu lupta 
popoarelor africane, pentru independență, pentru' dez
voltare economică și socială, pentru progres.

Doresc șă relev, cu acest prilej, că în țara noastră 
sînt cunoscute și se bucură de o caldă simpatie efortu
rile poporului Republicii Congo pentru dezvoltarea 
economică și politică de sine stătătoare, aspirațiile lui 
de progres social și bunăstare.

Constatăm cu satisfacție că între Republica Socialistă 
România și Republica Congo se lărgesc relațiile de 
colaborare pe baza stimei și bunei înțelegeri, a avan
tajului reciproc. Realizările pe ‘care le obțin țările 
noastre pe calea dezvoltării economice și sociale, do
rința lor sinceră de a extinde schimburile bilaterale 
creează, după părerea noastră, posibilități sporite pen
tru colaborarea în domeniul economic, tehnic și cultu
ral. Fără îndoială că în cadrul întîlnirilor și convorbiri
lor pe care le vom avea cu ocazia vizitei dumnea
voastră vom conveni împreună asupra modalităților 
de a pune în valoare aceste posibilități, în interesul 
ambelor noastre popoare.

Consacrîndu-și întreaga energie creatoare edificării

(Continuare în pag. a V-a)

Aimă Matsika, Augustin Poignet șl 
celelalte persoane oficiale congo
leze.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prieteneas
că, Nicolae Ceaușescu și Alphonse 
Massamba-Debat au rostit toas
turi.

(Agerpres)

Toastul președintelui 

Alphonse Massamba-Debat
Tovarășe secretar general,
Tovarăși membri ai Comitetului Central,
Tovarăși,
Întîlnirea noastră de astăzi trebuie înțeleasă ca un 

fapt de o importanță istorică, excepțională, care îmi 
oferă prilejul foarte plăcut de a transmite Partidului 
Comunist Român, poporului român prieten și guvernu
lui său, salutul călduros al militanților Mișcării Na
ționale a Revoluției, al poporului congolez și al gu
vernului său.

Salutăm faptul că primele noastre contacte, care au 
permis să se pună bazele unei prietenii sincere șl 
spontane între cele două popoare ale noastre, marchează 
totodată punctul de plecare al unei colaborări rodnice, 
concretizată prin fericitul eveniment de azi. Iată de ce, 
delegația mea și eu însumi, punem cel mai mare preț 
pe schimburile de vedere care se vor putea desfășura 
aici cu privire la experiența partidelor noastre, la 
perspectivele viitoarei noastre colaborări și ale situației 
internaționale. Voința noastră de a acționa pentru 
traducerea în viață a acelorași idealuri și mai cu 
seamă faptul că popoarele noastre, într-o anumită 
epocă a istoriei lor, au suferit asuprirea feudală și 
imperialistă, constituie temelia necesară pentru o în
țelegere solidă la care partidul meu, Mișcarea Națională 
a Revoluției, subscrie din toată inima.

Printre evenimentele care au marcat istoria țării 
noastre există unul care, în ochii noștri, apare ca cel 
mai important, cel care a impresionat cel mai mult 
opinia publică mondială în cursul ultimilor cinci ani i 
revoluția noastră din zilele de 13. 14 și 15 august 1963, 
despre care aș dori să vorbesc. în cursul acelor zile 
istorice, poporul congolez, mobilizat cu energie, a 
zdruncinat și răsturnat pentru totdeauna regimul 
neocolonialist reprezentat de un grup de indivizi mal

(Continuare în pag, a V-a)
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PeregrinaO funcție
de mare răspundere

ale orașului
secretar general al Comitetului pentru problemele administrației locale

în administrația

care urmează a fi 
consiliului popular sau 
lui executiv. Pentru asigu: 
eficientei acestei metode de i

| FAPTUL
[DIVERS
| 43 de ani la J catedră

pe arterele 
comerciale

I
I
I

A venit, deci, și vremea... Clo
poțelul a sunat pentru ultima 
oară. Venerabilul învățător Ioh 
N. Iancu și-a petrecut 40 de 
ani nunfai la școala din comuna 
Arțari, județul Ilfov. Patru de
cenii în aceeași comună ! A ri
dicat. din abecedar, generație 
după generație, cu pasiune de 
dascăl și cetățean. Acum a ieșit 
la pensie. Mulțumim, tovarășe 
învățător I

Dr. Dumitru HOLT

I
I
I
I
I
I
I
I

Trăiește... clandestin. Cum 7 
Veți vedea. Mihalache Cazan din 
comuna Cîrjd (Vaslui) în vîrstă 
de 79 de ani are nevoie de un 
duplicat după certificatul de 
naștere pe care l-a pierdut. Alt
fel nu-și poate întocmi dosarul 
de pensionare. Fiind născut în 
comuna Tuțcani, (același județ), 
a cerut de trei ori eliberarea 
actului care îi este necesar. Răs
punsul 7 Nu se găsește înscris în 
arhivele comunei. Recent, s-a a- 
dresat Tribunalului municipal 
Bîrlad, ca pe baza buletinului 
de identitate și a depoziției mar
torilor să se ateste oficial că 
...s-a născut. Dar nici aici nu 
s-a găsit o rezolvare. Omul tră
iește (totuși I) de 79 de ani și 
n-o poate dovedi. L-am văzut în 
carne și oase. Dar dacă n-are 
acte... parcă poți să 
Pînă una alta, certă 
birocrația care, slavă 
nu se vaită de acte !

fii sigur ? 
este doar 
domnului,
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consiliilor populare municipale, oră
șenești și comunale în problemele de 
resort, de care la aceste organe, asa 
cum am văzut mai sus, răspund di
rect secretarii acestora.

In îndeplinirea multiplelor îndato
riri ce le revin, este esențial, după 
părerea noastră, ca flecare secretar 
să se preocupe permanent de crește
rea continuă a nivelului său cultu
ral și ideologic, de perfecționarea 
neîncetată a calificării sale profesio
nale. știut fiind că numai astfel va 
putea avea un orizont mai larg asu
pra tuturor problemelor pe care le 
ridică construcția socialistă în gene
ral, ca și asupra problemelor de in
teres local. In felul acesta, contribu
ția secretarului la îmbunătățirea de 
ansamblu a stilului și metodelor de 
muncă ale organelor locale ale ad
ministrației de stat, a aparatului a- 
cestora și a organelor subordonate 
va avea o eficientă sporită, ceea ce 
va conduce la rezolvarea calitativ 
superioară a problemelor ce urmează 
a fi reglementate sau care necesită 
a face obiectul unor analize.

Totodată, nu este mai puțin im
portant ca secretarii să nu fie supra- 
încărcați cu activități și probleme 
care nu au contingență cu pregăti
rea și specialitatea lor, pentru a nu 
fi astfel sustras! de la buna organi
zare a muncii personale si a apara
tului din sectoarele de care răspund. 
Evitînd supraîncărcarea cu sarcini 
a secretarilor, comitetele executive 
ale consiliilor populare le vor asigura 
acestora posibilitatea sporirii eficien
tei muncii în domeniul îndrumării, 
controlului și rezolvării directe a 
problemelor, ceea ce va avea, în ul
timă instanță, efecte pozitive si asu
pra întregii activități a organelor lo
cale ale administrației de stat.

Prin specificul muncii, venind în 
contact direct cu cetățenii, secretarii 
trebuie să dea dovadă de respect și 
înțelegere fată de aceștia, iar în
treaga lor activitate trebuie să fie 
pătrunsă de grija față de om<- de 
spiritul răspunderii pentru respec
tarea legalității socialiste.

Participîrid la ședințele comitetu
lui executiv, cu vot consultativ, se
cretarii comitetelor executive contri
buie efectiv în organul colegial la 
dezbatereaunultilaterală a probleme
lor examinate, asigurînd și prin a- 
cest mijloc ca actele și celelalte mă
suri propuse a fi dezbătute si adop
tate să fie date cu respectarea si a- 
plicarea neabătută a legilor si a ce
lorlalte acte cu caracter normativ.

Din experiența de pînă acum se

Reproducem cîteva paragrafe din-
-o scrisoare sosită deunăzi pe 

adresa redacției: „Lipsindu-ne cu 
desăvîrșire specialitatea sau înclina
ția în arta de a face comerț, noi 
nu putem emite pretenția de a da 
sfaturi în acest domeniu, ne abți
nem chiar de la propuneri... Am dori, 
în schimb, din pură curiozitate ce
tățenească și, deopotrivă, din inte
res de cumpărători, să primim răs
punsuri cît mai clare la cîteva în
trebări : coordonatorii de drept ai 
comerțului ori, dacă ne e permis, 
membrii consiliului popular al mu
nicipiului București gîndesc oare că 
problema spațiilor comerciale din 
cartierele mai mărginașe a fost re
zolvată ? Dacă răspunsul este NU, 
atunci de ce se tărăgănează, de ani 
de zile, rezolvarea respectivei pro
bleme ? Gîndesc oare d-lor că este 
rațional, logic și, în definitiv, ren
tabil pentru comerț, ca zeci, poate 
sute de mii de cetățeni să aibă drept 
unică sursă de aprovizionare vechile 
piețe alimentare și magazinele din 
perimetrele mai centrale ale orașu
lui ? Că acest „exod" după cumpără
turi diurne, artificial creat, este pen
tru noi, cetățenii, o notă de... con
fort, iar pentru comerț o notă de... 
civilizație ?“ Semnează : un grup de 
locatari ai marelui cartier 
tean — Titan.

Lectura scrisorii de față 
adus în amintire alte scrisori cu 
conținut asemănător, sosite la re
dacție în anii trecuți. Ne-a readus 
în amintire și răspunsurile factori
lor competenți — răspunsuri ca trase 
la șapirograf: „Cunoaștem situația, 
vom lua neîntîrziat măsuri..." Au fost 
luate măsuri ? S-a reorganizat re
țeaua ? Nu prea. Peregrinarea cetățe
nilor dintr-un cartier în altul — 
după cumpărături — continuă. Ce fac
tori determină și mențin acest fe
nomen anticomercial ? Cel puțin trei: 
1) apariția cu mari întîrzieri — față 
de cerințe — a construcțiilor comer
ciale din cartierele noi; 2) rigidita
tea rețelei comerciale existente; 
3) exploatarea sub posibilități a ariei 
comerciale — în general. Vom co
menta, pe scurt, fiecare situație în 
parte.

De ce în cartierele noi apar, 'cu 
mari întîrzieri, obiectivele comer
ciale planificate și finanțate 7

în materie de tărăgănare a proiec
tării și a construcției de magazine 
în cartierele noi, serviciul tehnic din 
Direcția generală comercială ne-a pus 
la dispoziție cîteva exemple, conclu
dente. în cartierul Titan, proiectele 
de execuție pentru complexele co
merciale nr. 12 și 13 s-au definitivat 
abia după ce... locuințele au fost 
date în folosință ! în Bucureștii Noi, 
în Armata Poporului etc., construi
rea complexelor comerciale planifi
cate trenează de... doi ani.
Ce face Direcția generală comercială?

Ne răspunde directorul tehnic : „Ne 
interesăm de mersul lucrărilor, im
pulsionăm. Dar partenerii noștri ne 
servesc de fiecare dată... roiuri de 
explicații. De pildă: cînd magazinului 
trebuie să i se sape fundația, con
structorul justifică tărăgănarea prin 
lipsa brațelor de muncă necalificată... 
După ce, totuși, fundația e gata, lu
crarea se oprește pentru că nu sînt 
cofraje. Pînă se găsesc cofraje, vine 
toa'mna... Lucrarea se decalează pe 
anul viitor. Dacă pe parcurs mai apar 
și „scăpări", construirea magazine
lor se amînă și mai mult. O edifica
toare mostră de „scăpare" a pro- 
iectanților : au uitat să prevadă ar
mătura la un complex comercial ce 
urma să se construiască din... beton 
armat !

Convorbire cu cițiva arhitecți de la 
institutul ,,Proiect“-București :

— Dv. de ce credeți că se tărăgă
nează atît de mult... proiectarea șl 
construcția magazinelor ?

— Pentru că cei de la comerț lu
crează anapoda. Schimbă tot timpul 
profilul magazinelor, vin pe parcurs 
cu soluții noi, neprevăzute în temele 
inițiale. Comerțul singur își pune bețe 
în roate. In loc să prevadă, de Ia 
bun început, magazine ca lumea, 
umblă cu tot felul de improvizații, 
urîțesc orașul.

Pentru a fi mai convingători, ar- 
hitecții au exemplificat afirmațiile: 
unui complex comercial i s-a schim
bat tema de proiectare de 4—5 ori. 
Timp pierdut : 5 ani.

Ce poți să mai spui ? Constructorii 
„trag" de un magazin cîte doi ani, 
proiectanții uită să prevadă armă
turile în... betonul armat, iar Direcția 
generală comercială schimbă solu
țiile din mers și improvizează. Cită 
lipsă de disciplină, cîtă indolență 
față de realizarea unor bunuri de 
interes obștesc 1 întrebăm : consiliul 
popular a fost informat despre cro
nicele beteșuguri ale proiectanților 
și constructorilor ? I-a fost prezen
tat un calcul din care să reiasă 
daunele materiale provocate comer
țului de aceste practici antiecono- 
mice ?

Spuneam că o- altă cauză care 
duce la exodul cumpărătorilor, din- 
tr-un cartier al orașului în altul, 
se datorește rigidității rețelei co
merciale existente. în ce constă rigi
ditatea ? Rețeaua comercială este al
cătuită din magazine, din unități ale 
alimentației publice, amplasate pe 
străzile diverselor cartiere. Dar se 
știe, amplasarea, profilarea acestor 
unități au fost făcute cu foarte mulți 
ani în urmă. De atunci și pînă acum 
s-au schimbat multe. S-a înmulțit 
populația, s-a schimbat structura 
mărfurilor, au apărut alte preferințe, 
întrebarea este : profilul acestor 
unități mai răspunde actualelor ce
rințe ? Uneori da, alteori nu. în ca
zul în care „nu răspund" — ca 
trebuie, ce e firesc să se între
prindă ? Clar : magazinele să fie re
profilate, să se adapteze cerințelor 
de acum. Din păcate, puzderia direc
torilor de organizații și întreprin
deri comerciale, ajutoarele lor, spe
cialiștii, vreo cîteva sute la număr, 
ignorbază complet acest aspect co
mercial. S-a ajuns, chiar, la niște 
situații ridicole. în Piața Iancului, 
de pildă, sînt trei unități de alimen
tație publică lipite una de alta. în 
jurul acestui „complex" de restau
rante se află, ca o salbă, alte patru 
unități similare,. Șapte unități cm 
același profil pe o rază de o sută 
de metri ! Consecința : clienți puțini. 
Și cîtă nevoie ar fi, în acest cartier, 
de o mercerie, de o galanterie ! Dar 
nimeni nu cuteză să ia taurul de 
coarne, să dispună reprofilarea aces
tui ghem de prăvălii puțin rentabile. 
Directorii în culpă stau și așteaptă. 
Ce ? Să vină în acest sens vreo mă
sură de la „centrală", de undeva, de 
sus. Să fie puși la adăpost de orice 
răspundere.

Situația semnalată se repetă și în 
alte perimetre ale orașului. Ce fac 
cumpărătorii ? Pentru cele mai ne
însemnate articole de consum iau 
tramvaiul și pornesc spre centru, 
spre alte cartiere.

De cîte drumuri, de cîți nervi ar fl 
scutiți cumpărătorii dacă organi
zațiile comerciale ar ști sau ar vrea 
să exploateze la maximum spațiile 
comerciale existente. Am intrat, nu 
o dată, în măcelăria de pe Mihai 
Bravu (blocuri). E mare cît o sală 
de spectacole. Din toată această su
prafață doar cîțiva metri, servesc 
efectiv măcelăriei. Restul ? Loc pus
tiu. De ce nu s-ar cupla această mă
celărie cu o mezelărie ?

în zeci de magazine „Pîinea", sute 
de metri pătrați — nefolosiți.

Uneori organizațiile comerciale au 
încercat să mai întreprindă cîte ceva. 
Dar în aceste cazuri comerțul s-a iz
bit de vederea opacă a unor orga
nisme care n-au nici în clin nici în 
mînecă cu activitatea respectivă.

Funcționarii O.C.L. Alimentara, 
sectorul III, povesteau că organizația 
lor comercială a amenajat o vinărie 
de toată frumusețea. A rămas mult 
.spațiu liber. S-au gîndit să-1 folo
sească. Au așezat cîteva măsuțe, un 
aragaz. Au început să vîndă crenvurști 
și vin Ia pahar. Dar tocmai cînd lu
crurile mergeau mai bine, și-au fă
cut apariția organele de control : 
Sanepidul, pompierii, miliția. Au de
cretat : nu e voie să funcționeze așa 
ceva în Capitală ! E pericol de in
cendiu, de îmbolnăvire în masă ! Și 
din toată inițiativa nu s-a mai ales 
nimic. Tov. Toma Albuleț, directorul 
general al Direcției comerciale a Ca
pitalei, făcea haz de necaz de o altă 
întîmplare, aproape incredibilă. 
Pentru a folosi mai judicios un spa
țiu comercial, trebuia trasă o con
ductă din stradă într-o unitate. A- 
ceastă „grandioasă" lucrare n-a putut 
începe decît după ce s-au adunat 
pe o foaie de hîrtie. ...27 de semnă
turi ! Lucrarea a durat două săp- 
tămîni, iar colectarea semnăturilor.., 
18 luni. E stupid și ridicol.

Mobilitatea, receptivitatea la ce
rere, inițiativa sînt atribute proprii 
comerțului. E posibil și necesar ca 
organismele comerciale să dove
dească în fapt că dispun de aceste 
atribute. Grăbirea construcției noilor 
magazine, reorganizarea rețelei exis
tente și exploatarea ei în mod ra
țional sînt acțiuni care ar bara în 
mare parte „exodul" cumpărătorilor. 
In această direcție, comerțul bucu- 
reștean așteaptă un sprijin mai ac
tiv din partea consiliului popular al 
municipiului.

în condițiile noii organizări admi- 
njstrativ-teritorlale a țării, sarcina 
centrală care stă în fața consiliilor 
populare, a comitetelor lor executi
ve, a aparatului acestora și a orga
nelor locale de specialitate ale admi
nistrației de stat, este ridicarea efi
cienței întregii lor activități, întări
rea legăturii lor cu masele, sporirea 
grijii și solicitudinii pe care trebuie 
să le manifeste față de cerințele și ne
voile cetățenilor. De altfel, în aceas
tă direcție, pentru consiliile populare 
și comitetele lor executive sînt deo
sebit de prețioase indicațiile tovară
șului Nicolae Ceausescu, date la Con
sfătuirea de la C.C. al P.C.R. cu 
conducătorii organelor de partid și 
ai consiliilor populare județene: 
„Trebuie înțeles o dată că nu cetă
țenii sînt la dispoziția aparatului de 
stat și de partid, a funcționarilor, ci 
invers. Aparatul de partid, de stat, 
funcționarii sînt la dispoziția cetă
țenilor ; ei sînt puși pentru a răs
punde cerințelor populației". Consti
tuind un principiu de bază al orga
nizării ' ' ‘............
stat, această 
strînsă și permanentă legătură între 
aparatul de stat și populație.

Sarcinile de mare însemnătate și 
răspundere care revin comitetelor 
executive ale consiliilor populare în 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
organizării și perfecționării continue 
a întregii lor activități, inclusiv a 
aparatului și organelor locale de 
specialitate ale administrației de stat, 
le incumbă obligația soluționării 
competente a îndatoririlor lor, exi
genței și solicitudinii în satisfacerea 
nevoilor mereu crescînde, materiale 
și spirituale, ale celor ce muncesc.

După cum se cunoaște, în îmbună
tățirea continuă a activității admi
nistrației locale de stat, un rol im
portant îi revine secretarului comi
tetului executiv al consiliului popu
lar — funcționar cu muncă de răs
pundere. In calitatea pe care o are, 
secretarul comitetului executiv al 
consiliului popular este dator să ur
mărească permanent respectarea și 
aplicarea legilor statului de către 
organele locale ale administrației de 
stat, buna organizare și desfășurare 
a activității aparatului 
executiv, asigurarea 
coordonării și controlului activității 
din compartimentele de muncă re
partizate de organul respectiv.

Din cele cîteva sarcini succint e- 
numerate rezultă că secretarul co
mitetului executiv al consiliului 
popular județean, municipal, orășe- __ ,__ _
nesc și comunal are pe de o parte blemelor pe care le ridică adminis- 
dreptul și obligația de a veghea la 
respectarea legalității socialiste și de 
a asigura buna organizare a muncii 
aparatului 
pe de altă 
rirea de a

prezentate 
comitetu- 

irarea 
mun

că. secretarul comitetului exe
cutiv trebuie să atragă în mod sis
tematic si organizat un larg activ de 
specialiști din diferite sectoare de 
activitate, cunoscători ai problemelor 
și cu o bogată experiență practică. 
Totodată, secretarii au datoria de a 
asigura ca toate actele ce urmează a 
fi emise de organ să fie date în 
baza și cu aplicarea legilor și să ur
mărească ca ele să fie aduse la cu
noștința celor interesați, informînd 
periodic comitetul executiv al con
siliului popular asupra modului cum 
se aplică în practică măsurile luate. 

Secretarul comitetului executiv al 
consiliului popular are obligația de 
a-și aduce contribuția la pregătirea 
lucrărilor ce se supun dezbaterii 
consiliului popular și comitetului său 
executiv. în îndeplinirea acestei sar
cini el are datoria de a veghea și 

. coordona întreaga muncă de elabo
rare a materialelor de către specia
liștii anume desemnați, de a informa 
periodic președintele asupra stadiu
lui de elaborare a lucrărilor, precum 
și de a propune soluțiile cele mai co
respunzătoare pentru prezentarea 
lor în termenele .stabilite. De ase
menea, nu mai puțin importantă este 
și atribuția dată prin lege potrivit 
căreia secretarul semnează împre
ună cu președintele deciziile comi
tetului executiv.

în afara acestor atribuții enume
rate limitativ, care sînt îndeplinite 
de secretarii comitetelor executive 
ale consiliilor populare de toate ca
tegoriile. aceștia mai îndeplinesc șl 
o serie de atribuții specifice. în 
funcție de categoria organelor lo
cale ale administrației de stat.

La nivelul comunelor și orașelor, 
de exemplu, secretarii efectuează lu
crările de stare Civilă, actele nota
riale. urmăresc si execută lucrările 
privind aplicarea codului familiei, 
răspund de selecționarea și activita
tea pompierilor voluntari, conduc re
gistrul agricol. întocmesc diferite 
acte solicitate de cetățeni etc.

La nivelul județelor și al municl- r„ _______ ___  ____
piulul București, prin Direcțiile ad- desprinde concluzia deosebit de im-
ministrației locale de stat din struc-, portantă că secretarii ---- n—i-t—
tura cărora fac parte oficiul juridic. executive ale consiliilor 
serviciul de stare civilă, biroul de 
autoritate tutelară si asistentă 
cială și inspectorii 
secretarii efectuează 
controlul comitetelor

plinirea sarcinilor în sectoarele ce 
îi sînt repartizate de comitetul exe
cutiv, precum și de a rezolva opera
tiv și cu respectarea legilor toate 
problemele ce intră în competența 
sa. Dar activitatea pe care o desfă
șoară secretarul nu se limitează nu
mai la sarcinile enumerate mai sus, 
ci ea este mult mai largă și com
plexă. Se poate spune că îndeplini
rea cu succes și la timp a sarcini
lor încredințate secretarilor comite
telor executive ale consiliilor popu
lare este asigurată în primul rînd de 
criteriul de selecționare și promo
vare a acestor cadre, de condițiile 
de studii și stagiu prevăzute de ac
tele normative în vigoare pentru o- 
cuparea unor asemenea funcții, pre
cum și de modul lor de numire. La 
acestea se mai. adaugă și exigența 
care impune ca în această funcție 
de răspundere în administrația lo
cală de stat să fie numite numai 
cadre capabile, energice, cu spirit de 
inițiativă, cu o temeinică pregătire 
de specialitate și cu o viziune largă, 
atotcuprinzătoare, asupra probleme
lor de interes local.

Este cunoscut că întreaga activi
tate a secretarilor este condusă. în
drumată și coordonată de către co
mitetul executiv al consiliului popu
lar, respectiv de președinte sau loc
țiitorul acestuia. In rezolvarea sar
cinilor pe care le are, acesta colabo
rează cu vicepreședinții comitetului 
executiv al consiliului popular res
pectiv. Pentru activitatea desfășura
tă, secretarii sînt răspunzători atît 
în fata comitetului executiv respec
tiv, cît și în fața organului ierarhic 
superior care i-a numit.

Actuala structură organizatorică a 
aparatului comitetelor executive ale 
consiliilor populare, ca și a institu
țiilor executive și unităților locale 
de specialitate ale administrației de 
stat, dă posibilitate secretarilor de a 
imprima în rîndul funcționarilor un 
stil de muncă mai eficace și o- 
perativ, de a asigura creșterea răs
punderii lor în rezolvarea tuturor 
problemelor, precum și de a exercita 
o îndrumare directă și competentă 
asupra funcționarilor si sectoarelor 
de muncă repartizate.

în studierea și soluționarea pro- 
trația locală de stat, secretarii tre
buie să aibă în vedere realizarea u- 
nei colaborări strînse a tuturor fac
torilor. care să asigure elaborarea 
din timp a proiectelor de hotărîri 

decizii, precum si a măsurilor
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n

administrației noastre de 
indicație reclamă o

bucureș-

ne-a re-

la 
Pe

Așa cum v-am anunțat 
vreme, duminica 
principalele artere care străbat 
județele Argeș, Brașov. Buzău, 
Dîmbovița, Prahova, Ilfov, Ialo
mița. cît și pe raza municipiu
lui București, organele de mi
liție au întreprins o largă ac
țiune de control și dirijare a 
circulației. în ziua respectivă, 
s-au constatat 8 accidente c _ 
circulație soldate cu patru ră
niți și trei avarieri de autove
hicule. Au fost înregistrate, de 
asemenea, 12 tamponări ușoare. 
Foarte important : deși condu
cătorii auto au fost preveniți 
prin presă si radio, lucrătorii 
din formațiunile de circulație 
au depistat și sancționat 3 289 
de contravenient! 1 Principalele 
abateri : viteză excesivă — 310 
cazuri (cele mai frecvente) ; de
pășiri nereglementare — 270 ; 
neacordarea priorității — 220 ; 
defecțiuni tehnice — 215 ; con
ducere sub influența alcoolului 
— 120. Au fost reținute 12 per
mise de conducere și 32 certifi
cate de înmatriculare pentru 
defecțiuni tehnice. De remarcat 
că numeroși conducători auto 
și cetățeni și-au adus contribu
ția activă la acțiunea de dumi
nică, sesizînd organelor de mi
liție 509 abateri de la regulile 
de circulație.

trecută
comitetului 
îndrumării,

comitetelor 
______ ______________ populare, 
constienti de funcția de răspundere 
ce le-a fost încredințată, vor milita 
ca procesul de rezolvare a probleme
lor administrației locale de stat să 
fie cit mai simplu si eficace.

Medicului veterinar Eugen 
Neagu din comuna Bran i s-a 
adus o capră neagră. A fost 
găsită la Mălăești, în Bucegi, 
bolnavă de „caerunus cerebra- 
lis“. Adică era „căpiată" — 
cum se mai spune. Doctorul i-a 
făcut o intervenție chirurgicală 
pe creier, reușind să-i extragă 
punga cu larve. Se pare că o 
asemenea operație pe un animal 
sălbatic viu este unică în prac
tica specialiștilor. Și astfel, capra 
neagră (monument al naturii) a 
fost redată Carpaților

Fragilă
Fabrica de sticlă din Poiana 

Codrului (Satu Mare) folosește 
ca materie primă sticla pe care... 
ar trebui s-o livreze (în baza 
unor contracte ferme) Fabrica 
de geamuri din Tîrnăveni. Fur
nizorul însă își alege termenele 
de livrare după bunul plac, pro- 
vocînd goluri de producție în
treprinderii amintite. In loc 
să-și eșaloneze cantitățile de 
marfă pentru a nu crea, la be
neficiar, stocuri supranormati- 
ve la finele anului, furnizorul 
procedează „forte" recurgînd la 
ajutorul arbitrajului de stat din 
Tîrgu Mureș. La arbitraj, pro
blema fiind considerată „fra
gilă" (doar e vorba de geamuri!) 
este lăsată cu grijă deoparte. 
Firește, nu intenționăm să pri
vim, indiscret!, pe... geamul ad
ministrației fabricii din Tîrnă
veni. Ne-am oprit doar la rela
țiile sale cu beneficiarul. Mai 
departe nu se poate merge. Sînt 
cioburi. Atît a mai rămas din 
colaborarea normală cu benefi
ciarul ?

Carpatină

comitetului executiv, iar 
parte, dreptul și îndato- 
lua măsuri pentru înde-

so-
administratlvi, 

îndrumarea și 
executive ale

artico-

unor depozite fantomă
ÎN SPITALE

CU OCHIUL TURISTULUI

MENGHINA

STANDARDELOR
urma publicării, în „Scînteia"

împo- 
de He-

Pornind de la „istoria”

PE URMELE ARTICOLELOR
PUBLICATE DE „SCINTEIA"

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARIȚA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

î
1

Primim la redacție următoarea 
scrisoare din partea Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
municipiului București:

„In legătură cu articolul „Pornind 
de la „istoria" unor depozite fanto
mă", apărut în ziarul Scînteia 
nr. 7675 din 16. IV. 1968, vă infor
măm :

Conducerea Consiliului popular al 
municipiului București, luînd cu
noștință de articolul sus-citat a dis
pus verificarea aspectelor negative 
semnalate în activitatea întreprin
derii de reparații construcții din 
Sectorul 5, prin organele proprii de 
specialitate.

Din constatările colectivului de 
control rezultă că într-adevăr în 
activitatea I.C.R. 5 s-au produs aba
teri și încălcări ale prevederilor le
gale, ceea ce confirmă temeinicia 
conținutului articolului publicat în 
ziarul dv. S-a stabilit cu această 
ocazie că fosta conducere (director 
Marnai, transferat), cît și conta
bilul șef al întreprinderii, nu s-au 
preocupat în suficientă măsură de 
organizarea corespunzătoare a desfă
șurării procesului de producție, de 
păstrarea și utilizarea în spirit gos
podăresc a valorilor materiale de pe 
șantiere, nu au urmărit activi
tatea grupurilor de șantiere și a 
maiștrilor și au manifestat lipsă de 
exigență și fermitate față de anga- 
jații în subordine, care nu și-au 
îndeplinit conștiincios datoria sau au 
fost incorecți.

Pentru îndreptarea acestei situații 
și preîntîmpinarea producerii pe 
viitor a unor abateri similare, s-au 
luat următoarele măsuri:

1. în legătură cu funcționarea 
unor magazii personale ale maiștri
lor, s-a luat măsura ca toate mate
rialele existente în aceste magazii 
să fie predate la depozitul între
prinderii și înregistrate ca atare. 
Trustul de reparații construcții a 
primit sarcina să extindă această 
măsură și la celelalte întreprinderi 
de reparații construcții. De aseme
nea, pentru a se preîntîmpina repe
tarea acestei abateri, s-au dat indi
cații ca toate întreprinderile de re
parații construcții să-și confecționeze 
magazii-vestiare portabile, în care 
maiștrii de șantier să-și păstreze ma
terialele la lucrările în curs de exe
cuție, asigurîndu-se astfel evidența 
și manipularea lor legală.

2. Au fost sesizate organele de an
chetă penală pentru două lucrări 
de reparații (simbol 44065 și 41037

din 1966) la care s-au constatat lip
suri de valori materiale și manoperă 
plătită nelegal în valoare de 12110 
lei, iar pentru alte 13 dosare de lu
crări cu pagube în valoare de 5 335 
lei s-au luat măsuri de recuperare 
de la persoanele vinovate, neexis- 
tînd elemente infracționale.

3. S-a imputat în sarcina numitu
lui Stănescu Ilie, șef serv, admi
nistrativ, suma de 1 460 lei și s-a 
introdus acțiune Ia C.S.L.M. pentru 
recuperarea de la beneficiari a su
mei de lei 5 317, reprezentînd c/val. 
salariilor plătite unor paznici care 
nu au efectuat munca pentru care 
au fost plătiți.

4. S-a recomandat actualei condu
ceri a I.C.R. 5 ca în termen de 60 
zile să înlocuiască din funcțiile care 
au contingență cu activitatea gestio
nară și financiară pe angajații cu 
antecedente penale.

5. Șeful serv, administrativ, Stă
nescu Ilie, a fost înlocuit din func
ție.

6. Lucrările de reparații din 
str. Gramont 10, Filaret 29 și 11 Iu
nie 70, fiind în curs de execuție, 
urmează ca la întocmirea situației 
definitive de plată să se țină seama 
de cantitățile raportate în plus la 
31. XII. 1967 și să se scadă din si
tuații.

7. Au fost sancționați disciplinar 
următorii angajați :

— Ing. Dănciuloiu I. — inginer șef, 
Constantinescu Teodorini — contabil 
șef, Ghioldea Dumitru — maistru, 
Vețeanu M. — șef grup II — și Voi- 
culescu Ion — ajutor șef grup, Rădu- 
canu Dumitru și Ovidenie Gheorghe 
— maiștri, Bobescu Traian — diri
ginte I.A.L. 5.

In legătură cu relatarea din arti
colul dv., că această întreprindere 
s-a specializat într-o serie de ope
rațiuni care demonstrează lipsa ele
mentară a disciplinei de producție, 
financiară și civică, vă mai infor- 

. măm că s-a dispus o verificare de 
fond, care să elucideze și aceste as
pecte, iar în funcție de constatări, 
conducerea C.P.M.B. va lua măsurile 
cele mai severe și eficiente pentru 
îmbunătățirea activității.

normele legale semnalate în 
Iul nostru. Ne interesează :

— Ce sancțiuni s-au luat 
triva ing. V. Coman, vinovat 
galități in atribuirea de locuințe ?

— Ce măsuri s-au luat pentru re
cuperarea primelor plătite ca ur
mare a raportării ca executate a 
unor lucrări în realitate neexecu
tate ?

— Dacă a fost examinat și aspec
tul penal al faptelor arătate în ar
ticol ?

EXIGENT

Vicepreședinte,
Ing. V. LIXANDRU

N. R. Exprimîndu-ne satisfacția 
pentru măsurile anunțate, ne mani
festăm totodată nedumerirea în le
gătură cu faptul că răspunsul nu 
vorbește despre alte abateri de la

După apariția articolului cu titlul 
de mai sus în „Scînteia" nr. 7660, 
am primit din partea forurilor vi
zate mai multe răspunsuri. Astfel 
Consiliul popular provizoriu al ju
dețului Prahova ne informează că 
„amenajarea și întreținerea într-o 
stare corespunzătoare a traseelor 
turistice de pe cuprinsul județului 
constituie una din preocupările noas
tre principale. în afara lucrărilor de 
întreținere a drumurilor care coincid 
cu traseele turistice, se află în pre
zent în lucru modernizarea porțiunii 
Albești-Urziceni, care, după darea 
în folosință, va scurta legătura dintre 
Transilvania și litoral. Este în lucru 
și varianta nouă a drumului național 
„D.N.-1" în sectorul Bănești-Comar- 
nic, care va fi gata în 1969 și va con
tribui la îmbunătățirea considerabilă 
a traficului pe acest sector. S-au luat 
măsuri pentru repararea 
intrarea 
locuirea 
cajelor 
Ciucaș, 
podețe, 
precum , .
drumuri turistice — șaua Dichiului — 
cabana Babele — cabana Piatra Arsă, 
Bușteni — Gura Diham, legătura de 
la drumul național (DN 1 — A) spre 
cabana Muntele Roșu.

De asemenea, s-au amplasat pa
nouri care indică traseele turistice 
și obiectivele mai importante — mo
numente istorice, hoteluri, campin
guri, stații de benzină etc. S-au pre
văzut complexe turistice la Slănic, 
Cheia, precum și campinguri la 
Băicoi; Azuga, Bușteni, Izvorul Rece 
— Sinaia, cabane la Vîrful cu Dor 
și Cota 1500 etc."

Referindu-se la același articol, răs
punsul primit din partea Comitetului 
executiv al Consiliului popular jude
țean provizoriu Suceava menționează: 
Criticile cu privire la pregă
tirea sezonului turistic în județul 
Suceava sînt juste. Am intensificat 
măsurile de întreținere și amenajare

a drumurilor și potecilor, de înlo
cuire a indicatoarelor degradate șl 
de montare a altora noi, de pregătire 
a unităților hoteliere și de alimenta
ție publică în vederea asigurării 
unor condiții cît mai bune turiștilor. 
Drumurile din județ, care duc spre 
mînăstirile Probota, Rîșca și Slatina 
au fost reparate, îmbunătățindu-se 
în mod simțitor condițiile de circula
ție.- In continuare se vor executa 
periodic lucrările necesare de între
ținere. Cît privește hotelul cu 50 
locuri de la Putna, el a fost preluat 
de la O.N.T, și pus în funcțiune de 
către T.A.P.L. Suceava, creîndu-se 
condițiile necesare pentru cazarea 
numărului important de turiști care 
vizitează monumentele istorice din 
județul nostru.

Consiliul popular județean provi
zoriu Sibiu ne răspunde, la rîndul 
său : „Județului nostru îi revine sar
cina să ia măsuri pentru îmbunătă
țirea stării drumului județean Sibiu- 
Păltiniș. Pentru repararea acestuia 
s-au alocat sume însemnate. Lucră
rile pe porțiunea pînă la Cabana 
Curmătura s-au executat. Ele vor 
continua pînă în stațiunea Păltiniș".

producătorilor și beneficiarilor in in
troducerea de noi materiale, finisaje, 
procedee tehnologice etc.

SOLICITUDINE PENTRU OM

șoselei la 
în orașul Sinaia, pentru In

și revopsirea tuturor mar- 
din masivele Bucegi și 
amenajarea unor trepte, 

treceri din aceste masive, 
și pentru amenajarea unor

în . . __________ I.
nr. 6321, a articolului intitulat „în- 
călțăm pantofi sau menghina stan
dardelor ?“, Direcția generală pentru 
metrologie,' standarde și invenții de 
pe lingă Consiliul de Miniștri, sub 
semnătura ing. I. Mlletineanu, direc
tor general adjunct, ne răspunde: 
„Poziția noastră cu privire la stan
dardele de încălțăminte ne-am ex
primat-o în articolul intitulat „îm
piedică standardele diversificarea 
sortimentelor de încălțăminte pu
blicat în ziarul dv. la 4 aprilie curent. 
Totodată, vă informăm că în ziua 
de 16 aprilie a avut loc la Direcția 
generală pentru metrologie, stan
darde și invenții o ședință la nivelul 
conducerilor organelor centrale in
teresate. La ședință au participat 
tovarășii : ing. M. Constantinescu, 
adjunct al ministrului industriei 
ușoare, ing. Gh. Cazan, adjunct 
al ministrului comerțului inte
rior, St. Arsene, vicepreședinte al 
Comitetului pentru prețuri. în urma 
discuțiilor purtate, s-a stabilit pro
filul viitor al standardelor din sec
torul încălțămintei". Răspunsul ara
tă că în nota comună semnată cu 
acest prilej se subliniază că standar
dele ce se vor elabora trebuie să con
stituie un cadru care să dea libertate

După apariția articolelor 
stă în spital și cu ce folos ?" 
„Există solicitudine pentru om 
spitale ?" (Scînteia nr. 7657 și nr. 
7666), Consiliul popular județean 
provizoriu Brașov ne răspunde ur
mătoarele :

„Cea mai mare parte a lipsurilor 
semnalate și a deficiențelor organi
zatorice constatate sînt reale. Direc
ția sanitară județeană a analizat, 
punct cu punct, problemele ridicate 
în articolele respective, luînd o serie 
de măsuri care au și fost aplicate. 
In planul de activitate s-au stabilit 
și alte măsuri, a căror realizare ne
cesită un studiu mai aprofundat și 
aprobări ale forului tutelar. In legă
tură cu propunerile ziarului privind 
programul laboratoarelor, în mod 
experimental se va introduce, la cele 
două laboratoare ale policlinicilor 
uzinale „Steagul Roșu" și „Tractorul", 
orar de recoltare a materialului pen
tru analize între orele 6—7 dimineața . 
spre a se ușura accesul salariaților 
care lucrează în schimbul I.

Deoarece există încă numeroase 
cazuri în care spitalizarea este pre
lungită în mod nejustificat chiar 
atunci cînd diagnosticul a fost sta
bilit după 4—5 zile și tratamentul ar 
putea fi urmat la domiciliu, s-a sta
bilit ca directorii spitalelor și șefii 
secțiilor de specialitate să desfășoare 
o activitate mai concretă în privința 
stabilirii termenului necesar pentru 
spitalizarea fiecărui bolnav.

La spitalul de obstetrică-ginecolo- 
gie din Brașov s-a luat măsura ca 
un medic primar să lucreze în spital 
și după masa între orele 12,30—18,30 ; 
în acest fel se asigură prezența per
manentă în spital a trei medici de 
gardă, dintre care unul este medic 
primar. Totodată, aspectele semna
late, privind neglijenta unor cadre 
medii au fost analizate, iar cei vino- 
vați au fost sancționați."

Răspunsul se ocupă în continuare 
de unele probleme gospodărești.

Direcția sanitară a județului Bra
șov apreciază că materialele publi
cate In ziarul „Scînteia" au fost de 
un real folos pentru remedierea unor 
lipsuri și pe viitor va depune cele 
mai serioase eforturi organizatorice 
și de îndrumare tehnică pentru a 
lichida atît lipsurile de felul celor 
semnalate, cît si altele, care mai 
există în sectorul de ocrotire a sănă
tății. Gh. GRAURE
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După cum se știe, în con
formitate cu legislația în 
vigoare ce reglementează 
relațiile și răspunderile în 
proiectare, proiectantul tre
buie să furnizeze executan
tului, prin proiect, toate 
elementele necesare pentru 
înțelegerea deplină și reali
zarea întocmai a soluției 
propuse. Detaliile de exe
cuție reprezintă o parte im
portantă a documentației 
tehnice elaborate, ele cer 
multe ore de muncă, nece
sită destul de des rezolva
rea unor probleme compli
cate. Proiectantul tre
buie, desigur, să acor
de alegerii sau stabili
rii detaliilor o atenție 
deosebită; o mare par
te din nereușitele înregis
trate, uneori chiar la lu
crări importante, se dato- 
resc fie alegerii unor so
luții improprii, fie insufi
cientei preocupări pentru 
calitatea detaliilor. Dar 
oare proiectantul este în
totdeauna factorul cel mai 
indicat pentru soluționarea 
unor probleme de detalie
re în vederea execuției ?

în orice proiect, o serie 
de detalii reprezintă rezol
vări de amănunt date unor 
elemente, subansambluri 
sau complexe ale clădirii; 
profilaturi, legături, socluri, 
cornișe, terminații, elemen
te decorative. Alte indi
cații de detaliu decurg din 
necesități specifice funcțio
nale, tehnologice sau este
tice. Este evident că elabo
rarea acestor detalii — 
care, de altfel, conferă con
strucției amprenta sa pro
prie ca și pe aceea a crea
torului ei — nu poate că
dea decît în sarcina proiec
tantului, singurul apt a le 
stabili în cele maj bune 
condiții și în deplină armo
nie cu concepția de ansam
blu.

Dar nu tot așa se pre- 
' zintă lucrurile în legătură 

cu alte categorii de detalii. 
Să le luăm, de pildă, pe 
cele ce se referă la alcătu
iri de subansambluri con
structive sau de finisaj : 

• pardoseli, hidroizolații, tra
tamente acustice, izolații 
termice sau frigorifice. în- 
velitori și altele. Nu numai 
că soluțiile tehnice sînt 
acum precizate prin amă
nunțite instrucțiuni și nor
mative, ba uneori chiar și 
prin standarde de stat, dar 
respectarea acestor indica
ții cu caracter normativ 
este obligatorie, iar soluțio
nările în afara lor sînt in
terzise. Astfel, detaliile de 
această natură nu reprezin
tă în fond decît ilustrări 
ale prevederilor de norma
tiv — uneori chiar repro
ducerea efectivă a-desene
lor și indicațiilor scrise din 
cuprinsul acestora — în 
documentația tehnică a in
vestiției. La ce folosește o 
asemenea reproducere de 
date de normativ ?

Trebuie să observăm că 
simpla posesie a detaliului 
desenat și a indicațiilor 
scrise din proiect sînt de
parte de a asigura calitatea 
corespunzătoare lucrărilor 
respective — lucrări de 
cele mai multe ori preten
țioase, delicate și cerînd 
din partea 
munca de 
calificare 
conținutul 
c^oaștere 
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nici un caz lipsi. Mai este 
necesară, sau utilă, în si
tuația dată, elaborarea de
taliilor acestora de către 
proiectant ? Și, chiar dacă 
avem în vedere necesita
tea unor adaptări ale de
taliilor . de principiu din 
normativ la condițiile con
crete ale investiției, între 
proiectantul care, de multe 
ori, se află pentru prima 
dată în cariera sa în fața 
unor asemenea probleme și 
executantul specializat, 
care adaugă competenței 
sale tehnice experiența vie 
și repetată'a activității de 
zi cu zi, fără îndoială cel 
din urmă este cel mai ca-

izolații au trecut la elabo
rarea de cataloage proprii 
de detalii, faptul că acest 
sistem este larg răspîndit 
în unele țări străine, con
stituie puternice argumen
te în sprijinul unui aseme
nea punct de vedere.

în mod nu cu mult diferit 
se prezintă lucrurile în le
gătură cu detalierea în 
proiecte a confecțiilor din 
lemn și mal ales metalice, 
precum și a unor prefabri
cate pentru construcții și 
instalații, ca dulapuri, co- 
frete, parapete, balustrade 
și multe altele. Nu ar fi 
oare mai logic ca detalierea 
confecțiilor si prefabricate-
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executantului o 
specialitate și o 

ridicată, din 
căreia perfecta 
a normativului 

execuție nu poate în

lificat pentru a da soluția 
justă problemelor puse.

Consider că această ca
tegorie de detalii nu tre
buie să figureze în do
cumentația elaborată __ 
proiectant, care, în proiec
tul său, trebuie să se limi
teze la precizarea — desi
gur temeinic fundamentată 
— a soluției tehnice alese 
și la trimiterea la normati
vul corespunzător. Adap
tarea soluției la toate si
tuațiile locale ivite pe șan
tier (și dintre care multe, 
decurgînd din condițiile 
desfășurării, execuției, nici 
nu pot fi prevăzute în mo
mentul proiectării) trebuie 
să fie făcută de către exe- 

■ cutant,. cel mai calificat, cel 
mai competent pentru a- 
ceasta. O asemenea proce
dură ar stabili, de altfel, 
și o justă repartitie a răs
punderilor între proiectant 
și executant, primul ur- 
mînd a fi răspunzător pen
tru alegerea soluției teh
nice, în timp ce celui de-al 
doilea 
derea 
cestei 
astfel 
există 
cat domeniu al răspunderi
lor, simțul responsabilității 
ar crește și de o parte și 
de alta, calitatea lucrări
lor ar avea numai de cîști- 
gat.

Faptul că unele între
prinderi pentru lucrări de

de

i-ar reveni răspun- 
pentru aplicarea a- 
soluții. S-ar înlătura 
confuzia gravă ce 
astăzi în acest deli-

lor — în cadrul indicații
lor de forme și gabarite 
date de proiectant — să 
fie rezolvată de atelierul 
ce execută lucrarea, în a- 
cord cu condițiile de lucru 
de care acesta dispune?

Constatăm, zi de zi, că 
greutăți ce uneori par a 
fi de netrecut stau în calea 
introducerii în construoții a 
materialelor și produselor 
noi. Lipsa de normative, de 
prețuri aprobate, de regle
mentări în legătură cu di
ferite normative, constituie 
dificultăți la introducerea 
în proiect a acestor mate
riale și produse. Lipsa u- 
nor materiale auxiliare și 
accesorii, a normelor de 
timp de lucru, creează .i-di-.. 
ficultăți pentru executant. 
De aci, condiții de solicita
re neritmică, stocuri la 
producător, ba, în unele ca
zuri, chiar pericolul sistării 
temporare a producției ca 
urmare a dificultăților de 
desfacere.

Lipsa instrucției și califi
cării muncitorilor și tehni
cienilor de pe șantiere în 
problemele utilizării noilor 
materiale duce, de multe 
ori, la realizări necorespun
zătoare care au ca urmare 
defecțiuni grave și compro
miterea nejustificată a noi
lor produse, însoțite cel 
mai adesea de pagube bă
nești importante. Este de 
ajuns să amintim dificultă
țile întîmpinate pe parcur-

sul ultimilor cîțiva ani de 
generalizarea utilizării par
doselilor din P.V.C., a par
chetului mozaic, de greșe
lile făcute în primii ani de 
utilizare a vopsitoriilor de 
vinacet, de produsele din
beton celular autoclavizat 
pentru care încă nu sînt a- 
sigurate condițiile unei fi
nisări satisfăcătoare și atî- 
tea altele, pentru ca însem
nătatea unei preocupări 
mărite pentru crearea con
dițiilor introducerii 
materiale și produse 
apară evidentă.

Actuala practică, 
care toate condițiile de pu
nere în circulație a noilor 
materiale și produse ajung 
să constituie obiect de preo
cupare abia după ce uni
tățile înceip să producă, 
cînd normativele, instruc
țiunile și reglementările de
vin subiectul unui dialog 
între diferite departamente, 
cînd procurarea materiale
lor și accesoriilor reprezin
tă o sarcină exclusiv a 
constructorului, nu poate 
duce decît la frînarea pro
movării noilor produse.

Apare necesar ca întreg 
acest șir de măsuri pregă
titoare, care fac posibilă in
troducerea în proiecte și 
utilizarea noilor materiale 
și produse — normative de 
proiectare șl execuție, pre
țuri, si alte prevederi 
normative, asigurarea ma
terialelor auxiliare și acce
soriilor necesare montaju
lui și materialelor pentru 
întreținerea ulterioară, in
struirea muncitorilor, in
strucțiunile de exploatare și 
toate celelalte — să fie puse 
la punct în momentul a- 
pariției pe piață a noilor 
produse. Sarcina realizării 
acestor acțiuni și măsuri 
pregătitoare trebuie să aibă 
un responsabil unic și a- 
cesta nu poate să fie decît 
producătorul, factorul cel 
mai direct legat de pro
cesul de lansare a produc
ției noilor materiale. Acea
sta este o practică curentă 
în țările avansate și ea vine 
nu numai în sprijinul pro- 
iectanților și executanților 
lucrărilor de construcții, 
ci și al producătorului în
suși, căruia îi asigură posi
bilități mărite de desfacere 
a produselor și-i evită 
riscurile unor complicații.

Necesitatea unor perfec
ționări în relațiile din sis
temul proiectare-execuție- 
producție de materiale, 
între care și în direcțiile 
mai sus semnalate, a fost 
pusă în evidență în multe 
din intervențiile din cadrul 
consfătuirii pe țară a luoră- 
torilor din construcții; ca și' 
în consfătuirea proiectanți- 
lor din ianuarie 1967. Tre
cerea neîntîrziătă la reali
zarea unor măsuri efective 
pentru schimbarea actualei 
stări de lucruri se vădește 
astfel a fi un imperativ al 
organizării superioare a ac
tivității în construcții ca
pabil să elibereze o impor
tantă capacitate de proiec
tare, astăzi în mod inutil 
irosită, să creeze condițiile 
unei hotărîte creșteri sub 
aspectul calității lucrărilor, 
să aducă considerabile a- 
vantaje economice.

pentru turnarea 
elicelor de nave

(Urmare din pag.. I)

noilor 
să ne

după

Arh. Dorian HARDT

GALAȚI (corespondentul 
„Scînteii"). — Cînd s-a început 
construcția, navele moderne ro
mânești erau dotate cu elice 
aduse din import. Amploarea 
pe care a luat-o apoi construc
ția de nave, îndeosebi după 
1960, .a determinat specialiștii 
Șantierului naval din Galați să 
exploreze și să găsească căi efi
ciente, ieftine și rapide pentru 
producerea elicelor de nave în 
țară.

Recent, după proiectul tehni
cianului Mircea Roibu, șeful a- 
telierului de turnare, s-a pus Ia 
punct o instalație mobilă de 
turnat elice, de concepție origi
nală. Ea constă într-o dublă 
cochilă de fontă armată spațial 
după formele geometrice ale e- 
licel. Turnarea aliajului neferos 
se face gravitațional, prin reali
zarea unei contrapresiuni opti
me a metalului. Cochila poate 
fi folosită și la turnarea centri
fugală. Noua instalație a fost 
de curînd brevetată de către O- 
ficiul de stat pentru invenții. 
Iată acum eficiența economică : 
o elice de tip Kapplan se turna, 
reamintim, după procedeele cla
sice, în 135—140 ore. Cu ajuto
rul noii instalații inventate la 
Galați, turnarea se realizează 
în numai 6 ore. Economiile de 
materiale și manoperă la pro
ducția anuală de elice depășeso 
500 000 lei.
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Filatura românească de bumbac. In 
noua secție de depănat din cadrul 

finisajului chimic

în unitățile industriale, organiza
rea rațională a transportului intern 
are o importanță excepțională, cum 
o dovedesc, de altfel, progresele rea
lizate în acest domeniu de diferitele 
întreprinderi, atît în țară, cît și din 
străinătate. Nu mă opresc însă la 
aceste rezultate, ci la ceea ce tre
buie rezolvat în cele zece între
prinderi producătoare de mașini a- 
gricole, în ce privește transportul 
intern — ca latură esențială a orga
nizării superioare a producției și a 
muncii. Ce s-a constatat ? Piese
le, materialele, semifabricatele și pro
dusele parcurg drumuri lungi și în
crucișate, astfel încît în 1968 volumul 
total de transport în interiorul uzi
nelor atinge nu mai puțin de... 525 706 
tone/km. Datorită acestui fapt, nu
mărul muncitorilor folosiți în trans
portul intern este foarte mare, re- 
prezentînd 12,4 la sută din total, în 
timp ceria uzinele similare din stră
inătate ponderea s-a redus pînă la 
2 la sută. Ca situație generală s-a 
constatat că, în loc să se folosească 
cu prioritate electro și motostivui- 
toarele, uzinele recurg în mare' mă
sură la electrocare, care necesită 
muncitori în plus pentru operațiunile 
suplimentare de încărcare și des
cărcat. Se utilizează încă multe mij
loace de transport puțin productive 
și, sporadic, containerele și paletele.

Acestea ar fi premisele de la care 
trebuia pornit pentru înlăturarea a- 
cestei stări de lucruri. Dar acțiunea 
de mecanizare a transporturilor in
terne trebuie precedată de mai buna 
organizare a fabricației și chiar de 
reamplasarea unor ateliere ca, de 
pildă, cele primare, de debitare, de
pozitele și expediția, pentru ca vo
lumul mare al acestor operații să fie 
cît mal mic și bine dimensionat. în 
acest scop s-a stabilit ca, în prea
labil, să se întocmească calculul miș
cării materialelor, reperelor, ansam-

Ing. Mihai CALOTIȚĂ
director tehnic în M.I.C.M.

blelor și produselor, de la intrarea 
materialelor în fabrică, pînă la ie
șirea pe poartă a producției finite. 
Pe baza calculelor, a soluțiilor com
parative confruntate, se poate spune 
că au prioritate transporturile cu 
volumul cel mal maro și cele de 
la depozite și expediții, unde se ma
nevrează cantități imense de mate
riale, iar mecanizarea lor este rela
tiv ușoară. Apoi, pentru folosirea 
mijloacelor moderne de transport in
tern, trebuie amenajate drumurile 
uzinale sau, cel puțin, căile, înguste 
de rulare, precum și pardoselile din 
ateliere.

Pe de altă parte, se impune ca 
transporturile uzinale, cu excepția 
unor produse sau ansamble volumi
noase, ca și depozitarea pieselor la 
locurile de muncă, în depozitele in
termediare și chiar a unor materiale 
în depozitul central, să se facă în 
conteinere. Iar pentru mecanizarea 
ridicării și manevrării pieselor grele 
în procesul de producție s-au sta
bilit, după caz, mijloacele cele mai 
adecvate cum sînt: electrostivultoa- 
re, macarale pivotante, monorai sau 
grinzi rulante, prevăzute cu' electro- 
palan, poduri rulante și altele, iar la 
mișcarea pe orizontală, între locurile 
de muncă, se vor folosi căile cu role, 
cărucioarele pe șină cu întoarcere 
etajată, banda rulantă sau lanțul 
transportor. N-a fost omisă nici faza 
de asamblare parțială sau generală, 
unde trebuie introduse benzi de mon
taj și transportoare cu plăci, care 
imprimă un ritm continuu și vioi de 
muncă, deci creșterea suplimentară

!
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cooperativel, membrii acesteia exer- 
citîndu-și în fapt drepturile pe care 
le au, cooperativele se întă
resc și progresează continuu, viața 
țăranilor cooperatori este prosperă. 
Dar nu puține sînt cazurile cînd a- 
dunările generale nu-și exercită atri
buțiile, au o activitate sporadică, for
mală. în astfel de cazuri, rezolvarea 
nu numai a problemelor mai mărun
te ale activității de zi cu zi, dar și a 
celor mari, de perspectivă și de în
semnătate esențială pentru progresul 
cooperativei, este lăsată pe seama cî- 
torva oameni din consiliul de condu
cere, care, evident, fără sprijinul și 
participarea largă a mdsei de țărani 
cooperatori, nu le pot da rezolvarea 
cea mai justă și eficientă. Principala 
răspundere pentru această stare _ de 
lucruri revine, desigur, președinților 
unităților respective, consiliilor de 
conducere, cooperatorilor înșiși. Dar 
nu e mai puțin adevărat că ea -are 
la bază și activitatea nesatisfăcătoare 
a unor uniuni cooperatiste.

în condițiile noii împărțiri admi- 
nlstrativ-țeritoriale a țării, aparatul 
uniunilor cooperatiste are mai mult 
posibilitatea să ajute concret, nemij
locit, consiliile de conducere în ve
derea bunei pregătiri și desfășu
rări a adunărilor generale, astfel în
cît aceste foruri să dezbată și să a- 
dopte hotărîri corespunzătoare în 
problemele vitale ale unităților res
pective, să permită fiecărui coopera
tor să participe în mod efectiv la 
conducerea cooperativelor agricole, 
pentru ca hotărîrile luate să consti
tuie cu adevărat voința întregii obști. 
Aceste posibilități trebuie însă să fie 
integral folosite.

Spre deosebire de adunarea gene
rală, consiliul de conducere și pre
ședintele au o competență limitată. 
Totuși, în practică s-au întîlnit 
cazuri cînd unele consilii _ de con
ducere și-au depășit atribuțiile. Chiar 
activiști ai uniunilor cooperatiste, in- 
terpretînd greșit prevederile artico
lului 31 al statutului, au' considerat 
că. consiliul de conducere, ca organ 
executiv al adunării generale, poate 
să ia unele măsuri ce sînt de com
petență exclusivă a adunării gene
rale, sub rezerva ratificării ulterioare 
din partea acesteia. Este o practică 
străină prevederilor statutare și prin
cipiilor democrației cooperatiste.

în legătură cu activitatea consiliu
lui de conducere se ridică și proble-

ma muncii colective a acestui organ 
de conducere. Acest lucru este legat 
în primul rînd de componența con
siliului. In cele mai multe coopera
tive agricole, datorită bunei orientări 
a țăranilor cooperatori, discernămîn- 
tului de care au dat dovadă aceștia, 
„consiliile de conducere sînt compuse 
din cei mai buni gospodari, oameni 
cinstiți și stimați, capabili să con
ducă cu deplin succes treburile coo
perativei. Dacă aceasta este situația 
de ansamblu, trebuie arătat că, în 
unele cooperative — Jariștea din ju
dețul Vrancea, Cîrligul Mare, jude
țul Buzău, Maglavit, județul Dolj, de 
exemplu — consiliile sînt un fel de 
familiuțe, în care s-au strecurat nu
meroase rude apropiate ale președin
ților și care, acoperindu-se reciproc, 
au comis numeroase încălcări ale 
prevederilor statutare, ceea ce a aduș 
prejudicii proprietății obștești, inte
reselor cooperatorilor. Uniunile co
operatiste n-au sesizat la timp aceste 
neajunsuri, n-au intervenit operativ 
pentru înlăturarea lor.

Experiența a demonstrat cît de im
portant este ca președintele coopera
tivei agricole să se bazeze în în
treaga activitate pe care o desfășoară 
pe ceilalți membri ai consiliului de 
conducere, pe toți cooperatorii. Sînt 
mulți președinți care, înțelegînd per
fect că, în fond, ei sînt man
datari ai obștei, oameni care, deși 
au cea mai înaltă funcție în coopera
tivă, sînt totuși subordonați masei de 
cooperatori ce i-a ales, au adoptat un 
stil de muncă corespunzător, efi
cient : se consultă cu masele, țin sea
ma de părerile lor, militează neobo
sit pentru înfăptuirea hotărîrilor a- 
dunării generale și a sarcinilor sta
tutare etc., într-un cuvînt stimulea
ză lărgirea și întărirea democrației 
cooperatiste. Alții, dimpotrivă, s-au 
rupt de masa cooperatorilor și, lu- 
crînd de obicei singuri, au căzut din 
greșeală în greșeală. Foștii președinți 
ai cooperativelor agricole din Les
pezi, județul Iași, și Dărăști-Vlașca, 
județul Teleorman, sustrăgîndu-se de 
sub controlul adunării generale și al 
consiliului de conducere,' au săvîrșit 
grave abateri care au adus daune 
cooperativelor. Asemenea manifestări 
s-au lovit, pînă la urmă, de intransi
gența masei de cooperatori, care a 
repus în drepturi democrația coope
ratistă.

Potrivit statutului, în cooperativele 
agricole de producție funcționează 
comisiile de judecată, organe care

în-

prin activitatea lor' contribuie la / 
crearea opiniei de masă față de cei 
care încalcă prevederile statutului și 
democrația cooperatistă, la întărirea 
ordinii și disciplinei. Unele condu
ceri de uniuni nu au înțeles însă nici 
pînă în prezent că aceste organe 
nu-și pot realiza sarcinile dacă nu 
sînt ajutate îndeaproape, instruite' 
temeinic. Așa se explică de ce co
misiile de judecată dintr-o serie de 
cooperative agricole din județele 
Maramureș, Mureș, Bihor, Sibiu, 
Brașov etc. nu au nici o activitate, 
cu toate că se simte nevoia interven
ției lor pentru bunul mers al trebu
rilor obștești; iar în alte cooperative, 
ca cele din Bolintin Deal, județul 
Ilfov, Catanele, județul Dolj, comi
siile s-au încurcat în forme și meto
de birocratice, transformîndu-se în 
cele din urmă în anexe ale consi
liului de conducere.

Așa cum se subliniază în documen
tele recentei plenare a C.C. al P.C.R., 
prin sesizările și scrisorile oamenilor 
muncii, organele și organizațiile de 
partid, de stat și obștești primesc un 
sprijin puternic în descoperirea unor 
neajunsuri, în elaborarea măsurilor 
pentru îmbunătățirea activității în di
ferite domenii, pentru rezolvarea 
problemelor ce se ridică pe teren, în 
activitatea practică. Această aprecie
re este confirmată întru totul și de 
experiența uniunilor cooperatiste. 
Anul trecut, ca urmare a unor scri
sori adresate uniunilor cooperatiste, 
au putut fi înlăturate peste 1 300 de 
greșeli săvîrșite de unele consilii de 
conducere în acordarea loturilor în 
folosință personală, 5 000 în acorda
rea unor ajutoare în natură și 20 000 
de erori în calcularea pensiilor și a 
vechimii în muncă, așa încît oamenii 
au putut fi puși în drepturi. De ase
menea, ca urmare a scrisorilor coo
peratorilor, au fost prevenite nume
roase greșeli (3 000 cazuri) privind 
organizarea, normarea și retribuirea 
muncii, au fost luate măsuri împotri
va acelor cadre care au manifestat 
abateri de la normele statutare ale 
vieții cooperativei, iar în peste 2 500 
cazuri pentru înlăturarea unor lip
suri în gospodărirea și apărarea pro
prietății obștești.

Pe baza indicațiilor conducerii par
tidului, Uniunea Națională a luat 
măsuri pentru a asigura ca lucrătorii 
săi și ai uniunilor județene să fift re
ceptivi la sesizările cooperatorilor, să 
analizeze operativ, cu seriozitate, și

să rezolve cu competență și simț de 
răspundere problemele ridicate de ei. 
Cu toate acestea, în unele județe — 
Argeș, Dolj, Ilfov, Olt și altele — 
scrisorile cooperatorilor adresate u- 
niunilor cooperatiste sînt soluțio
nate cu întîrziere, iar uneori ele sînt 
„rezolvate" formal, cu superficiali
tate. Pentru a se pune capăt unor a- 
semenea neajunsuri este necesar ca, 
personal, președinții uniunilor jude
țene să stabilească concret modul de 
soluționare și să încredințeze această 
sarcină acelor cadre care pot să o re
zolve în condițiile cele mai bune.

Aceeași atenție trebuie acordată 
primirii cooperatorilor în audientă la 
conducerile uniunilor. Din controale
le pe care le-am efectuat rezultă că, 
în această privință, lucrurile stau mai 
bine, De multe ori însă, după termi
narea audientei, persoana care l-a 
ascultat pe cooperator nu mai urmă
rește problema pînă la soluționarea 
ei. O simplă rezoluție pusă pe o scri
soare nu înseamnă rezolvarea ei. 
Plenara Comitetului Central al 
partidului a atras atenția că tre
buie să se acorde mai multă aten
ție soluționării operative si în bune 
condiții a tuturor sesizărilor juste ale 
oamenilor muncii, că aceasta este o 
îndatorire de onoare a fiecărui lu
crător din aparatul de partid, de 
stat si din organizațiile obștești. Tre
buie să facem totul ca și în cadrul 
uniunilor. cooperatiste aceste indica
ții să fie îndeplinite întocmai.

în fata uniunilor cooperatiste stau 
sarcini multiple, de o înaltă răspun
dere. îndeplinirea acestora depinde 
în măsură hotărîtoare de felul cum 
vor sti să-si organizeze activitatea. 
Noile condiții reclamă însă în 
mod imperios ca centrul activității 
acestor organizații să nu fie biroul, 
ci cooperativa agricolă, ca aparatul 
lor, în frunte cu conducerea uniuni
lor, să păstreze o legătură perma
nentă, nemijlocită cu terenul, cu oa
menii. Uniunile județene vor putea 
astfel să-și facă mai mult simțită pre
zența în cooperativele agricole și. 
strîngînd legăturile cu masele de coo
peratori, să aducă o contribuție acti
vă, tot mai substanțială la rezolvarea 
tuturor problemelor ce se ridică în 
activitatea curentă si de perspectivă 
a unităților agricole, la întărirea de
mocrației cooperatiste — condiție e- 
sentială pentru prosperitatea 
cooperative, pentru creșterea 
tată a bunăstării membrilor

I

Mare 
nou, 

10 000

fiecărei 
r.eînce- 
ei.

zi la alta, își micșorea
ză înălțimea cu fiecare 
explozie nouă, în vre
me ce minerii lui loan 
Dușan pogoară cu 16 
metri pe lună mai a- 
dînc în puțul cu pro
fil circular deasupra 
căruia ochii lor se des
chid în fereastra al
bastră care-i urmăreș
te cu o consecvență i- 
dentică cu cea a lor. în 
întregul bazin băimă- 
rean oamenii vorbesc 
despre minerii din Șu- 
ior ca despre cei ce-au 
descoperit arta de a pă
trunde în adînc cu cea 
mai mare viteză. Dar 
celor de la Șuior nu li 
se pare nimic deose
bit, dimpotrivă spun pe 
ton de glumă : „Azi ur
căm mai puțin cu trei
zeci și cinci de metri". 
Cu atît a scăzut înăl
țimea Cremenii, mun
te ce se lasă doborît la 
picioarele lor.

★
Această Baia 

este un personaj 
dinamic (peste
apartamente, școli și 
spitale, facultăți și că
mine studențești, insti
tuții de cultură), a că
rui vîrstă, deși abia a- 
junsă în pragul maturi
tății, se rostește cu se
veritatea certitudinilor, 
păstrîndu-și însă pe 
mai departe în gesturi 
cuvenita politețe pen
tru vechi, pentru fra
tele său rămas prin 
datini. Nici unul dintre 
cele două personaje nu 
se neagă ; se acceptă 
într-un dialog al timpu
lui ; cel patinat de 
vreme prin casele de 
un albastru spălăcit 
adormite în întorto
cheatele străzi înguste, 
cel nou prin imense 
cuburi orînduite după 
legile luminii la pro
porțiile viitoare ale 
municipiului de pe Să- 
sar. Urcă sus, pe Dealul 
Florilor, și-i vei în
țelege explozia poli
cromă înspre înalt și 
frumusețe !

Și edilii orașului sînt 
mereu solicitați de 
imaginea lui nouă: 
amplificarea Institutu
lui pedagogic cu încă 
două facultăți — istorie 
șj arte plastice (de alt
fel tradițiile obligă) — 
darea.....................
peste 
mente 
noului 
vele, cu peste 1 000 de 
paturi, a casei de 
tură. Apoi edilii 
repeta gestul cu 
hotel turistic, cu 
două școli, deocamdată 
la dimensiunile 
chetei.

Și totuși, nu cu 
în urmă, cineva 
spunea că trăiește în 
„orașul fără păsări".' 
Total surprins, am cău
tat explicații.

— Clar. Aerul încăr
cat cu bioxid de car
bon. de sulf ucide 
păsările, usucă vegeta-

în folosință a 
700 de aparta- 

anual, zidirea 
spital cu 12 ni-

cul- 
vor 

noul 
cele
ma-

mult 
îmi

ția. Așa-s orașele in
dustriale...

— Și nici o soluție 
practică, eficientă ?

— Nu una. ci mai 
multe. Dovadă că ora
șul nou se desfășoară 
în vest sub streașină 
pădurii, departe de fo
carul chimic. Și parcu
rile se extind de la un 
anotimp la altul. In 
plus, după cîte știu, 
rezolvarea reală, dato
rită grijii neobosite 
pentru purificarea at
mosferei, s-a înfăptuit 
prin introducerea- unor 
filtre speciale la cele 
două moderne uzine : 
de acid sulfuric și de 
cupru, din cadrul com
binatului chimico-me- 
talurgic. Cu ajutorul 
acestor filtre gazele 
sînt captate și prelu
crate. Așa că au 
ceput să apară și pă
sări acum...

O imensă hală 
sticlă și metal se desfă
șoară în toate sensu
rile ; o mulțime de 
agregate orînduite ca o 
formulă matematică 
supraetajată, legate în 
flux prin paranteze fu- 
'murii de oțel, prin 
verticale și scări me
talice care închid și 
deschid continuu alte 
orizonturi, lăsînd im
presia unei lumi sta
tice. Doar un 
calm, de foșnet 
care străpunge 
cuptoarelor și 
varsă spre noi, 
luie viața minereurilor 
care se zbat la peste 
1 500 grade, schimbîn- 
du-și culoarea de la 
verzui lucitor cu iri
zări aurii de calcopi- 
rită, la cenușiu, la fla
căra lichidă. Urc pe 
scări verticale. De la 
un nivel la altul for
mele cilindrice în eare 
oamenii dau botez cu
prului își schimbă în
fățișarea. . Un anunț 
„Atenție, se împușcă" 
ne ia prin surprindere, 
ne oprește la etajul pa
tru al preîncălzitorului 
de aer. Nu auzisem 
încă nici o explozie și 
nici nu descopeream 
locul unei explozii po
sibile. Nedumerit, am 
căutat privirea ingine
rului loan Costea, care 
mă liniști printr-un 
semn al mîinii :

— De preîncălzitorul 
de aer se leagă toate 
necazurile noastre.

— Dar ce-i cu anun
țul acela ?

— Nu-i glumă, se 
împușcă, dar de văzut 
vede numai artificierul. 
E o întreagă poveste...

— Mergem bine, in
terveni în dialog An
drei Rakaș. Avem an 
bun.

— Celălalt a fost 
rău ?

— 173 zile opriri.
— Aproape jumăta

tea anului ?
— Cam așa. Iar vina 

o poartă preîncălzitorul 
de aer. Se înfundau cu 
prafuri volatile seg-

în-

din

zgomot 
nisipos 
pereții 
se re- 
dezvă-

menții, tatuînd pereții 
cu o adevărată crustă 
metalică. Și crusta se 
cerea eliminată din pa
tru în patru zile cu 
dalta, la temperaturi 
ridicate. Pe pereții 
convertizoarelor, prin 
răcire, se forma o 
crustă masivă care 
micșora secțiunea de 
ardere ; în plus ne 
obliga să oprim între
gul proces tehnologic.

Și totuși cei ce-și 
leagă biografia de cea 
a uzinei, de la munci
tor și maistru la ingi
ner, se frămîntau, fă
ceau calcule, rezolvau 
'formule de laborator 
căutînd rețeta necesară. 
Ore de neliniște, de ne
somn, de incertitudini. 
Cheia trebuia găsită. 
Și a venit prima încer
care, pregătită de în
tregul colectiv : elimi
narea unor elemențl de 
la preîncălzitor. Expe
rimental doar la pri
mele trei etaje. După 
o lună, autorii — loan 
Cetățean III și Gheor- 
ghe Boldan, „omul cu 
mîinile menghină", 
loan Ilieș, de altfel în
tregul colectiv antrenat 
în găsirea soluției — au 
constatat că se înfun
dau doar restul seg- 
menților de la celelalte 
cinci etaje. Văzînd 
efectul, prima măsură 
a fost rărirea elemenți- 
lor la toate nivelele. 
Era prima încercare și 
prima reușită. Numai 
că, micșorîndu-se spa
țiul, se reducea simți
tor și suprafața de căl
dură. Era nevoie de o 
supraîncălzire și ea s-a 
împlinit prin aducerea 
„rachetei" — așa au 
botezat muncitorii su- 
praîncălzitorul. Cele 
două măsuri inventive, 
însoțite de o mult mai 
riguroasă disciplină 
tehnologică, fac ca as- 

. tăzi metalurgiștii băi- 
măreni să spună că 
timpul de funcționare a 
uzinei a sporit cu 50 la 
sută. Un examen al in- . 
teligenței și al perse
verenței — cu repercu
siuni directe asupra 
creșterii eficienței eco
nomice.

...Orice apropiere sau 
depărtare de cetatea 
de sub Dealul Florilor 
devine totdeauna o ex
plozie plină de culori ; 
cele vii semnificînd un 
timp ardent, timpul 
metamorfozelor pre
zentului, un plan în 
continuă îmbogățire, 
cele cenușii, nuanțele 
orașului vechi, spălă
cite de secole, rămî- 
nînd martorii vieții de 
odinioară. Pe ambele 
le înnobilează munții 
împovărați de legende 
și datini dar mai cu 
seamă oamenii. In acest 
cadru, atît de specific 
ținutului de la miază- 
noaptea țării, băimăre- 
nii dau măreție și per
spectivă 
propria

timpului pe 
lor măsură.

a productivității muncii. De aceeași 
atenție se va bucura și folosirea 
transportoarelor cu lanț care, la uzi
nele care au adoptat acest mijloc de 
transport modern, a generat mari a- 
vantaje. La fel de substanțiale sînt 
și avantajele reieșite din cheltuielile 
reduse de investiții, din posibilitatea 
de refolosire a părților componente 
în cazul reorganizării secțiilor, per
fecționării fluxurilor de producție.

Concret, cum se materializează a- 
cest plan general ? La uzina „7 No
iembrie" — Craiova, datorită con
dițiilor foarte grele de lucru și de 
organizare a fabricației, în 1968 vo
lumul total de transport intern se ri
dică la 240 000 tone/km, ceea ce este 
enorm față de producția-marfă. Aici, 
analiza atentă efectuată a stabilit că 
volumul impresionant de transport 
intern este consecința distanțelor 
mari între sectoare, dar șl a faptului 
că în cadrul acestora nu se execută 
o producție integrată, unele repere 
fiind plimbate prin 2—3 secții pro
ductive. Mai concură la aceasta și 
faptul că mijloacele auto pentru 
transportul între sectoare sînt ne
rațional folosite, datorită îndelunga
telor perioade de stagnare la încăr- 
care-descărcare, operații care în pre
zent se execută manual. O asemenea 
situație nu mai poate persista. De 
aceea, încă în acest an se vor în
treprinde unele măsuri, ca mutarea 
atelierului de debitare lingă depo
zitul de laminate, executarea în sec
toare a unor instalații de ridicat hi
draulice fixe, care încarcă și des
carcă mecanic autocamioanele, și se 
vor amplasa trei linii de fabricație 
în flux complet integrat pentru rea
lizarea unor produse, toate acestea 
contribuind la reducerea cu 25 la 
sută a volumului de transport in
tern.

Perfecționări vor avea loc și la 
uzina „Semănătoarea" — București, 
unde distanța medie de transport in
tern este de 2,5 km. Aici s-a ajuns 
la concluzia că volumul materialelor 
transportate în flux tehnologic din 
interiorul sectoarelor — 2,2 milioane 
tone/an — este cu mult mai mare 
decît rcel< dintre sectoare — 0,274 mi
lioane tone/an. Ca urmare s-a impus 
în prima urgență mecanizarea trans
portului din sectoare, respectiv în 
sectorul II prelucrări mecanice și 
IV pres'aj și, numai după aceea, a 
celui dintre sectoarele productive. în 
acest scop, utilajele vor fi grupate, 
iar alimentarea lor cu energie elec
trică se va face dintr-o rețea aeriană, . 
ceea ce permite schimbarea cu ușu
rință a mașinilor între ele. Recupe
rarea fondului de mică mecanizare 
folosit se va realiza în circa doi ani, 
iar productivitatea muncii va crește 
cu 5,5 la sută.

La uzina „Metalica", tot din Ca
pitală, prin gruparea într-un singur 
atelier a utilajelor care concură la 
producerea reperelor în serie mare 
se pot obține importante economii la 
transportul intern. Concomitent s-a 
vizat și ușurarea muncii la mane
vrarea demenților de cazan pe dis
pozitivele de sudură, în care scop 
s-a și montat, la fiecare loc de 
muncă, cîte o macara-tfereastră. de
servită chiar de sudori, renunțîndu-se 
astfel complet la muncitorii afectați 
mai înainte transportului. Apoi s-a 
trecut la montarea unor grinzi ru
lante la cazangerie și turnătorie, 
precum și la prelungirea căii podu
lui rulant din depozitul de laminate, 
măsuri care la ora actuală contri
buie substanțial la micșorarea nu
mărului și volumului operațiunilor 
de transport intern.

Nici alte uzine din nomenclatura 
direcției nu au fost scutite de la e- 
forturi pe linia îmbunătățirii trans
portului intern. De pildă, la „Cea
hlăul" — Piatra Neamț, fabricația e- 
lementelor de la instalațiile de iri
gație pentru agricultură s-a orga
nizat pe bandă, acum fiind în curs 
de realizare organizarea atelierului 
de debitare centralizată șl a depozi
tului de laminate — ultimul este pre
văzut cu estacadă și pod rulant. S-a 
și mecanizat încărcarea la expediție 
si, parțial, transportul greu din în
treprindere. La fabrica de ventila- 
toare-București, unde transportul in
tern se face în cea mai mare mă
sură manual și chiar cu... contribuția 
muncitorilor din producție, s-a a- 
preciat că. în nrirnă urgentă, trebuie 
organizate și dotate cu mijloace de 
ridicat și transportat depozitele de 
laminate și motoare electrice, per
fection îndu-se debitarea centralizată. 
Apoi se va trece la asigurarea trans
portului la atelierul de tinichigerie 
— care se află amplasat la etaj — 
prin montarea unui ascensor de ma
teriale, ca și organizarea, cu aiutorul 
unor lanțuri transportoare, a alimen
tării forjei cu piese de la debitare și 
a atelierului mecanic. In acest an se 
va mai organiza în flux fabricația 
ventilatoarelor — produsul principal 
al uzinei — adîncindu-se tipizarea a- 
cestora, oare, de asemenea, vor ge
nera efecte economice pozitive.

Ca un prim obiectiv al organizării 
fabricației și mecanizării transportu
lui intern și ca un prim efect econo
mic este reducerea la numai 6 la sută 
a numărului muncitorilor afectați 
acestei activități, pe ansamblul uzi
nelor direcției noastre generale. Ca 
urmare, vor trece din sfera muncLlor 
auxiliare, necalificate, în cea' a mun
cilor direct productive sute de mun
citori, economisindu-se anual mili
oane lei la fondul de salarii, în con
dițiile unui spor al productivității 
muncii de 6—7 la sută. Planurile și 
graficele elaborate nu intenționează 
să dea rețete cu aplicabilitate uni
versal valabilă. Dar dată fiind im
portanța cu totul deosebită pe care o 
prezintă pentru producție sectoruli 
transporturilor nzinale, considerăm 
că în cadrul acțiunii de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
acestor probleme trebuie să li se 
acorde un loc șl un rol de prim 
ordin. Nu întîmplător vom persevera 
pentru îmbunătățirea sistematică a 
activității de transport uzinal.
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EXPIEREA ARTEI
IN TEHNICISM

Artistul modern, căutînd să dea 
expresie aspirațiilor lumii din care 
face parte, întîlnește un desiș al for
mulelor stilistice pe care istoria artei, 
creația contemporană și teoriile de 
estetică îl complică din ce în ce mai 
mult. Dacă el nu reușește să săvîr- 
șească în actul creației o comunicație 
firească între domeniul artei și al 
vieții, asistăm la lenta moarte în 
tehnicism a operelor hrănite exclusiv 
din artă.

Există în destinul artistic necesita
tea confruntării între sensibilitatea 
autorului și tiparele constituite de ex
periența generațiilor, după cum există 
un moment spiritual în activitatea 
fiecărui artist cu vocație cînd marile 
modele sînt abandonate, între indivi
dualitatea creatoare și univers ne- 
maiexistînd intermedil.

Artiștii maturi nu sînt preocupați 
de originalitate. Gîndirea și profun
zimea experienței le arată că nouta
tea unei lucrări de artă este tot
deauna evidentă în adevărul și im
plicit frumusețea ei și că noutatea 
nu se obține prlntr-o situare a crea
ției proprii în funcție de reperele is
toriei artei. Cred că în acest sens se 
poate vorbi de nivelul cel mai înalt 
al comuniunii generațiilor, dincolo de 
posibilitatea transmiterii unor forme 
de exprimare.

Experimentalismul răsfirat in di
recții contradictorii pare că tulbură 
cîteodată acest mers înainte, dar tre
buie spus că experimentele se dez
voltă pe axe clare atunci cînd și 
tradițiile sînt clarificate și vii, adică 
atunci cînd sînt capabile să dea o 
formă actuală problemelor pe care 
și le pun generațiile actuale. Opoziția 
între experimental și operă definitivă 
dispare cînd ne gîndim la marii crea
tori și chiar dincolo de numele pres
tigioase, nimic nu poate fi considerat 
altfel decît totodată încercare și afir
mație definitivă. Definitivă poate fi 
doar acea formă care rămîne drum 
deschis, în care totdeauna se pot în- 
tîlni armonios, în nesfîrșite variante 
abstractul și concretul, subiectivul și 
obiectivul.

Cînd mă gîndesc la Vermeer nu 
am în minte neapărat o operă anume, 
ci opera în genere, viziunea vermee- 
riană, mai exact poezia picturii lui, 
fapt care nu exclude contemplarea 
fructuoasă a detaliilor uneia sau 
alteia din opere și nu infirmă posi
bilitatea evoluției, parcurgerea unui 
drum cu întîlniri neașteptate. în 
esență fiecare artist plămădește ma
teria aceleiași imagini — idee care 
trebuie să ajungă, de-a lungul unui 
recital neîntrerupt, să semnifice poe
tic relația dintre el și lume. Confun
dată cu „semnul" strict personal, ori
ginalitatea rămîne o trăsătură care 
desparte personalitatea creatorului 
de restul oamenilor. Apare des la noi, 
ca un fel de manie, aviditatea înre
gistrării și catalogării acestor 
„semne" personale, prin care devin 
posibile hibridările sistemelor de 
semne existente în opere străine. Aici 
partea de invenție se datorește unui 
concurs prin eliminarea acelor soluții 
care „s-au mai făcut" și nu unei ge
neroase dăruiri. Este cazul să depis
tăm partea de impostură a procedeu
lui. Personalitatea unui artist nu se 
poate forma în singurătate, în con
tactul simplificator cu un model ab
solut al tuturor artelor — „natură" 
supraartistică sau realitate obiectivă 
abstractă.

Comunicarea fructuoasă cw realul 
nu se poate face pornind de la pre
judecăți și modele impuse. Majorita
tea începătorilor poartă în inimă un 
ideal nemărturisit, născut din exem
plul unor opere de artă întrezărite 
sau cercetate cine știe cînd și unde, 
pe fundalul unei aspirații încă fără 
forme limpezi spre frumos. Oricui 
îi este necesară verificarea unor ase
menea idealuri, dar desfășurarea fa
vorabilă a lor, ca și infirmarea lor 
eventuală trebuie să fie susținute de 
exemple vii, emoționante șl edificate 
științific cu rigoare.

Au rămas legendare atelierele 
maeștrilor evului mediu și Renașterii 
ca școli în sensul cel mai înalt al cu
vîntului, în care era posibil ca elevul 
mistuit de admirație pentru maestru, 
știind în același timp că nu-1 va 
atinge perfecțiunea, să continue dru
murile ce se deschideau din opera 
acestuia, fără să-și distrugă persona
litatea.

Modelul Inițial șl tiparul stilistic 
cărora li se supun idealurile în for
mare. sînt de importanță capitală pen
tru capacitatea artistului de a-și 
muta sensibilitatea din albia imita
ției în aceea a originalității. Cei care 
își încep meseria de artist trebuie să 
caute și să găsească mediul adevărat 
dezvoltării unor asemenea idealuri. 
Neglijarea sau contrazicerea lor fără 
sens în numele unui model ideal ca 
acea abstractă „natură", în speranța 
găsirii unui mediu total neproble
matic, poate fi evitată prin stimu
larea imaginației, printr-un contact 
liber și viu cu realitatea.

Modestiei începutului nu trebuie 
să-i fie hărăzită mortificația savantă

șl rece săvîrșită prin intermediul neu
tru al ulcelei vopsite, al bustului de 
ghips.

Trebuie deschise ferestre spre Na
tură, spre adevărata natură, care să 
lase cîmp liber întîlnirii dintre 
efervescența căutărilor de atelier și 
rigoarea observației pe viu.

Nu se poate porni în studierea me
diului cel mai propice al dezvoltării 
personalității artistice de Ia experi
mente în vederea determinării strict 
temperamentale a simțului coloris- 
tic, așa cum unele tratate o cer. A 
te recunoaște pe tine însuți printr-un 
fel de reducție asupra vieții exte
rioare uceniciei, în favoarea desco
peririi esenței temperamentale poate 
fi un principiu într-un tratat, în 
practică lucrurile se petresc în așa 
fel îneît „asceza" academică se trans
formă în pat al lui Procust, înainte 
de a produce eliberarea dorită a ca
pacității creatoare.
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.___  lecțiile
17,30 — Pentru
„împărăteasa min- 

de Melania Ghi- 
TV pentru specia-

CERCETAREA PEDAGOGICĂ,
i

10,00 — Curs de limba ger
mană (lecțiile 9 șî 10). 11,00 — 
Curs de limba spaniolă (lecțiile 
9 și 10). 
cel mici: 
cinoșllor" 
ca. 1'8,00 - 
liștl. Medicină : Terapia cu anti
biotice. Prezintă prof. dr. docent 
Matei Balș, decanul Facultății 
de specializare a medicilor și 
farmaciștilor. 18,30 — Curs de 
limba rusă (lecția a 17-a). 19,00 
— Studioul pionierilor. „Zbo
ruri". 19,30 — Telejurnalul de 
seară. 19,50 — Buletinul meteo
rologic. Publicitate. 20,00 —
Film serial : Vikingii — pro
ducție a studiourilor engle
ze. 20,26 — Intîlnire cu
Virginia Zeani și muzica Iul 
Puccini. Film realizat 
dioul de Televiziune. 
Actualitatea TV. O 
prezentare a oamenilor 
rilor de unde se 
zilnic telejurnalele. 21,00 — Tea
tru filmat: „Fiul lui Jim" de 
Bobert J. Shau — producție a 
studiourilor americane. „Strada 
Banow" de Ingram Gail, pro
ducție' a studiourilor america
ne. 21,45 — Teleglob — emi
siune de călătorii geografice — 
Londra. 22,10 — Ecran literar. 
22,40 — Mari Interpret! : Violo
nistul Isaac Stern. 23,10 — Tele
jurnalul de noapte.

SCOALĂ
care vom accepta caracterul estetic 
al unui bloc brut de piatră, de exem
plu, sau ai mișcării unei picături de 
apă care cade în mod necesar.

Aportul ideilor în lucrarea de plas
tică stîrnește adesea opoziția tacită a 
unor artiști, o alergie față de instru
mentarul altor domenii ale activității 
spirituale. De multe ori se spune des
pre o lucrare de artă că nu se sus
ține plastic fiind în ea prea multă 
literatură. Expresia este confuză, a 
intrat în limbajul curent și face ra
vagii. Dacă o pictură cuprinde des
crierea unei acțiuni sau portrete, în
cepe să plutească bănuiala interven
ției „anecdotice" în lucrarea strict 
plastică, se uită faptul comunicației 
firești între arte și că orice s-ar face 
pentru autonomia unei picturi, ea tot 
va cuprinde literatură, după cum va 
cuprinde și elemente muzicale, sen
suri ideologice, sociale, politice. Tre
buie să stabilim cu mai multă pa
siune științifică sensul adevărat al 
ideii de libertate în creație, pentru a 
nu risca, în preziua unei sinteze po
sibile a tendințelor contemporane, 
alienarea unor filoane ale creației, 
schilodirea lor inutilă în diversele 
paturi procustiene ale curentelor. De 
aceea cred că principala disciplină 
căreia i se supune personalitatea ar
tistică este aceea a filozofiei, iar pen
tru artistul care trăiește în țara 
noastră filozofia umanismului socia
list. Mi se pare de neconceput un ar
tist întreg, realizat, care să nu aibă 
propria sa gîndire filozofică. Numai 
astfel poate fi înnobilată imaginea 
substraturilor existenței noastre spiri
tuale. Sugestiile devin revelatoare, nu 
în sensul descoperirii unei suprareall- 
tăți, ci cînd sînt chemate să alcătu
iască substanța reală a visurilor con
știente, purtătoare ale aspirației spre 
frumos a unei întregi colectivități.

Ideea de frumusețe are un carac
ter totalitar, absolut, ea nu îngăduie 
jumătăți de măsură, ea se referă 
totdeauna Ia un întreg coerent, din 
care nu poate lipsi aportul fiecărei 
părți Ia caracterul ansamblului și se 
definește, cred, în primul rînd prin 
claritate.

Este drept să păstrăm față de ea o 
anumită distanță, inerentă procesului 
creației, dar posibilitatea unui su
prem nivel de realizări nu trebuie să 
o refuzăm.

în formarea personalității artistice, 
în realizarea destinelor artistice, 
acesta trebuie să fie sîmburele care 
poate da naștere unei arhitecturi 
durabile.

Octav

PROMOVAREA

de Stu- 
20,45 — 
succintă 
și locu- 
transmit

cercetărilorde pedagogie 
să contribuie la ri- 
calitativă a proce- 
instructiv-educativ 

la noi o continuă

știintifice 
menite 
dicarea 
sului 
cunosc 
creștere. Prin grija Insti
tutului de științe pedago
gice, a Editurii didactice șl 
pedagogice și prin activi
tatea a numeroși cercetă
tori se efectuează și se fac 
publice numeroase lucrări

De la bun început, dis
cuția de față a scos în e- 
vidență părerea unanimă a 
cadrelor didactice și cer
cetătorilor din domeniul ști
inței educației cu privire la 

■ raportul direct și strînsa 1 
interdependentă dintre pro
cesul instructiv-educativ și 
cercetarea pedagogică, din
tre munca la catedră și 
investigația științifică. Cer
cetarea pedagogică oferă 
activității didactice un su
port solid de perfecționare 
— prin informarea de spe
cialitate, cunoașterea ele
mentului nou. a principii
lor și metodelor pedagogi
ce moderne și prin alte a- 
tribute specifice muncii ști
ințifice — după cum acti
vitatea didactică, practica 
directă la catedră oferă 
cercetătorului, pentru efi
cienta studiului său, expe
riență de viață, cadru și 

• metodici de lucru și de 
verificare, teme noi de 
cercetare etc. Să vedem 
însă ce aspecte concrete 
îmbracă în viața noastră 
socială, în procesul de pre- .. 
gătire și educare a tinerei 
generații, acest raport. In
terlocutorii noștri s-au re
ferit mai pe larg îndeosebi 
la două aspecte fundamen
tale ale problemei dezbă
tute : utilitatea și efica
citatea cercetărilor actuale 
de pedagogie, căile și mij
loacele pentru o bună fi
nalizare a acestora în în- 
vătămînt.

— Concepută în contextul 
perfecționării învățămîntu- 
lui — ne-a spus prof. univ. 
dr. docent Ștefan Bîrsă- 
nescu, membru corespon
dent al Academiei — o- 
rientarea și finalizarea cer
cetării pedagogice este una 
dintre cele mai importan
te preocupări care stau azi 
în fata școlii și’ a cadrelor 
didactjce, cerînd o rezolva- 

promptă. Cercetările

finalizare a 
științifice de pedagogie în 
învățămînt 
lipsa unui contact spiritual 
permanent și susținut 
multor cadre didactice 
publicistica pedagogică.

In aceeași ordine 
idei, prof. univ. dr. 
drei Dancsuly, de la Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" 
din Cluj ne scrie : „Putem

și, indirect.
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GRIGORESCU

//

Studio va
vară din

FI. DINULESCU, A. MU- 
REȘAN, M. CORCACI

și practi- 
la cunoș- 
corp pro- 
nu numai

că știin- 
dă „rețe- 
un motiv 
plutească

să recunoaștem că 
deveni idee plastic 

imaginile trec dintr-un

ancheta pedagogică

(Urmare din pag. I) Un material uman recuperat

!
formula ?

acea mentalitate 
„vagabonzii de

„belea**. Sîntem, 
în fața unui 

ceea 
fugă de răs-

„In ipo-

La realizarea imaginii plastice con
lucrează un anumit flux al ideilor 
vorbite mental, dar neexprimate, im
presii sonore și senzații din cele mal 
diverse. Toate aceste planuri spiri
tuale care formează imaginea odată 
cu rațiunile tehnice trebuie să de
vină obiectul unui studiu atent în 
vederea descoperirii și dezvoltării 
personalității artistice. Dacă vorbim 
despre lucrurile acestea trebuie, 
cred, să reluăm în discuție rolul 
ideilor, al noțiunilor și al cuvîntului 
chiar în realizarea operei de artă 
plastică.

Trebuie 
pentru a 
formulată, 
stadiu al elementelor vizuale miș
cate de idei și sentimente prin
tr-un filtru al cuvîntului, capătă un 
nume, încep să fie coordonate ale 
unui limbaj, își pierd treptat carac
terul unei experiențe strict subiec
tive.

Vreau să spun că ele trebuie să 
atingă un stadiu al posibilității de 
expresie, să devină o materie po
sibilă a operei artistice prin interme
diul formelor abstracte ale gîndirii. 
Desigur, dacă din acest filtru va 
lipsi o parte sau alta, materia picto
rului sau sculptorului va putea fi 
constituită operă de artă și dincolo 
de forme semnificative, în măsura în

20,00 — „O samă de cuvinte". 
Ion Neculce. Se va prezenta 
„Daniil Sihastru" — scenariu de 
Dan Tărchllă. 20,30 — Privind 
pînzele lui Velasquez. 20,45 — 
Telejurnalul. 21',00 — Concert 
simfonic. în program: Suita 
„Locotenent Kije" — de Proko
fiev. Interpretează orchestra 
simfonică a Filarmonicii din 
Moscova. Dirijor: Kiril Kon- 
drașin. 21,30 — In arena circu
lui. 22,00 — Invitație la dans. 
Parada ritmurilor. Dansează un 
grup de balerini ai Ansamblu
lui M.A.I. Coregrafia : Teodor 
Vasilescu.

interesante, rezultatele 
nor studii laborioase. La 
rîndul lor. cadrele didacti
ce din tara noastră s-au 
străduit să folosească și să 
îmbogățească în procesul 
instructiv-educativ multe 
din rezultatele cercetărilor 
de pedagogie. Totuși, re
zultatele obținute nu co
respund întrutotul cerințe
lor actuale, exigentelor me
reu în creștere ale proce
sului instructiv-educativ. De 
exemplu, în luările de po
ziție la dezbaterea — în di
ferite împrejurări — a pro
blemelor privind dezvolta
rea școlii, mulți educatori 
nu se raportează nici la 
opere de știință pedagogică, 
nici la studii citite, nici la 
principii sau teorii pedago
gice; ei se limitează la ex
primări de opinii. La fel, în 
critica lecțiilor practice ți
nute cu studenții, nume
roși conducători ai practi
cii pedagogice desfășoară a- 
ceastă activitate în mod a- 
nalog, bazîndu-se nu pe 
raportarea la date științi
fice, ci pe exprimarea de 
simple observații. Or. ast
fel de forme de lucru do
vedesc, cel puțin, o slabă

• Căderea imperiului roman — film pentru ecran pa
noramic : PATRIA — 9 ; 12,43 ; 16,30 ; 20.
• Freddy, lovește tu întîl: REPUBLICA — 9,15 ; 11,30; 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15. FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21; la grădină — 20,30, GRĂDINA EXPO
ZIȚIA — 20,30.
• Un dolar găurit: SALA PALATULUI (seria de bilete 
2 421 — orele 17,30 și seria 2 422 — orele 20,15), GRĂ
DINA CAPITOL.— 21,45, LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 10,30;
12.30 ; 14,30; 16,45; 19; 21,15, BUCUREȘTI — 8 ; 10 ;
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, ARENELE LIBERTĂȚII 
— 20,30. STADIONUL DINAMO — 20,30.
• Mumia intervine : CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30; 21.
• Caut o nevastă : VICTORIA — 8,45 ; 11; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21.
• Billy mincinosul: CENTRAL — 9—16,15 în continuare;
18.30 ; 20,45, GRĂDINA DOINA — 20,30.
• Gustul mierli: CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14 ; 16,30. 
e Sînt și eu numai o femeie : LUMINA — 9,15 ; 11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
o Pasărea cu pene minunat colorate: DOINA — 9—13 
în continuare.

• Balul de sîmbătă seara: DOINA — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Program de filme documentare : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Reîntoarcerea Iul Surcouf : UNION
• Desene animate : UNION — 18.

15,30 ; 20,30.

cinema
•Ce noapte, băieți!: FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, EXCELSIOR — 9,45; 12,15; 15; 17,30; 20, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 21, ARTA — 10—14,43 
în continuare ; 17,15; 19,45; la grădină — 20,30, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Obsesia : GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, LIRA — 15,30; 
18; la grădină — 20,30.
• Agonie și extaz : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE

• Eddie Chapman, agent seoret; DACIA — 8—15,30 în 
continuare ; 18; 20,30, COSMOS — 15,30; 18; 20,30.
• Un bărbat și o femeie : BUZEȘTI — 15,30; 18; la gră
dină — 20,30
• Blestemul rubinului negru : FERENTARI — 15,30; 18; 
20,30.
• Zoltan Karpathy : GRIVIȚA — 9,15; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30; la 
grădină — 20,30. ă: .
• Eu, eu eu... și ceilalți: BUCEGI — .9,30; 12; 15,30; 
18,15; 21.
• O fată fericită i UNIREA — 15,30; 18; la grădină —
20.30.
• Oscar : TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 18,15; la gră
dină — 20,30, PARCUL HERĂSTRĂU — 20,30, MIORIȚA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Iadul sfărîmat: FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.
• K.O.: VITAN — 15,30; 18; 20,30, CRINGAȘI — 15,30; 
18; 20,30.
• O lume nebună, nebună, nebună: POPULAR -
19.30.
• Sfîrșitul agentului W4C — MUNCA — 16; 18; 20.

Stagiunea estivală a Teatrului

în ultima parte a stagiunii 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
Jandra" organizează o suită 
de spectacole estivale, cu prio
ritate, comedii sau piese de 
succes, care se vor reprezenta 
atît la sală cît și în parcurile 
bucureștene precum și în dife
rite orașe din țară.

Pe scena de la Podul Izvor, 
care beneficiază de aer con
diționat, repertoriul va cuprin
de piesele „D-ale carnavalu
lui" de I. L. Caragiale, „Nepo
tul lui Rameau" de Denis Di
derot, „Sfînitu Mitică Blajinul" 
de Aurel Baranga, „Kean" de 
Jean Paul Sartre după Ale
xandre Dumas-tatăl și „Come
die pe întuneric" de Peter 
Shaffer. Reprezentațiile vor

avea loc între 11 iunie și 15 
iulie zilnic, la ora 20. In tot 
acest interval sala 
fi închisă.

La teatrele de 
parcurile Capitalei vor fi pre
zentate, în aceeași perioadă, 
cîteva spectacole cu „Sfîntul 
Mitică Blajinul" și „Comedie 
pe întuneric" (în parcul 23 
August și în parcul Herăs
trău). Pentru toate aceste 
spectacole biletele s-au pus în 
vînzare la casa de bilete a 
teatrului din B-dul Schitu Mă
gureanu 1 (Podul Izvor) tele
fon 14 60 60 și la agenția de 
bilete din Calea Victoriei 68, 
telefon 16 79 77. Casele sînt 
deschise zilnic între orele 10— 
13 și 17—20.

Lucia Sturdza Bulandra
I

Teatrul mai întreprinde și 
două turnee în țară. Comedia 
„Candida" de Bernard Shaw 
va putea fi văzută între 3 șl 
16 iunie de spectatorii din 
Craiova, Tr. Severin, Lugoj, 
Timișoara, Călimănești, Arad, 
Oradea, Satu Mare, Baia Mare, 
Cluj, Turda, Alba Iulia și 
Rîmnicul Vîlcea. De aseme
nea, în perioada 24 iunie — 
12 iulie, un alt colectiv al tea
trului va prezenta „Comedie 
pe întuneric" la Pitești, Cra
iova, Strehaia, Gura Văii, Re
șița, Lugoj, Timișoara, Arad, 
Oradea, Satu Mare, Bala 
Mare, Cluj, Mediaș, Sighișoa
ra, Făgăraș, Sibiu, Călimănești 
și Rm. Vîlcea.

afirma cu certitudine că în 
ultimii ani a crescut sim
țitor numărul acelor învă
țători și profesori care ma
nifestă interes față de cer
cetarea științifică și de
pun eforturi în direcția in
troducerii noului în munca 
instructivă și educativă. Cu 
toate acestea, activitatea de 
cercetare a cadrelor, didac
tice din învățămîntul ge
neral și liceal nu este la 
nivelul posibilităților și ce
rințelor actuale. Ea — ra
portată la numărul mare al 
învățătorilor și profesorilor 
— este un fenomen destul 
de izolat, reducîndu-se :de 
multe ori Ia eforturi pur 
individuale. Se poate con
stata, de asemenea, că în 
numeroase școli activitatea 
educațională se desfășoară 
mult sub nivelul rezultate
lor pe care le-a obținut în 
ultimul timp știința peda
gogică. Cauza o găsim, cre
dem, nu numai în atitudi
nea conservatoare, rutinară 
a unor colective pedagogi
ce, ci și în faptul că nu
meroase cercetări ale spe
cialiștilor n-au o finalitate 
practică. Ele se încheie, de 
obicei, prin redactarea u- 
nor articole și studii cu re
comandări și concluzii vagi, 
fără să se urmărească fe
lul cum ele ar putea fi in
troduse în activitatea prac
tică. Argumentul 
ța pedagogică nu 
te" nu poate fi 
pentru ca să se 
în generalități, nu ne poa
te absolvi de datoria ca 
orice cercetare pedagogică 
să fie puternic ancorată în ziaști

.irealitățile școlare și să nu 
se rezume doar la princi
pii și indicații generale, ci 
să elaboreze acele modali
tăți care își găsesc o apli
cabilitate directă în prac
tica școlară".

Acesta este și cazul — 
am adăuga — al multora 
dintre experimentele în
treprinse de-a lungul a- 
nilor în școală, care 
fără vreo explicație știin
țifică s-au oprit undeva pe 
Ia mijlocul drumului sau 
au fost încheiate fără ca 
rezultatele și mai ales con
cluziile teoretice 
ce să fie aduse 
tința întregului 
fesoral. Uneori 
reușitele certe și succesele 
ci chiar și insuccesele unei 
cercetări pot avea pentru 
oamenii școlii bogate sem
nificații profesionale.

O serie de date culese 
din școli, cît și numeroase 
opinii ale cadrelor didac
tice pe care le-am consem
nat, confirmă legătura cu 
totul sporadică și întîmplă- 
toare existentă între ma
rea majoritate a corpului 
profesoral și colectivele de 
cercetare pedagogică spe
cializate. cu alte cuvinte, 
faptul că „nu știe stînga 
ce face dreapta". In conse
cință se risipesc forțele fie 
pe multe planuri paralele, 
fie pe același plan, dar în 
condiții de completă „izo
lare" a unui grup de cer
cetători de altul similar. 
După cum am fost infor
mați la Inspectoratul șco-

lar al municipiului Bucu
rești, unele școli din oraș 
(școlile generale nr. 64 și 
nr. 150, liceul „Gheorghe 
Șincai", Liceul sportiv nr. 
2 s. a.) au inițiat intere
sante cercetări științifice. 
Este adevărat ! La Școala 
generală nr. 150, bunăoară, 
prof. Alexandrina Dinules- 
cu, directoarea școlii și 
învățătoarea Livia Nicolau, 
ne-au înfățișat pe larg și 
cu reală satisfacție studii
le întreprinse timp de doi 
ani de colectivul didactic 
al scolii în direcția formă
rii la elevi a judecății șl 
priceperilor de studiu și 
de lucru la fiecare obiect 
de învățămînt. Autorii stu
diului s-au orientat spre a- 
ceastă temă pentru că au 
socotit-o cea mai acută 
pentru școala lor, fără să 
știe dacă si alte școli au 
vreo preocupare sau expe
riență în acest domeniu, 
ori dacă cercetători de la 
Institutul de științe peda
gogice o au în vederile lor, 
fără ,să solicite sau să pri
mească vreo asistentă ști
ințifică si metodologică de 
la aceștia. (De menționat 
că. în același timp, cerce
tători de Ia institut au „ex
perimentat" în scoală o cu 
totul altă problemă). Fina
lizarea ? Rezultatele stu
diului s-au concretizat în 
cîteva măsuri parțiale ime
diate pentru școala res
pectivă. Dar, din păcate, 
strădania cadrelor didacti
ce de aici s-a oprit la 
tocmirea unei lucrări 
formative expediată 
Inspectoratul școlar
sectorul respectiv, fără ca 
măcar autorii principali 
să-și propună înscrierea, pe 
baza ei, la examenul de 
grad didactic sau vreo for
mă de popularizare oare
care. „Faptul că tematica 
de cercetare științifică, po 
care o stabilește și plani
fică Ministerul învățămîn- 
tului si Institutul de știin
țe pedagogice, nu este pu
blică, nu este difuzată In 
rîndul profesorilor si învă
țătorilor — consideră ing. 
Eusebie Foghi, profesor la 
liceul „Vasile Alecsandri" 
din Iași — lipsește pe spe
cialiștii investiți cu sarcini 
de cercetare de aportul 
multor colaboratori entu-

. T din mijlocul corpu
lui profesoral. Păstrarea în 
„taină" a problemelor știin
țifice ce urmează să 
fie studiate, precum și 
păstrarea exclusivității 
„paternității" unor stu
dii, cred că, în condi
țiile actuale ale scolii 
noastre, nu este soluția cea 
mai bună în domeniul cer
cetării pedagogice. Dimpo
trivă, stabilirea — prin 
consultarea largă a cadre
lor didactice — a celor mai 
importante probleme ale 
practicii pedagogice si pro
cesului instructiv-educativ 
care-și așteaptă soluționa
rea științifică, informarea 
periodică a acestora atît a- 
supra mersului cercetărilor 
cît și a rezultatelor ot& 
nute, ar avea mai multa 
valoare practică decît pu
blicarea unor articole fără 
eficientă concretă, imedia
tă sau de perspectivă".

Pentru imprimarea unul 
caracter mal larg, de masă, 
preocupărilor de cerce
tare în rîndul cadrelor di
dactice și de aplicare a 
noului pedagogic în mun
ca lor, este absolut necesar 
ca și inspectoratele școla
re să manifeste un interes 
sporit fată de această pro
blemă, să urmărească in
troducerea sistematică în 
practica școlară a unor 
principii pedagogice noi, să 
studieze și să generalizeze 
experiența pozitivă, să cu
noască și să încurajeze ini
țiativele promițătoare.

Dansul fetelor (compoziție în ceramică neagră)
(Foto : O. Arcadie)

zervat un post de munci
tor necalificat la Uzina 
mecanică. Ceea ce n-au în
țeles funcționarii Oficiului, 
au înțeles cei ai Uzinei 
mecanice, care au refuzat 
în aceste condiții angajarea 
lui Florea D. Nu i s-a pu
tut găsi un post nici mă
car în cadrul unor coope
rative meșteșugărești de 
specialitate. Ani în șir I s-a 
tot vorbit despre necesita
tea însușirii unei profesiuni, 
i 8-a explicat în ce constă 
demnitatea socială pe care 
ți-o conferă munca, mese
ria... Și, dintr-odată, iată-1 
in fața acestei împrejurări.

„De lucra nu mi-e frică 
— se adresează directoru
lui fostul absolvent al In
stitutului, Iosif N., solici- 
tîndu-i sprijinul. Dar toată 
viața mea să fac muncă de 
zilier? (I. N. s-a calificat 
brutar — n. a.). Mi-e ru
șine, am o calificare. Sau 
dacă am obținut calificarea 
într-un Institut de reedu
care n-am dreptul să mun
cesc ?“

Din nou glndul mă poar
tă către I 
nefastă — 
la corecție'.

— Sînt educatoare la In
stitutul de reeducare de la 
Roșu — îmi relatează ȘTE- 
FANCU RĂDITA. — și de 
aproape o lună de zile în
soțesc elevele clasei mele 
la Fabrica de confecții 
„București", pentru prac-

tică. Chiar din prima al 
mi-a fost dat să aud : „Va- 
gaboandele". Riposta a ve
nit însă cu multă prompti
tudine, chiar din rîndurile 
muncitorilor din fabrică. 
Astăzi, elevele noastre sînt 
privite cu încredere, ca 
niște adevărate lucrătoare.

In 1965, minora Victo
ria N., manifestînd grave 
tulburări de comportament, 
a fost trimisă într-un In
stitut de reeducare. Timp 
de trei ani. ea a urmat 
cursurile școlii generale și 
ale școlii profesionale de 
croitorie. Va absolvi în cu
rînd și clasa a VIII-a, va 
obține și calificarea res
pectivă ; într-un cuvînt, va 
putea să se încadreze în 
cîmpul muncii. De aici și 
constatarea că nu există 
nici un motiv care să ple
deze menținerea ei în in
stitut pînă la vîrsta majo
ratului. In consecință con
ducerea Institutului, res- 
pectînd legea, s-a adresat 
Consiliului Popular al Sec
torului 5 București, cerînd 
avizul pentru reîntoarcerea 
minorei în familie înainte 
de a împlini 18 ani. La rîn- 
du-i. Consiliul popular a 
întreprins o anchetă so
cială, după care a oferit

Institutului următoarea 
concluzie : „minora să fie 
menținută în Institut 
pînă la majorat" (nr. 706/ 
1.IV.1968).

De ce să fie menținută 
încă un an în Institut ? V. 
N. nu are părinți ? Are. Nu 
cumva părinții minorei au 
o casă grea ? Nu. Mai mult, 
respectiva anchetă socială 
ne asigură că Victoria N. 
este unicul copil al unei 
familii care beneficiază de 
un venit lunar de 2 600 de 
lei și de o locuință cores
punzătoare. Și atunci care 
e logica concluziei ? De ce 
V. N. să fie obligată să mai 
„stea" un an, cînd poate 
să se întrețină de-acum 
înainte din propria-i mun
că. Poate că nu m-aș fi 
împiedicat de cuvintele 
„minora să fie menținută 
în Institut pînă la majorat" 
dacă nu le-aș mai fi întîl- 
nit în alte 30 de cazuri, 
toate fără nici o justificare 
temeinică.

Cum se explică această 
concluzie trasă la șapiro- 
graf ? Ce ascunde seaca 
formulă, în aparență foar
te grijulie față de viitorul 
minorului ? Cu această în
trebare m-am adresat to
varășei ORTANSA BRE-

ZEANU. directoarea Insti
tutului de reeducare — 
Roșu.

— Formula „să fie men
ținut în Institut pînă la 
majorat" închide în ea do
rința celor în cauză de a 
nu mai avea „probleme de 
rezolvat". Atingînd vîrsta 
majoratului, tînărul iese, 
prin lege, din grija fami
liei și a forului tutelar. 
Deci ambele instituții au 
scăpat de 
dacă vreți, 
exemplu concret de 
ce înseamnă 
pundere.

— Și cum își motivează 
forul tutelar

— De cele mai multe ori, 
cu stîngăcie. Sîntem asigu
rați că în urma anchetelor 
sociale s-a constatat că fa
milia minorului nu-i poate 
asigura condiții corespun
zătoare de viață, suprave
gherea necesară. în acest 
context, concluzia „menți
neți în Institut pînă la ma
jorat** vine cu ușurință. 
De fapt, în tot acest dia
log „înainte sau după ma
jorat", atît forurilor tute
lare cît și familiilor le 
scapă un amănunt — că în 
Institut, minorul și-a însu
șit o meserie, că el poate

să muncească șl să tră-’ 
iască din munca sa. El se 
va înapoia în sinul fami
liei, al societății, nu ca un 
parazit, ci oa un om pro
ductiv.

Uneori — și am fi ne
drepți dacă n-am spune-o 
— formula sus-menționată 
se bazează pe refuzul cate
goric al unor părinți de a 
da ochii cu copiii lor. „în 
urma discuțiilor purtate cu 
părinții minorei — infor
mează ancheta socială a 
Consiliului popular al ora- 

• șului Brăila — aceștia au 
refuzat categorio de a o 
primi" (e vorba de Anica 
Gh.—n.a.). De fapt, părinții 
fetei s-au despărțit mai de 
mult, lăsînd la răscruce de 
drumuri o fetiță. Fiecare 
și-a rînduit viața altfel. Ta
tăl s-a recăsătorit. Mama 
la fel. Copilul, prin forța 
destinului, s-a pomenit... al 
nimănui. Iar acum, cînd 
Institutul încearcă a-1 îna
poia părinților (după ce a 
absolvit școala generală de 
opt ani și a învățat o me
serie), aceștia îl refuză ca 
pe un corp străin. Și ni
meni nu-i cheamă la răs
pundere, deși avem de-a 
face cu o flagrantă abatere 
de la cele mai elementare

I

obligații familiale. „Tatăl 
este complet dezinteresat 
față de minora Mariana C„ 
— ne dezvăluie o altă an
chetă socială — șl așa cum 
rezultă din declarațiile ma
mei, refuză să o reprimeas
că în familie". Sînt consta
tări dureroase. Nu cunosc 
cauzele care au dus la 
crearea prăpastiei între 
Mariana și părinții ei adop
tivi. Știu însă că astăzi Ma
riana învață bine, că a ob
ținut calificarea școlii de 
croitorie, că, în sfîrșit, a a- 
dresat tatălui o scrisoare în 
care îl roagă s-o ierte. N-a 
iertat-o. Nu pot oare ase
menea părinți — fie ei doar 
adoptivi — să fie trași la 
răspundere ?

— Incontestabil — ne 
declară președintele jude
cătoriei sectorului 4 din 
București, IULIUS ȚICLE- 
TE. în ipoteza în care 
instanța încuviințează ce
rerea Institutului și dis
pune ca minorul să fie 
eliberat înainte de împlini
rea majoratului și redat 
astfel familiei pentru su
praveghere, creștere șl e- 
ducare, refuzul părinților 
adoptivi* sau naturali — de 
a-1 primi pe minor și de a-i 
da îngrijirea necesară —

îmbracă, potrivit actualei 
legi penale, trăsăturile de
lictului de abandon fami
lial, ce se pedepsește cu în
chisoare de la 3 luni la 1 
an. în proiectul noului cod 
penal o asemenea faptă 
este și mai aspru sancțio
nată.

Reținem ideea : 
teza în care instanța încu
viințează cererea Institutu
lui...**. Insă ca cererea să 
ajungă în instanță, e nece
sară încuviințarea Consiliu
lui popular. Aici e aici... Și 
ce te faci cînd drumul spre 
instanță ți-e barat cu străș
nicie de tot felul de „an
chete sociale", întocmite cu 
ușurință de către unele fo
ruri care parcă au uitat că 
șl părinții au obligații față 
de copii, nu numai Institu
tele de reed”',are?

★
Da, bate i._ viața elevi

lor Institutelor de reeduca
re un ceas cînd porțile li 
se deschid și, despovărați 
de hotărîrile judecătorești, 
pornesc încrezători în via
ță. Pe unii îi așteaptă fami
liile, pe alții — nimeni. De 
aici înainte, de maturitatea 
și umanitatea gestului so
cietății depinde cursul feri
cit al destinului lor. Să nu 
le refuzăm acest gest și să 
continuăm, cu tactul și cu 
generozitatea proprie omu
lui societății socialiste, o- 
pera educativă începută cu 
pasiune și credință de către 
profesorii, maiștrii și edu
catorii acestor institute.

Un nou volum al 
„Istoriei literaturii române"

In curînd va apărea, în Editura Academiei 
Republicii Socialiste România, volumul al II-lea 
din „Istoria literaturii române**. La librăriile 
specializate din Bucureștii și din întreaga țară 
se pot face înscrieri anticipate pentru procura
rea noului volum.

teatre
• Filarmonica de stat „G. Enescu" (în sala Studio 
a Ateneului — ora 20) : Recital de pian Ninuc* 
Osanu ; recital de canto Constantin Frățilă.
• Opera română : Seară de balet Gershwin — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă: My fair lady —19,30. 
o Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : Heidelbergul de altădată — 19,30, (sala Stu
dio) : Părinții teribili — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Livada cu vișini — 20, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Comedie pe în
tuneric — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Ana 
Cristie (spectacol prezentat de Teatrul de stat din 
Reșița) — 19,30, (sala Studio) : Jaguarul roșu — 20, 
(la Teatrul de vară din parcul Herăstrău) : Cînd 
luna e albastră — 20.
o Teatrul „Barbu Delavrancea" : Kathleen — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale" : O noapte furtunoasă 
— 2O.X
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Ca la Tănase — 19,30, (grădina Boema) : Boema 
Palace — 20.
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două țări, în semn de salut se trag 
21 salve de artilerie.

însoțit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Alphonse Massamba- 
Debat trece în revistă garda de 
onoare aliniată pe aeroport.

Oaspetelui îi sînt prezentați apoi 
șefii misiunilor diplomatice și per
soanele oficiale române venite în 
întîmpinare.

De pe podiumul instalat pe aero
port, secretarul general al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat, NICOLAE CEAUȘESCU, a 
rostit o alocuțiune de bun venit, 
în care, adresîndu-se oaspeților, a 
spus :

Permiteți-mi să vă adresez un 
salut cordial, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, al gu
vernului și poporului român.

Este pentru noi un prilej de 
satisfacție de a primi vizita secre
tarului general al Mișcării Națio
nale a Revoluției, președintele Re
publicii Congo, domnul Alphonse 
Massamba-Debat, precum și a ce
lorlalți distinși oaspeți congolezi, 
soli ai unui popor care luptă pentriț 
consolidarea independenței națio
nale, pentru dezvoltarea economică 
și socială a patriei sale.

Intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Congo se dezvoltă 
relații prietenești spre binele am
belor* noastre popoare, în interesul 
păcii și cooperării internaționale.

Ne exprimăm convingerea, dom
nule președinte, că vizita dumnea- 
nn^tră in România va contribui la I 
lărgirea acestor relații, la întărirea 
colaborării reciproc avantajoase 

- dintre popoarele și țările noastre.
Dați-mi voie să va urez, stimați 

oaspeți din Republica Congo, tra-. 
diționalul „bun venit" pe pămîntul 
României 1 >

în răspunsul 6ău, secretarul 
general al M.N.R., președintele Re
publicii Congo, ALPHONSE MAS
SAMBA-DEBAT, a spus :

Ați pronunțat cuvinte foarte a- 
mabile la adresa noastră. Dorim ca, 
în numele poporului nostru, al par
tidului nostru, marea Mișcare Na
țională a Revoluției, și a guvernu
lui nostru, să exprimăm, o dată cu 
mulțumirile cele mai vii, toată bu
curia delegației noastre de a păși 
astăzi pe pămîntul.. Bucureștiului, 
capitală plină de istorie și de spe
ranțe într-un viitor foarte bogat și 
promițător.

Domnule președinte, primăvara, 
care pretutindeni în frumoasa dum
neavoastră țară, eu geniul ei bine
făcător readuce la viață întreaga 
natură, ne salută astăzi cu o stră
lucire deosebită prin acest vesel 
soare românesc care adaugă căldu
ra sa la atmosfera atît de cordială 
a primirii dumneavoastră. Este 
pentru noi un semn prevestitor al 
unei vizite dintre cele mai plăcute 
pe care ne-a fost dat s-o facem, 
în străinătate. Această primăvară 
care este, de asemenea, punctul de 
plecare al cooperării noastre efec- 
tiveyL? toate domeniile, invită gu
vernele și popoarele noastre să se 
apropie și mai mult, să se pună de 
acord, să se înțeleagă și să se iu
bească.

In această stare de spirit, noi și 
delegația noastră abordăm această 
vizită în frumoasa și primitoarea 
dumneavoastră țară, cu convinge
rea fermă că primele noastre con
tacte la nivelul cel mai înalt vor 
permite în mod fericit înflorirea și 
întărirea legăturilor indestructibile 
de prietenie activă și de cooperare 
utilă și bine înțeleasă.

Trăiască 
România !

Trăiască 
Trăiască 

tre popoarele noastre!
Un grup de pionieri oferă oaspe

ților congolezi buchete de flori.
Cei doi conducători de partid și 

de stat iau apoi loc într-o mașină 
deschisă escortată de motocicliști 
și se îndreaptă spre reședința ofi
cială rezervată oaspeților.

De-a lungul traseului, pavoazat 
cu drapelele Republicii Socialiste 
România și Republicii Congo, nu
meroși cetățeni ai Capitalei salută 
cu cordialitate prima vizită în Ro
mânia a președintelui Republicii 
Congo.

Republica Socialistă

Congo ! 
prietenia militantă în-

(Agerpres)

După-amiază, secretarul general 
al Mișcării Naționale a Revoluției, 
președintele Republicii Congo, Al
phonse Massamba-Debat, însoțit de 
persoanele oficiale congoleze, a 
depus o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

La solemnitate au participat 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Cosma și general de 
armată Iacob Teclu — membri ai 
Consiliului de Stat, general colo
nel Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate, șeful 
Marelui 
adjunct 
externe, 
periori.

Fanfara militară a intonat 
nurile de stat ale celor două

După depunerea coroanei, 
prezenți au păstrat un moment de 
reculegere, apoi au primit defila
rea gărzii de onoare.

(Agerpres)

Stat Major, Petru Buriacu, 
al ministrului afacerilor 
generali și ofițeri su

im- 
țări.

cei

Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

orânduirii socialiste, propășirii multilaterale a patriei 
sale, poporul român este animat de un înalt spirit de 
responsabilitate față de cauza păcii șl securității, acțio
nează cil perseverență pentru lărgirea colaborării Inter
naționale.

România dezvoltă prietenia șl cooperarea cu țările 
socialiste, extinde relațiile economice, politice, tehnico- 
științifice și culturale cu toate celelalte state, pe te
melia trainică a principiilor independenței, suverani
tății naționale, a deplinei egalități în drepturi și 
neamestecului în treburile interne. Țara noastră mili
tează activ pentru eliminarea focarelor de tensiune și 
încordare, care pun în primejdie pacea mondială, pen
tru înfăptuirea securității în Europa și în întreaga 
lume, pentru respectarea dreptului sacru al popoarelor 
de a-și hotărî singure soarta, potrivit voinței și aspi
rațiilor lor legitime.

România socialistă își manifestă deplina solidaritate 
cu lupta popoarelor împotriva asupririi străine, a colo
nialismului și neocolotiialismului, pentru libertate și 
independență națională. Lichidarea tuturor formelor 
de dominație economică și politică, de jefuire a avuției 
naționale a altor popoare, asigurarea condițiilor ca fie
care națiune să beneficieze din plin de roadele activi
tății și eforturilor sale creatoare, constituie un impera
tiv major al vieții contemporane. Progresul economic 
al țărilor în curs de dezvoltare, consolidarea indepen
denței lor politice șl economice, punerea în valoare a 
resurselor naturale și de muncă de care dispun, în in
teresul ridicării gradului de civilizație materială și 
culturală, corespunde năzuințelor vitale ale popoarelor 
acestor țări, intereselor păcii și conlucrării fructuoase 
pe plan internațional. In acest scop, un rol important 
revine dezvoltării largi a schimburilor economice și 
tehnico-științifice între state, pe baze echitabile, înlă- 
turîndu-se barierele artificiale și practicile discrimina
torii în comerțul mondial.

Poporul român salută prefacerile înnoitoare care 
au loc pe continentul Africii, promovează relații de 
colaborare cu tinerele state africane, sprijină din toată 
inima eforturile lor îndreptate spre dezvoltarea vieții 
economice și sociale, afirmarea nestingherită a ființei 
lor naționale. Țara noastră condamnă în mod hotărît 
discriminările rasiale și politica de apartheid promo
vate de cercurile conducătoare din Rhodesia și Re
publica Sud-Africană, încălcarea brutală a drepturilor 
și libertăților fundamentale ale omului.

Renașterea popoarelor continentului african, a, celor
lalte popoare ținuțe pînă nu de mult în stare de 
dependență economică și politică-, participarea lor 
activă ■ la soluționarea 
prezintă un factor de 
progres social.

Republica Socialistă 
sprijin luptei eroice a . . 
nunță neabătut pentru încetarea imediată și necon
diționată a bombardamentelor Statelor Unite asupra 
Republicii Democrate Vietnam, â oricăror acte de 
război împotriva poporului vietnamez — singurul în 
măsură să decidă asupra destinelor sale, fără nici un 
amestec din afară.

După părerea noastră, esențială pentru soluționarea 
pe cale pașnică și durabilă a situației din Orientul 
Apropiat — altă zonă de grave pericole pentru pacea 
lumii — este aplicarea neîntîrziată a rezoluției Consi
liului de Securitate din luna noiembrie anul trecut.

Evoluția evenimentelor pe plan internațional de
monstrează că pentru stăvilirea politicii, agresive a 
imperialismului, asigurarea păcii mondiale și dez
voltarea liberă a popoarelor, de cea mai mare în
semnătate este unirea tuturor forțelor democratice și 
progresiste, lărgirea acțiunii lor comune și. întărirea 
coeziunii detașamentelor frontului antiimperialist.

Considerăm ca deosebit de . importante întărirea 
colaborării între țările socialiste și țările care și-au 
cucerit independența națională și cele care luptă pen
tru libertatea lor, unirea eforturilor partidelor comu
niste și muncitorești, ale mișcării de eliberare națională, 
ale tuturor forțelor antiimperialiste, ca o condiție, 
pentru zădărnicirea planurilor urzite de cercurile im
perialiste, pentru bararea agresiunii imperialiste.

Corespunzător acestor necesități imperioase, Româ
nia socialistă, Partidul Comunist Român depun efor
turi stăruitoare pentru intensificarea contactelor și 
colaborării cu toate forțele antiimperialiste, cu toate 
statele care se pronunță pentru dezvoltarea colaborării 
între popoare, considerînd că în acest fel își. îndepli
nesc înaltele lor îndatoriri internaționale.

Aș vrea să subliniez importanța pe care o acordăm 
legăturilor prietenești dintre Partidul Comunist Ro
mân și Mișcarea Națională a Revoluției din Republica 
Congo și să exprim dorința noastră de a le dezvolta 
în continuare, în interesul popoarelor și țărilor noas
tre, al luptei pentru menținerea păcii.

Cu convingerea că vizita dumneavoastră va con
tribui la întărirea colaborării dintre Republica Socia
listă România și Republica Congo, dintre partidele 
noastre, ridic paharul în cinstea secretarului general 
al Mișcării Naționale a Revoluției, președintelui 
Alphonse Massamba-Debat, a celorlalte personalități 
congoleze, pentru prosperitatea poporului dumneavoas
tră, pentru prietenia dintre poporul român și poporul 
congolez, pentru pace.

problemelor internaționale re- 
seamă în lupta pentru pace și

România acordă Întregul său 
poporului vietnamez și se pro-

RECEPȚIE OFERITĂ
CONSILIULUI

Seara, secretarul general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a oferit, în saloanele Consiliului de 
Stat, o recepție în onoarea secre
tarului general al Mișcării Națio
nale a Revoluției, președintele Re
publicii Congo, Alphonse Massam
ba-Debat.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Chivu Stoica, Paul Niculescu-

Cronica zilei

Toastul președintelui

Alphonse Massamba-Debat
(Urmare din pag. I)

preocupați să-și satisfacă poftele nemăsurate și egoiste 
decît de necesitățile fundamentale ale poporului, un 
grup care antrena, prin atitudinea sa vinovată de ’ 
compromis, țara noastră pe drumul pierzaniei și al 
capitulării naționale.

Revoluția noastră își are o originalitate proprie, are 
particularitățile sale. Revoluția congoleză nu este rezul
tatul unei insurecții armate, ci deznodămîntul unei răs
coale populare care a dus la instaurarea unui regim nou 
pe o bază democratică și populară, avînd în programul 
său construirea unei economii naționale și indepen
dente.

In aceste trei zile eroice, poporul congolez și-a recu
cerit drepturile, dar el nu avea încă un .partid.

Congresul constitutiv din iunie 1964, în cursul căruia 
poporul congolez și-a proclamat solemn opțiunea pen
tru socialismul științific, adică refuzul pentru dezvol
tarea capitalistă, rezolvă această problemă, transfor- 
mînd mișcarea populară spontană din 13, 14 și 15 
august 1963 în partid oficial unic. Acest partid, M.N.R., 
are ca instanță supremă Congresul național care alege 
în cadrul său Comitetul Central și pe secretarei ge
neral al partidului, care este în același timp șeful sta
tului. Comitetul Central alege la rîndul său Biroul 
Politic, care se ocupă de traducerea în viață a măsu
rilor, hotărîrilor, rezoluțiilor și recomandărilor sta
bilite de primele două instanțe. Partidul național in
stituit astfel este organul suprem al națiunii. El con
stituie marea adunare a poporului congolez a cărui 
unitate și armonie o concretizează, avînd misiunea’de 
a urmări obiectivele revoluției din 13, 14 și 15 au
gust 1963 și construirea unei societăți socialiste care se 
bizuie pe socialismul științific:

Congo știe că trebuie să facă față unei dubje exi
gențe. El trebuie să-și asume în același timp răspun
derea națională și să asigure solidaritatea internațio
nală. El trebuie să concilieze independența politică și 
interdependența economică.

In ceda ce privește răspunderea sa națională, poporul 
congolez a înțeles că numai socialismul științific îi poate 
permite să obțină în cel mai scurt timp mari pro
grese tehnice, o mai mare îmbunătățire a condi
țiilor economice și sociale. Căci numai socialismul știin
țific poartă în el elementele de progres și dinamism, 
de entuziasm și rațiune. Noi înțelegem să trecem de la 
inegalitate la deplină egalitate, de la asistență la au
tentica colaborare. Poporul congoiez a hotărît să aleagă 
o formă modernă de viață pentru participarea sa la 
viața mondială.

In făurirea revoluției, poporul congolez urmărea mai 
cu seamă să-și regăsească libertatea și demnitatea, 
dar înțelege totodată prin acest act să-și deschidă 
cîmpul de acțiune și să lărgească evantaiul priete
niilor sale. Pentru edificiul pe care îl construim noi 
facem- apel la toți-muncitorii cu condiția să fie anipișți i 
de bunăvoință și respect față de drepturile noastre. 
Acesta este de altfel motivul pentru care sîntem fa
vorabili unei politici de înțelegere și de dialog cu toată 
lumea. Politica de nealiniere, care pentru noi nu în
seamnă neutralitate, ci participarea activă la lupta 
revoluționară mondială, practicată pînă în prezent de 
partidul meu și guvernul meu, răspunde acestei preo
cupări constante.

Din cele de mai sus, tovarășe secretar general, veți 
înțelege pentru ce acordăm o atenție cu totul deo
sebită întăririi prieteniei între cele două țări ale 
noastre ; sentimentul' și rațiunea ne -determină la a- 
ceasta, afinitățile lingvistice și similitudinea expe
riențelor noastre istorice ne atrag pe această : cale.

Așa cum am mai avut prilejul să spun și excelenței 
sale domnului ambasador al României în Congo, 
există o similitudine adesea tulburătoare între Congo 
și România. Dacă ne întoarcem în urmă în adîncul 
secolelor, cîte asemănări constatăm între această luptă 
neîncetată a poporului român pentru a-și salva ființa 
națională și lupta dură și încăpățînată a Congoului, 
pradă sclaviei, exploatării, războaielor tribale și riva
lităților străine. România a suscitat întotdeauna pen
tru noi, congolezii, o curiozitate plină de simpatie și 
admirație. Nu este o simplă coincidență că, pe arena 
internațională, noi ne-am regăsit, în atît de dese 
rînduri, atît de profund solidari, de fiecare dată cînd 
era necesar, fie să ne apărăm libertatea și pacea, 
contra abuzurilor imperialismului, fie să evităm fărî- 
mițarea și deci slăbirea forțelor progresiste ale acestei 
lumi.

întocmai ca și România, Congo se străduiește, con-
servîndu-și totodată valorile culturale proprii, să reali-, 
zeze această metamorfoză în direcția progresului teh
nic, și aceasta imprimînd structurilor societății și eco
nomiei sale un proces revoluționar.

Congo își afirmă, întocmai ca și România, inde
pendența deplină, respinge orice amestec din afară în 
afacerile sale interne și recunoaște dreptul fiecărui 
popor de a dispune el însuși de destinul său. Iată 
de ce sîntem convinși că poporul congolez va ști să 
tragă din colaborarea dintre cele două partide și cele 
două guverne ale noastre învățămintele care vor 
trebui să-l călăuzească în propria sa luptă, analizînd 
experiențele voastre și inspirîndu-se din exemplul 
vostru. Noi așteptăm mult de pe urma experienței 
românești bogată în învățăminte.

Intr-o lume aflată pradă freneziilor violenței și 
poftelor distrugătoare ale imperialismului în toate 
formele sale, și mai cu seamă într-un continent în 
care crizele nu sînt decît excrescența armată. a situa
țiilor devenite primejdioase prin acumularea de factori 
— politici, desigur, dar și economici și sociali, este 
cîț se poate de încurajator să ai alături prieteni de 
nădejde gata să te ajute, să dovedească că munca și 
înțelepciunea repurtează adesea victorii apreciabile 
asupra sărăciei, mizeriei și servituții pe care dorește 
să o impună imperialismul.

Tovarășe secretar general, cele două partide ale 
noastre sînt angajate într-o aceeași luptă, iar această 
luptă o vom cîștiga împreună !

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască Mișcarea Națională a Revoluției ! 
Trăiască prietenia româno-congoleză !
Trăiască poporul român !

DE PREȘEDINTELE
DE STAT, NICOLAE CEAUȘESCU

Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian Dănă- 
lache, Constantin Drăgan, 
Fazekas, Leonte Răutu, Vasile Vîl- 
cu, Ștefan Voi tec, membri suple- 
anți ai Comitetului Executiv, se
cretari ai C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinți și membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești, academicieni și alți oa
meni de știință și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști.

Janos

Au luat parte persoane oficiale 
congoleze, care îl însoțesc pe oas
pete în vizita sa în România.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice și alți 
pului diplomatic 
București.

Au fost intonate
ale celor două țări. Recepția 
desfășurat într-o 
cordialitate.

membri ai 
acreditați

cor
la

atmosferă

CONVORBIRI PRIVIND COOPERAREA
Noul ministru al Republicii Fe

derative a Braziliei la București, 
Marcos Antonio de Salvo. Coimbra, 
a depus miercuri o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

★

In cadrul unei ceremonii care 
a avut loc la Cluj, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P. Ungare la București, Joszef 
Vince, a oferit Bibliotecii Univer
sității „Babeș-Bolyai" o donație de 
cărți științifice din partea 
sității din Budapesta.

Rectorul 
acad, 
țumit 
nație.

Univer-

clujene 
a mul-

Universității 
prof. C. Daicoviciu, 
călduros pentru această do-

★

înapoiat în țară acad. Cristo-
4

S-a
for Simionescu, rectorul Institutu
lui politehnic din Iași, care a par
ticipat între 24 mai și 1 iunie la 
Congresul internațional de chimie 
industrială de la Paris.

La această manifestare interna
țională, consacrață aniversării a 50 
de ani de la înființarea Societății 
internaționale- de chimie industria
lă, savantul român a prezentat o 
comunicare în legătură cu cercetă
rile actuale ale școlii românești de 
chimie.

(Agerpres)

r t
In informația cu titlul „Repartizarea 

și încadrarea în unitățile de cercetare 
științifică a absolvenților învățămîntu- 
lui superior", publicată în ziarul nos
tru de ieri, 5 iunie a.c., paragraful re
feritor la condițiile de atestare a cer
cetătorilor se va citi astfel: „...După 
primul an de funcționare, cercetătorii 
stagiari vor fi supuși unei verificări în 
ceea ce privește activitatea desfășu
rată și aptitudinile pe care le au pen
tru munca de cercetare. Cei care vor 
trece această probă vor lucra în con
tinuare ca stagiari încă doi ani, după 
care, dacă vor dovedi aptitudini de 
cercetare, vor fi atestați ca cercetă
tori...".

■:i ' Ieri în țară : Vremea' a fost fru
moasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin. Vîntul a suflat potrivit, cu 
intensificări locale în sudul și estul 
țării. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 16 grade la Sulina și 27 
de grade la Săcueni și Oradea.

în București: vremea a fost fru
moasă, cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat potrivit, cu intensifi
cări de scurtă durată. Temperatura 
maximă a fost de 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
7, 8 și 9 iunie. în țară : vreme în ge
neral frumoasă și călduroasă. Cerul 
va fi variabil. Vor cădea averse lo
cale de ploaie în vestul țării. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar maximele între 20 și 30 
de grade.

în București: vreme în general 
frumoasă și călduroasă, cu cer varia
bil mai mult senin noaptea. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară.

ECONOMICĂ Șl TEHNICĂ 
ROMÂNO-BRITANICÂ

La Consiliul de Miniștri au avut 
loc miercuri dimineața convorbiri 
între delegația română condusă de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comisiei guvernamentale 
de colaborare și cooperare econo
mică și tehnică și delegația brita
nică, condusă de ministrul tehno
logiei, Anthony Wedgwood Benn.

A participat ambasadorul Marii 
Britanii la București, Sir John 
Chadwick.

Au fost discutate probleme pri
vind dezvoltarea colaborării și coo
perării economice dintre România 
și Marea Britanie în domeniile e- 
lectronicii, construcțiilor de mașini, 
chimiei, metalurgiei și în alte sec
toare de interes reciproc.

★
Ministrul britanic al tehnologiei 

și ceilalți membri ai delegației din 
Marea Britanie, împreună cu am-

basadorul acestei țări la București, 
au vizitat în cursul zilei de 
miercuri Institutul de fizică ato
mică, unde au fost întâmpinați de 
acad. Horia Hulubei, președintele 
Comitetului pentru energia nu
cleară, directorul institutului. Cu 
acest prilej au fost discutate pro
bleme privind dezvoltarea colabo
rării între institutul român și 
centre de cercetări cu profil simi
lar din Marea 
au vizitat mai 
ale institutului.

Britanie. Oaspeții 
multe laboratoare

★
ministrul Anthony

★

Seara, ambasadorul Marii Brita
nii la București, Sir John Chad
wick, a oferit un dineu cu prilejul 
vizitei în țara noastră a ministru
lui tehnologiei, Anthony Wedg
wood Benn.

Au participat Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele Con
siliului Național al Cercetării Știin
țifice, Gheorghe Rădulescu, vice-

După-amiază,
Wedgwood Benn a ținut la Casa 
universitarilor din Capitală confe
rința „Tehnologia și politica", au
diată de numeroși academicieni, 
profesori și conferențiari universi
tari, conducători ai unor unități 
de cercetare, 
întreprinderi

★

președinte al 
niștri, președintele Comisiei 
vernamentale de colaborare și 
perare economică și tehnică, Horia 
Hulubei, președintele Comitetului 
pentru energia nucleară, Roman 
Moldovan, președintele Comitetu
lui pentru prețuri, și alte persoane 
oficiale.

județul Brașov
Ministrul agriculturii Olandei, 

Pierre Laixiinois, și specialiștii care 
îl însoțesc, și-au continuat miercuri 
vizita în orașul și județul Brașov. 
Ei au vizitat sistemul de drenaj al 
Institutului de cercetări pentru 
cultura cartofului și a sfeclei de 
zahăr, au asistat, la uzinele de 
tractoare, la principalele faze ale 
procesului de producție și la o 
demonstrație cu cele mai noi tipuri 
de tractoare produse.

Oaspeții olandezi au vizitat apoi 
cooperativa agricolă de producție 
din Bod, unde le-au fost înfăți
șate rezultatele și planul de pers
pectivă al acestei cooperative, pre
cum și modul de organizare și re
tribuire a muncii.

Populare din Maroc
Miercuri a părăsit Capitala de

legația Uniunii Naționale, a Forțe
lor Populare din Maroc, formată 
din Mohamed Elyazghi, membru al 
C.C., secretar al organizației din 
Rabat a U.N.F.P. și M. Forkani, 
membru al C.C. al U.N.F.P.

în cursul vizitei pe care a făcut-o 
în țara noastră, delegația U.N.F.P. 
a vizitat întreprinderi industriale, 
unități agricole, instituții sociale și 
culturale și s-a întîlnit cu repre
zentanții unor organizații locale de 
partid, consilii populare și organi
zații de masă. Oaspeții marocani 
au luat cunoștință cu viu interes 
de activitatea pe care'■o desfășoară 
poporul român sub 'conducerea 
P.C.R., pentru progresul multilate
ral al țării.

specialiști din mari 
bucure? tene.

Consiliului de Mi- 
gu- 

coo-

(Agerpres)

După-amiază, oaspeții împreună 
cu Nicolae Barbu, vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agricultu
rii, care i-a însoțit în această vi
zită, s-au înapoiat în Capitală.

Seara, Joost B. Haverkorn van 
Rijsewijk, ambasadorul Olandei la 
București, a oferit un cocteil în 
saloanele ambasadei, cu ocazia vi
zitei în România a ministrului o- 
landez al agriculturii.

Au luat parte Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai conducerii Con
siliului Superior al Agriculturii, 
oameni de știință din institute de 
cercetări agricole.

a părăsit .Capitala
în timpul șederii în țara noastră 

delegația a pvut întîlniri la C.C. al 
P.C.R., în cadrul cărora s-a făcut o 
informare reciprocă privind pre
ocupările actuale ale celor două 
partide, precum și un schimb de 
vederi în probleme de interes co
mun. Pe asemenea, au fost abor
date probleme ale situației inter
naționale actuale, ale luptei forțe
lor sociale progresiste și democra
tice împotriva politicii agresive a 
cercurilor imperialiste, pentru rea
lizarea aspirațiilor de libertate, de
mocrație, pace și progres social ale1 
popoarelor.

Intîlnirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de înțelegere 
reciprocă.

SPORT
ROMÂNIA — OLANDA 0-0 Semifinalele

imnurile de

(Agerpres) |

Am fi nedrepți dacă 
am arunca vina pentru, 
calitatea slabă a parti
dei amicale România- 
Olanda în spinarea oas
peților. N-a aruncat-o 
nici publicul bucureș- 
tean. care i-a aplaudat 
Ia plecarea de pe teren 
pentru jocul lor desfă
șurat în limite onora
bile. Fotbalul olandez, 
cotat nici prea rău, dar 
nici prea bine pe piața 
soccerului european, a 
trimis la București o 
reprezentativă din care 
au lipsit marile vedete 

•Cruyff, Groot, Svart 
sau Muller. Prin ur
mare, n-a fost cea mai 
bună formație olande
ză. Totuși, chiar și în 
primele 45 de minute 
mai anoste, lipsite de 
element spectacular, tot 
oaspeții au dat impre
sia, prin comparație cu 
jucătorii noștri, că au o 
idee de joc și urmăresc 
«■donat aplicarea ei. Iar

după repaus 
mai viguroși și 
bine 
s-au 
ce mai mult, au domi
nat partida, victoria 
scăpîndu-le, cum se zice, 
printre degete. Echipa 
națională română a ju
cat prost, mai prost ca 
niciodată. Crispați și 
nervoși, parcă ar fi ju
cat în semifinalele cam
pionatului european, 
fotbaliștii noștri au fost 
depășiți la . toate capi
tolele. Nu se absolvă 
de aprecieri negative 
nici Dobrin, nici Dumi- 
triu, de la care nădăj
duiam un plus de ori
entare tactică spre fo
losul activității echipei. 
Și aceștia însă, ca și 
ceilalți fotbaliști ro
mâni. s-au arătat com
plet incomodați — 
este o noutate 1 — 
marcajul și „jocul 
om“ făcut de olandezi. 
Cît despre apărare, ce

olandezii, 
mai 

orientați tactic, 
impus din ce în

ca joc
campionatului 
european de fotbal

T

nu 
de 
la

să mai vorbim ? 
sistem de apărare 
spre a crea largi spații 
de plimbare pentru a- 
tacanții adverși ! Noroc 
de portarul nostru Co- 
man, în formă și în 
inspirație extraordi
nare, care a apărat și 
cîteva mingi aproape... 
imparabile ! Noroc și 
de cele două bare, pre
zente la datorie, atunci 
cînd pînă și Coman fu
sese învins.

Meciul cu Olanda în
cheie sezonul interna
țional de primăvară. 
Cum se încheie bilan
țul am văzut pe teren.

De la olandezi ne-au 
plăcut jucătorii de la 
Feyenoord, Romeyn, Is
rael și Jansen, apoi 
cele două vîrfuri de a- 
tac Van Hanegem și 
Van der Kuylen, pre
cum și portarul Van 
Beveren.

ifinale

V. MIRONESCU

Ieri la Paris, în cadrul internaționalelor de tenis care au Ioc pe terenurile 
de la Roland Garros, cuplul Ion Tiriac, Ilie Năstase a repurtat o remarcabilă 
victorie învingînd cu 6—3, 6—2, 10—8 pe jucătorii profesioniști, Gimeno (Spa
nia), Gonzales (S.U.A.). Țiriac și Năstase s-au calificat pentru semifinalele 
probei de dublu.

ITALIA - U.R.S.S. 0-0
PRIN TELEFON DE LA 

CORESPONDENTUL NOSTRU

La Napoli, în fața a 90 000 de spec
tatori, partida Italia—U.R.S.S., una 
dintre semifinalele campionatului 
european de fotbal, s-a încheiat, 
după prelungiri, cu scorul de 0—0. 
Ploaia și terenul foarte alunecos au 
favorizat jocul atletic în dauna celui 
tehnic. După cum arată și scorul, 
ambele apărări, în frunte cu portarii 
Zoff și Pșenicinikov, au fost la înăl
țime. Prima repriză a cunoscut o 
dominare a jucătorilor sovietici, care 
au și obținut 8 cornere față de cele 
două ale italienilor. Prati (Italia) 
și Malafpev (U.R.S.S.) au ratat două 
mari ocazii de a înscrie. După pauză 
domină mai mult italienii, iar Ri
vera, care se accidentase încă din 
minutul al treilea și trecuse pe aripă, 
pierde cea mai mare ocazie de gol. 
In prelungiri, sovieticii au iar două 
situații favorabile, nefructificate, în 
timp ce Domenghini trage în bara 
laterală cu numai două minute 
înainte de final! De remarcat că 
ultima parte a meciului italienii au 
jucat-o, practic, în nouă oameni, 
accidentîndu-se, și Bercelino.

Conform regulamentului, după joc 
a urmat tragerea la sorți: Italia a 
fost desemnată să joace 
campionatului european !

Cealaltă finalistă este... 
via! Ea a învins Anglia,
na mondială, printr-un gol marcat 
In minutul 84.

in finala

luposla- 
campioa-



Mterilat la viața 
senatorului
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Robert Kenned’/
CORESPONDENȚA DIN NEW YORK DE LA EUGEN PREDA

Era puțin după miezul nopții în 
California, ora 9 și 15 minute la 
București, cînd, senatorul Robert 
Kennedy își încheia cu un larg surîs 
cuvîntarea în fața suporterilor săi 
adunați în marea sală de bal a ho
telului Ambasador din Los Angeles, 
cartierul său general pentru cam
pania electorală din acest stat. în 
alegerile preliminare care au avut 
loc aici, marți, și care constituie ul
timul test înaintea convenției națio
nale a partidului democrat de la 
Chicago, unde va fi desemnat can
didatul acestui partid la postul de 
președinte, Robert Kennedy obținu
se 45 la sută din voturile alegătorilor 
democrați, iar Eugene McCarthy, 42 
la sută. Senatorul de New York ter
minase victorios și alegerile preli
minare desfășurate în aceeași zi în 
statul Dakota de sud. El obținuse 
49 la sută din voturile respective față 
de 31 la sută acordate vicepreședin
telui S.U.A., Hubert Humphrey.

Cuvintele sale finale, rostite după 
ce luase cunoștință de victoria în 
„preliminariile" din California: „Și 
acum să mergem să învingem la Chi
cago", au fost primite cu ovații. După 
cîteva momente uralele și aplauzele 
s-au transformat în strigăte de groa
ză. Oroarea s-a răspîndit de îndată 
de la coasta Pacificului la cea a At
lanticului.

în timp ce trecea spre un ascen
sor, prin coridorul ce leagă o bu
cătărie cu sala de bal, au răsunat 
opt împușcături. Senatorul Kennedy, 
care tocmai strîngea mîna unuia 
dintre cei prezenți, s-a prăbușit pe 
ciment. Cînd soția sa a îngenunchiat 
de îndată, senatorul avea ochiul 
drept deschis, iar celălalt parțial în
chis, o pată mare de singe răsfirîn- 
du-se în jurul lui. Alte 5 persoane 
zăceau rănite. Atentatorul a fost 
dezarmat imediat.

Transportat la spitalul „Bon Sa- 
mafitien", Robert Kennedy a fost 
supus unei operații care a durat 
timp de peste patru ore. I s-a extras 
un glonte care s-a localizat în creier 
și cîteva fragmente de os. Medicii 
au declarat însă că un fragment de 
os a rămas în creier, ceea ce ar 
putea necesita o nouă intervenție 
chirurgicală.

După operație starea lui Kennedy 
continuă să fie „extrem de critică". 
Potrivit celor șase chirurgi din echi
pa de intervenție, următoarele 36 
de ore vor fi hotărîtoare. La sfîrși- 
tul acestei perioade se va ști, de a- 
semenea, dacă , creierul pacientului a 
suferit leziuni.

într-o declarație dată publicității 
de șeful poliției din Los Angeles, 
Tom Redden, se menționează că se
natorul Kennedy a fost atins dej două 
gloanțe trase cu revolver. Atentatorul 
este un tînăr alb în vîrstă de apro
ximativ 25 de ani, care nu avea asu
pra lui acte de identitate. El a re
fuzat să facă vreo declarație privind 
motivele care l-au determinat să a- 
tenteze la viața lui Robert Kennedy, 
în cursul zilei de ieri, poliția din 
oraș a stabilit însă identitatea sus
pectului care a tras. Este vorba de 
un oarecare Sîrhan Sîrhan care a 
fost recunoscut de fratele său Abel. 
El a avut domiciliul la Pasadena, în 
statul California.

„Ce fel de țară este aceasta ?“ — 
iată întrebarea care zguduie astăzi 
din nou conștiința poporului ameri
can, afirma un comentator al rețe
lei de radioteleviziune C.B.S.

Acest reporter a auzit, în urmă cu 
patru ani și jumătate, împușcăturile 
de la Dallas. S-a spus atunci că după 
asasinarea președintelui Kennedy 
America nu va mai fi aceeași. Multe 
s-au schimbat, într-adevăr, și mai 
ales în spiritele oamenilor îngrijorați 
și neliniștiți de evoluția țării lor și 
care au demonstrat, în acest răstimp, 
public și amplu, dorința lor de pace 
în Vietnam, de lichidare a ghetouri- 
lor și sărăciei, a discriminării ra
siale. Un lucru este clar că nu s-a 
schimbat, pe lîngă atîtea altele, și 
acest lucru este climatul de violență 
în care continuă să trăiască Statele 
Unite. într-un editorial publicat în 
numărul apărut miercuri, cu_mare în- 
tîrziere din cauza evenimentelor din 
Los Angeles, al ziarului „New York 
Times", se arată: „întreaga națiune 
se va uni pentru a exprima profundă 
compasiune pentru domnul Kennedy 
și familia sa atît de lovită și se va 
ruga pentru rapida și completa sa 
însănătoșire. Dar de compasiune are 

' nevoie întreg poporul căruia răspîn- 
direa urii și nebuniei îi produce ast
fel de tragedii monumentale de trei 
ori într-un răstimp atît de scurt de 
4 ani și jumătate".

Cînd actuala campanie electorală 
abia începuse și marșul săracilor spre 
Washington era pe cale să se pună 
în mișcare, la Memphis s-a prăbușit 
pastorul Martin Luther King. Focu
rile de revolver de la Los Angeles 
au încheiat tragic primul act al cam
paniei electorale — „alegerile pre
liminare". »

„Miza preliminariilor" din statul 
California era aparent cîștigarea ce
lor 174 de delegați la convenția de
mocrată! în realitate, ea depășea cu 
mult acest obiectiv, fiindcă de „pre
liminariile" din California senatorul 
Robert Kennedy își legase șansele 
sale de a obține candidatura oficiala 
la președinție. El anunțase oficial că 
se va retrage din actuala cursă pre
zidențială în cazul în care nu va ob
ține aici o victorie. Cel mai populat 
stat din S.U.A. — aici trăiește unul 
din fiecare zece americani — devenit 
în ultimii ani una din bazele princi
pale financiare, a industriilor elec
tronicii și aerospațiale ale țării, po
lariza atenția generală datorită sem
nificației „preliminariilor" de marți. 
Cînd a devenit cunoscut că senato
rul Kennedy a obținut majoritatea 
în California numeroși comentatori 
considerau că o anumită influență a 
avut-o dezbaterea sa televizată de 
duminică cu senatorul McCarthy. în 
timpul dezbaterii senatorul s-a pro

nunțat împotriva extinderii din nou 
a bombardamentelor asupra Repu
blicii Democrate Vietnam, el spu
nea : „Reluarea bombardamentelor 
în acest fel nu va avea acum un suc
ces mai mare decît în trecut... Tre
buie să se înțeleagă că noi nu putem 
cere și obține capitularea Frontului 
Național de Eliberare... Noi nu pu
tem fi poliția lumii". El s-a pronun
țat pentru măsuri care să ducă la în
cetarea violenței în Statele Unite, 
pentru rezolvarea problemei ghe- 
tourilor, șomajului, sărăciei.

în cuvîntarea scurtă pe care o 
rostea în sala de bal a hotelului Am
basador, senatorul Robert Kennedy, 
își exprima, cu numai cîteva minute 
înaintea atentatului, speranța că își 
va putea uni forțele cu cele ale se
natorului McCarthy pentru a se a- 
junge la pace în Vietnam; la lichi
darea climatului de violență din 
Statele Unite. El chema pe vice
președintele Humphrey la o dezba
tere asupra principalelor probleme 
ce confruntă America. Mai tîrziu, în 
cursul zilei de miercuri, el urma 
să țină o conferință de presă. Au 
intervenit gloanțele atentatorului.

Implicațiile celor întîmplate la Los 
Angeles nu pot fi încă descifrate.

Americii i-au fost reînviate ieri 
imaginile Dallasului și Memphisulul 
cînd ecoul împușcăturilor de la Los 
Angeles a trezit-o dimineața. Ști-u. 
rea atentatului a provocat o vie 
indignate și amărăciune în cercu
rile largi ale opiniei publice și oa
menilor politici din S.U.A. Senato
rul Ralph Yarborough a declarat: 
„îngrozitor este faptul că asasinatul 
politic în această țară a devenit 
un lucru atît de obișnuit. America 
trebuie să se reorienteze". Liderul 
majorității democrate în Senat, Mike 
Mansfield, a subliniat că resimte 
„o puternică tristețe și descura
jare pentru faptul că un alt membru 
al familiei Kennedy a fost atacat 
de o asemenea manieră". „Sînt 
uimit de ceea ce se întâmplă' în a- 
ceastă țară, a spus el. Sînt îngrozit 
de faptul că violența a devenit atît 
de des folosită". Liderul minorității 
republicane în Senat, Everett Dirk- 
sen, a calificat atentatul de la Los 
Angeles „un dezastru de proporții 
naționale".

PARIS 5 — Gorespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Situația socială din Franța 
continuă să rămînă încordată, deși 
într-o serie de sectoare activitatea 
pare să revină la normal. Tratati
vele dintre reprezentanții guver
nului, patronatului și ai sindica
telor muncitorilor din industria de 
automobile și aeronautică conti
nuă să se afle în impas. In alte 
sectoare de activitate cum ar fi de 
exemplu industria carboniferă și 
cea de gaz și electricitate, băncile, 
munca a fost reluată efectiv. In 
urma acordului intervenit între 
sindicate și conducerea aeroportu
lui Bourget greva personalului de 
la acest aeroport a încetat. Greva 
continuă însă la aeroportul Orly. 
A fost reluat lucrul și la unele în
treprinderi siderurgice din Lorena

PARIS 5 (Agerpres). — Biroul 
politic al Partidului Comunist 
Francez a dat publicității o de
clarație în care sînt respinse a- 
tacurile la care a fost supus P.C.F. 
din partea primului ministru Pom
pidou.

In decilarație se menționează că 
„Partidul comunist întărit de în
crederea pe care i-o acordă mi
lioane de francezi, datorită luptei 
juste pe care o duce alături de ei, 
va face față acestor atacuri cu 
sînge rece și hotărîre. El va con
tinua lupta pentru satisfacerea re
vendicărilor oamenilor muncii, stu
denților, corpului didactic, tuturor 
păturilor muncitoare de la orașe și

La tribună, Robert Kennedy își în
cheie ultimul discurs, însoțindu-l cu 

popularul semn „victorie"

Cîteva minute mai tîrziu, aoborîtde 
» gloanțele atentatorului

LA ÎNCHIDEREA

LOS ANGELES 5 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la miezul 
nopții, purtătorul de cuvînt pentru 
presă al senatorului Robert Ken
nedy a anunțat că în urma unor 
teste medicale efectuate după ope
rație „starea sănătății senatorului 
Robert Kennedy rămîne extrem de 
critică; nu se observă nici o îm
bunătățire sensibilă".

Purtătorul de cuvînt a subliniat 
că testele efectuate nu pot fi con
siderate însă pe deplin conclu
dente.

A

ln imitarea uneiȘEDINȚA

EXECUTIV AL
CORESPONDENȚA DIN ROMA DE LA N. PUICEA

C.UIU.C.I

saite, pentru un guvern de uniune 
democratică, cu participare comu
nistă. Realizarea acestor obiective 
impune unirea tuturor forțelor de 
stânga, a tuturor forțelor munci
torești și democratice".

Miercuri a avut loc, sub condu
cerea președintelui de Gaulle, o 
ședință a Cabinetului francez, con
sacrată 
tuației 
cum a 
vînt al 
noul ministru al economiei și fi
nanțelor, Maurice Couve de Mur- 
ville, a prezentat un prim bilanț al 
evenimentelor recente din țară. El 
a subliniat necesitatea unei accele
rări a programului de dezvoltare 
economică și a unor măsuri me
nite să evite o perioadă de infla
ție.

Purtătorul de cuvînt a declarat 
cu același prilej că vineri președin
tele de Gaulle va vorbi la radio- 
televiziunea franceză despre 
tuația internă.

★
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

Fondul Monetar Internațional a 
confirmat oficial că Franța va re
trage suma de 745 milioane dolari 
de la F.M.I., din care 150 milioane 
în dolari S.U.A.

După cum subliniază agenția As
sociated Press, această acțiune face 
parte din planul de salvare a fran
cului francez, care a fost supus 
unor presiuni puternice în urma 
grevelor din ultimele săptămîni.

în cea mai mare parte si- 
economice interne, 
declarat purtătorul de cu- 
guvernului, Yves Guena,

După

si-

CONVORBIRILE DE LA PARIS

PARIS 5 — Corespondentul Ager
pres I. Ionescu, transmite : Miercuri 
a avut loc la Paris cea de-a șaptea 
ședință a convorbirilor oficiale din
tre reprezentanții guvernelor R.D, 
Vietnam și Statelor Unite. Primul a 
luat cuvîntul reprezentantul R. D. 
Vietnam, ministrul Xuan Thuy. „Lu
crul cel mai înțelept pe care îl pot 
face Statele Unite, a declarat el, 
este să pună capăt politicii lor de 
agresiune și război în Vietnam și să 
se conforme cererii guvernului R.D. 
Vietnam și a opiniei publice ameri
cane și mondiale, încetând imediat și 
necondiționat bombardamentele și 
orice alte acțiuni de război împo
triva R.D. Vietnam, astfel îneît con
vorbirile asupra altor probleme in- 
teresînd cele două părți să poată în
cepe în termenul cel mai scurt". Re- 
ferindu-se apoi la declarațiile, preșe
dintelui Johnson din 28, 30 mai și 4 
iunie reprezentantul R. D. Vietnam 
și-a exprimat regretul de a nu putea 
constata nici un element nou față 
de declarațiile făcute de acesta la 
31 martie. El a subliniat că „Sta
tele Unite insistă asupra cererii lor 
absurde privind așa-zisa „reciproci
tate", împiedicînd astfel un progres 
al- convorbirilor oficiale de la Paris".

Președintele Johnson, a declarat 
în încheiere Xuan Thuy, a afirmat 
că l,unicul scop al. Statelor Unite 
este de a aduce 
o pace justă și 
arătat că pentru 
tatea și onoarea 
capăt agresiunii, 
vietnamez, este vorba nu numai de 
dreptate și onoare, ci este o pro
blemă de viață și de moarte pentru 
întreaga noastră națiune, o proble
mă a independenței și libertății care 
reprezintă lucrul cel mai scump din 
lume.

După o pauză de 15 minute, în 
cursul căreia membrii celor două de
legații s-au întreținut reciproc, a luat 
cuvîntul Harrimman. El a încercat să 
combată ‘acuzația că Statele Unite

în Asia de sud-est 
onorabilă". Eu am 
Statele Uhite drep- 
constau în a pune 
Pentru noi, poporul

sînt agresoare în Vietnam si a con
testat că pierderile americane sînt 
chiar atît de mari. După ce a con
sacrat cea mai mare parte a cuvîn- 
tării sale situației din Laos, el a de
clarat că Statele Unite sînt gata să 
înceteze bombardamentele asupra 
R.D. Vietnam „la timpul și în împre
jurări adecvate".

In cursul dialogului de 40 de mi
nute care a urmat, Xuan Thuy a răs
puns la unele afirmații ale lui 
Harrimman, subliniind, printre al
tele. că partea americană ridică pro
blema Laosului și Cambodgiei cu 
scopul de a ocoli problema princi
pală a actualelor convorbiri, care este 
aceea de a determina încetarea ne
condiționată a actelor de război îm
potriva R.D... Vietnam, pentru a se 
trece apoi la discutarea și altor pro
bleme, care interesează cele două 
părți.

După 
miercuri, . 
legațiilor cțlor două părți/au decla
rat că nu s-a realizat nici un pro
gres. Viitoarea ședință a convorbiri
lor oficiale a fost anunțată pentru 
12 iunie ora 9,30 gmt.

★
PARIS 5 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat trimisului special 
la Hanoi al ziarului „L'Humanite", 
generalul Vo Nguyen Giap, minis
trul apărării al R. D. Vietnam, sub
liniază că, în ciuda eforturilor lor 
militare, „Statele Unite sînt în curs 
de a pierde războiul, iar victoria fi
nală va aparține poporului vietna
mez".

„Poporul vietnamez este hotărît, 
mai mult ca oricînd, să lupte pînă 
cînd S.U.A. vor renunța la visu
rile lor imperialiste față de țara 
noastră. Nu se poate ajunge la pace 
decît pe baza respectării drepturi
lor fundamentale ale poporului 
nostru".

BELGRAD 5 (Agerpres). — Co
mitetul Executiv al C.C. al U.C.I., 
anunță agenția Taniug, a exami
nat în ședință sa din 4 iunie o serie 
de probleme politice actuale, în
deosebi cele care au ieșit la iveală 
cu prilejul demonstrațiilor studen
țești. Comitetul Executiv infor
mează că o serie de cereri ale 
studenților cu privire la realiza
rea reformei fundamentale a uni
versității, soluționarea problemei 
acute a angajării absolvenților 
și altele sînt în studiu pentru a fi 
rezolvate. Comitetul Executiv sub
liniază că o asemenea soluționare 
exclude metodele violente și dezor
dinile de stradă.

Skupștina orășenească Belgrad 
a examinat situația creată în zilele 
precedente și a declarat că rezol
varea problemelor deschise nu se 
poate obține prin demonstrații de 
stradă ; dezordinea, abuzul și me
todele similare nu pot fi tolerate.

Secretariatul pentru Afacerile 
Interne al R. S. Serbia a dat o de
cizie prin care sînt interzise ma
nifestațiile, mitingurile, demon
strațiile și cortegiile pe străzi, în 
piețe și în alte locuri publice din 
Belgrad.

La facultățile de economie, drept 
și filozofie ale Universității din 
Belgrad, anunță agenția Taniug, au 
avut loc adunări la care au fost 
sprijinite cererile studenților, fă- 
cîndu-se apel ca ei să rămînă în 
clădirile facultăților. In cadrul a- 

• dunărilor s-a exprimat opoziția 
față de manifestările extremiste.

formule de guvernare

Miercuri dimineața a 
avut loc deschiderea o- 
ficială a parlamentului 
celei de-a 5-a legisla
turi. în componenta de
semnată de alegerile de 
■la 19 mai. Tot 
miercuri dimineața, se
natorii s-au întrunit la 
Palazzo Madama. Pe 
ordinea de zi a ambe
lor camere figurează a- 
ceeași problemă : ale
gerea președinților Se
natului și Camerei De- 
putaților, a vicepre
ședinților, secretarilor, 
a chestorilor, precum 
și instalarea lor ofi
cială. Ca președin
te al Senatului, a fost 
ales la primul scrutin 
Amintore Fanfani, mi
nistrul afacerilor ex
terne, membru al con
ducerii Partidului de
mocrat-creștin. La afla
rea rezultatului votului 
Fanfani a trimis o scri
soare primului minis
tru în care anunță de
misia sa din funcția 
de ministru al afaceri
lor externe al Italiei, La 
Montecitorio (sediul 
Camerei Deputaților) a 
întrunit majoritatea su
fragiilor Sandro Pertini 
(P.S.U.), care a deve
nit președinte al parla
mentului.

După-amiază a avut 
loc ultima ședință a 
Consiliului de Miniștri 
în cadrul căreia s-a ho
tărît prezentarea demi
siei . guvernului. La 
scurt timp, primul-mi
nistru. Aldo Moro, a 
făcut o vizită la Qui- 
rinale, unde a prezen
tat președintelui repu
blicii demisia guvernu
lui său. Cabineiui Moro 
rămîne însă în funcție, 
pentru soluționarea pro
blemelor curente, pînă 
Ia constituirea unui nou 
cabinet.

în actuala situație

politică, după ce Parti
dul socialist unificat a 
anuntat că nu va mai 
participa la o nouă 
coaliție de centru-stîn- 
ga, alegerea președin
ților celor două came
re nu a avut un simplu 
aspect organizatoric. 
Reprezentanții Partidu
lui democrat-creștin au 
tinut să sublinieze „ca
racterul politic" al în
țelegerii dintre cele 
trei partide componen
te ale coaliției guver
namentale de centru- 
stînga de a desemna 
„de comun acord" pe 
cei doi președinți. Adi
că au fost prezentați 
candidați nu din par
tea vreunui partid, ci 
de către o „majoritate" 
care, după cum scrie 
ziarul „Corriere della 
sera", chiar dacă nu a 
găsit un teren comun 
pentru formarea unui 
nou guvern, a vrut să 
pară compactă în pro
blema organelor de 
conducere ale parla
mentului.

în ajunul deschiderii 
parlamentului s-au suc
cedat numeroase întru/- 
niri și discuții în ca
drul tuturor partide
lor, care au examinat 
situația politică. Grupul 
parlamentar al Parti
dului Comunist Italian 
a si anunțat că va în
treprinde importante 
inițiative legislative. 
Intre acestea se află 
proiectele de lege pri
vind majorarea pensii
lor și democratizarea 
instituțiilor de asisten
ță socială, \ instituirea 
unei anchete parlamen
tare privind activitatea 
extrainstitutională a 
serviciului de infor
mații al statului. „A- 
ceastă inițiativă, scrie 
ziarul „l’Unită", dove
dește hotărîrea comu

niștilor de a-și ține an
gajamentele politice a- 
sumate în fața alegăto
rilor".

Nu s-a confirmat încă 
intânția democrat-creș- 
tinilor de a forma un 
guvern monocolor sau 
bicolor (cu republicanii) 
și nici personalitatea 
dispusă să-și asume a- 
ceastă sarcină. Paralel 
cu consultările șefului 
statului cu fruntașii 
partidelor politice, cu 
șefii grupurilor parla
mentare, se anunță noi 
tratative și contacte in
tense între 
de vază ai 
partide.

Acestor 
politice 11 se adaugă al
tele legate de continua
rea manifestațiilor stu
dențești. La Pesaro, 
unde se desfășoară cel 
de-ai patrulea festival 
al cinematografiei noi, 
s-au produs miercuri 
seara violente încăie
rări între forțele de 
poliție și aproximativ 
1 000 de studenți care 
manifestau în semn de 
solidaritate cu studenții 
și muncitorii din Fran
ța aflați în grevă. Stu
denților demonstranți 
li s-au alăturat și Sifr. 
neaști prezenți la 
saro. Polițiștii au făctit 
uz de gaze lacrimoge
ne. Au fost înregistrați 
numeroși răniți din am
bele părți. Manifestan- 
ții s-au repliat în clă
direa festivalului, iar 
comitetul de organizare 
al acestuia a hotărît 
să-și suspende activi
tățile pentru ziua res
pectivă. Demonstrații 
studențești s-au mai 
înregistrat miercuri și 
în alte centre universi
tare din Italia — la 
Torino, Genova, 
ciano și Napoli.

exponenții 
diferitelor
preocupări

Lan-

agențiile de presă transmit
3

terminarea ședinței de 
purtătorii de cuvînt ai de-

Lucrările Conferinței inter
naționale a muncii. La Palatul 
Națiunilor din Geneva au început 
miercuri lucrările celei de-a 52-a Con
ferințe internaționale a muncii. Parti
cipă delegații din 118 state membre 

' ale Organizației internaționale a mun
cii. Delegația română este condusă de 
ministrul muncii, Petre Blajovici.

Alexander Dubcek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.O. din Cehoslovacia, 
i-a primit miercuri la Praga pe Kiro 
Gligorov, vicepreședinte al Vecei Exe
cutive Federale a R.S.F. Iugoslavia, și 
pe Marin Țetinici, membru al Vecei 
Executive Federale, președintele părții 
iugoslave a Comisiei iugoslavo-ce- 
hoslovace de colaborare economică 
și tehnico-științifică, anunță agenția 
C.T.K. La primire au participat 
Oldrich Cernik, președintele gu
vernului R.S. Cehoslovace, și alte 
persoane oficiale. In aceeași zi, Kiro 
Gligorov și Marin Țetinici au fost pri
miți de Ludvik Svoboda, președintele 
R.S. Cehoslovace.

prilejul împlinirii unui an de la răz
boiul din iunie 1967, în care a spus 
că forțele armate ale R.A.U. s-au re
făcut în privința echipamentului și ar
mamentului și că, în ciuda tuturor di
ficultăților, țara se află într-o situație 
mai bună decît cu un an în urmă. Pre
ședintele R.A.U. a arătat, între altele, 
că acțiunile forțelor de șoc palestinene 
din regiunea Gaza și de pe partea ves
tică a fluviului Iordan au exprimat 
reacțiile arabilor la ocuparea teritorii
lor arabe de către armata izraeliană.

doamna Alba Roballo, referitoare Ia 
cooperarea româno-uruguayană în do
meniul învățămîntului și culturii.

Președintele R.A.U., Gamal
Abdel Nasser, a rostit la posturile 
de radio și televiziune o cuvîntare, cu

Iordania și Izraelul au cerut 
a 
în 
a- 
si-

convocarea de urgență 
Consiliului de Securitate 
legătură cu incidentele, care au 
vut loc la 4 iunie a.c., în regiuni 
tuate de-a lungul rîului Iordan.

In cadrul vizitei, pe care o 
face în Uruguay, acad. Ștefan -Bă
lan, ministrul învățămîntului, a fost 
primit de ministrul de externe, Vanan- 
cio Flores, cu care a avut convorbiri 
cordiale în legătură cu dezvoltarea re
lațiilor bilaterale. Acad. Ștefan Bălan 
a avut, de asemenea, convorbiri ofi
ciale cu ministrul culturii din Uruguay,

pe trasee suedeze
Sînt nenumărate și deosebit de in

teresante impresiile ce le prile
juiește o călătorie făcută chiar pen
tru a doua oară în Suedia. în luna 
februarie am vizitat această tară 
din nordul Europei, o țară modernă, 
puternic industrializată, cu un popor 
harnic și inventiv.

După aproape o oră de zbor cu 
avionul de la Stockholm, am ajuns 

• într-o dimineață cețoasă la Gote- 
borg. Al doilea oraș ca mărime și 
principalul port maritim al țării — 
„poartă a Scandinaviei", cum i se 
spune — Goteborgul este cunoscut 
prin multilaterala și intensa sa viată 
economică. Aici se află cîteva din
tre cale. mai mari întreprinderi in
dustriale suedeze: uzinele de rul
menți „S.K.F.", concernul „Volvo" 
și șantierele navale Gotawerken.

De la aeroport ne îndreptăm spre 
noua uzină de asamblare a auto
turismelor de la Torslanda, la cîțiva 
kilometri de Goteborg, unde există 
de altfel sediul central al grupului 
industrial „Volvo".

Vizităm imensele hale 
montează autoturismele, 
rim cu interes procesul
blare — caracterizat printr-un înalt 
nivel de automatizare și mecanizare 
— și ne dăm seama de calitatea 
înailtă a produselor care poartă pe
cetea unei munci efectuate cu exi
gentă și minuțiozitate. Progresele 
realizate sînt nemijlocit legate de 
dezvoltarea unui puternic centru de 
studii și construcții. De altfel, după

unde se 
Urmă- 

de asam-

cum am fost informați, nici unul 
din cei 150 de ingineri ai acestei 
uzine nu lucrează direct în hale sau 
la bancul de probă ; ei sînt con
centrați în munca de cercetare și 
stadii pentru perfecționarea con
strucției automobilelor și a procese
lor tehnologice. De unde, firește, o 
înaltă productivitate și o calitate 
competitivă

Am fost 
din Tumba, 
de capitala 
tantă unitate a grupului industrial 
„Alfa-Laval", ale cărei produse in
teresează în primul rînd industria 
alimentară. într-o expoziție amena
jată în clădirea direcției generale, 
ne sânt prezentate cîteva produse 
care se fabrică în această uzină: 
separatoare, centrifuge și alte echi
pamente pentru industria laptelui și 
fermele zootehnice, diferite instalații 
industriale. După o vizită fugitivă 
prin secții, sîntem conduși la ferma 
proprie a uzinei, unde aparatele au
tomate de muls și alte echipamente 
sînt încercate înainte de a fi intro
duse în fabricația de serie. în discu
țiile pe care le-am avut cu specia
liști ai societății s-a relevat intere
sul firmei de a dezvolta relații co
merciale cu România.

Puncte de vedere asemănătoare au 
fost exprimate și la întâlnirile pe 
care le-am avut cu reprezentanți ai 
companiei industriale „Internatio- 
nella Siporex" și Ia Asociația gene
rală pentru exportul suedez. Unul

a produselor.
oaspeți și ai noii uzine 
aflată la 25 de kilometri 
suedeză, cea mai impor-

din directorii acestei asociații, 
dl. Georg Tullander, ne-a vorbit 
despre interesul crescînd al oame
nilor de afaceri suedezi pentru piața 
românească, pentru dezvoltarea re
lațiilor comerciale și a cooperării 
economice reciproc avantajoase în
tre țările noastre. Acest interes și-a 
găsit un consens unanim în cadrul 
întîlnirii pe care primul-ministru al 
României, Ion Gheorghe Maiurer, a 
avut-o cu reprezentanții industriei 
și comerțului suedez, în timpul vizi
tei pe care a făcut-o în aprilie în 
această țară. După cum se știe, cu 
acel prilej a fost semnat un acord 
de cooperare economică, industrială 
și tehnică între România și Suedia. 
Actualul stadiu al relațiilor româno- 
suedeze, dinamismul economic și re
sursele variate ale celor două țări ne 
îndreptățesc să afirmăm că există 
largi posibilități pentru ridicarea co
laborării reciproce pe o nouă treap
tă.

La Asociația generală pentru ex
portul suedez ni s-a spus că, în 
toamnă, va fi organizată în Bucu
rești o mare expoziție industrială, 
la care vor participa peste 40 de 
firme suedeze. Expoziția va cuprin
de și o secție specială care va în
fățișa diferite metode moderne folo
site în construcții. La Salem, acolo 
unde se naște un nou orășeil-satelit 
al Stockholmului, am văzut cum se 
lucrează după o asemenea metodă. 
Casele se montează din prefabricate 
de beton celular autoclavizat pur-

tînd marca „Siporex". O echipă de 
cîțiva oameni predă „la cheie" o 
vilă cu 2 etaje, avînd 4 apartamente 
cu cîte 4 camere, în mai puțin de 
40 de zile. Este un exemplu conclu
dent a ceea ce înseamnă să con
struiești după metode industriale.

Desigur, în cursul scurtei noastre 
călătorii turn reținut și alte impresii. 
Am admirat, mergînd prin Stock
holm, bătrînele și masivele clădiri 
construite în stilul barocului nordic, 
aflate în partea veche a orașului, ca 
si frumoasele blocuri cu linii arhi
tecturale moderne din centrul co
mercial al capitalei si din orașele 
satelit din împrejurimi. Ceea ce dă 
un farmec propriu Stockholmului 
este. înainte de toate, unitatea in
timă care se găsește realizată între 
pămînt și apă, pe de o parte. între 
vechi și nou, pe de alta, în cadrul 
unei naturi care n-a pierdut nimic 
din puritatea sa.

Discuțiile pe care le-am avut au 
relevat diferite alte realități ale vie
ții economice și sociale din această 
țară. Suedezii sînt preocupați de 
problema locuințelor, cu toate că 
s-a construit mult în anii din urmă, 
de modalitățile de ameliorare conti
nuă a deficitului în balanța comer
țului exterior, de reducerea tendin
țelor inflaționiste, de educația tine
retului.

Din vizita în această frumoasă 
țară nordică am rămas cu puternica 
impresie că poporul suedez, care 
a adus civilizației universale contri
buții de prestigiu, ■ este un popor 
harnic, tenace și optimist, hotărît 
să-și rezolve propriile probleme, 
să-și ăducă contribuția sa construc
tivă la întărirea colaborării și prie
teniei între popoare, la promovarea 
unui climat de încredere și destin
dere. la consolidarea păcii în lume.
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Francisco Pintos, unul din ve
teranii mișcării muncitorești de pa 
continentul latino-american, a încetat 
din viață la 5 iunie, în vîrstă de 79 
de ani. Cunoscut scriitor, ziarist și 
istoric, Francisco Pintos a fo^vlunul 
din întemeietorii Partidului Comunist 
din Uruguay și a deținut mulți ani 
funcții de răspundere în cadrul Co
mitetului Central al partidului și al 
Comisiei de revizie.

ta Sofia a sosit o delegație 
economică a R. F. a Germa
niei, condusă de Hans D. Schmidt- 
Horix, ambasador în Ministerul Afa
cerilor Externe. Delegația va purta 
convorbiri în legătură cu semnarea 
protocolului privind schimbul de 
mărfuri între Bulgaria și R. F. a Ger
maniei în 1968.

Comitetul special al Națiu
nilor Unite pentru probleme
le definirii agresiunii, consti
tuit de Adunarea Generală a O.N.U., 
și-a început lucrările la Geneva. Dez
baterile vor dura pînă la 5 iulie.

La 4 iunie, s-a deschis la 
Tel-Aviv un tîrg internațional 
la care participă 32 de țări, printre 
care și România. Pavilionul Republi
cii Socialiste România a fost vizitat 
de către președintele statului, Z. 
Shazar, ministrul industriei și comer
țului, Z. Sharef, alte oficialități, zia
riști și șefi ai misiunilor diploma
tice.

Miercuri a sosit la Belgrad 
Michael Stewart, ministrul aface
rilor externe al Marii Britanii, pentru 
o vizită oficială în R.S.F. Iugoslavia.

Departamentul de 
nunțat că Statele Unite 
suspendarea temporară a 
fectuate de submarinele nucleare a- 
mericane în porturile japoneze, ca 
urmare a știrilor privind creșterea ra
dioactivității în portul Sasebo, după 
vizita 
clear

Stat a a- 
au hotărît 

vizitelor e-

făcută aici de submarinul nu- 
„Swordfish" la 6 mai.

5 iunie, la sediul AmbaLa 
sadei României din Varșovia 
a avut loc o conferință de 
presă în cadrul căreia Nicolae Su- 
ciu, șeful Agenției economice, și Radu 
Hristodorescu, directorul Pavilionului 
românesc la Tîrgul de la Poznan, au 
informat pe cei prezenți despre dez
voltarea comerțului exterior al țării 
noastre și despre prezența României 
la cea de-a 37-a ediție a Tîrgului in
ternațional de la Poznan.


