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ÎN ZIARUL DE AZI: • A

coperișurile sînt... „des
coperite" în fața ploii 
• Birocrația la ghișeele 
pentru pensii ® 0 gra
va anomalie: Știința 
proclamată tacit indezi
rabilă pentru producție 
® Cum s-a produs sal
tul calitativ — LICHI
DAREA „PIERDERILOR 
PLANIFICATE"

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE ILUȘISU

DIRECTORUL GENERAL AL F. A. 0.
Luni după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat, a primit pe 
A. H. Boerma, directorul general 
al Organizației Națiunilor Unite 
pentru alimentație și agricultură 
(F.A.O.).

La primire au luat parte tova
rășii Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii.

In timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind partici
parea României la diferite forme 
de cooperare organizate de F.A.O, 
la dezvoltarea cercetării științifice 
în domeniul agriculturii, precum și 
aspecte ale dezvoltării activității de 
colaborare și cooperare internațio
nală a acestei organizații.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Cerințe imperioase 
ale dezvoltării

CONDUCĂTORII DE PARTID GENERAL

agriculturii 
județului Vrancea

Șl DE STAT ÎN VIZITA
la expoziția „Revoluția de la 1848

oglindită în arta plastica11
după-amiază tovarășii 

Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Gheorghe Apostol, Paul

Simion DOBROVICI
prim-secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R., președintele 
Comitetului executiv al Consiliului popular județean provizoriu Vrancea

Județul Vrancea dispune de mari 
posibilități pentru dezvoltarea multi
laterală a agriculturii. Zona de șes 
ocupă peste jumătate din suprafața 
agricolă ; avînd un potențial de fer
tilitate ridicat, solul ar putea asi
gura, fiind bine lucrat, producții 
mari de cereale, plante tehnice, le
gume. Totodată, Vrancea concen
trează cîteva din cele mai mari pod
gorii ale țării — Cotești, Odobești, 
Panciu, însumînd un patrimoniu 
viticol de peste 31 000 hectare. în 
partea muntoasă a județului, condi
țiile naturale, tradițiile locale oferă 
un cadru favorabil pentru dezvol
tarea creșterii oilor, exploatarea și 
prelucrarea lemnului.

în ultimii ani, prin eforturile de
puse de organizațiile de partid, de 
țăranii cooperatori și ceilalți lucră
tori din agricultură, producțiile agri
cole au cunoscut o permanentă 
creștere. în 1967, cooperativele agri
cole de producție au realizat 2193 kg. 
grîu la hectar. 2 412 kg porumb și 
respectiv 24 000 kg sfeclă de zahăr 
la hectar. A crescut totodată preocu
parea pentru formarea și folosirea 
fondului de acumulare în coopera
tivele agricole de producție ; valoa
rea mijloacelor fixe la suta de hec
tare este de 263 000 lei.

Totuși, față de condițiile naturale 
favorabile, de sprijinul acordat de 
stat, eficiența agriculturii județului 

• Vrancea este încă scăzută. Un spri
jin deosebit de important în stabili
rea direcțiilor principale în care 
trebuie să acționăm pentru înlătu
rarea neajunsurilor din unele unități 
agricole socialiste, am primit din 
partea conducerii partidului, a Se
cretariatului Comitetului Central care 
a analizat recent activitatea organe
lor și organizațiilor de partid din 
județul Vrancea pentru dezvoltarea, 
agriculturii. Indicațiile primite cu 
acest prilej, pornind de la deficien
țele serioase constatate de o brigadă 
a Comitetului Central — ne călăuzesc 
în întrega acțiune pentru valorifi
carea maximă a potențialului agri
culturii județului.

Pe primul plan al preocupărilor 
noastre se află folosirea intensivă a 
pămîntului, principalul mijloc de 
producție în agricultură. Or, în ju
dețul nostru, mari suprafețe agricole 
au fost scoase an de an din produc
ție prin amplasarea nerațională a 
unor centre gospodărești, depozite 
de furaje, construcții zootehnice, 
în județul nostru s-au amenajat

pînă acum pentru irigat peste 10 000 
de hectare, dar organele agricole, 
specialiștii n-au acordat atenția cu
venită fructificării acestor investiții, 
astfel că ele nu și-au dovedit pe 
deplin eficiența. Așa se face Că, da
torită proastei întrețineri și 
țări a canalelor, o suprafață 
hectare ce putea fi irigată 
noi investiții. In comunele 
și Homocea pe terenurile 
„irigate" s-au obținut anul trecut 
doar 3 000 kg porumb la hectar. Cu 
toate acestea fostele organe raionale 
și regionale n-au acționat cu fermi
tate, n-au tras la răspundere pe cei 
care irosesc bunul obștesc.

în luncile rîurilor Șiret șl Rîmnic, 
unde sint circa 25 000 de hectare cu 
exces de umiditate, s-au făcut în 
ultimii ani unele lucrări de îndiguire, 
întrucît măsurile de desecare, care 
ar fi trebuit întreprinse simultan, au 
fost metodic amînate, s-a ajuns ca 
pe aproape 1 000 hectare să apară fe
nomene de degradare a terenului 
prin sărături. In zona de deal se ac
centuează procesul de erodare a so
lului. Pășunile și fînețele care o- 
cupă aproape 70 000 hectare sînt ne
rațional gospodărite și exploatate. 
Acțiunile- sporadice de -înlăturare- a - 
acestor neajunsuri nu au fost finali
zate. în afara pasivității fostelor or
gane locale, trebuie să arătăm că 
deficiențele în gospodărirea fondului 
funciar se datcresc și ajutorului in
suficient acordat de Consiliul Supe
rior al Agriculturii, Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Comitetul de Stat al Ape
lor, Ministerul Economiei Forestiere.

Acum, în lumina indicațiilor Se
cretariatului C.C. al P.C.R., pe a- 
genda de lucru a comitetului jude
țean de partid au fost înscrise mă
suri energice, bine gîndite, pentru 
curmarea stărilor de lucru amintite. 
Direcția agricolă județeană va exe
cuta pînă în toamna anului 1969 toate 
lucrările de evidență funciară, pro
iectele de organizare a teritoriului în 
fiecare unitate agricolă. S-au luat 
măsuri pentru reamenajarea sisteme
lor de irigații executate necorespun
zător în anii din urmă, se vor iden
tifica și asigura proiectele pentru su
prafețele ce vor fi irigate în 1969 
încă din toamna acestui an. De pe 
acum s-a trecut la identificarea su
prafețelor ocupate de mărăcinișuri, a

exploa- 
de 2 500 
necesită 
Vult.uru 
așa-zis

(Continuare în pag. a III-a)

DIRECTORUL
AL ORGANIZAȚIEI INTERNATIONALE

A MUNCII

Pe ce căi, cum și în cit 
timp o hotărîre judecăto
rească definitivă devine o 
realitate palpabilă ? Cum 
își'fac datoria cei chemați 
să transforme o hotărîre 
într-un fapt ? Iată întrebă
rile cărora ne-am străduit 
să le găsim un răspuns în 
cursul anchetei noastre.

Supunem atenției citito
rilor următoarea listă :

1. Ionescu Gheorghe, din 
Ploiești, Bd.' Republicii 165, 
a fost condamnat în 1959 la

în aceeași situație se află 
și Roșioru Nicolae și Dra- 
gomir Arghir și I. Con
stantin și Apostol Constan
tin, toți din județul Praho
va, ca să cităm doar cîțiva 
dintre ei. Li s-a confiscat 
averea, organizațiile socia
liste respective nu sînt 
despăgubite nici pînă astăzi, 
iar ei locuiesc — bine 
mersi — în casele confis
cate.

— Aceasta se întîmplă 
pentru că, de data aceasta,

Luni 
Nicolae 
Maurer, 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Leonte Răutu, Mihai Gere, 
Manea Mănescu, Dumitru Popa, 
Vasile Patilineț au vizitat expozi
ția „Revoluția de la 1848 oglindită 
în arta plastică", deschisă în sălile 
Muzeului de Artă al Republicii So
cialiste România.

La sosire, conducătorii de partid 
și de stat au fost întîmpinați de 
tovarășii Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat pen- • 
tru Cultură și Artă, Brăduț Covaliu, 
președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici, Ovidiu Maitec, vicepre
ședinte al Uniunii Artiștilor Plas
tici, și M. H Maxy, directorul Mu
zeului de Artă al Republicii Socia
liste România. Erau prezenți mem
brii Biroului Uniunii Artiștilor 
Plastici, artiști expozanți, critici.

Salutînd 
partid și 
Uniunii Artiștilor Plastici a expri
mat satisfacția și mulțumirile crea
torilor din acest domeniu al artei 
pentru grija deosebită manifestată 
de partid și guvern pentru dezvol
tarea artelor plastice.

în continuare, conducătorii de 
partid și de stat au vizitat să
lile expoziției. Explicațiile au fost 
date de directorul Direcției artelor 
plastice din C.S.C.A., D. Grigorescu.

Revoluția din 1848, pe care au 
slăvit-0 în lucrările lor numeroși

pe conducătorii de 
de stat, președintele

tiștii plastici din trecut și consti
tuie un motiv de inspirație pentru 
artiștii plastici contemporani. Ex
presie a acestei bogate surse de 
inspirație, expoziția „Revoluția de 
la 1848 oglindită în arta plastică" 
grupează un mare număr de lu
crări — dintre cele mai repre
zentative. Vastă frescă a neuita
tului an revoluționar 1848, expo
ziția cuprinde, în prima sa parte, 
lucrări ale pictorilor români din 
secolul al XIX-lea, la loc de frun
te situîndu-se tablourile executate 
de Ion Negulici, C. D. Rosenthal, 
Barbu Iscovescu, 
recți la revoluție, 
vremi s-au ridicat 
știință patriotică, 
ra în slujba reprezentării elanuri
lor revoluționare ale poporului. In 
chipurile revoluționarilor și ale 
cărturarilor — deschizători de dru
muri noi in istoria patriei — se 
dezvăluie gînduri, sentimente și 
credințe izvorîte din marile idea
luri naționale pentru care a luptat 
generația de la 1848. Aspirațiile 
de libertate și de unitate ale 
luptătorilor revoluționari din Țara 
Românească, Moldova și Transil
vania sînt înfățișate într-o suită de 
picturi, gravuri și litografii, creații 
ale unor artiști plastici martori ai 
memorabilului eveniment.

în cea de-a doua sală a expo
ziției sînt prezentate picturi și 
sculpturi — opere ale unui mare 
număr de artiști plastici contem-

participanți di- 
Artiștii acelei 

la o înaltă con- 
punîndu-și ope-

tradiția artei noastre plastice în 
oglindirea principalelor evenimen
te din istoria și activitatea crea
toare a poporului nostru. Lucră
rile expuse în această sală a ex
poziției constituie o expresie a 
faptului că actualii artiști plastici 
— vîrstnici și tineri — dau viață 
hotărîrilor luate la recenta Con
ferință pe țară a artiștilor plas
tici — de a pune mai bine în va 
loare tradițiile artei noastre plas
tice și strălucirea artei populare, 
de a promova necontenit toate ta
lentele, pentru a da an de an ar
tei plastice românești noi strălu
ciri, noi opere de artă caracteris
tice pentru viața nouă a poporu
lui nostru constructor al României 
socialiste.

Conducătorii de partid și de stat 
s-au oprit îndelung în fața a nu
meroase opere de artă prezentate 
în expoziție.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat pe 
organizatorii expoziției — Uniunea 
Artiștilor Plastici, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, precum 
și pe artiștii expozanți — care au 
reușit să redea în splendoarea și 
măreția sa trecutul de luptă al po
porului nostru. Secretarul general 
al C.C. al P.C.R. și-a exprimat con
vingerea că pictorii, sculptorii și 
graficienii vor contribui în conti
nuare la dezvoltarea artei puse în 
slujba construcției socialiste și le-a 
urat succese și mai mari în reali
zarea unor lucrări valoroase con-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit luni după-amiază pe David 
Morse, directorul general al Orga
nizației Internaționale a Muncii.

Au luat parte tovarășii Petre 
Blajoviei, ministrul muncii, și Pe
tre Lupu, președintele Comitetului 
de Stat pentru Probleme de Orga
nizare și Salarizare.

In cadrul convorbirii au fost

subliniate diferite aspecte cu pri
vire la Centrul de perfecționarea 
pregătirii ' cadrelor de conducere 
din întreprinderi, organizat în 
România cu sprijinul O.I.M. și la 
activitatea pe care o desfășoară 
această organizație pentru coope
rarea internațională, exprimîn- 
du-se dorința reciprocă de a dez
volta pe mai departe această acti
vitate.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

poeți, prozatori și compozitori, a porani, ..care preiau, în noi viziuni zarea unor lucrări valoroase con-
i"fost în aceiași timp'' izvor de nobilă artistice,' ideile iurtelor revoluției-' '' sacrațe' ăhiveifsgfîi a 2'5 "de' ani'

și generoasă inspirație pentru ar- nare de la 1848, dezvoltînd astfel la eliberarea patriei noastre.

la expoziția studenților Institutului
de arte plastice „Nicolae Grigorescu11

Luni după-amiază, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Leonte Răutu, Mihai Gere, 
Manea Mănescu, Dumitru Popa, 
Vasile Patilineț au vizitat expo
ziția lucrărilor de sfîrșit de an 
și a lucrărilor de diplomă pre
zentate de studenții Institutului de 
arte plastice „Nicolae Grigorescu" 
din Capitală.

în întîmpinarea oaspeților au 
venit acad. Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului, Ion Iliescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tine
retului, membri ai conducerii în

stitutului, decani și șefi de cate
dre, membri ai Consiliului știin
țific.

Expoziția, organizată în sălile in
stitutului cuprinde peste 400 lu
crări de pictură, sculptură, grafi
că, scenografie, de arte decorative 
și artă monumentală, toate creînd 
un univers artistic Dlin de sensi
bilitate. de tinerețe și prospețime, 
inspirat din bogăția folclorului și 
din inepuizabilul tezaur al artei 
noastre culte Lucrările expuse 
conturează de pe acum talente în 
prag de împlinire.

In cursul vizitei, explicațiile au 
fost date de Costin Ioanid, rectorul 
Institutului de arte plastice „Ni-

colae Grigorescu", de profesorii 
Alexandru Ciucurencu, Corneliu 
Baba, Mac Constantinescu, Boris 
Caragea și de alte cadre didactice.

Apreciind munca rodnică ce se 
desfășoară în acest institut de artă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat felicitări conducerii Institu
tului și profesorilor, urînd în a- 
celași timp studenților noi succese 
în strădania lor de a-și însuși cu
noștințe artistice cît mai temeinice, 
pentru a deveni artiști valoroși, fo
lositori poporului, operei de con
struire a socialismului în patria 
noastră.

(Agerpres)

AMBASADORUL R. P. BULGARIA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, a primit luni, 1 iulie a.c., pe 
ambasadorul extraordinar și ple-

nipotențiar al Republicii Populare 
Bulgaria la București, Gheorghi 
Bogdanov, la cererea acestuia.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

opinii

MA TEMA TIC/o poartă

tineretului nostru
Acad. Nicolae TEODORESCU

Alegerea drumului în viață consti
tuie una din primele mari întrebări 
pe care și le pun permanent copiii și 
părinții. Sub o formă mișcătoare 
prin naivitatea sa ancestrală, tradi
ția fantasticului familial perpetuea
ză încă adesea în imaginația unor 
mame fabulația ursitoarelor care 
menesc asupra leagănului viitorul 
pruncului. O tradiție mai puțin fan
tastică, dar în schimb mai interpre
tativă. conferă aceluiași prunc capa
citatea de a-și dezvălui el însuși vii
torul alegînd anumite obiecte codifi
cate dintr-o expoziție așezată festiv 
pe o tavă. în mijlocul familiei în-

Ministerului Finanțelor. De 
regulă, condamnatul iese 
din închisoare și se reinsta
lează in casa confiscată, de 
multe ori rod al delapidă
rii. Ba, cum s-a întîmplat, 
mai încasează și chirie de 
la diverși cetățeni cărora le 
închiriază camere. în
cest timp, pagube de zeci 
de mii de lei se recuperea
ză prin popriri pe salariu, 
cîte 200—300 de lei pe lună. 
Sînt unii la care va tre
bui să așteptăm pînă în

tiva sentință a fost execu
tată ?

a-

★
Pe strada Rudului 

Ploiești, la numărul 
Deschidem o poartă ce stă 
să cadă și trecem printr-o 
curte năpădită de bălării. 
Ruinele unei clădiri distru
se de bombe acum un sfert 
de veac, stive de cărămizi... 
și iată și casa. Casa din 
pricina căreia... dar să nu 
devansăm.

Lipită de casă, o cocioa-

din
232.

CARII CE ROD AUTORITATEA
ACTULUI JUDECĂTORESC

.2 ani muncă silnică și 
:onfiscarea totală a averii 
jentru delapidare. A ieșit 
lin închisoare în 1964 și 
'ocuiește în imobilul con- 
’iscat. Datorează, în plus, 
24 603 lei celor pe care i-a 
furat.

2. Rădulescu Petre, din 
același oraș, str. Karl Marx 
156, a fost condamnat în 
1963 la 3 ani închisoare, 
pentru delapidare. A ieșit 
din închisoare în 1965 și lo
cuiește în imobilul seches
trat. Datorează încă 32 000 
lei celor pe care i-a furat.

3. Ionescu Vasile, din a- 
celași oraș, str. Elena 
Doamna nr. 19, a fost con
damnat în 1961 la 15 ani 
muncă silnică și confisca
rea totală a averii. A fă
cut parte dintr-un lot care 
a delapidat 1 996 000 lei 

Locuiește în casa confis
cată.

nu este executată stipu- 
larea foarte precisă cu
prinsă în Hotărîrea Con
siliului de Miniștri privind 
aplicarea Decretului nr. 221 
din 1960 — ne arată tov. ‘ 
I. N. Fava, președintele 
Judecătoriei Municipiului 
Ploiești. Acolo se arată 
limpede că Ministerul Fi
nanțelor va emite instruc
țiuni privind evaluarea bu
nurilor imobile confiscate;
or, aceste instrucțiuni n-au 
apărut nici pînă astăzi.

— Care sînt consecințele 
acestei stări de fapt ?

— Tribunalul pronunță 
într-o cauză condamnarea la 
confiscarea totală sau par
țială a averii. Execu
torul judecătoresc numeș
te un administrator-se- 
chestru. Bunul confiscat 
nu poate fi evaluat fiindcă 
n-au apărut — nici după 
opt ani — instrucțiunile

anul 2 000 ca să ne despă
gubească 1

— Consecințele de ordin 
social și etic ? <

— Dezastruoase. Tot car
tierul știe că X a furat, că 
și-a făcut o casă din furt. 
Vede că a stat 2—3 ani în
chis după care a revenit și 
continuă să se bucure de 
bunul dobîndit ilegal. Cetă
țeanul nu știe că imobilul 
țste, de drept, sechestrat, 
el vede un hoț care trăiește 
foarte bine de pe urma 
pungășiilor.

...La Ministerul Justiției 
aflăm că în întreaga țară 
sînt imobilizate în acest 
chip bunuri în valoare de 
zeci de milioane de lei. 
Deci zeci de milioane de 
lei pe care statul nu l-a 
recuperat de la cei care 
l-au furat.

Se mai poate spune, în 
această situație, că respec

bă. în pragul cocioabei ve
dem o ființă omenească 
stînd chircită, cu ochii în 
gol, și 
tem.

Este 
are 83 i 
oarbă.

...Cu ani în urmă, bătrî- 
na Elena Verzeanu, împin
să de nevoi (avea pe atunci 
cam o treime din pensia pe 
care o are astăzi), i-a pri
mit în locuință pe soții 
Marin și Petra Voinea. El 
este șofer la I.C.R., ea 
casnică. Exact ca în poves
tea cu ariciul și sobolul, 
soții' 'Voinea s-au făcut 
în scurtă vreme stăpîni ai 
casei și atunci cînd bătrîna 
i-a rugat să plece i-au rîs 
în nas. Dar lucrurile nu 
s-au oprit aici. Vecinii au 
asistat Ia scene cînd octo
genara a fost maltratată 
și insultată ; cînd M. A., o

Istoria ei o cunoaș-

Elena Verzeanu ; 
de ani și e aproape

vecinâ care s-a obligat s-o 
întrețină pe Elena Verzea
nu, a'încercat să-și-îndepli
nească îndatoririle a fost 
alungată. Șirul samavolni
ciilor celor doi soți conti
nuă de ani de zile.

Elena Verzeanu a cerut 
evacuarea lor. Sentința de
finitivă de evacuare a fost 
dată de un an. Totuși, la 
20 iunie 1968, cînd am vizi
tat-o, în locuința propriu- 
zisă stăteau tot cei doi abu
zivi, iar bătrîna locuia 
în dărăpănătura de alături.

Tribunalul orașului Plo
iești (executor șef A. Bol- 
descu) ca și Procuratura o- 
rașului Ploiești (procuror 
șef Gh. Culicovschi) au dat 
dovadă de slăbiciune în ce 
privește aducerea la înde
plinire a hotărîrii de eva
cuare, lăsînd să se perpe
tueze o nedreptate pe care 
însuși completul de jude
cată a înfierat-o prin hotă- 
rîrea pronunțată. Soții Voi
nea au fost de mai multe 
ori somați să aducă la în
deplinire hotărîrea ; soții 
Voinea își fac de cap în 
continuare, sfidînd nu nu
mai instanța ploieșteană ei 
însăși ideea de lege și de 
legalitate.

Neîndeplinirea unei ho- 
tărîri judecătorești este un 
act grav în sine; el se 
agravează însă nespus prin 
aceea că infestează o zonă 
mult mai largă. Ce spun 
toți cetățenii care știu că 
s-a luat o hotărîre și că ea 
este călcată în picioare de 
către .cei chemați să ve
gheze la respectarea ei ? 
Ce cred înșiși condamnați!? 
Ce părere își fac ei despre 
justiție și despre slujitorii 
ei ? Nu cumva spun : „ei 
zic. ei aud, eu fac tot ce 
vreau"?

Răspunsul cel mai potri
vit îl găsim într-o 
scrisoare adresată 
ției :

altă 
redac- 

„Cînd forța publică

Georqe-Radu 
CHIROVICI

f
(Continuare în pag. a II-a)

întoarcerea tovarășului
Gheorghe Apostol de la Berlin

Luni după-amiază, tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., s-a 
înapoiat de la Berlin, unde a par
ticipat la festivitățile prilejuite de 
aniversarea a 75 de ani de la naș
terea tovarășului Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G, 
președintele Consiliului de 
R.D. Germane

La sosire, pe aeroportul 
sa, erau prezenți tovarășii
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Vasile 
Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., 
și Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Au fost de față Ewald Moldt, am-

Stat al

Bânea-
Virgil

basadorul R. D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Berlin, pe aero

portul Schonefeld, tovarășul Gheor
ghe Apostol a fost salutat de Her
bert Warnke, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Uniunii Sindicatelor Libere 
Germane, Hermann Axen, membru 
supleant al Biroului Politic, secre
tar al C.C al P.S.U.G., Gunther 
Kleiber, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., și 
alte persoane oficiale, precum și 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Berlin, dr. ing. Nicolae 
Ghenea.

★
In cursul dimineții de luni, to

varășul Gheorghe Apostol a vizi
tat șantierul de construcții din cen
trul Berlinului. (Agerpres)

Sosirea unei delegații
a P. C. din Canada

Luni seara a sosit în Capitală o 
delegație a Partidului Comunist 
din Canada, condusă de tovarășul 
Tim Buck, președintele partidului, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân va face o vizită în țara noas
tră.

Din delegație fac parte tovară
șii1: William Beeching, Mel Doig, • 
Maurice Rush și John Boyd, mem
bri ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Canada.

La sosire pe aeroportul Băneasa 
delegația a fost salutată de to
varășii Chivu Stoica și Virgil Tro- 
fin, membri ai Comitetului Exe
cutiv, ai Prezidiului Permanent, 
secretari ai C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Barbu Zaharescu, membru al C.C. 
al P.C.R., Bujor Sion, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., 
fan, prim-adjunct de 
ție la C.C. al P.C.R., 
de partid.

Andrei Ște- 
șef de sec- 
de activiști

(Agerpres)

zestrată ad-hoc și spontan cu darul 
divinației. Desigur că în complexi
tatea aspectelor vieții sociale din 
epoca noastră nu acestea sînt modu
rile de alegere a viitoarei cariere ; 
totuși fără o orientare, fără un spri
jin luminat, multi dintre adolescenți 
rămîn frămîntați destul de obscur de 
problema drumului în viată și une
ori îl aleg arbitrar.

In fiecare epocă există profesiuni 
care se impun aspirațiilor tineretu
lui. în epoca noastră, străbătută de 
suflul furtunos al revoluției tehnico- 
știintifice, au apărut și se impun din 
ce în ce mai ispititoare carierele 
științifice și tehnice. Acum treizeci 
de ani. de pildă, un om de știință 
era privit cu un respect steril, ca o 
curiozitate socială, care putea con
tribui la prestigiul colectivității dar 
nu și la propășirea ei materială. în 
particular, un matematician, dacă nu 
era inginer sau ofițer de artilerie, 
nu putea fi — în mod decent — de- 
cît un profesor cu umbrelă si care 
distribuia maniac mii de doiuri și ■ 
treiuri în cataloage... Astăzi, carica
turile ridicole și șarjate din „Vînză- 
torul de păsări", ale acelor „profe
sori si examinatori" par desuete ; 
în schimb matematica se bucură de 
o popularitate imensă si de un res
pect cald.

De ce ? Fiindcă a coborît din tra
tate și reviste în viața de toate zilele 
înălțîndu-se în același timp în sfe
rele cele mai cuprinzătoare ale ab
stracției. Astăzi există numai puține 
ocupații, chiar dintre cele mai puțin 
intelectuale, care se pot dispensa de 
cunoștințe matematice. Nu este o 
„exagerare" modernă, ci o necesitate 
inexorabilă a pătrunderii științei în 
viața de toate zilele, ca un factor de
terminant al producției.

Revoluția tehnico-științifică a 
promovat matematica pe primul plan 
al actualității tocmai prin faptul că 
a stimulat pătrunderea ei în cele 
mai neașteptate sectoare ale cunoaș
terii și ale practicii. Pentru aceasta 
matematica s-a perfecționat și s-a 
dezvoltat pe căi nebănuite pînă a- 
cum cîțiva ani, s-a restructurat, de
venind din știința raporturilor can
titative și a relațiilor spațiale, știința 
structurilor abstracte. Sub această 
formă ea poate îmbrăca cele mai va
riate haine, fapt pentru care o ve
dem intervenind, de exemplu, în 
biologie, unde a dat naștere disci
plinei de frontieră numită biomate- 
matică, în economie, unde a prolife
rat un întreg cortegiu de discipline 
din cercetarea operațională-ciberneti- 
ca economică, calculul economic. As
tăzi conducerea, planificarea și ges
tiunea întreprinderilor, organizarea 
și distribuirea producției, coordona
rea trasporturilor și chiar a 
călătoriilor turistice se fac cu 
sprijinul teoriilor matematice și pe 
baza calculelor programate pe ma
șinile electronice de calcul. Mai este 
cazul să vorbim de tehnica modernă 
în care automatica, devenind creie
rul conducător, tinde la rîndul el 
să-și găsească locul în matematică 
sub forma unei discipline profund 
matematizate ?

(Continuare în pag. a IV-a)
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în construcția BIROCRAȚIA

Anchetați!»

O nouă întîmplare a provocat 
nemulțumirea locuitorilor ora
șului Oradea. La Uzina de alu
mină s-a lăsat deschis un robi
net și în apa Crișului Repede 
s-au deversat soluții sodice. Re
zultatul : au murit mii de pești 
de diferite specii, printre care 
multe exemplare rare. Paguba 
este apreciată la 200 000 lei și 
recuperabilă în circa 10 ani! 
Puțin a lipsit să nu fie afectată 
și pescăria de la Cefa. Cazul nu 
este izolat; în ultimii ani, apa 
Crișului Repede a mai fost in
fectată din „greșeala" unuia sau 
altuia care a uitat un robinet 
deschis la Fabrica de spirt Vic
toria, la Fabrica de vopsele șl 
lacuri Transilvania etc. Pentru 
apărarea unor asemenea bogă
ții naturale se cer măsuri con
crete. Anchetați și dispuneți 1

Preluare
din mers

E noapte. Pe șoseaua Dum- 
brăveni-Mediaș, autoturismul 
IMS l-Bv-2643 gonește ca o nă
lucă. La volan, loan Ursan, a- 
flat sub influența alcoolului. Cir- 
culînd pe stingă, la intrarea în 
comuna Brateiu (Sibiu) izbește 
o căruță încărcată cu fin. Calul 
moare pe loc. Năluca își conti
nuă vijelios drumul. Deodată, 
de pe acoperișul mașinii se aud 
strigăte speriate. Ce poate fi ? 
Mai nimic : din izbitura primi
tă, cei doi însoțitori ai căruței, 
Ion Vlăduț și Maria Duhaz, fu
seseră proiectați de pe căruța 
cu fin, pe acoperișul din prelată 
a! mașinii. Șoferul îngrozit o- 
prește Ia Mediaș. Abandonează 
mașina, cu „clîenți" cu tot — 
și dispare. Milițianul îl găsește 
acasă, dormind. Visa că nu se 
întîmplase nimic. L-a 
„Bună dimineața". Dar n-a fost 
bună. Mai mult rea.

trezit.

Cu Jaluzele
Adeseori, oameni serioși șl co- 

recți cad victime unor escroci, 
pentru simplul motiv că nu le 
cer legitimația și nu verifică 
autenticitatea împuternicirii lor. 
Iată un caz. Teodor Gheorghie- 
vici din București și-a abando
nat meseria frumoasă de strun
gar, dedîndu-se înșelătoriei. Ple- 
cînd în orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. el s-a recomandat 

’ drept salariat la T.G.O., specia
list în montarea jaluzelelor. S-au 
găsit mulți naivi care să-i acor
de drept arvună, pentru monta
rea unor jaluzele, însemnate 
sume de bani. Au trecut apoi 
zile șl săptămîni și montorul de 
jaluzele nu s-a mai arătat. Abia 
atunci au înțeles cetățenii ono
rabili că fuseseră păcăliți — și 
au anunțat miliția. Infractorul 
a fost prins în „exercițiul func
țiunii". strîngea. în continuare, 
bani pentru... jaluzele. Și s-a 
ales și el cu una. Verticală. Să-i 
țină umbră pe doi ani.

Apărați 
pădurea

facilitează 
în păduri, 
cele mai

Sezonul călduros 
izbucnirea incendiilor 
S-a constatat că în 
dese cazuri sînt pricinuite de 
nerespectarea regulilor de pre
venire a incendiilor de către 
turiști, luorători sezonieri, paz
nici de animale, copii care se 
joacă cu chibriturile sau gospo
dari care lasă focuri nesupra
vegheate în apropierea fondu
lui forestier. Teodor Goran din 
comuna Bănișor (Sălaj). Gavril 
Voroș din comuna Panticeu 
(Cluj) și alții au aruncat țigări 
în frunzișul uscat și astfel a 
izbucnit focul. Intervenția pom
pierilor , voluntari și a persona
lului silvic a pus capăt urmări
lor acestei neglijențe. Vinovății 
au fost trimiși în fața instanței, 
pentru recuperarea pagubelor.

Din vreme în vreme, ploile mai 
insistente — sau amintirea lor — 
aduc în actualitate o temă despre 
care s-a scris și s-a vorbit de foarte 
multe ori: terasele, prin care pă
trunde apa. ale unor blocuri de lo
cuințe. Și pe bună dreptate, căci 
protejarea împotriva intemperiilor — 
mai ales împotriva acțiunii păgubi
toare a precipitațiilor — constituie 
una dintre principalele funcțiuni ale 
locuinței, iar compromiterea sa afec
tează direct și profund liniștea, con
fortul și bunurile familiei. Mai mult 
chiar, de corecta funcționare a te
rasei depinde însăși durabilitatea 
construcției, starea de conservare a 
finisajului și echipamentului inte
rior. economicitatea cheltuielilor de 
întreținere.

Oare constructorii noștri nu cu
nosc aceste adevăruri, nu sînt con
vinși de valabilitatea lor ? Ba da. 
Atunci cum este posibilă menține
rea. de ani de zile, a unei situații 
atît de critice în această privință ? 
Un control efectuat în 1966 de In
specția de stat în construcții la pes
te 2 800 de obiecte însumînd 1 870 000 
mp terase (printre care 2 600 blocuri 
cu 125 000 apartamente), a dovedit 
că la aproximativ 76 la sută din to
talul clădirilor supuse verificării, te
rasele prezentau defecțiuni. Dintre 
cele 237 de terase refăcute integral, 
55 prezentau, în continuare, infiltra
ții, iar dintre cele 402 reparate, ră
măseseră totuși defecte 289 de terase. 
Un calcul simplu a permis consta
tarea că remedierea efectivă a unei 
terase cu defecțiuni costase circa 
100 000 de lei. astfel îneît. numai 
pentru construcțiile verificate, lichi
darea integrală a neajunsurilor urma 
să atragă cheltuirea a încă 185 mi
lioane de lei. După cum sîntem in
formați. terasele noi continuă să pre
zinte asemenea neajunsuri și. cu 
toate remedierile efectuate în ulti
mii ani, lucrurile nu stau nici as
tăzi cu mult mai bine în această 
privință.

La început s-a considerat că toa
tă vina pentru proasta funcționare a 
teraselor o poartă praful hidrofob. 
Intr-adevăr, acest material, care în
tre anii 1958—1962 a cunoscut o răs- 
pîndire generală, nu era tocmai o 
minune a tehnicii, așa cum se pare 
că fusese socotit; de susținătorii lui. 
După cum s-a stabilit mai tîrziu, 
rețeta și tehnologia^sa de fabricare 
nu erau stăpînite corespunzător, a- 
paratura și metodele de control e- 
rau rudimentare, ineficiente. Frodus 
cu utilaje improvizate. în întreprin
deri din rețeaua industriei locale, 
fără norme interne de fabricație și 
fără o constanță a calității și com
poziției, transportat, depozitat și pus 
în operă cu o neglijență de-a drep
tul de neînțeles, praful hidrofob ră- 
mîne si astăzi un semn de între
bare : nimeni nu este pe deplin 
lămurit dacă marile necazuri prici
nuite locatarilor se datorează unor 
vicii proprii materialului sau ex
clusiv greșelilor de execuție și ex
ploatare a teraselor. Se afirmă că 
există hidroizolații la care s-a uti
lizat praful hidrofob și care, după 
zece ani de zile, se află în perfectă 
stare de funcționare. Cert este că, 
în covîrșitoarea lor majoritate, te
rasele executate cu praf hidrofob au 
permis infiltrarea apei, ceea ce a 
pretins refacerea lor în variante cla
sice, folosindu-se tabla, cartonul și 
pînza asfaltată. în totalitatea ei, „ex
periența" prafului hidrofob a dove
dit necesitatea reglementării căilor 
de omologare a unor produse noi, 
înainte de a fi extinsă producția și 
utilizarea lor, după cum ea a pus 
în evidență un ciudat mod de a con
cepe răspunderea din partea foru
rilor de resort : la C.S.C.A.S., de 
pildă, ni s-a spus cu dezinvoltură că 
nu a existat nici o dispoziție pri
vind generalizarea folosirii prafului 
hidrofob. Dar, din păcate, mențio
năm noi, nici vreuna privind limi
tarea sa.

Oricum. în anul 1963. producția și 
punerea în operă a prafului hidro
fob ca material hidroizolant au fost 
sistate. începind cu acest an. toate 
terasele au fost executate cu soluții 
clasice, verificate de vreme. Totuși, 
infiltrațiile au continuat să apară în

sânt de urmărit, în această privin
ță, care sînt concluziile amintitei an
chete, întreprinse în 1966 de Inspec
ția de stat în construcții. Iată cum 
sînt prezentate principalele cauze ale 
defecțiunilor constatate ; greșeli în 
proiectarea unor detalii; greșeli de 
execuție, mai ales în punctele cri
tice (străpungeri, racorduri etc.), la 
elementele de protecție și la lucrări
le, pretențioase, de tinichigerie. Ca
lificarea în general slabă a munci
torilor din sectorul izolațiilor și în 
special numărul insuficient de tini
chigii pricepuți explică, în parte, 
neajunsurile execuției. în fine, nu
meroase sînt cazurile de deteriorare 
a hidroizolației din cauza lipsei lu
crărilor de întreținere sau a unei 
exploatări necorespunzătoare. Utili
zarea unor terase concepute ca ne- 
circulabile, dar mai ales instalarea 
cu totul greșită a unor adevărate 
păduri de antene de tot felul și de 
către oricine au provocat nenumă
rate străpungeri ale straturilor, de 
a căror etanșeitate deplină depinde 
întreaga capacitate de izolare a te
rasei. Este necesar ca la toate aces
te capitole să fie concepute și apli
cate măsuri operative — începînd cu 
ridicarea calificării muncitorilor in
stalatori și terminînd cu generaliza
rea mult așteptatelor antene colecti
ve, mai ales acum cînd cel de-al 
doilea canal de televiziune riscă să 
îndesească rîndurile pădurii care 
încununează blocurile, — pentru ca 
pe viitor apariția neajunsurilor aici 
enumerate să fie evitată.

Rezolvarea definitivă a problemei 
teraselor nu este de conceput fără 
un reviriment și în domeniul pro
ducției materialelor de hidroizolații: 
multe defecțiuni sînt încă pricinui
te de calitatea discutabilă și canti
tatea insuficientă a acestora. Amin
tim că, în general, bitumul livrat de 
Ministerul Petrolului pentru această 
categorie de lucrări este departe de 
a rezista la variațiile de tempera
tură între —30 și +80 de grade, la 
care este supus, pleznind la ger și 
topindu-se în arșița verii. Numărul 
de straturi de pînză sau carton pre
văzut de normative pentru lucrările 
curente este sub cel folosit în alte 
țări cu condiții de climă asemănă
toare. Aceasta face ca. la noi, du
rata medie de utilizare a unei tera
se să nu depășească 6-7 ani. ceea 
ce implică importante cheltuieli de 
exploatare. Dar chiar așa stînd lu
crurile. cartonul asfaltat produs nu

reușește să acopere toate necesități
le, refacerea unor terase cu defec
țiuni amînîndu-se de la un an la 
altul, din lipsă de materiale, iar fon
durile alocate rămînînd adeseori fără 
utilizare.

Utilizarea, în principiu, a unui 
singur gen de produse — cartonul 
și pînza asfaltată — indiferent de 
condiții și de pretențiile ce le avem 
de la o anumită lucrare, trebuie si 
ea să dea de gîndit. Diversificarea 
soluțiilor, asimilarea unor materiale 
noi, ca foliile de mase plastice, de a- 
luminiu. a procedeelor de metaliza
re ar putea asigura o mai bună re
zolvare, adaptată unor necesități con
crete, variate. Fabrica de împîslitură 
de fibre de sticlă bituminizată. in
trată de curind în funcțiune, este 
un bun început, care însă trebuie 
dus mai departe cu multă energie 
de către Ministerul Industriei Cons
trucțiilor. Este de semnalat că ela
borarea normativului de utilizare 
pentru acest nou material — în care 
producătorul este direct interesat — 
se face cu destulă dificultate.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a pune în discuție exclusivita
tea aproape absolută a utilizării te
raselor, plate și circulabile, în locul 
acoperișurilor cu pantă, soluție care, 
după părerea multor specialiști, 
nu este cea mai nimerită în 
condițiile de climă ale țării noas
tre. Se fac încercări de expe
rimentare a unor așa-zise acope
rișuri cu pantă mică care, fără a 
recurge la un consum suplimentar 
de lemn, să permită utilizarea unor 
învelitori ceramice sau de azboci
ment. Chiar si economia de lemn 
pentru șarpantă, care se urmărește 
în prezent, pare de o eficientă în
doielnică atunci cînd, după cum sîn- 
tem informați la direcția de specia
litate din C.S.P., riscă să facă imi
nentă perspectiva importării de bi
tum pentru izolații. Iată de ce con
siderăm că forurile care orientează 
utilizarea și producerea materialelor 
de construcții trebuie să cîntărească 
toate posibilitățile de care dispunem, 
ca și consecințele unor măsuri ce 
riscă să provoace efecte mai greu de 
prevăzut. Oricum, renunțarea la 
ideea de a conta pe un sortiment 
redus, lărgirea continuă a soluțiilor 
și a gamei de materiale nu pot de
cît să îmbunătățească situația puțin 
mulțumitoare existentă în domeniul 
hidroizolațiilor.

Noua
aerogara 
a Clujului

Construcția noii aerogări Cluj— 
Someșeni se desfășoară intr-un 
ritm intens. Aerogara este con
cepută în așa fel incit să cores
pundă unei deserviri moderne a 
călătorilor. Aici vor fi amenajate 
case de bilete, săli de așteptare, 
oficiu poștal și telefonic, restau
rant, tonete, precum și un bloc 
tehnic pentru dirijarea navigației 
aeriene.

Pînă în prezent, pe acest aero
port s-au executat pistele de de
colare și aterizare, platformele de 
îmbarcare și debarcare și s-au 
dat în funcțiune sectoarele tehnice 
de întreținere a materialului aero
nautic.

(Agerpres)

Prima serie 
de student!1 
pe litoral

1n „Stafiunea tinereții* — Cos- 
tinești — este din nou o vie ani
mație. Luni au sosit aici studenți 
din prima serie a sezonului spre 
a-și petrece o parte din vacantă 
pe litoral. Numărul sporit de căsu)e 
din lemn construite aici, modernul 
restaurant-cantină cu 500 de locuri, 
spațiile verzi și umbroase din 
vecinătatea plajei însorite, un bo
gat program de excursii, jocuri 
distractive etc., asigură și în vara 
aceasta zile plăcute de odihnă 
pentru cei 6 000 de studenți care 
vor veni la Cosfinești.

(Agerpres)

Arh. Gh. SASARMAN

Remorca tip „Element major" pentru autoturism, produsa de întreprinderea „Electrometal" din Timișoara
(Foto : Agerpres)

.A GHIȘEE

PENTRU PENSI

proporții considerabile. Este intere-

Normal ar fi așa : întreprinderea 
întocmește dosarul de pensionare, îl 
înaintează la oficiul de prevederi so
ciale, iar cetățeanul îndreptățit aș
teaptă sosirea pensiei la termen. 
Numai că în unele cazuri lucrurile 
iau o întorsătură... anormală. De 
la data predării actelor pentru 
pensionare și pînă la primirea 
pensiei se scurge un timp înde
lungat. totul trece prin neînțe
lese hățișuri, birocrațl pun o ba
rieră în calea rezolvării operative a 
acestor drepturi cetățenești. Astfel 
de situații au fost sesizate, în ultima 
vreme, ziarului nostru.

Elena Rednic, fostă salariată la O- 
ficiul farmaceutic din Ploiești, fiind 
bolnavă, a stat mai multe luni în 
concediu medical. Examinată de co
misia de expertiză medicală în oc
tombrie 1967. a fost încadrată pen
sionară de invaliditate, gradul doi. 
De la 1 noiembrie urma să primeas
că pensia. Ce s-a întîmplat însă ? 
Actele au fost ținute în sertare circa 
5 luni. La 12 martie cînd dosarul a 
fost trimis la Oficiul județean de 
pensii Ploiești era prea tîrziu. Tre
cuse perioada de 90 zile (prevăzută 
în legea de pensionare Nr. 27/1966) 
pentru întocmirea dosarului. Cei de 
la oficiul farmaceutic însă, pentru a 
acoperi întîrzierea și a se încadra în 
termenul legal, au recurs la ilegali
tăți. In cartea de muncă s-au efec
tuat operațiuni false, farmacista 
fiind trecută — fără știrea ei — în 
concediu fără plată. Așa s-a trezit 
Elena Rednic, care aștepta să-i so
sească pensia — încă salariată a O- 
ficiului farmaceutic. Au urmat dru
muri, contestații, confruntări și 
în cele din urmă recunoașterea 
falsificării actelor. Pînă în prezent 
lucrurile încă nu s-au lămurit. Pen
sia a fost acordată de la 1 aprilie, 
pensionara pierzînd drepturile bă
nești pe 5 luni. Nemulțumită, pe 
bună dreptate, Elena Rednic s-a a- 
dresat comisiei de litigii a întreprin
derii. Acum cazul se judecă la tri
bunalul din Ploiești.

. Ștefan Pavel din București, fost 
instalator la Șantierul nr. 4 instalații 
Galați, a fost purtat pe drumuri, 
între București și Galați, aproape 8 
luni de zile. Drumul parcurs de do
sarul de pensionare al acestuia me
rită notat. La 25 septembrie 1967, 
după ce concediul medical a expirat, 
salariatul s-a adresat întreprinderii 
pentru a fi propus comisiei de ex
pertiză. Normal era ca întreprinde
rea (conform H.C.M. 252, art. 51) să 
înainteze dosarul către Oficiul 6 de 
pensii din București — unde sala
riatul are domiciliul — în termen de 
10 zile. Lipsit total de grijă pentru 
un salariat al său. serviciul personal 
al întreprinderii l-a programat abia 
pe 8 decembrie. La 19 martie (deci 
după încă 3 luni) dosarul a fost tri
mis de întreprinderea din Galați la 
registratura generală a Ministerului 
Muncii (I?), de-aici a făcut un slalom 
uriaș pînă la Direcția pentru proble
me de muncă și prevederi sociale, 
apoi la Direcția muncii a Municipiu
lui București și, în sfîrșit, la 8 apri
lie — după drumul străbătut în 3 
săptămîni — a ajuns la Sectorul 6 
de pensii București. Dar stupoare ! 
După atîtea luni de zile pierdute, 
s-a constatat că la dosar mai trebu
iau o serie de acte, pentru care, 
bineînțeles, au fost necesare alte 
adrese, telefoane și drumuri inutile, 
alți bani cheltuiți.

Iar necazurile, în loc să se întoar
că împotriva celor vinovați, se răs- 
frîng tot asupra cetățenilor.

Ion Masat, fost dulgher la Trus
tul local de construcții Ploiești, a 
ajuns ia vîrsta de pensionare. Dar 
dosarul lui se află la Oficiul jude
țean de pensii Prahova, trecut în 
rîndul celor „nerezolvate". Motivul ? 
Funcționarul de la trust „a omis" să 
confrunte adeverința de salariu cu 
cartea de muncă. Intr-una apare ac
tivitatea neîntreruptă între 6 aprilie 
1960 și 30 aprilie 1968, iar în celelalte 
apar întreruperi.

Avem în față scrisoarea cetățenei 
Ioana Bartel din satul Dorni- 
șoara, județul Suceava. Ne scrie 
despre o întîmplare dureroasă în 
care soțul ei. fost lucrător la 
I. F. Vatra Dornei. și-a pierdut

viața. „De aproape 6 luni umblu 
pe la diferite instituții din ju
deț pentru a căpăta o pensie cu 
care să-mi cresc cei 4 copii. Dar ele 
nu și-au plecat urechea la durerea 
mea. Toader Sortuz, contabil la în
treprindere, m-a dat afară din birou, 
spunîndu-mi că o să aștept mult șl 
bine și nu voi primi nici un drept". 
Dar celelalte organe care puteau — 
și aveau datoria s-o ajute — ce-au 
făcut ? La consiliul popular jude
țean unii salariați au ridicat din 
umeri, Procuratura din Cîmpulung 
Moldovenesc a rămas mută, iar în
treprinderea forestieră din Vatra 
Dornei a amînat luni în șir alcătui
rea dosarului de pensionare. Tov. 
Marin Beleca. secretar al Consiliului 
sindical județean Suceava, ne-a in
format că dosarul de pensionare 
înaintat de întreprinderea forestieră 
din Vatra Dornei în ziua de 25 martie 
către Oficiul de pensii Cîmpulung 
Moldovenesc a parcurs acest drum 
în... 2 luni. Unde a „poposit" un timp 
așa de îndelungat nu se știe. Organele 
județene răspunzătoare au datoria 
să ancheteze acest caz și să ia mă
suri drastice împotriva acelora care 
nesocotesc drepturile acordate cetă
țenilor de statul nostru.

Numeroși cetățeni, printre care 
Petre Mihale din comuna Stoienești, 
județul Olt, Constantin Baciu din 
Corabia, Iuliana Cristoiu etc., arată 
în scrisorile lor că sînt purtați pe 
drumuri, că li se resping dosarele 
de pensionare, fără să li se comu
nice motivele.

Care sînt cauzele acestor anomalii? 
Iată părerea tov. Ion Ungureanu, 
șeful Oficiului județean de pensii 
Prahova. „Cea mai importantă por
nește de la faptul că înșiși con
ducătorii de întreprinderi și in
stituții nesocotesc problema pen
sionării, o consideră minoră. De 
aceea, dosarele de pensionare sînt 
întocmite de oameni nepricepuți, luați 
la întîmplare. Sînt dese cazurile 
cînd de la rafinăria Teleajen, schela 
Boldești, Oficiul farmaceutic Ploiești 
etc. dosarele de pensionare au fost 
aduse la noi de către portari și fe
mei de serviciu. In cazul cînd dosa
rul este incomplet, nu ai cui spune 
acest lucru, pentru ca lucrurile să 
se rezolve pe loc. Intre noi și în
treprinderi încep corespondente, te
lefoane și dosarele întîrzie, apar ne
mulțumiri 'în rîndul cetățenilor".

La Ministerul Muncii am stat de 
vorbă cu tov. Constantin Bădău, di
rector al Direcției generale a pen
siilor. Aducîndu-i la cunoștință fap
tul că sînt numeroase cazurile de 
încălcare a normelor privind timpul 
de alcătuire a dosarelor de pensio
nare, dînsul ne-a arătat că „vina 
este a întreprinderilor. Oficiile de 
pensionare. în general, își fac dato
ria. Este adevărat că și noi avem 
lipsuri — a adăugat — dar aceasta 
și datorită faptului că, față de ce
rințe, numărul personalului ce de
servește oficiile este destul de re
dus".

— Direcția generală — întrebăm 
noi — a încercat o conlucrare cu mi
nisterele economice și celelalte or
gane în vederea înlăturării acestor K 
anomalii ?

— Da. In unele centre județene 
am organizat chiar instructaje cu 
funcționari din întreprinderi care se 
ocupă de această problemă. Dar la 
instruire au fost trimiși oameni care 
nu aveau nimic comun cu întocmi
rea dosarelor și nu cred că instruc
tajele au avut mare eficientă.

Considerăm că lucrurile trebuie 
privite cu mai multă răspundere. Nu 
trebuie scăpat din vedere faptul că 
pensia este un drept al omului, con
sfințit de legile statului nostru, cîș- 
tigat prin muncă într-un, șir de ani. 
Tărăgănările în acordarea acestui 
drept, încălcarea normelor în vi
goare trebuie să fie sancționate cu 
cea mai mare asprime ; pretutindeni 
este necesar să se ia asemenea măsuri 
care să excludă arbitrariul, lipsa de 
respect, solicitudine și omenie, ma
nifestările de birocratism, incompe
tența sau reaua credință din partea 
unor funcționari certați cu normele 
eticii profesionale.

Vasile MIHAI

Nu-i tardiv
La sfîrșitul anului trecut, or

ganele de miliție au constatat 
că la unitatea nr. 80 aparținînd 
O.C.L. „Alimentara" din Calea 
Victoriei nr. 56, salariata Mari- 
lena Moraru a sustras mărfuri 
în valoare de 98 lei. S-a cerut 
instituției tutelare să efectueze 
un inventar, pentru prevenirea 
lipsei în gestiune. Dar O.C.L. a 
refuzat, contrar legilor și ins
trucțiunilor în vigoare. La nu
mai cîteva luni, autorii refuzu
lui (director David Toma) au 
constatat o delapidare de cîteva 
zeci de mii de lei la aceeași u- 
nitate. Acum au cerut dumnea
lor sprijinul miliției. Se aplică 
proverbul „mai bine mai tîrzlu 
decît deloc" 7 Propunem înlo
cuirea lui cu „cine nu deschide 
ochii, să-și deschidă punga". 
Ceea ce ar fi legal (și mai a- 
proape de dorința cetățeanului).

Rubricâ redactată de :
Stefan ZIDĂRITA 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

(Urmare din pag. I) bilul în termenul arătat mai 
sus, vom proceda la eva
cuarea silită".nu execută sentințele, sînt 

executați reclamanții de 
către pîrîți" scrie Elisabeta 
Popenciu, din comuna Mă
gurele, județul Prahova. 
„Sînt în vîrstă de 73 de ani 
și fiind maltratată de fiul și 
nora mea Popenciu Gheor
ghe și Jana, ambii învăță
tori aici în comună, am 
fost alungată pe drumuri 
fără posibilitatea de a mă 
folosi de bunurile din pro
pria mea casă, după ce am 
așteptat aproape un an 
executarea sentinței de e- 
vacuare a abuzivilor din 
casa mea".

Sentința de evacuare a 
rămas definitivă în iulie 
1967. La sfîrșitul lunii iunie 
1968 bătrîna încă n-a intrat 
în propria ei casă. După ce 
stăm de vorbă cu dinsa în 
comuna Măgurele (o altă 
istorie cu un fiu care își 
brutalizează mama), mer
gem la judecătoria Vălenii 
de Munte. Iată, pe scurt, 
așa cum reiese din acte, 
desfășurarea unei evacuări 
hotărîtă de. tribunal ; o re
dăm pentru că — într-un 
anume sens — este tipică.

La 6 septembrie 1967. 
Popenciu Gh. este somat să 
evacueze imobilul în 8 
zile. 6+8=14, la 14 sep
tembrie cel mai tîrziu el ar 
fi trebuit să plece din casă. 
Somația a rămas însă 
un petec de hîrtie. La 15 
noiembrie, două luni mai 
tîrziu, executorul judecăto
resc Ion Stoicescu încheie 
un proces-verbal din care 
cităm : „Intrucît pîrîții lip
sesc de la domiciliu, prin 
prezentul proces-verbal a- 
cordăm un termen de cinci 
zile, deci pînă la 20 noiem
brie 1967, dată pînă la care 
pîrîții urmează să evacueze 
încăperile pe care le dețin. 
Dacă nu vor evacua imo

„Pîrîții" nu s-au speriat. 
Știau ei ce înseamnă „eva
cuarea silită", fiindcă la 6 
septembrie li se fluturase 
pe dinaintea ochilor aceeași 
amenințare și nu se în
tîmplase nimic.

Popenciu-fiul cere sus
pendarea somației de eva
cuare. „Cer aceasta deoa
rece nu avem locuință unde 
să ne mutăm...". (Doi sala
riați dintr-o comună mare, 
așa cum este Măgurele... 
n-au unde să se mute ? Un 
sfert din sat s-ar fi ofe
rit să le închirieze).

Ce se întîmplă mai de
parte ? La 13 decembrie 
1967 alt proces-verbal : 
„...cerîndu-i să evacueze 
imobilul, pîrîtul ne-a decla
rat că nu are unde să se 
mute, refuzînd să-și ia lu
crurile din imobilul recla
mantei". Acum, dacă „pî
rîtul refuză"... ce poți să-i 
faci ? Executorul judecăto
resc îi spune politicos „la 
revedere" și pleacă. Elisa
beta Popenciu reclamă pro
curaturii raionale neexe- 
cutarea. „Vă rog să puneți 
în vedere executorului să 
respecte dispozițiile legale 
cu privire la executarea 
hotărîrilor definitive, căci 
numai așa se respectă le
galitatea și se menține 
prestigiul autorității jude
cătorești" — se adresează 
Procuratura președintelui 
tribunalului Teleajen. Cu
vinte la care subscriem 
fără nici o rezervă. Fiind
că, așa cum spunea și pre
ședintele judecătoriei din 
Ploiești, „o hotărire neexe
cutată este un cariu ce 
roade la temelia autorității 
instanței".

Executorul judecătoresc 
trimite o nouă înștiințare

de evacuare. Cum reacțio
nează Gh. Popenciu ? Iată 
ce scrie mama sa executo
rului: „...a luat ranga și a 
dărîmat gardul, a spart 
geamurile la camera unde 
ați afișat procesul-verbal. 
Pîrîtul v-a înjurat și a zis 
că nimeni n-are curaj să 
intre în casă să-i scoată lu
crurile". Semnificativ pen
tru starea de spirit pe care 
o creează neexecutarea 
sentințelor judecătorești !

„Astăzi 5 aprilie 1968. 
subsemnatul Stoicescu Ion,

fost scoși din casă și mu
tați într-o bucătărioară, 
lipită de ea, pe care ei o 
revendicau parțial în
tr-un nou proces.

— S-a procedat legal — 
ne asigură tov. I. Matei, 
președintele Judecătoriei 
Vălenii de Munte. încăpe
rea este în litigiu, așa că...

— Ați văzut încăperea 
respectivă T

— Nu.
— Noi am văzut-o. Este 

un fel de magazioară de 
vreo șapte, cel mult opt

O B B
poate muta acolo dacă Po
penciu a mai rămas.

— Este adevărat.
— Oare aceasta nu este 

o formală aducere la înde
plinire a sentinței ?

— Că ea s-a făcut for
mal, o dovedește ultima 
frază a procesului-verbal 
de evacuare : „Reclamanta 
a plecat în final în urma 
discuțiilor avute cu pîrîții". 
„Discuții" este un eufe
mism...

imobil. Bucătăria nu face 
parte din imobil ?

— Am considerat că nu 
face parte din imobil.

— Ce posibilitate aveați 
să asigurați executarea în
tocmai a hotărîri! judecă
torești? Chiar în condițiile 
în care el s-ar fi opus ?

— Legea spune că ar fi 
trebuit să-1 scoatem și din 
bucătărie, dar nu știu dacă 
este... omenește.

Da, ați citit bine: „nu 
știu dacă este omenește". 
Această frază a pronunța-

CARII CE ROD AUTORITATEA
ĂCm JUDECĂTORESC

executor judecătoresc etc. 
etc. Pîrîții nu s-au găsit 
prezenți la domiciliu fiind 
plecați la ședință la Văle
nii de Munte. Drept pentru 
care..." executorul pleacă 
și el.

La 11 aprilie „pîrîții de
clară că nu se opun la eva
cuare, dar nu pun mina 
să-și scoată mobilele afa
ră". Au crezut probabil că 
acest truc —■ pentru ei ine
dit — se va bucura de suc
ces așa cum se bucuraseră 
celelalte. De data aceasta 
socotelile le-au fost înșe
late pentru că evacuarea 
s-a efectuat. Dar „evacua
re" e prea mult spus. Au

metri patrați. Popenciu 
preferă să se adăpostească 
într-o coșmelie decît să 
plece din imobil. Spune că 
„e chestie de ambiție". O 
revendică în totalitate ?

— Nu ; doar o optime 
din ea. N-ar putea s-o re
vendice toată.

.— Să presupunem că 
sentința se va da în favoa
rea lui. Ii va reveni un 
metru patrat. Este oare 
drept ca pe acest temei Po
penciu să nu fie evacuat și 
să i se permită pe mai de
parte să locuiască acolo, fă- 
cînd în felul acesta ca sen
tința să nu fie în fapt exe
cutată 7 Bătrîna nu se

Stăm de vorbă și cu tov. 
Ion Stoicescu.

— Am avut o serie de 
greutăți. în primul rînd, 
Popenciu s-a cam opus... 
A fost nevoie să iau și mi
liția ; m-a și amenințat pe 
mine personal...

— Pe ce temei i-ați dat 
voie să se instaleze în bu
cătărie ?

— în bucătărie nu i-am 
dat voie să se instaleze, 
însă a spus că nu pleacă 
nici mort de acolo. De 
altfel se judecă acum un 
proces de partaj.

— Se judecă, dar hotărî- 
rea privea evacuarea din

t-o un executor judecăto
resc care cunoaște preve
derile legii, care știe că 
nimeni și nimic nu tre
buie să stea în calea exe
cutării unei hotărîri. într-o 
singură frază, Ion Stoices
cu a făcut trei greșeli asu
pra cărora atragem a- 
tenția : a opus noțiu
nea de „lege", noțiunii 
de „omenie" ; nu a găsit că 
este de o mie de ori mai 
neomenos ca o femeie de 
73 de ani să fie maltratată 
și alungată din propria ei 
casă, nu a găsit că este 
neomenos ca el să nu o re
integreze în drepturile pe 
care i le-a recunoscut jus

tiția ; s-a erijat în tribunal, 
modificînd, cu de la sine 
putere, o hotărire.

Nu ne putem opri să nu 
ne exprimăm nedumerirea 
în legătură cu faptul că a- 
semenea mentalități există 
chiar la unii oameni ai 
legii. Ce să mai spună a- 
tunci cel interesat să nu 
respecte legea 7

★

Dosarele 383—385/1968 ale 
Judecătoriei sectorului 7 
din București. învinuitul 
este condamnat la plata su
mei de 45 000 lei. Executo
rul judecătoresc Bănescu 
Anton a încheiat la 10 ia
nuarie 1968 un proces-ver
bal prin care a constatat 
că debitorul nu mai locu
iește la adresa indicată iar 
bunurile confiscate de or
ganele de miliție au fost 
luate de soția acestuia că
reia nu i se cunoaște do
miciliul. Verificarea ulteri
oară constată că la 10 ia
nuarie 1968 bunurile se 
aflau la adresa respectivă, 
întrebarea noastră : de ce 
a mințit executorul judecă
toresc ?

Executorul judecătoresc 
Ciovică Gh„ din Craiova, 
constată că debitorul (do
sarul 180/1968) nu este sa

lariat și nu are bunuri ur- 
măribile. Creanța s-a tre
cut în evidența specială. 
Realitatea : debitorul a fost 
tot timpul salariat și a po
sedat bunuri urmăribiie. 
La fel s-au întîmplat lu
crurile și în cazul dosaru
lui 1 000/1967 al Judecăto
riei Galați. Executorul Puș- 
coiu Gh. a cerut și el tre
cerea creanței în evidența 
specială. Verificările arată 
că debitorul este salariat.

Executorul judecătoresc 
Micu Constantin de la Ju
decătoria sectorului 7 din 
București este găsit în cir
ciumă cu cel pe care tre
buie să-1 determine să se 
supună sentinței.

împotriva acestor execu
tori judecătorești și a 
altora, vinovați de fapta 
similare, Ministerul Justi
ției a luat măsuri de sanc
ționare. Pentru că, dacă cei 
chemați să execute hotărî- 
rile justiției nu primesc pe
depse pe măsura faptelor 
lor, dacă acești oameni ai 
legii nu sînt pătrunși de 
spirit de cinste și ordi
ne, ne vine greu să credem 
că cei pe care ei trebuie 
să-i execute vor da dovadă 
de supunere față de lege și 
de respect față de instanță.

Problema executării hotărîrilor judecă
torești face parte integrantă din problema 
autorității justiției. Atîta vreme cît o 
hotărire rămîne neexecutată ea nu valo
rează nici cît hîrtia pe care s-a scris. 
Nimeni și nimic nu poate să stea în calea 
traducerii în viață a unei hotărîri judecă
torești. Instanța de judecată își poate so
coti misiunea încheiată doar atunci cînd 
hotărîrea pe care ea a pronunțat-o a de
venit fapt de viață.
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Cum s-a produs saltul calitativ - 
LICHIDAREA „PIERDERILOR
PLANIFICATE"

Momentul care despar
te cele două etape ale acti
vității întreprinderii • este 
trimestrul II al anului 1967, 
cînd în evidența contabilă 
s-a-u înregistrat, spre satis
facția întregului colectiv, 
în loc de pierderi, benefi
cii. Expresia cifrică a aces
tui salt calitativ este ur
mătoarea : pierderi plani
ficate în trimestrul II 1957
— 323 000 iei, pierderi rea
lizate — zero lei, beneficii
— 831 000 lei. în trimestrele 
următoare, colectivul în
treprinderii bucureștene 
și-a multiplicat eforturile, 
a investigat și a atras în 
circuitul economic noi re
zerve de creștere a pro
ducției și de reducere a 
cheltuielilor materiale de 
fabricație. La finele anului, 
în bilanțul contabil s-au 
consemnat aproape 2 mili
oane lei beneficii, față de 
tot atîtea milioane lei pier
deri, cit era planificat.

în lunile care au trecut 
din acest an, febra căută
rilor de noi resurse de spo
rire a eficientei economice 
s-a menținut la cea mai 
înaltă tensiune. Acest fapt 
este dovedit de economiile 
de peste un milion de lei 
realizate suplimentar la 
prețul de cost, de însemna
tele beneficii peste plan, 
care nu sînt altceva decît 
rezultate directe ale apli
cării unui întreg complex 
de măsuri tehnice și orga
nizatorice întreprinse cu 
inițiativă pentru creșterea 
gradului de rentabilitate. 
Iată, de altfel, coordonate
le intervențiilor făcute: în 
diferitele sectoare de acti
vitate ale întreprinderii.

„Am căutat de la început 
să împletim riguros cele 
două mari acțiuni initiate 
de partid, menite să asigu
re creșterea economicității 
producției, adică cea de 
rentabilizare și cea de or
ganizare științifică a pro
ducției și a muncii" — ne-a 
relatat tov. ing. Ion Vrăji- 
toru, directorul adjunct al 
întreprinderii. Privind în 
strînsă legătură și in
terdependență cele două 
acțiuni s-a reușit să se 
creeze un climat propice 
colaborării dintre ceea ce 
în mod curent numim teh
nic și economic. Pentru fie
care măsură s-a stabilit cît 
se poate de exact efortul 
tehnic și uman pe care îl 
necesita aplicarea ei și e- 
fectul economic care se 
sconta. în funcție de acești 

parametri care definesc e- 
ficiența finală, s-a stabilit 
oportunitatea aplicării fie
cărei măsuri.

Un rol de primă impor
tanță în întregul complex 
de măsuri aplicate în în
treprindere l-au avut cele 
care vizau diminuarea risi
pei de materii prime și ma
teriale. Numai prin redu
cerea pierderilor de ciment 
la stațiile de betoane, pe 
baza generalizării sistemu
lui de descărcare pneuma
tică la locurile de consum, 
s-a obținut o economie de

aproape 200 000 lei. Alte 
400 000 lei economii la pre
țul de cost s-au înregistrat 
ca urmare a reducerii dis
tanței de transport la una 
din secțiile întreprinderii 
— balastiera Ionești. Secre
tarul comitetului de partid 
tov. Dumitru Lungu, ne dă 
citeva explicații în legătură 
cu această ultimă măsură. 
„Exploatarea la balastieră 
se făcea la o distanță mare

de 990 lei cît erau în tri
mestrul IV al anului pre
cedent. Indiscutabil insă, 
acest rezultat care a făcut 
ca întreprinderea să se în
scrie cu rezultate favorabi
le în competiția cu econo
micitatea crescîndă, nu 
poate fi explicat numai prin 
luarea unor măsuri menite 
să elimine risipa și să a- 
sigure o normare științifică 
a muncii. Un factor cu o

tribuna experienței înaintate

de rampa de încărcare. în 
această situație, cantitatea 
de zeci de mii metri cubi 
de agregate pentru con
strucții era vehiculată cu 
autobasculantele pe o dis
tanță de peste 5 km. Prin 
efectuarea unui complex de 
amenajări și prin devierea 
cursului rîului Argeș, s-au 
creat condiții pentru apro
pierea substanțială a ram
pei de încărcare de locul 
de exploatare."

Cu multă pricepere și o- 
perativitate a acționat con
ducerea întreprinderii și în 
domeniul revizuirii și îm
bunătățirii normelor de 
producție, care în urma re
petatelor perfecționări teh
nice erau mult depășite. 
Bunăoară, aplicarea unui 
complex de măsuri cum ar 
fi : introducerea a două 
mașini de sudat prin punc
te a carcaselor metalice ; 
prepararea betonului cu ă- 
j uterul betonierelor de 
mare randament ; mecani
zarea operațiunilor de 
transport atît a betonului 
preparat, cît și a pieselor 
fabricate — toate realizate 
din fonduri de mică me
canizare — a determinat 
reașezarea normelor la fa
bricarea bolțarilor și obți
nerea unei economii de a- 
proape 300 000 lei. Similar 
s-a procedat și la alte 
locuri de producție. Numai 
prin introducerea norme
lor fundamentate științific 
la prepararea betoanelor și 
în balastiere, măsură apli
cată în urmă cu 3 luni s-a 
asigurat obținerea unui 
spor de producție echiva
lent eu cel realizat de 34 
muncitori la nivelul actual 
al productivității muncii. 
Ceea ce merită în mod deo
sebit să fie relevat este 
faptul că toate operațiuni
le de reașezare a normelor, 
ca urmare a ridicării gra
dului de mecanizare a lu
crărilor, s-au făcut fără re
ducerea cîștigului mediu al 
muncitorilor.

Ca un corolar al tuturor 
măsurilor luate pe linia di
minuării costurilor de pro
ducție, cheltuielile la 1 000 
lei producție marfă au co- 
borît continuu, ajungînd ca 
în perioada care a trecut 
din acest an să oscileze în 
jurul cifrei de 960 lei, față

influență pozitivă deosebi
tă în ridicarea gradului de 
rentabilitate este nivelul 
mereu crescînd al produc
ției atins lună de lună în 
acest an, depășind de fie
care dată simțitor sarcina 
planificată.

Edificator în acest sens 
este Că. în primul semestru 
din anul în curs, planul la 
producția marfă și globală 
a fost depășit cu peste 7 la 
sută, realizîndu-se o pro
ducție suplimentară de a- 
proximativ 7 milioane lei. 
Cum se explică această di
namică crescîndă a pro
ducției la I.P.A.C. ? Orice 
analiză ne conduce tot spre 
măsurile tehnico-organiza- 
torice aplicate în cadrul ac
țiunii de organizare știin
țifică a producției și a 
muncii. Una din ele ni s-a 
părut '(deosebit de intere

santă, avînd printre altele 
un efect direct asupra re
ducerii prețului de cost. 
Este vorba de o lucrare de 
mică mecanizare care per
mite trecerea de la exploa
tarea cu dragline si ciururi 
mobile, la balastiera Io
nești, la exploatarea cu 
dragă refulantă și sorta
rea în stație fixă, complet 
mecanizată. Prin aplicarea 
acestei măsuri crește capa
citatea de exploatare cu 
220 000 m c balast pe an și 
se reduce prețul de cost cu 
5 lei pe m c agregate pen
tru construcții. Se asigură 
totodată o economie de 
forță de muncă și o exploa
tare rațională a zăcămîn- 
tului.

Perseverînd în direcția 
descoperirii și valorificării 
de noi resurse interne, ca
pabile să dinamizeze în con
tinuare întreaga activitate 
a întreprinderii, colectivul 
de aici își îndreaptă în pre
zent atenția spre moderni
zarea tuturor sectoarelor 
de producție și sporirea ca
pacității productive, spre 
perfecționarea diferitelor 
laturi ale activității de con
ducere și organizare. Toate 
aceste preocupări, concre
tizate deocamdată în stu
dii și măsuri, sînt o dovadă 
elocventă a hotărîrii cu 
care întregul colectiv s-a 
angajat de a urca noi trep
te pe drumul maturizării 
economice, acum 1-a aniver
sarea unui deceniu de la 
înființarea întreprinderii.

Viorel SALĂGEAN

Noua secjie de emai
brica „1 I

Facem un uriaș efort, la scara 
națională, de a construi o economie 
modernă, în care industriilor chimice 
le revine un rol de primă . impor
tanță. Așteptăm de la acestea ca 
instalațiile montate în noile obiec
tive industriale să fie la nivelul teh
nicii mondiale, iar produsele noastre 
— comparabile cu cele similare din 
străinătate și competitive pe piețele 
externe. Dar în condițiile uluitorului 
progres tehnico-științific contempo
ran, uzura morală a procedeelor și 
aparaturii utilizate în industrie este 
extrem de rapidă. Publicațiile de 
specialitate aduc în fiecare lună date 
despre procese noi, despre „căderi" 
spectaculoase ale unor tehnologii 
recunoscute pînă ieri ca ultimul cu- 
vînt al tehnicii, despre îmbunătățiri 
remarcabile aduse unor fabricații.

Ce se întîniplă în acest timp cu 
instalațiile noastre moderne ? Dacă 
într-o perioadă, pentru a dezvolta 
rapid anumite ramuri ale tehnicii 
rămase la noi în urmă, am achizițio
nat tehnologii și instalații din 
străinătate. înseamnă oare că tre
buie să rămînem tributari, în con
tinuare, importului ? Categoric, nu î

Unele procedee și instalații devin 
lent, iar uneori rapid, mai puțin 
rentabile, mai puțin competitive. Iar 
indicatorii economici ai produselor 
fabricate de noi, cum ar fi „cursul 
de revenire", devin din ce în ce mai 
defavorabili. Este cazul, de pildă, al 
fabricațiilor de caprolactamă sau 
acrilonitril de la Săvinești, al unor 
instalații de fenol de la Făgăraș etc.

Documentele Congresului al IX-lea 
al Partidului Comunist Român indică 
clar modul de dezvoltare, în conti
nuare, a economiei naționale. Trebuie 
să facem în așa fel incit cel mai scump 
„produs la export" — inteligența 
proprie creatoare, concretizată in 
procese tehnologice, în mașini și 
instalații noi — să fie pe deplin 
valorificat. Iată de ce, pentru a sus
ține ritmul vertiginos al dezvoltării 
noastre economice, cercetarea știin
țifică aplicativă trebuie să fie serios 
dezvoltată, aducîndu-se perfecționări 
în însuși modul de organizare a sis
temului de desfășurare a activității 
economico-productive la marile în
treprinderi sau grupuri de întreprin
deri industriale. în acest scop, ar 
trebui, după părerea mea, să se 
acorde deplină importanță cercetării 
științifice aplicative în activitatea 
tehnico-economică a întreprinderilor, 
ca factor de producție vital în afir
marea și autodezvoltarea industriilor 
chimice și a prestigiului produselor 
acestora pe piața externă.

Cum stau lucrurile la noi ?
Ca orice acțiune eficace, cerceta

rea presupune o schemă de reali
zare cibernetică, cu o „cale directă" 
(de comandă) și o „cale inVersă" 
(recurentă, „feedback"), de infor
mare a organului de comandă asupra 
rezultatului obținut. Or, în actualul 
mod de organizare a întreprinderi
lor, schema de realizare a „căii in
verse" este serios îngreunată. Con
ducerea unei întreprinderi nu simte 
imediat și direct rezultatul unei cer
cetări tehnico-științifice întreprinse. 
Se creează de aceea un anumit „fi
xism",-.o imobilitate care stînjeneșie-- 
aplicarea noului. Atît cifra de plan, 
cît și indicatorii tehnico-economici, 
„care se raportează" și de care răs
pund conducătorii de întreprinderi, 
exprimă de obicei situația de fapt, 
existentă conform dotărilor, investi
țiilor și, respectiv, proiectelor întoc
mite cu un număr de ani în urmă, 
în acestea nu se cuprinde „coefici
entul de neprevăzut" pe care poate 
să-1 aducă cercetarea științifică. în 
acest fel, conducerea întreprinderii 
este antrenată doar „moral" și' oare
cum benevol în sprijinirea muncii 
de cercetare. E adevărat că între
prinderea are și un plan tehnic, dar 
rigorile îndeplinirii acestuia nu sînt 
aceleași ca la neîndeplinirea unui 
plan de producție. De asemenea, 
trebuie remarcat că doza de neprevă
zut nu poate fi prinsă nici în acest 
plan, iar justificările care se pot 
aduce pentru neintroducerea sau 
aminarea îndelungată a unui proces 
sau a unei mașini noi sînt, practic, 
nelimitate.

De obicei, se invocă drept argu
ment împotriva încercărilor de in
troducere a noului „grija" pentru 
realizarea planului de producție. Se 
poate ajunge astfel la situații de-a 
dreptul absurde, rezultate valoroase, 
de mare interes economic, împotmo- 
lindu-se sau oprindu-se pentru peri
oade îndelungate în dosare, în loc 
să fie grabnic aplicate în producție. 
S-ar putea cita, în acest sens, 
cazul propunerii privind recupera
rea lactamei (principala compo
nentă a fabricării fibrei sinteti
ce) făcută cabinetului tehnic al 
U.F.S. Săvinești, sub formă de ino
vație, încă din anul 1961. Finalizarea 
ei ar fi adus — după cum s-a și 
dovedit ulterior, cînd a fost intro
dusă în producție — beneficii de 
circa 1—1,5 milioane lei anual. în 
acest scop, pentru experimentarea 
noii metodologii, a fost construită o 
instalație simplă, iar cheltuielile de

0 gravă anomalie:
Știința 
proclamată tacit 
indezirabilă
centru producție

puncte de vedere

montaj nu au depășit suma de 9 000 
lei. Dar din cauza tergiversărilor de 
șase ani, s-a irosit o cantitate de 
lactamă (care s-ar fi putut recupera 
din apele reziduale) în valoare de 
peste 10 milioane de lei.

Este, firește, doar un exemplu, care 
demonstrează cîtă importanță are 
corelarea justă a producției cu cer
cetarea aplicativă, problemă crucială 
prin implicațiile ei economice în ac
tuala etapă de dezvoltare a econo
miei noastre. Trebuie de aceea creat 
climatul necesar pentru ca activita
tea de cercetare să nu fie considerată 
ca o „modă", ceva care nu privește 
conducerea uzinală în modul cel mai 
direct. în lipsa unui astfel de climat, 
se ajunge uneori pînă acolo încît 
se „demonstrează" că cercetarea ar 
încărca bugetul întreprinderii, că ar 
afecta prețul de cost etc. etc. Nu 
este de mirare că în astfel de situa
ții cercetarea științifică continuă să 
ducă o existență de „cenușăreasă".

Bazîndu-mă pe activitatea unor 
servicii de cercetare uzinală (Săvi
nești, Borzești etc.) am ajuns ia 
concluzii pe care le consider valabile 
și pentru alte întreprinderi. Mă voi 
referi, în primul rind, Ia dificul
tățile întîmpinate pe parcursul ac
tivității de cercetare din cauza neîn- 
cadrării cu personal corespunzător, 
fenomen care devenise într-un timp 
o deficiență cronică în unele servicii 
de cercetare uzinale. In urma efor
turilor depuse, situația s-a ameliorat, 
însă numai parțial. Cauza principală 
a încadrării cu personal necor.es- 

■puhzător consta într-un mod de se
lecție defectuos a cadrelor de cerce
tare cu pregătire superioară. O dată 
cu punerea problemei componenței 
colectivelor de cercetători, dacă nu 
chiar înainte, trebuie, după părerea 
mea. avută în vedere deScongestio- 

„ narea de cei „nechemați". Chiar 
dacă termenul e drastic, sfera noțiu
nii este destul de largă, incluzînd nu 
numai cazurile de insuficientă califi
care și diletantism, ci și cele de 
lipsă de înclinație pentru activitatea 
de cercetare.

Definitivarea în postul de cercetă
tori a tinerilor absolvenți din în- 
vățămîntul superior, ar trebui, 
cred, să se facă și pe baza u- 
nui „indice de creativitate", cu o 
apreciere complexă, ce ar reflecta 
gradul de competență, spiritul de in
vestigație, posibilitățile native, atrac
ția spre munca de cercetare, iniția
tiva și perseverența celor chemați 
să se dedice acestei nobile profesii.

Dificultățile întîmpinate la trans
punerea pe scară industrială a cer
cetării sînt, de regulă, proporționale 
cu amploarea noului ce urmează a 
fi introdus. Astfel, în ceea ce pri
vește procesele tehnologice complet 
noi, institutele de proiectări speciali
zate evită de cele mai multe- ori 
tehnologiile originale, pentru a nu 
se „complica" cu un mare factor de 
„risc" și eforturi suplimentare de 
realizare a instalației.

La procesele care vizează modifi
cări pe linii tehnologice existente, 
de multe ori se întîmpină, oricît de 
ciudat ar părea, o „rezistență dîrză" 
chiar din partea... beneficiarului. Cu 
toate că, în aparență, toți factorii 
dintr-o întreprindere sînt de acord 
cu principiul unanim recunoscut al 
introducerii noului, al perfecționări
lor care să mărească rentabilitatea 
fabricilor, mult prea adesea încercă
rile de aplicare întîmpină opoziții 
ferme. Aceste reacții poartă de multe

ori pecetea subiectivității celor care 
decid aplicarea sau respingerea nou
lui. Este destul de semnificativ, cred, 
că astfel de obiecții sînt atenuate sau 
eliminate total, dacă cei puși în 
situația de a aplica soluția dată de 
cercetare devin cointeresați material, 
într-un fel sau altul.

Una din dificultățile inițiale, în
tîmpinate la pregătirea unor noi 
cercetări, e legată de modul defec
tuos în care sînt selectate uneori 
diferitele teme și soluții. Unii „cer

cetători* se mulțumesc să cercetez» 
literatura de specialitate și să ve
rifice ce au făcut unii și alții, îm- 
prumutînd cu eforturi minime de 
gîndire soluții gata elaborate și ser- 
vindu-le ca „preparate proprii", E 
suficient să amintesc elaborarea teh
nologiei acidului adipic de către In
stitutul „Petrochimic“-Mediaș și 
U.F.S. Săvinești. Soluția aleasă de 
cercetători nu a fost justificată din 
punct de vedere științific (fiind cu
noscută de peste o jumătate de 
secol) și nici economic. In mod fi
resc, ea a dus la un proces tehnolo
gic care pînă în prezent e nerentabil.

La întocmirea planurilor de cerce
tare pentru etapele următoare sau 
de perspectivă se mai propun, pînă 
la nivel de direcție tehnică din mini
ster, teme de cercetare insuficient 
justificate economic. Nu sînt întot
deauna clare imaginea posibilității de 
extindere în viitor și gradul de in
teres prezent al cercetării propuse. 
Se știe însă că cercetarea științifică, 
dacă nu e de performanță, e a- 
proape inutilă. Trebuie introdu^ de 
aceea primatul ideii, al soluției în
drăznețe, al căutărilor valoroase, cu 
adevărat originale, care ne pot situa 
în fruntea competiției.

De fapt, multe din cele semnalate 
aici sînț consecințe care se leagă 
în lanț.

în afară de factorii mai sus ehu- 
merați, cercetarea este influențată 
puternic și de conjunctură. Aceasta 
presupune deci introducerea și ata
carea cu rapiditate a anumitor teme 
și soluții de cercetare, după cum la 
fel de repede trebuie eliminate din 
plan o serie de teme sau soluții 
depășite. Găsind o corelare justă în
tre planul de cercetare și fenomenele 
economice conjuncturale, activitatea 
științifică va izbuti să se desfășoare 
la nivelul cel mai ridicat, cores
punzător necesităților actualei noas
tre etape de dezvoltare.

Ing. Savel MATACHE
Serviciul de cercetări al Uzinei 
de fire și fibre sintetice — Săvinești

Dezvoltarea agriculturii
vrancea

(Urmare din pag. I)

PERFORMANȚĂ INDUSTRIALĂ: Qllpă ITIodorniZcll'G^ 
o fabrică de cărămidă produce... praf
De-a lungul anilor, cărămida de 

Rm. Sărat, datorită calităților ei, a 
fost foarte căutată. Iată însă că 
acum și localnicii și constructorii 
o ocolesc sistematic. De ce ? — am 
întrebat. „Se sfarmă. Nici nu poate 
fi transportată cu vagoanele. Pînă la 
destinație ajunge doar... praf de că
rămidă" — ne-au răspuns chiar cei 
ce o produc. Ce s-a petrecut în viața 
fabricii de cărămizi din Rm. Sărai ?

Vechea fabrică, cu îndelungate tra
diții în producția aceasta, realiza a- 
nual 4—6 milioane bucăți cărămidă, 
de cea mai bună calitate.

— în prezent — așa cum ne-a re
latat tov. Aurel Mateescu, contabil 
șef al întreprinderii „Partizanul", de 
care aparține fabrica — această u- 
nitate. foarte solicitată altă dată, a 
devenit un „balast" în evidentele 
noastre economice. Producem o că
rămidă de proastă calitate, cu peste 
un leu bucata și o vindem, dacă a- 
vem beneficiari, cu 50 bani bucata, 
„afacere" care ne costă destul de 
scump.

Cum a fost posibilă o asemenea 
metamorfoză dăunătoare — în pri
vința calității și costului cărămizi
lor ? într-o bună zi, cîteva „minți" 
ingenioase, care au condus secția de 
industrie locală a fostului sfat popu
lar regional Ploiești, au hotărît să 
Sedată din producție vechea fabri

că, pentru a fi modernizată ■ și 
sporită capacitatea ei la 15 milioane 
bucăți cărămidă anual. Intenția era 
lăudabilă. Numai că nu s-au respec
tat nici cele mai elementare norme 
ale eficienței economice. Fabrica a 
fost scoasă din funcțiune, pe 
baza unui studiu tehnico-eco- 
nomic și un proiect întocmit de 
D.S.A.P.C. Ploiești și avizat de Mi
nisterul Industriei Construcțiilor și 
Comitetul de Stat al Planificării. 
Vechea fabrică a dispărut. S-au chel
tuit 7 milioane lei pentru construc
ția celei noi. Lucrările au început în 
primele zile ale lunii mai 1964. La 
16 martie 1965, ele au fost oprite. 
Abia după un an au fost reluate și 
„terminate" în luna mai anul trecut. 
Dar, după o lună de rodaj parțial, 
secția de industrie locală Ploiești, în 
calitate de beneficiar, cu o ușurință 
greu de explicat, a recunoscut intrarea 
definitivă în producție a noii fabrici. 
Semnatarul autorizat este ing. Lon- 
gin Diaconescu, astăzi director al 
Direcției industriei locale a județu
lui Dîmbovița. Nu numai că a sem
nat, dar a și acordat calificativul 
„bine" lucrărilor executate de Trus
tul de construcții Ploiești.

Ce se ascunde în spatele acestui 
calificativ ? Mai mult de un an, fa
brica veche n-a produs nici o cără
midă. Noua fabrică, din 1967 nu a

atins nici 50 la sută din ni
velul parametrilor proiectați. Au 
fost probate mai mult de 30 de so
luții, pentru a se scoate o cărămidă 
de calitate, dar nici una din ele n-a 
dat rezultatul dorit. Cărămizile au 
contracții mari la uscare, ceea ce 
provoacă fisuri, transformarea lor, 
după cum s-a văzut, în praf de că
rămidă. Fabrica, pentru a cărei 
„modernizare" s-au cheltuit, din 
banii statului, 7 milioane Iei și 
care trebuia să producă 15 milioane 
de cărămizi într-un an — obținînd 
la recepția ei calificativul „bine" — 
se mai află și astăzi în stadiu de 
încercări și probe tehnologice. Cu 
toate strădaniile colectivului ei, din 
cele 15 milioa'ne de cărămizi anual 
prevăzute în proiect, abia au fost 
realizate peste un milion în primele 
5 luni ale acestui an și. din acestea, 
numai 17 la sută de bună calitate.

Acum, în curtea fabricii, se gă
sesc circa un milion de cărămizi de
teriorate sau care se deteriorează, în 
continuare. în condițiile în care ele 
sînt așteptate pe șantierele județelor 
Buzău, Prahova, Dîmbovița și altele, 
în dreptul fiecărei comenzi apare 
refuzul solicitantului de a accepta 
livrarea, dată fiind proasta ca
litate a cărămizilor. Cît de bine

„merge" fabrica ne-o ilustrează și 
următoarea situație ; din 1 300 ore 
productive, calculate pe primele 
3 luni ale anului, 301 ore instalațiile 
ei au stat, necesitînd nu numai re
vizii tehnice, ci și transformări ra
dicale. Datorită acestor carențe de 
ordin tehnic, numai în curs de o 
săptămînă s-au produs doar 88 400 
cărămizi (și acelea, de proastă cali
tate), cu 160 000 bucăți mai puțin față 
de prevederile planului.

Aparent, pentru redresarea econo
mică a fabricii de cărămizi din Rm. 
Sărat s-au depus unele eforturi. Dar 
în ce constau ele? La cheltuielile su
portate de stat pentru reparații teh
nice, perfecționarea fluxului tehno
logic și găsirea unor soluții cores
punzătoare fabricării cărămizilor se 
mai adaugă mii și mii de lei chel- 
tuiți cu asistența tehnică a u- 
nor specialiști din Ministerul 
Industriei Construcțiilor și ai 
D.S.A.P.C. Ploiești. El au venit și au 
văzut ce este în curtea' fabricii și, 
cu primul tren, au șl plecat. în urma 
lor au rămas, în schimb, procese 
verbale, minute, convenții, planuri 
de măsuri și cîte altele.

Răsfoim unele din aceste. acte. în 
ultimul plan de măsuri, încheiat la 
18 martie, între beneficiar și repre
zentanții Ministerului Industriei 
Construcțiilor, ai C.S.P.-ului, Minls-

■ ferului Finanțelor, Direcției indus
triei locale Buzău și ai D.S.A.P.C. 
Ploiești s-a stabilit, cu termene pre
cise, remedierea a 9 defecțiuni teh
nice de mari proporții pînă la 30 
aprilie. Pînă la sfîrșitul lunii mai, 
aceste angajamente și măsuri nu 
erau îndeplinite în totalitatea lor.

Mai apare un semn de întrebare. 
De ce, fără nici un discernămînt, fa
brica a fost lipsită de unele utilaje 
din dotație și care aveau un mare 

’ randament în producție ? Ele au fost 
luate din inventarul fabricii pe mo
tiv că aceasta se modernizează. Des
pre ce fel de modernizare a fost 
vorba — s-a văzut. Șantierele de 
construcții care au repartiții pentru 
cărămizi de la Rm. Sărat reclamă 
să se termine de urgență cu biro
crația, cu planurile de măsuri scri
se pe zeci de pagini și să se ia mă
suri concrete, astfel ca pe șantiere 
să ajungă cărămidă de bună cali
tate. Totodată, este normal ca cei 
vinovați de „foamea" de cărămizi 
provocată de fabrica din Rm. Sărat
— indiferent în ce funcții se află
— să plătească personal daunele a- 
duse economiei naționale. Ne rezer
văm obligația de a informa opinia 
publică asupra modului în care s-au 
recuperat pagubele amintite.

Victor DELEANU

drumurilor inutile, la organizarea 
unor acțiuni de masă pentru înlătu
rarea lor, urmînd ca în noul an a- 
gricol aceste terenuri să fie puse în 
valoare. Aceste probleme stau în cen
trul atenției comitetelor comunale 
de partid,, a., tuturor organizațiilor de 
partid de la sate.

Analiza efectuată de conducerea de 
partid a relevat că evoluția produc
ției agricole vegetale în cuprinsul ju
dețului nostru nu reflectă încă gra
dul înzestrării tehnico-materiale a a- 
griculturii, potențialul productiv al 
solului. Anul trecut, în timp ce coo
perativa agricolă din Tătăranu a 
realizat în medie 3 582 kg porumb și 
1 994 kg floarea-soarelui la hectar, în 
cooperativa agricolă Bogza — din 
imediata vecinătate — s-au obținut 
numai 2 6G3 kg porumb și 1 520 kg 
floarea-soarelui la hectar. Producțiile 
mici obținute și în alte cooperative 
agricole sînt efectul neexecutării lu
crărilor la timp și de calitate, ca și 
al îndrumării superficiale din partea 
organelor agricole.

O rezervă însemnată de creștere a 
producției agricole marfă o consti
tuie concentrarea acesteia în unită
țile cu condițiile cele mai favorabile. 
Cadrul organizatoric actual ne per
mite să punem neîntîrziat capăt a- 
nomaliilor existente în acest dome
niu. Direcția agricolă și Uniunea ju
dețeană a cooperativelor agricole de 
producție sprijină efectiv unitățile 
agricole în aplicarea cu strictețe a 
ansamblului de lucrări prevăzute. 
Munca acestor organe trebuie să do- 
bîndească, în timpul cel mai scurt, 
un caracter mai practic și mai ope
rativ, să imprime un ritm nou de 
lucru în toate unitățile agricole.

în economia agricolă a județului 
Vrancea, viticultura ocupă o pon
dere însemnată — 9,6 la sută din su-: 
prefața viticolă a țării. Potențialul 
viilor, după aprecierea specialiștilor, 
cel mai bun din țară, este însă insu
ficient valorificat. Producția medie 
de numai 6 069 kg de struguri la ha 
în 1967, deși mai mare decît media 
pe țară, este consecința neexecutării 
la timp a lucrărilor de întreținere. 
Secretariatul C.C. al P.C.R. ne-a 
cerut să acordăm o mai mare aten
ție ridicării calității patrimoniului 
viticol. Avem suprafețe de vii bă- , 
trîne cu multe goluri, care ar fi tre
buit de mult defrișate, iar terenurile 
replantate. Stațiunea viticolă expe
rimentală din Odobești nu a adus 
o contribuție suficientă la asigurarea 
materialului săditor necesar extin
derii plantațiilor, complectarea go
lurilor în vii etc. în unele coopera
tive, cum sînt cele din Timboiești, 
Urechești și altele, pot fi întîlnite 
10—11 soiuri, dintre Care unele ne
recomandate în condițiile locale. A- 
ceasta ilustrează faptul că activitatea 
organelor agricole s-a redus la sim
pla urmărire a îndeplinirii unor sar
cini cantitative, iar organizațiile de 
partid nu și-au făcut prea mult sim
țită prezența. Multe plantații de vii 
pe rod nu erau ridicate din lipsa 
șpalierilor și aracilor, fapt ce depre- 
ciază producția de struguri. Avem 
posibilitatea ca începînd din 1969 să 
înlăturăm aceste neajunsuri.

Biroul comitetului județean de 
partid întreprinde în prezent, cu a- 
jutorul specialiștilor de la Direcția 
agricolă județeană, Stațiunea expe
rimentală viticolă Odobești și din 
alte unități, un amplu studiu în fie
care unitate viticolă, avînd drept 
obiect dezvoltarea viticulturii.

Zootehnia este o ramură a agricul
turii insuficient valorificată în Vran
cea. Datorită lipsei unei concepții 
clare privind zonarea creșterii dife
ritelor specii de animale, s-a ajuns 
ca 66 la sută din numărul coopera
tivelor să crească toate speciile de 
animale, indiferent dacă sînt asigu
rate condițiile necesare. Au fost 
create ferme de porci și s-au re
partizat sarcini de îngrășare șl li
vrare unor cooperative agricole din 
zona de deal, care nu aveau sufi
ciente furaje, în timp ce în unele 
unități din zona cerealieră efectivul 
de scroafe s-a redus, producția de 
carne fiind cu mult sub posibili
tăți. Iată un exemplu al efec
telor nocive ale repartizării me
canice, birocratice, a sarcinilor

de plan de către fostele or
gane agricole raionale și regionale. 
Aceste neajunsuri ca și insuficienta 
atenție acordată organizațiilor de 
partid din sectorul zootehnic au fă
cut ca veniturile obținute din creș
terea animalelor să fie nesatis
făcătoare. Principala cauză o con
stituie producția scăzută. în 1967 
s-â realizat, în medie, numai 1445 
litri lapte pe vacă furajată. Pe de 
altă parte, dat fiind că îngrășarea 
taurinelor era pulverizată în toate 
cooperativele, anul trecut 80 la sută 
din tineretul taurin îngrășat a fost 
valorificat la categorii inferioare.

Biroul comitetului județean de 
partid acționează. în prezent cu ho- 
tărîre pentru înlăturarea acestor 
neajunsuri. Au fost luate măsuri 
pentru concentrarea creșterii anima
lelor în cooperativele agricole în 
funcție de condițiile și posibilitățile 
de care dispun. Creșterea porcinelor 
va fi concentrată, la începutul anului 
viitor, în 49 de unități, față de 66 în 
prezent. Se află în plină organizare 
fermele de prăsilă în C.A.P. Ciorăști, 
Tătăranu, Mihălceni, I.A.S. Focșani 
și Pufeștî; se vor organiza trei în- 
grășătorii de tineret la C.A.P. Pu- 
fești, Spătăreasa si Măicănești. în 
vederea creșterii efectivului de ol în 
zona de munte cu vechi tradiții, so
licităm sprijinul Consiliului Superior 
al Agriculturii pentru a procura, în 
1969, 10 000 oi de rasele Turcană, Ka
rakul.

Socotim că aplicarea consecventă 
a acestor măsuri, decurgînd din in
dicațiile Secretariatului Comitetului 
Central al P.C.R.. va crea condițiile 
unui progres substanțial în dezvol
tarea agriculturii județului. Pe baza 
sarcinilor concrete stabilite de con
ducerea de partid, solicităm Consi
liului Superior al Agriculturii, Uni
unii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, Comitetului de 
Stat al Planificării, Ministerului 
Economiei Forestiere și Ministerului 
Finanțelor să întocmească studiile și 
documentațiile necesare privind mă
surile antierozionale și acțiunea de 
îmbunătățiri funciare, astfel ca să 
putem trece la realizarea lor.

în centrul preocupărilor noastre 
va sta întărirea continuă a organiza- ' 
țiilor de partid de la sate, perfec
ționarea stilului lor de muncă. Vom 
sprijini în mai mare măsură organi
zațiile de partid în analizarea com
petentă a problemelor agriculturii, în 
buna pregătire a ședințelor de co
mitet și a adunărilor generale, lăr
gind aria problemelor puse în dezba
tere astfel încît să fie analizate ase
menea probleme de fond ale acti
vității cooperativelor agricole. Este 
necesar să luăm măsuri practice pen
tru atragerea tuturor membrilor de 
partid la înfăptuirea sarcinilor pre
văzute în diferitele hotărîri și pla
nuri de . măsuri.

Comitetul județean de partid Vran
cea va acorda o deosebită atenție a- 
piicării indicației Secretariatului C.Q. 
al P.C.R. privind grija permanentă 
pentru respectarea, în fiecare coope
rativă agricolă, a normelor demo
crației cooperatiste și ale muncii co
lective. în acest scop ne vom îngriji 
ca adunările generale ale cooperato
rilor și adunările pe brigăzi să fie 
ținute cu regularitate și să dezbată 
cele mai Importante probleme pri
vind bunul mers al cooperativelor, 
veghind ca atribuțiile adunărilor ge
nerale să nu fie încălcate de pre
ședinți sau de consiliile de condu
cere. Vom îndruma consiliile de con
ducere să informeze sistematic pe 
cooperatori asupra activității de pro
ducție și financiare a unităților, să 
creeze condiții ca aceștia să-șl poată 
spune deschis părerea asupra felu
lui cum se desfășoară munca, să cri
tice lipsurile, să participe activ la 
adoptarea hotărîrilor.

Măsurile stabilite pe baza indica
țiilor conducerii de partid au fost, 
zilele acestea, amplu dezbătute în- 
tr-o plenară a comitetului județean 
de partid cu activul. în prezent, or
ganele și organizațiile de partid, Di
recția agricolă, Uniunea județeană 
a cooperativelor agricole de produc
ție, toți specialiștii sînt mobilizați 
pentru traducerea în viață a sarci
nilor stabilite, spre a spori astfel 
contribuția județului nostru la dez.- 
voltarea întregii economii național®,

«
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Al li-iea Festival internațional

alfilmului de animație Mamaia '6

Criterii ale decernării

pelicanilor
Cele peste 100 de filme de anima

ție în concurs, reprezentînd 25 de 
țări din diferite părți ale globului, 
au prilejuit o utilă și interesantă 
trecere în revistă a producției mon
diale de acest gen pe anul în curs. 
Variată atît ca teme, cît și ca mij
loace de expresie, această producție 
prezintă — după opinia mea — o 
caracteristică bine marcată, care o 
diferențiază în raport cu prima edi
ție a Festivalului de la Mamaia și 
cu alte festivaluri internaționale. E 
vorba de o vădită preponderență a 
filmelor cu subiect sau, cum se mai 
spune în cinematografie, sțory, și cu 
o dezvoltare narativă bazată hotărît 
pe elemente figurative. Fenomenul 
e semnificativ pentru faza actuală a 
animației. Realizatorii de pretutin
deni și-au dat seama că experimen
tul „pur", așa-zis „de artă" — 
abstract în idei și expresie — îi 
poate duce la impas, mai precis la 
ruperea punților de legătură cu pu
blicul și implicit la ofilirea treptată 
a propriei lor arte. Juriul internațio
nal a sesizat acest fenomen și l-a 
transformat în criteriu de judecată, 
mai ales în acordarea „pelicanilor 
de aur", marcînd astfel tendința 
principală a momentului de față : 
reorientarea animației spre marele 
public — inclusiv mediul școlar și 
preșcolar —, cucerirea spectatorilor 
de toate vîrstele prin idei generoase 
și pilduitoare, pe căi de expresie 
coerente și atractive. Aceasta nu în
seamnă cîtuși de puțin că palmaresul 
ar oglindi preocupări mărunt didac
ticiste sau de un moralism simplist. 
Dimpotrivă, s-a avut în vedere cali
tatea inventivității și transfigurării 
artistice a temelor propuse. Trăgăto
rii („pelicanul de aur") al lui Doniu 
Donev (R. P. Bulgaria), de pildă, e 
o parabolă plină de prospețime și 
vioiciune în care li se vorbește ce
lor mici și celor mari despre perico
lul militarismului, dar și despre im
postură, lașitate și lăcomie de putere. 
In ciuda unor lungimi. Omida catife
lată („pelicanul de aur"), al lui Zde- 
nek Miler (R. S. Cehoslovacă) e o 
grațioasă povestire modernă în care 
satira la adresa publicității exaspe
rante se împletește cu elogiul priete
niei și — de ce să n-o spunem — 
cu o învățătură pentru cei mici des
pre evoluția naturală a fluturilor. 
Original și cu multă căldură umană, 
Inventatorul încălțămintei („pelica
nul de aur") de Zlatko Grgic (R.S.F. 
Iugoslavia) a demonstrat cu bravură 
continuitatea 
și stilistică a școlii de la Zagreb.

Atent și la diversitatea formelor 
de exprimare, juriul a premiat cu 
„pelicanul de aur" Portretul unui cal 
de Witold Giersz (R. P. Polonă), toc
mai pentru a evidenția contribuția 
pe care pictura sub aparat o poate 
aduce animației, ca și în cazul Valu
lui de Sabin Bălașa (România), dis
tins cu „pelicanul de argint". Umo
rul franc și nu lipsit de subtilitate 
și-a văzut consacrarea în palmares 
(„pelicanul de argint") prin Calypso 
realizat de studenții Institutului de 
cinematografie din . New York 
(S.U.A.) și prin Varlatiuni pe tema 
unui balaur de Attila Dargay (R. P. 
Ungară). Ceilalți „pelicani de ar
gint": cu Hanaori (Ruperea cren
gilor este interzisă) de Kihakiro Ka
wamoto (Japonia) a fost remarcată 
influența pozitivă a unei modalități 
teatrale (kabuki) asupra animatiei de 
păpuși, excelent mișcate. Tinzînd 
spre o metaforizare mai complexă. 
Hobby de Daniel Szczechura (R.P. 
Polonă), sugerează pericolul unei a- 
numite alienări. Tot alienării, de 
data aceasta în funcție explicit anti
războinică. îi e dedicată „fabula mo
dernă" Sirena de Raoul Servais 
(Belgia). La rîndul său, Frantisek de 
V. Kurcevski (U.R.S.S.) pune un jus
tificat accent pe necesitatea și afir
marea fanteziei în raport cu mani
festările de serie, stereotipe. Men
țiuni speciale au fost acordate filme-

Florian POTRA
președintele juriului internațional

•
lor Banca de Lev Atamanov 
(U.R.S.S.) pentru calitatea deosebită 
a animației. Paianjenelefantul de 
Piotr Kamler (Franța) pentru grafică 
și Căpitanul Arbanas Marko de 
Zlatko Bourek (R.S.F. Iugoslavia) 
pentru valorile sale picturale.

în expunerea de motive, juriul in
ternațional a mai ținut să scoată în 
relief două aspecte importante. întîi 
sporul de prestigiu și de ținută ar
tistică pe care l-a imprimat festiva
lului prezența operelor unor maeștri 
și pionieri ai genului, ca Ivan Iva- 
nov-Vano, John Hubley, Paul Gri- 
mault, Juri Brdecka, Ante Zanino- 
vici, Ion Popescu-Gopo. Apoi, pro
gresul înregistrat în ultimul an de 
școlile de animație bulgară și ma
ghiară, pe linia cultivării umorului 
de calitate, ca și de cea românească 
pe linia diversificării expresiei.

în legătură cu această din urmă 
constatare îmi permit să fac cîteva 
considerații asupra „pelicanului de 
aur“ — surpriză : Prostia omeneas
că, după povestirea lui Ion Creangă, 
de George Sibianu. Poate că acest 
film nu e cel mai măiestrit lucrat 
din selecția românească, dar el a 
apărut drept cel mai reprezentativ, 
mai ales în ochii membrilor străini 
ai juriului. Explicația e pe cît de 
simplă, pe atît de simptomatică : 
cel puțin o parte din farmecul și 
din „voia bună" plină de tîlc a 
marelui nostru povestitor a răzbătut 
în film și a impresionat prin inedit, 
prin originalitate. Chiar dacă reali
zarea sa artistică nu e perfectă, fil
mul Prostia omenească și premiul

pe care l-a primit, reamintesc un 
adevăr estetic fundamental (dese
ori neglijat) și anume : opera de 
artă dobîndește valoare de universa
litate prin dezvăluirea expresivă a 
ceea ce e specific unei realități, spi
ritualității unui popor. E o lec
ție pe care cine-animatorii noștri 
vor trebui s-o rețină : izvorul de in
spirație cel mai proaspăt, cel mai 
adînc și mal bogat în originalitate e 
de căutat în patrimoniul realități
lor și culturii noastre naționale. 
Nu pentru a face folclorism ex
terior, nu pentru a ne îngrădi 
într-un provincialism îngust, ci 
dimpotrivă pentru a ne afirma tim
brul specific, diferențiat. în concer
tul artei universale. Bineînțeles, nu 
e vorba numai de Creangă — con
siderat aici ca exponent — ci de 
întreaga noastră zestre de artă și 
spiritualitate, de ieri și de azi.

în sfîrșit, Festivalul de la Mamaia 
a fost o bună ocazie de manifestare 
pentru cîteva cinematografii înce
pătoare în acest domeniu, cum sînt 
cea turcă și cea tunisiană, filmele 
Teatrul în vechiul Istanbul de Feruh 
Dogan și Vînzătorul de fesuri de 
Monghi Sancho, lăsînd să se între
vadă perspective de 
vorabile.

Bucurîndu-se de 
organizare, făcînd să 
ecran opere din cele mai diverse, 
aparținînd tuturor generațiilor și cu
rentelor de creatori, reliefînd ten
dința generală a unei apropieri de
cise de straturile cele mai 
spectatori — a doua ediție 
valului internațional de la 
constituie o reușită reală,

dezvoltare fa-

o foarte bună 
se perinde pe

largi de 
a Festi- 
Mamaia 
o ma

nifestare de vitalitate a animației, 
o stimulare a necontenitului ei 
progres, pe calea nobilă a artei, a 
„imaginației omului în serviciul 
umanității".

7 Muzeul din Miercurea 
x Ciuc cu severa lui arhi-
■> tectură geometrică găz-
? duiește zilele acestea ex-
X poziția maestrului clujean
■> Ioszăf Bene. Fără a avea
? un caracter retrospectiv,
\ lucrările expuse sînt de-
■> finitorii pentru personali-
? tatea și stilistica acestui
x remarcabil pictor, aflat a-
•> cum într-o fază în care
? decantările s-au oprit
A pentru a face loc desfă-
>> șurării nestînjenite a poe-
7 ticii personale. Stilul său
X este organic, unitar, ma
il tur, din el a fost eliminat
7 tot balastul care ar îm-
A piefa asupra purității, ar
ii tistul ajungînd la un tim-
7 bru personal, ușor de re-
X cunoscut. Dar ceea ce cu
■? evidență transpare din-
X colo de pînza pictată este
>1 dragostea și pasiunea
V dăruită pe parcursul unei
A vieți acestei arte, labori-
>1 oasa prelucrare a motivu-
7 lui pictural pînă cînd el
A este supus, șlefuit și cize-
>> lat, judecății privitorului,
a Și privitorul are de ce să
A fie mulțumit și încîntat,
>1 pentru că recunoaște și
?? acceptă de la prima ve-
A dere acest dar frumos, a-
>1 ceastă bucurie a culori-
<< lor cu care îl întîmpină
I pictura lui Ioszăf Bene.

Aplecat cu modestie, 
modestie care include în 
ea elogiul nedezmințit al 
subtilității, asupra reali
tății imediate, artistul 
clujean își extrage din 
ea temele care-i sînt 
dragi și ca un veritabil 
poet le înnobilează cu 
umanitate. Una din aces
te teme este natura, na
tura în desfășurarea ei 
cea mai diversă, în ipos
tazele el cele mai diferi
te. Peisajul românesc, 
muntele și pădurea arde
leană, transfigurate de 
prezența permanentă a 
oamenilor cărora trecerea 
anotimpurilor le conferă 
date coloristice inepuiza
bile sînt surprinse

ales în acuarele, cu dă
ruire. Slujindu-se de 
cuarelă ca de un instru
ment a cărui tehnică o 
posedă în detaliu, artis
tul reușește lucrări pe 
care un discret, dar in
tens sentiment poetic le 
animă. Iată, de exemplu, 
lucrarea „Primăvară tim
purie'. La marginea unui 
rîu o cireadă de vite se 
scaldă în apa de curînd

a-
parcimonie, dar efectul 
este la fel de puternic ca 
în acuarela intitulată 
„Iarnă”, în care doar 
două-trei case acoperite 
de zăpadă, cîțiva copaci 
desfrunziți sînt suficienți 
pentru a sugera o stare 
sufletească.

Așternîndu-și pe pînză, 
de data aceasta în ulei, 
emoțiile, artistul își schim
bă doar tehnica, pentru

activității rurale. Există 
în acesle pînze, ca și în 
altele pe aceeași temă, 
un dialog între culori, o 
armonizare a gamelor 
reci, albăstrui-verzui, care 
sugerează întunericul, ră
ceala nopții și cele calde 
aducînd în această com
poziție rafinată ecoul căl
durii diurne care se înde
părtează.

Uneori, efectul artistic

CRONICA PLASTICĂ

EXPOZIȚIAloszef Bene
dezghețată ; tonurile cru
de, de început de vegeta
ție, alternînd cu altele 
palide, sugerînd atmosfe
ra încărcată 
pămîntului, sînt 
te cu știință, 
realiza un mic 
înnoirii naturii.

In lucrarea „înainte de 
furtună’ tehnica acuare
lei îi permite artistului să 
realizeze această drama
tică forță naturală care e 
pe cale să se dezlănțuie, 
atmosfera fiind redată 
prin opacitatea norilor, 
prin vîrtejurile de aer 
mișcare.

Alteori, mijloacele 
expresie sînt folosite

de aburul 
orchestra- 
pentru a 
poem al

că sentimentul său de 
creator rămîne același: 
Cîteva uleiuri se impun 
printr-o sobrietate a mij
loacelor care nu este în- 
tîmplătoare, penlru că ea 
mărturisește un control și 
un studiu riguros. Două 
lucrări par a defini cel 
mai pregnant stilul pictu
rii în ulei a pictorului 
Ioszâf Bene. „Spre casă”, 
înfățișînd un bărbat și o 
femeie călări, pe un drum 
de țară, învăluiți în lu
mina palidă a lunii care 
se vede la orizont, și lu
crarea „Seara', un elogiu 
al muncii simple, o bu
colică în care artistul cîn- 
tă demnitatea și puritatea

pe care îl realizează pic
torul este încîntător, ca 
în lucrarea „Liniște’ — 
un suav eseu liric — cu 
cai peste care soarele își 
revarsă culorile.

Omul trăiește în pînze- 
le Iui Ioszăf 
intensitate. Fie că e sur
prins în timpul mun
cii, ca în „Curtea fabricii 
de cărămidă' sau odih- 
nindu-se în „La treieriș’, 
permițîndu-și un răgaz li
niștit. ca în „Fată citind’, 
în toate aceste ipostaze 
omul este o prezență vie 
și nu decorativă, de unde 
interesul pentru tipologie, 
pentru redarea calităților 
fizice, ca în portretele de

Bene cu

țărani și țărăncf, în care 
regăsim ca și în peisaje 

' farmecul și caracteristica 
oamenilor și locurilor în 
care trăiește artistul.

Naturile statice, capitol 
din activitatea pictorului 
bine ilustrat în expoziție, 
ne prilejuiesc o întîlnire 
cu un alt aspect al per
sonalității sale artistice, 
meditația, melancolia dis
cretă. Sînt multe aseme
nea lucrări, naturi cu 
măști, cu ceramică popu
lară ornamentată cu mi
nunate smalțuri albăstrii 
cu fructe, cărora le este 
redată întreaga consis
tență fizică, cu diverse o- 
biecte casnice, realizînd 
o confesiune în care ter
menii poetici sînt impli
cați. Aș cita numai una 
din ele, „Natură statică 
cu flori și pensule'. Com
poziție simplă, dar exce
lent gîndită, pentru că pu
nerea în pagină te obligă 
la o parcurgere lentă a 
spațiului pictural, lucra
rea trăiește în primul 
rînd prin împletirea melo
dioasă a culorilor, suge
rînd prin ele însele uni
versul intim al unui crea
tor.

O suită de nuduri, exe
cutate în tehnica acuare
lei, desfășoară o erotică 
simplă, un cîntec despre 
frumusețea și armonia 
corpului uman. Ca în
totdeauna, și acest lu
cru este demn de a 
fi încă o dată subliniat, 
dincolo de simplitate se 
ascunde însă o neînceta
tă cizelare a tehnicii și 
mijloacelor, așa încît a- 
ceastă simplitate se do
vedește un atribut al mă
iestriei.

Intîlnirea cu expoziția 
Iosz&f Bene ne-a dat po
sibilitatea să întrevedem 
o mică parte dintr-un a- 
telier de creație bogat în 
roade.

însemnări despre
o primă audiție

VICTORIA

t Vcinema
s;

9;

f
r.

15.30 ; 18 ; la

de orientare tematică

mea: CENTRAL — 9;
21, GRADINA DOINA —

• Teatrul Mic (în sala Comedia a Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale") : Tango — 20.
• Ansamblul „Perlnlța" (în sala Savoy a Teatrului 
„C. Tănase") : Varietăți folclorice — 19.
O Teatrul „C. Tănase" (grădina Boema) : Boema 
Palace — 20.

9 ; 10.

8,45 ; 11 ;

lulian MEREUȚA

SIMFONICE
Cornel ȚARANU

(Urmare din pag. I)

MATEMATICA

repetate audiții 
un cvartet pen- 

din 1928 și încu- 
un premiu Geor-

în universitățile 
Carierele mate- 
adică cele 
în institute

de 
de 
a- 
în 
de

în fața perspectivelor 
atît de îmbietoare pe care 
le oferă tineretului atîtea 
profesiuni bazate pe mate
matică, se pune firesc în
trebarea (care frămîntă pe 
părinți și educatori) : are 
sau nu adolescentul aptitu
dini pentru matematică ? 
într-adevăr, pe de o parte 
lipsa eventuală a acestor 
aptitudini se reflectă chiar 
și asupra reușitei în dome
niile doar infuzate de ma
tematică ; pe de altă par
te, prezenta aptitudinilor 
conduce la dificultatea de 
a alege între carierele pu
ternic matematizate — în 
particular cea de matemati
cian — și cele mai puțin 
matematizate, care ridică 
și problema altor aptitu- 

A 
de 
și 
de

alege între carie- 
matematician. fizi- 
inginer sau între 
economist, biolog, 
nu este ușor fără 

factori 
preva-

dini, 
rele 
cian 
cele
chimist 
intervenția altor 
dintre care adesea 
lează cei subiectivi.

De aceea, problema tre
buie să fie transpusă pe 
planul ei natural, adică pe 
plan social, la nivelul ma
selor largi de tineri care 
intră în învățămîntul li
ceal și apoi în învățămîn- 
tul superior. Va trebui ca 
școala să găsească mijloa
cele obiective de a orienta 
cît mai just tineretul spre 
dezvoltarea aptitudinilor și 
alegerea carierelor. Pro
blema nu este deloc ușoară, 
fiindcă nu sîntem în sufi
cientă măsură în posesia

• Teatrul de Comedie (la teatrul de vară din parcul 
Herăstrău) : Opinia publică — 20.

• Căderea Imperiului roman : PATRIA
12,45 ; 16,30 ; 20.
• Vicontele plătește polița : REPUBLICA — 9,15 ;

■ 11,30; 14: 16,15, 18,45; 21,15, STADIONUL DI
NAMO - 20.30, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30. MELODIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
• Alegere de asasini : SALA PALATULUI (seria
de bilete 2445 — orele 17,30 șl seria 2446 — orele 
20,15), LUCEAFĂRUL - 8,15 ; 10,30 ; 12,45 ; 15 ;
17.30 ; 20, CIRCUL DE STAT - 9,30 ; 13 ; 17,30 ; 
20,30, FESTIVAL - 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ;
21.15 ; la grădină - 20,45.
• Prin Kurdlstanul sălbatic : BUCUREȘTI — 8 ; 
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 . 19 ; 21.15, ARENELE LI-   .... _______ _ ._ . 1415 .

21. EXCELSIOR - 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 
- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;

IU , kt,XV , I*J,UU , JD/tO , IU , CXXvJ-iIN AuJL.
BERTAȚII - 20,30, FEROVIAR - 9,45 ; 12 ;
16.30 ; 18,45 ; “ ------------------ ‘ "
15.30 ; 17,45 : 20, GLORIA
18,15 ; 20,30, MODERN —
18,45 ; 21,15.

unor criterii infailibile 
pentru a înlocui cu desă- 
vîrșire (bineînțeles, muta- 
tis mutandis) „ursitoarele" 
și „tava" cu aptitudini ca
lificate. Noua lege a învă- 
țămîntului nostru de toate 
gradele deschide calea spre 
o orientare profesională 
mal sigură, spre o contu
rare mai precisă a pregă
tirii pentru viitoarele pro
fesiuni.

La nivelul normal

tematice 
noastre, 
matice — 
cercetător 
cercetări fundamentale
cademice. de cercetător 
institute departamentale 
cercetări aplicative, de cer
cetător în instituții cu pro
fil tehnico-știintific sau e- 
conomic, de asistent, confe
rențiar și profesor de învă- 
țămînt superior, de cercetă
tor în centre de calcul — cer

e Domnișoarele din Rochefort • CAPITOL — 11 ; 
14 ; 17 ; 20 ; la grădină — 20,30, GRĂDINA EX
POZIȚIA — 20,30.
O Iliroșima, dragostea
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45.
• Ce noapte, băieți I :
13.15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20.45.
O Zoltan Karpathy : LUMINA — 9—15,45 tn con
tinuare ; 18,30 ; 20,45.
• Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
• Spartacus (ambele serii) : DOINA — 11,30 ; 16 ;
19.30.
• Pași în lumea frumosului — Orizont științific 
nr. 5/1968 — Arhitectura veche a Cubei — Sciții — 
Anul revoluționar 1848 : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
• Bomba de la ora 10,10 : UNION - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un dolar găurit : GIULEȘTI — 10 ; 15,30 ; 18 ;
20.30, TOMIS - 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; Ia 
grădină - 20,30, AURORA - 8.30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 
17,45 ; 20,15 ; Ia grădină — 20,30.
• Sfîntul la pîndă : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE - 10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
O O lume nebună, nebună, nebună : DACIA — 
8—20 în continuare.
• Dirijabilul furat : BUZEȘTI 
grădină - 20,30.
•
O 
la

• Pentru cîțiva dolari în plus : MUNCA — 9,30 ; 
12 ; 15 ; 17,45 ; 20,15.
• Hocus-Pocus : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• El Dorado : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Obsesia : VOLGA — 9 ; 11,15; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 : 
20,45.
© Pasărea timpurie : RAHOVA — 15,30 ; 
grădină - 20,30.
O Oscar : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Mumia Intervine : FERENTARI —
20,30.
© Ea va rîde s COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Eddie Chapman, agent secret : PACEA 
17,45 ; 20,30.
• Răpirea fecioarelor : GRADINA PROGRESUL- 
PARC - 20,30.
• Cînd tu nu ești : GRADINA VITAN — 20,30.

Topkapi : CRÎNGAȘI - 15,30 ; 18 ; 20,30.
sfîrșltul agentului W4C : UNIREA — 15,30 ; 18 ; 
grădină - 20.30.
Nebunul din laboratorul nr. 4 : BUCEGI

11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21 ; la grădină - 20,30, 
FLAMURA — 9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30. MIO
RIȚA - 9.30 ; 11,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Nuntă la Malinovka : FLACARA — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• împușcătura : VITAN — 15 ; 17,30 ; 20.
• Freddy, lovește tu întîi : PROGRESUL — 15,30 J 
18 ; 20,30. LIRA — 15 ; 17,15 ; 19,30 ; la grădină - 
20,30.
• Blestemul rubinului negru : POPULAR — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Eu, eu, eu... șl ceilalți ; GRADINA PARCUL 
HERĂSTRĂU — 20,30.
• Inimă nebună... nebună de legat : ARTA —
9,15—16 în continuare ; 18,45 ; Ia grădină — 20,30, 
MOȘILOR - 15,30 la grădină — 20,30,
FLOREASCA 1 16 î 18,15 ; 20,30.

17,30 Pentru cel mici e Povestiri pe degete : 
„Pălăriile lui Minciunilă" — Prezintă Brîndușa 
Zaița Silvestru © Filmul „Căcliilița fermecată". 
18,00 T.V. pentru specialiștii din industrie. Tema : 
Automatizări în mașini unelte. 18,30 Curs de limba 
engleză (lecția a 23-a). 19,00 T.V. pentru școlari : 
1001 de întrqbări. „Yoga șl medicina". 19,30 Telejur
nalul de seară. 19,50 Buletin meteorologic. — Pu
blicitate. 20,00 Film serial : „Thierry la Fronde". 
20,26 Opinia dumneavoastră. Tema : „Implicațiile 
indiferenței". 20,45 Seară de teatru : „Oameni și 
șoareci" de J. Steinbeck. Interpretează un colectiv 
al Teatrului Național „I. L. Caragiale". în distri
buție : Valeria Gaglalov, Florin Piersic, Matei 
Alexandru, Constantin Rauțki , Victor Moldovan. 
Emanoll Petruț, Chirii Economu, Constantin Stă- 
nescu, Ion Henter, N. Gr. Bălănescu. Regia : 
Alexandru FInți. In pauză : Filmul documentar : 
La toate latitudinile, producție a studioului 
Alex. Sahia. 23,00 Telejurnalul de noapte.

Generațiile mai tinere de muzi
cieni sau ascultători au o imagine 
mai puțin conturată . a lui Ionel 
Perlea compozitorul

Dacă figura prestigioasă a diri
jorului, prezent pe toate marile 
scene de operă și podiumurile de 
concert ale lumii nu mai are ne
voie de nici o recomandare, amin
tirea activității desfășurate la 
Cluj și București păstrîndu-1 viu 
în memoria noastră, figura com
pozitorului ar merita o pri
vire mai atentă, o prezență mai 
ritmică în programele noastre de 
concert.

Este meritul Filarmonicii din Cluj, 
sub bagheta energică și nuanțată 
a lui Emil Simon, de a ne prilejui 
reîntîlnirea cu acest muzician, atît

gloasă a specialiștilor — 
nu numai la noi, dar în 
marea majoritate a țărilor 
cu veche tradiție științi
fică.

Adaptarea învățămîntulul 
acestor ramuri la noile e- 
xigențe ale teoriei și prac
ticii din diverse discipline 
se face relativ încet și ne
omogen. Voi semnala cu 
plăcere eforturile structu
rale făcute de învățămîntul 
nostru superior economic

rapt \

Iii

mai înalt aptitudinile devin 
talente și germinează ele
mentele de vîrf, valorile 
creatoare, care împing cu
ceririle științei și realiză
rile tehnicii, ale artelor 
plastice sau ale literaturii 
mai departe, spre noi 
teluri. Descoperirea talen
telor matematice este în 
sarcina profesorilor de li
ceu, iar cultivarea lor 
constituie misiunea prin
cipală a profesorilor fa
cultăților de matemati
că. Existența unei școli 
matematice de nivel inter
național 
succesele 
maticieni 
giul înalt 
constituie 
să și mai 
fructificării talentelor ma-

în tara noastră, 
tinerilor mate- 
români și presti- 
al celor maturi 
cea mai pretioa- 
sigură premisă a

un număr din ce în ce mai 
mare de elemente talen
tate în această privință, 
cererile depășesc posibili
tățile noastre actuale de a 
le satisface în întregime și 
deci este loc suficient pen
tru talentele tinere care 
vor să se consacre cariere
lor matematice. Problema 
dezvoltării aptitudinilor 
matematice și a fructifică
rii acestor aptitudini în be
neficiul profesiunilor ma
tematizate nu cunoaște 
pînă în prezent decît re
zolvări spontane la nivelul 
nevoilor și aspirațiilor ti
neretului. într-adevăr. ma
tematizarea rapidă și pro
fundă a diverselor ramuri 
ale științei și tehnicii a 
surprins nepregătită o mare 
parte din generația presti-

de a introduce suflul nou 
al economiei matematizate 
sau matematizabile în pre
gătirea viitorilor econo
miști. Exemplul trebuie 
urmat și de învățămîntul 
tehnic superior, ca și de cel 
universitar nematematic.

Cînd acțiunea de înnoire 
va prinde consistență, pen
dularea tineretului între 
aptitudine și talent nu va 
mai ridica probleme de 
greșită orientare, ci numai 
de categorie de speciali
zare. Talentul matematic 
va fi cartea de vizită a 
matematicianului cercetă
tor profesionist, iar aptitu
dinile matematice vor de
veni o cheie universală a 
porților carierelor mate
matizate. în ceea ce pri
vește însă accepțiunea ter-

menulul de aptitudine pen
tru matematică, este bine 
să observăm o relativitate 
periculoasă prin faptul că 
este bazată pe o definiție 
vagă. Se poate afirma că 
excluzînd incapacități ce
rebrale manifeste, orice 
elev mijlociu are pentru 
matematici tot atita apti
tudine cît are pentru a 
dezvolta un raționament 
logic coerent în jocul de
șah sau chiar în dezlegarea 
cuvintelor încrucișate. Da
că există o deosebire, a- 
ceasta este în orice caz în 
favoarea matematicii fiind
că atît jocul de șah cît și 
cuvintele încrucișate de
pind esențial și de coeren
ta partenerului. respectiv 
a autorului cuvintelor, 
ceea ce nu se întîmplă în 
matematică decît eventual 
tot din cauza interlocuto
rului. Dar acesta nu este 
esențial decît ca profesor, 

în consecință, după cum 
în ranița oricărui grena
dier napoleonian se as
cundea discret un baston 
de mareșal. în mintea ori
cărui om normal există în 
stare potențială aptitudini 
pentru matematică, cel 
puțin atîtea încît să-i asi
gure un loc onorabil în 
rîndurile profesioniștilor 
carierelor matematizate de 
azi și chiar de mîine.

Pornită cu convingere și 
hărnicie pe drumul desă- 
vîrșirii construcției socia
liste, țara noastră prețuieș
te și răsplătește aptitudi
nile și talentele fructifica
te cu rîvnă și entuziasm 
de tineret.

nuefi

Dumbrava Sibiului găzduiește — pe o suprafață de 42 ha — o expoziție 
în aer liber, ilustrînd geniul tehnic și îndemînarea creatorilor populari de 
pe meleagurile românești. Acest Muzeu al tehnicii populare, aflat în curs 
de îmbogățire cu noi piese, include străvechi instalații și unelte de muncă, 

imaginate și folosite de locuitorii din diferite ținuturi ale țării noastre 
Foto : M. Andreescu

de prețuit, de astădată în ipos
taza simfonistului de largă respi
rație.

Cunoșteam din 
radiofonice doar 
tru coarde, datat 
nunat, atunci, cu 
ge Enescu. Variațîunile simfonice 
„pe o temă proprie', așa cum no
tează autorul pe pagina de gardă, 
sînt însă de dată mult mai recentă 
(1952) și, astfel, mult mai semnifi
cative pentru reconstituirea profi
lului actual al compozitorului. Con
cepute pentru orchestră mare, că
reia i se adaugă un grup de saxo- 
foane, „Variațiunile' pornind de la 
tema atît de „semplice” și plină 
de farmec, vizează largi desfășu
rări simionice, mobilizează un a- 
parat orchestral mare (poate chiar 
supradimensionat spre sfîrșit), o- 
perînd cu mari contraste între cele 
șapte părți, tot atîtea ipostaze ale 
temei: caracterul dansant, ritmica 
de „parlandorubato*, opoziții tim
brale între grupurile suflătorilor și 
corzilor (variațiunile III și IV), in
tervențiile solistice tip „cîntec 
lung', cu caracter de recitativ ale 
saxofoanelor, în fine, ample desfă
șurări energetice în final, nu lipsit 
de oarecare sincopare, caracteris
tică fie folclorului, fie jazzului.

Apartenența clară la folclorul 
nostru se poate întrezări din 
cele de mai sus ; putem menționa 
și procedee atît de proprii mu
zicii noastre populare, cum sînt „ții- 
turile', „ritmurile ostinate”, isoa- 
nele. Care sînt reperele stilistice 
ale lucrării ? In afara unor „nos
talgii' postwagneriene (poate 
mai exact straussiene), muzica 
Variațlunilor e o sinteză a unui 
stil național în buna tradiție E- 
nescu-Jora, aportul cel mai perso
nal al lui Ionel Perlea vădindu-se 
poate în virtuozitatea cu care 
mînuiește aparatul orchestral.

Sînt aici multe momente pline de 
culoare, o tratare mereu inventivă 
a corzilor (momentul de adagio) 
rezultată din complexa lor divizare, 
părîndu-mi-se și cea mai expresivă, 
o desprindere solistică sau came
rală a unor instrumente de suflat. 
Limbajul modal al Variațiunilor 
parcurge și el etape de la lumino
zitatea diatonică, ușor nostalgică, 
a temei, pînă la discursul puternic 
cromatizat al penultimei variațiuni. 
Armonia e departe de a fi ferită de 
asperități, întru totul potrivite a- 
cestei muzici, căreia i-aș alătura 
calificativul de „vînjoasă”.

Reintrate cu naturalețe de
plină în peisajul nostru muzical, 
căruia deja îi aparțin, Variați- 
unile simfonice de Ionel Perlea 
denotă o măiestrie impecabilă a 
tehnicii componistice, precum și 
permanentul apel la limba muzi
cală maternă a acestui compozitor 
român, atît de legat de tradițiile 
muzicale ale țării sale.
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Tovarășul Virgil Trofin 
a primit delegația

de activiști
8

La 1 iulie 1968, tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C C. al P.C.R., a pri
mit delegația de activiști ai 
P.M.S.U., condusă de Sandor So,- 
mogyi, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.M.S.U., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de 
schimb de experiență în țața 
noastră.

La primire au participat tovară
șii Vasile Potop și Dumitru Lazăr, 
adjuncți de șefi de secție la C.C. 
al P.C.R.

A fost de față Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești.

ai P. M. S. U.
Primirea s-a desfășurat într-o at

mosferă caldă, tovărășească.
★

In cursul vizitei în România, de
legația a avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R., la Comitetul județean 
Dolj, Comitetul municipal Timi
șoara, Comitetul Centrului Uni
versitar București al P C.R., comi
tete de partid comunale și din în
treprinderi, a vizitat obiective e- 
conomice și social-culttirale din 
București și județele Dolj, Timiș. 
Sibiu și Brașov.

Luni seara, delegația a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre pa
trie.

VIZITA DIRECTORULUI GENERAL
AL ORGANIZAȚIEI INTERNAȚIONALE

A MUNCII
Luni dimineața, directorul gene

ral al Organizației Internaționale 
a Muncii, David Morse, a făcut o 
vizită la Centrul de perfecționare 
a pregătirii cadrelor de conducere 
din întreprinderi de la Otopeni, 
unitate organizată pe baza unei 
convenții între guvernul român. 
Programul Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare (P.N.U.D.) și Organiza
ția Internațională a Muncii.

Oaspetele a fost salutat de Petre 
Blajovici, ministrul muncii. Petre 
Lupu, președintele Comitetului de 
Stat pentru Probleme de Organi
zare și Salarizare, Ion Niculescu, 
directorul Centrului, precum și de 
Enrico Pauli, reprezentant al Bi
roului Internațional al Muncii.

In timpul vizitei, oaspetele s-a 
interesat de metodele de instruire 
utilitate aci, de rezultatele obținu
te*' " absolvenții cursurilor.

Lai plecare. David Morse, sem- 
nînd în cartea de onoare a centru
lui, și-a exprimat satisfacția că 
O.I.M. a putut să aducă o contri
buție și să 'participe la înființarea 
acestui centru, expresie a colabo
rării internaționale care trebuie să

aibă ca scop dezvoltarea econo
mică și socială a popoarelor.

★
Luni la amiază, directorul ge

neral al Organizației Internaționale 
a Muncii, David Morse, a făcut o 
vizită la Ministerul Muncii, unde a 
fost primit de Petre Blajovici. mi
nistrul muncii.

La întrevedere au luat parte 
Traian Dudaș șt Simion Țaigăr, ad
juncți ai ministrului muncii, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și din Ministe
rul Muncii.

In timpul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost abordate proble
me privind dezvoltarea relațiilor 
de colaborare și cooperare dintre 
țara noastră și Organizația Inter
națională a Muncii.

★
Directorul Organizației Interna

ționale a Muncii, David Morse, a 
făcut luni o vizită la Ministerul 
Afacerilor Externe, unde a fost 
primit de George Macovescu, prim
adjunct al ministrului.

(Agerpres)

VIZITA DIRECTORULUI GENERAL
AL F.A.O.

Luni dimineața, directorul gene
ral al Organizației Națiunilor Unite 
pe| u alimentație și agricultură 
(Fii ».O.), A. H. Boerma, și repre
zentantul F.A.O. pentru Europa, 
Paul Lamartine Yates, împreună 
cu grupul de colaboratori care îi 
însoțesc în vizita pe care o fac în 
țara noastră, a avut o întrevedere 
cu Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agricultu
rii, președintele Comitetului națio
nal pentru F.A.O., și cu membri ai 
comitetului.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire privind aspecte ale orien
tării activității viitoare a F.A.O. și 
contribuției României la sporirea 
eficienței acesteia. S-a subliniat 
importanța cunoașterii rezultatelor 
științifice, tehnice și economice pe 
plan mondial în domeniul agricul
turii, silviculturii și alimentației, 
precum și a utilizării experienței 
românești în aceste domenii. S-au

evidențiat, de asemenea, posibilită
țile de extindere a colaborării con
structive intre țările europene 
membre ale Organizației Națiuni
lor Unite pentru alimentație și 
agricultură.

★
Reprezentanții F.A.O. au vizitat 

apoi Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice de la Fun- 
dulea. Pe cîmpurile experimentale 
de irigații și de ameliorare a plan
telor, ing. Tiberiu Mtireșan, direc
torul institutului, a înfățișat rezul
tate și preocupări actuale ale cer
cetătorilor români.

★
Luni, primul adjunct al ministru

lui afacerilor externe a primit vi
zita directorului general al F.A.O., 
A. H. Boerma, și a reprezentantu
lui F.A.O. pentru Europa, Paul La
martine Yates.

(Agerpres)

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe librete de economii 

C.E.C. cu cîștiguri 
TRAGEREA LA SORȚI 
PE TRIMESTRUL 11/1968

vremea

Sosirea ministrului afacerilor 
externe al R. S. Cehoslovace,

Jiri Hajek
Luni după-amiază. a sosit în 

București ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Jiri Hajek, cate, la 
invitația Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
face o vizită oficială în țara noas
tră.

Pe aeroportul Băneasa. unde erau 
arborate drapelele de stat ale celor 
două țări, au fost prezenți Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex

terne, George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului, Mircea Ma- 
lița și Vasile Șandru, adjuncți ai 
ministrului afacerilor externe, Ion 
Obradovici, ambasadorul Româ
niei la Praga, și alte persoane ofi
ciale

Erau de față Karel Komarek, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.S. Cehoslovace la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cronica zilei
Delegația parlamentară iraniană 

condusă de Sharif Emami, preșe
dintele Senatului, și-a continuat 
luni vizita în județul Neamț.

Oaspeții au vizitat Uzina hidro
electrică de la Bicaz și au făcut o 
plimbare cu vaporul pe lacul de 
acumulare. Au fost vizitate, de a- 
semenea, monumente istorice din 
orașul Piatra Neamț.

*
Ministrul minelor și hidrocarbu

rilor din Venezuela, dr. Jose An
tonio Mayobre, care face o vizită 
în țara noastră, a avut în cursul 
zilei de luni convorbiri cu Alexan
dru Boabă, ministrul petrolului, 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, și cu Bujor Almășan, 
ministrul minelor. Cu acest prilej, 
au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea colaborării economice 
dintre România , și Venezuela.

*
Luni dimineața, a părăsit Capi

tala delegația de primari ai Uniunii 
orașelor din R.F. a Germaniei, 
condusă de prof. dr. Willy Brun- 
dert. primar general al orașului 
Frankfurt pe Main, președintele 
uniunii, care, la invitația Comite
tului Executiv al Consiliului popu
lar al municipiului București a 
făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa au fost prezenți Dumitru 
Popa, primarul general al Capita
lei. membri ai Comitetului Execu

tiv al Consiliului popular al mu
nicipiului București

A fost de față Erich Stratling. 
ambasadorul R.F. a Germaniei la 
București

*
Cu prilejul Zilei naționale a Ca

nadei, Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea a 
organizat o seară culturală. Ma
nifestarea a avut loc luni după- 
amiază la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S.

In asistența, alcătuită din nume
roși oameni de artă și cultură, se 
aflau Costică Alecu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
precum și atașați culturali și de 
presă ai unor reprezentanțe diplo
matice străine la București.

Economistul Dumitru Dinescu, 
de la întreprinderea de comerț ex
terior „Românoexport" și-a relatat 
impresii din timpul unei călătorii 
în această țară, după care a fost 
prezentat un program de muzică 
din Canada, susținut de artiști de 
frunte ai scenei lirice bucureștene.

★
Luni a părăsit portul Constanța 

nava-școală „Mircea“, care va e- 
feetua o croazieră în apele Mării 
Negre și ale Mediteranei. Cu acest 
prilej, nava românească va face 
vizite de curtoazie în porturile Is
tanbul și Napoli.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
♦

o TURNEUL DE TENIS DE LA 
WIMBLEDON a continuat cu opti
mile de finaîă ale probei de simplu 
bărbați. Iată cîteva rezultate : Roche-

viața internațională

A. Dubcek despre unele probleme 
ale viitorului congres al P. t C.

PRAGA 1 (Agerpres). — Luînd cu- 
vîntul la Conferința raională de par
tid Praga-9, A. Dubcek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
a vorbit despre principalele proble
me pe care urmează să le rezolve 
Congresul extraordinar al P.C. din 
Cehoslovacia.

Acțiunile politice întreprinse de 
conducerea partidului după ianuarie, 
a relevat el, au avut ca scop înlă
turarea deformărilor și a neîncrede
rii dintre conducerea de partid, pe 
de o parte, și comuniști și cei fără 
de partid, pe de altă parte. De ase
menea, un alt țel a fost de a adapta 
partidul la munca în condițiile noi, 
de a reda partidului chipul său re
voluționar și capacitatea de a con
duce și inspira din punct de vedere 
politic viața socialistă democratică. 
El a subliniat că în ambele direcții 
s-au făcut pași importanți și au fost 
puse bazele unei politici noi, care 
va fi capabilă nu numai să rezolve 
problemele acumulate, dar va da un 
nou impuls dezvoltării socialiste con
tinue.

In continuare, A. Dubcek, a arătat 
că scopul activității partidului este 
acela de a demonstra practic că în 
această țară nu există nici o altă 
forță politică mai hotărîtă care să 
poată oferi garanții pentru dezvolta
rea socialistă continuă, că nu există 
altă alternativă pentru socialism de- 
cît programul marxist al dezvoltării 
socialiste în baza căruia acționează 
partidul.

După ce a amintit că există forțe 
care nu doresc succesul acțiunilor 
întreprinse de partid Dubcek s-a re
ferit la recenta declarație apărută în 
unele ziare cehoslovace sub denu
mirea de „2 000 de cuyinte“. ale 
cărei concluzii au fost respin

se de Prezidiul C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia. Relevînd că proble
mele nesoluționate nu pot fi rezol
vate prin greve și demonstrații, fără 
să se țină seama de necesitățile și 
posibilitățile societății și în afară de 
organele cu răspundere alese în mod 
democratic, așa cum preconizează au
torii amintitei declarații, Dubcek a 
spus că aceasta ar putea duce la 
conflicte și ciocniri care ar amenința 
procesul renașterii și că dacă Pre
zidiul C.C., guvernul, Frontul Națio
nal nu ar fi reacționat la acest do
cument ar fi fost posibilă dezlănțui
rea unei campanii împotriva a mii de 
lucrători cu munci de răspundere 
cinstiți, comuniști și necomuniști.

Pledînd pentru menținerea unită
ții de acțiune a partidului, Dubcek a 
făcut apel, în încheierea cuvîntării 
sale, să se întreprindă totul pentru 
ca Congresul extraordinar al parti
dului să-și îndeplinească misiunea sa 
istorică.

★'
Duminică, în localitatea Lisna de 

lîngă Brno a avut loc o festivitate 
consacrată păcii, precum și priete
niei cu Uniunea Sovietică. A. Dub- 

■cek, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, a rostit cu acest 
prilej o cuvîntare.

In aceeași zi. în localitatea Jatec 
a avut loc o adunare cu prilejul co
memorării a 25 de ani de la distru
gerea de către trupele hitleriste a 
satului Ceski Mali din U.R.S.S., la 
care a luat cuvîntul Ludvik Svobo
da, președintele R.S. Cehoslovace.

O adunare prilejuită de încheierea 
celui de-al doilea Festival al priete
niei tineretului cehoslovac și sovie
tic a avut Ioc la Devin. Cu acest 
prilej, a luat cuvîntul O. Cernik, 
președintele guvernului cehoslovac.

GUINEEA „PORTUGHEZĂ" SoCCSS®

ale forțelor patriotice

Valvulâ cardiacă 
transplantată în India

Starea post-operatorie a pa
cientului Jadhav Sitaram, în vârs
tă de 30 de ani, căruia i s-a 
transplantat o valvulă cardiacă, 
evoluează favorabil — a comu
nicat un purtător de cuvînt al spi
talului din Bombay, unde a fost 
făcută operația. Intervenția chirur
gicală, prima de acest gen reali
zată în India, a fost efectuată de 
o echipă de 20 de medici fi a 
durat 3 ore și jumătate.

*
Everett Thomas, în vîrstă de 

47 de ani, și Louis Fierro, de 54 
de ani, singurii nord-americani 
care au supraviețuit pînă acum 
unor operații de transplantare de 
inimi, se simt atît de bine incit 
au părăsit duminică spitalul din 
Houston și au mers la un stadion, 
unde au urmărit un meci de 
basebal. Cei doi au fost însoțiți 
de un medic care a declarat că 
„starea sănătății lor este per
fectă".

Pe de altă parte, din Valpa
raiso (Chile) s-a anunțat că Ma
ria Elena Penaloza, a doua fe
meie din lume supusă unei trans
plantări cardiace, se află „într-o 
stare excelentă". La trei zile după 
operație ea a putut Să asculte 
muzică, a citit ziarele și a pri
mit vizita președintelui Republi
cii Chile, Eduardo Frei.

Londra acoperită 
de nisip

Nr. ert
Terminațiile 

numerelor 
libretelor 

cîstigătoare

Procentele 
de cîștig

1 432 250’/.
2 948 200»;»
3 204 100”»
4 264 50»;»
5 536 25»/»
6 809 25°'.
7 546 25’/.
8 771 25»;»
9 427 25”'.

10 255 25’.'»
11 141 25’.'»
12 218 25’/»
13 697 25’/»
14 021 25’/.
15 110 25’/»

Timpul probabil pentru zilele 
de 3, 4 și 5 iulie. în țară : Vre
mea se menține în general fru
moasă, cu cerul variabil. Innou- 
rări mai accentuate se vor pro
duce în jumătatea de vest a 
țării, unde vor cădea ploi locale 
către sfîrșitul intervalului. Tem
peratura în creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între 6 și 15 
grade, iar maximele între 21 și 
31 grade. în București : Vremea 
se menține în general frumoasă 
cu cerul variabil. Vînt potrivit 
Temperatura în creștere. .

Rosewall 9—7, 6—3, 6—2 ; Laver-Cox < 
9—7, 5—7, 6—2, 6—4 ; Graebner- 
Stolle 6—1, 7—5, 7—5 ; Bucholz-
Hewitt 6—4, 3—6, 6—2, 6—2 ; Okker- 
Emerson 6—3, 9—11, 7—5, 7—5.

în turul doi al probei de DUBLU 
BĂRBAȚI, perechea BEUST, CON- 
TET (FRANȚA) a întrecut cu 6—3, 
6—4, 5—7, 1—6, 16—14 cuplul HOWE 
(AUSTRALIA). ȚIRIAC (ROMANIA).

• ÎNTRERUPTA LA MUTAREA 
41, CEA DE-A 3-A PARTIDA A SE
MIFINALELOR TURNEULUI CAN- 
DIDAȚILOR LA TITLUL MON
DIAL DE ȘAH dintre Tal și Korci- 
noi s-a încheiat remiză, prin acor
dul celor doi jucători. In prezent, 
scorul este egal : 1,5—1.5 puncte.

• CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL IUGOSLAVIEI a fost cîștigat în 
acest an de formația STEAUA RO
ȘIE BELGRAD, care a totalizat 43 
de puncte din 30 de jocuri. Pe locu
rile următoare s-au clasat echipele 
Partizan 38 puncte, Dinamo 35 punc
te, Hajduk 34 puncte. Zelesniciar 33 
puncte, etc.

o ETAPA A 4-A A TURULUI 
CICLIST AL FRANȚEI, Roubaix- 
Rouen (239 km), a revenit francezu
lui Georges Chappe, cronometrat cu 
timpul de 6 h 23’ 30”. ÎN CLASA
MENTUL GENERAL individual PE f 
PRIMUL LOC a trecut JEAN | 
PIERRE GENET (FRANȚA), urmat . 
de Int’ven (Belgia) la 18”, Venden- I 
berghe (Belgia) la 29”. Fostul lider, I 
belgianul Van Springel, se află pe 1 
locul 7 la 2’15”.

• „CUPA ITALIEI" LA FOTBAL i
A FOST CÎȘTIGATĂ LA ACEASTA . 
EDIȚIE DE F. C. TORINO, care a I 
totalizat 9 puncte în clasamentul fi- | 
nai. In ultimul meci Torino a dispus 
cu 2—0 de Internazionale Milano. I 
Bologna a învins cu 2—1 pe A. C: I 
Milan. »

• ÎN CADRUL COMPETIȚIEI I 
INTERNAȚIONALE DE ATLETISM » 
„MEMORIALUL KUSOCINSKI" DE < 
LA VARȘOVIA norvegiana Berthel- | 
sen a cîștigat proba de săritură în I 
lungime cu o performanță de 6,68 m. 
Ea a învins-o pe poloneza Irena I 
Kirszenstein clasată pe locul doi cu | 
6,47 m. Karin Balzer (R.D. Ger
mană) a terminat învingătoare în I 
proba de 80 m garduri cu rezultatul | 
de 10”5/10. Proba de 100 m plat a re
venit polonezei Kirszenstein cu tim- I

pul de 11" (acest rezultat corectea
ză recordul mondial, însă el nu va 
fi prezentat pentru omologare, deoa
rece a bătut vîntul).

. î " A'
• Peste 50 000 de spectatori au ur- 

mărit LA LOS ANGELES ÎNTRE
CERILE ZILEI A DOUA A CON
CURSULUI DE SELECȚIE A ATLE- 
ȚILOR AMERICANI ÎN VEDEREA 
JOCURILOR OLIMPICE DIN ME
XIC. In proba de 400 m garduri, 
Ron Whitney a fost cronometrat cu 
timpul de 49”5/10 (cea mai bună per
formanță mondială a anului). Un 
rezultat excelent a obținut și sprin
terul de culoare Tommie Smith, în
vingător în proba de 200 m cu 
20”2/20. Timpul lui Smith este ce) 
mai bun din lume în actualul sezon, 
în proba de triplusalt, Art Walker 
a stabilit un nou record al S.U.A. : 
16,81 m.

• CUNOSCUTA ÎNOTĂTOARE 
AMERICANA CATIE BALL, rein
trată în activitatea competițională 
cu ocazia unui concurs desfășurat la 
Fort Lauderdale (Florida), a cîști
gat proba de 100 m bras în l’18”4/10 
și s-a clasat pe primul loc în proba 
de 200 m bras cu 2'42”6/10 (cea mai 
bună performanță mondială a sezo
nului).

DAKAR 1 (Agerpres). — La Dakar 
a fost dată publicității o declarație 
a Partidului african al independenței 
din Guineea „portugheză" și Insulele 
Capului Verde referitoare la succesele 
realizate în cursul anului trecut de 
forțele patriotice din aceste teritorii în 
lupta de eliberare națională. „Anul 
1967, se arată în document, s-a dovedit 
a fi o etapă hotărîtoare în lupta 
poporului împotriva forțelor colonia
liste. In această perioadă patrioții au 
scos din luptă circa 2 000 de soldați 
și ofițeri portughezi, au distrus 40 la 
sută.din aviația militară care acțio
nează în1 'aceste teritorii; au scufundat 
27 de nave de război și au capturat 
o mare cantitate de arme și muniții. 
De partea patrioților au trecut 56 de

soldați și ofițeri ai armatei colonialiste 
portugheze".

Declarația relevă în continuare că 
datorită acestor succese patrioții au 
reușit să extindă teritoriile care se află 
sub controlul lor din Guineea „portu
gheză" și Insulele Capului Verae. In 
încheiere, după ce trece în revistă 
activitatea constructivă intensă desfă
șurată în regiunile eliberate și eviden
țiază sprijinul acordat patrioților de 
Organizația Unității Africane, forțele 
anticolonialiste din lume și țările so
cialiste, documentul subliniază că for
țele patriotice din Guine.ea și Insulele. 

.-Cap Aii Verde nu vor înceta lupta 
decît după eliberarea deplină a acestor 
teritorii.

Asupra capitalei Marii Bri
tanii s-a abătut luni o furtună 
de nisip care în cîteva minute 
a acoperit cu un strat fin de ni
sip roșu, alb și galben acoperi
șurile caselor, frunzele arborilor. 
Un purtător de cuvînt al servi
ciului meteorologic din Londra 
a declarat că norii de nisip au 
fost aduși de vînt din pustiul Sa
hara ,după ce în prealabil au 
traversat Spania și o parte a O- 
ceanului Atlantic.

fi

Calcularea și Înscrierea cîștigurilor 
în librete se face de către filialele 
C.E.C. după normele stabilite prin 
regulament.

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță că la tragerea de amortizare 
a asigurărilor mixte de viață din 30 
iunie 1968, au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

H.T.J.; S.F.X. ; Z.P.X. ; O.U.V.; 
I.Y.L.; S.T.H.; F.Z.K. ; M.T.G.

Toți asigurați! care au polițele în 
vigoare și au trecute în ele una sau 
mai multe din aceste combinații, ale 
căror litere sînt înscrise în ordinea 
ieșirii la tragere, se vor prezenta la 
unitățile A.D.A.S., pentru a-și primi 
sumele cuvenite.

Lia Manoliu (dreapta), alături de vest-germana Liesel Westermann, fostă 
recordmană mondială la aruncarea discului. După cum am anunțat, spor- I 
tiva noastră a stabilit duminică la Osnabruck (R.F. a Germaniei) un nou | 

record național (57,98 m), întreeîndu-și toate adversarele
Telefoto : U.P.I. — Agerpres I

La ultima sesiune a Adunării de 
Stat a R. P. Ungare, unul dintre de- 
putați vorbea, printre altele, des
pre noile obiective industriale con
struite în ultima vreme în județul 
Szabolcs-Szatmâr și care încep să 
schimbe configurația economică a 
acestor locuri. Cîteva zile mai tîr- 
ziu am avut prilejul să consult 
harta economică a județului. Re
giunea aceasta a fost în trecut, 
din punct de vedere economic, 
una dintre cele mai vitregite din 
Ungaria. îndeosebi industria lip
sea cu desăvîrșire. Ambianța ca
racteristică zonelor cu obiective 
industriale a apărut abia în ulti
mii ani, cînd s-au construit între
prinderi ale industriei metalurgice, 
chimice, de textile etc.

Faptul, deosebit de elocvent în 
ce privește regiunea amintită, este 
semnificativ însă și pentru multe 
alte din județele țării : Hajdu, So- 
mogy, Tolna, Zala, Bekăs, Szolnok, 
rămase în urmă pe planul dezvol
tării economice, oferă acum ima
ginea nouă a întreprinderilor in
dustriale care încep să-și înalțe 
zidurile.

— In ansamblul preocupărilor 
noastre pentru creșterea potenția
lului economic al țării — ne spu
nea într-o discuție dr. Bela Baeck, 
șef de secție la Comitetul de Stat 
al Planificării din R. P. Ungară 
— repartizarea justă a forțelor de 
producție pentru stabilirea unui 
echilibru al dezvoltării economice 
și culturale între diferitele regiuni 
constituie una din problemele cen
trale. De altfel ea este și una 
dintre sarcinile principale ale ac
tualului nostru cincinal. Obiectivul 
decurge din faptul că în acest do
meniu țara moștenise o situație 
deosebit de grea. înainte de 1945 
industria ungară nu numai că era 
în genere slab dezvoltată, dar în 
același timp era și irațional re
partizată. In timp ce peste 58 la 
sută din întreaga producție in
dustrială a țării era realizată la 
Budapesta, județe întregi dispu
neau doar de cîteva mici ateliere. 
In aceste împrejurări, unul din 
principalele țeluri ale politicii 
Partidului Muncitoresc Socia-

Sesiunea Conferinței internaționale 
de instrucțiune publică

GENEVA 1. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : 
Luni și-a început lucrările la Ge
neva cea de-a 31-a sesiune a Con
ferinței internaționale de instruc
țiune publică, organizată de 
UNESCO și Biroul Internațional ai 
Educației. Sînt prezenți la dezba
teri reprezentanți din 80 de țări. In 
ședința de dimineață delegații au 
ales ca președinte al actualei se
siuni pe reprezentantul țării gazdă, 
prof. Andre Chavanne, iar ca vice
președinte pe șeful delegației ro
mâne, prof. univ. Miron Constan-

tinescu. In cursul după-amiezii au 
început discuțiile generale pe mar
ginea proiectului de recomandare 
privind educarea tineretului în 
spiritul înțelegerii internaționale ca 
parte integrantă a programelor 
școlare. Intervenția reprezentan
tului român s-a referit la înfăptui
rile învățămîntului din România în 
ce privește promovarea în rîndurile 
tineretului a idealurilor de pace, 
înțelegere și respect reciproc, în 
spiritul rezoluției adoptate, din ini
țiativa României, de Adunarea Ge
nerală a O.N U. în 1965.

list Ungar de Industrializare so
cialistă este dezvoltarea cu pre
cădere a industriei în provincie — 
în județele și orașele rămase în 
urmă din punct de vedere in
dustrial. In acest sens, a con
tinuat interlocutorul nostru, cinci
nalul prevede ca dezvoltarea 
industriei să aibă loc în pri
mul rînd în centrele Gyor, Szăkes- 
fehărvăr, Miskolc, Szeged, Debre
cen, Păcs, precum și într-un nu
măr de 20—25 de orașe mici și 
mijlocii. Pînă în 1970 urmează să

centre ale construcției de mașini ; 
Dunaujvâros se numără astăzi 
printre cele mai puternice centre 
metalurgice ale țării ; la Borsod și 
Tiszaszederkeny, la Veszprem și 
Nyergesuyhalu s-au construit fa
brici și combinate chimice. La 
Ajka, Pecs, Dunaiîjvâros s-au ridi
cat puternice termocentrale. La 
Ajka, s-a mai construit cea mai 
mare tabrică de aluminiu din țară, 
iar la Szăzhalombata — o mare 
rafinărie de petrol. Din totalul ce
lor peste 1 000 de întreprinderi nou

METAMORFOZE
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se mai construiască în provincie 
circa 70—80 de noi mari între
prinderi.

Orientarea aceasta este preg
nant ilustrată de repartizarea fon
durilor de investiții. în primul cin
cinal, pentru construirea de noi 
obiective și modernizarea între
prinderilor din provincie au fost 
acordate circa 60—65 la sută din 
totalul fondurilor de investiții în 
industrie, în al doilea proporția a 
crescut la 75 la sută, iar în actua
lul cincinal acestui scop îi sînt 
destinate peste 80 la sută din in
vestițiile respective. Ca urmare a 
celor realizate pînă acum, un șir 
de orașe ca Esztergom, Kecskemet, 
Szombathely au devenit adevărate

construite după eliberare peste 90 
la sută au fost ridicate în provin
cie.

Semnificative pentru ilustrarea 
creșterii potențialului economic al 
județelor sînt și următoarele date : 
dacă în 1949 din totalul forței de 
muncă din industrie 53 la sută se 
află în Budapesta, în 1957 ea s-a 
redus la 45,4 la sută, în 1965 la 
40,9 la sută, iar în 1970 se prevede 
ca Budapesta să dispună de nu
mai 38,5 la sută din totalul forței 
de muncă industriale. „Pentru a aju
ta dezvoltarea economică mai rapi
dă a județelor rămase în urmă, ne 
spunea Gyorgy Lăszlâ, directorul 
întreprinderii de planificare a con
strucției Budapestei, comisia eco

Primul zbor 
de încercare 
a celui mai mare 
avion din lume

Ș5Îi«insi sistMeh'o
După o amînare de o zi cau

zată de explozia unuia din cele 
28 de pneuri ale trenului de a- 
terizare și de o defecțiune in
tervenită în circuitul electric, 
duminică a avut loc la baza 
aeriană Marietta (statul Geor
gia) primul 
al avionului 
port „C-5a 
rat cel mai
sfîrșitul testului, care a durat 
ceva mai mult de o oră, piloții 
s-au declarat pe deplin satisfă- 
cuți de performanțele realizate 
de avion.

Costul , avionului este evaluat 
la aproximativ 2 miliarde 
dolari. El are lungimea de 
m, poate realiza o viteză 
croazieră de 852 km la oră
are o autonomie de zbor de 5 741 
km cu încărcătură completă (120 
de tone) și de 10178 km cu o 
încărcătură de 50 de tone.

zbor de 
american 
Galaxy", 

mare din

încercare 
de trans- 

conside- 
lume. La

de
75 
de 
fi

nomică guvernamentală a luat în 
1966 hotărîrea deplasării unor în
treprinderi industriale din Buda
pesta în provincie. In total, pînă 
în 1970 peste o sută de întreprin
deri își vor închide porțile la Bu
dapesta, reinaugurîndu-și activita
tea în provincie. In cei doi ani 
care au trecut de la adoptarea ho- 
tărîrii amintite, 20 de întreprinderi 
au și părăsit capitala, iar altele 
fac acum pregătiri în același sens.

In această acțiune întreprinde
rile sînt cointeresate prin faptul că 
sfaturile populare din județele ră
mase în urmă din punct de ve
dere industrial au posibilitatea să 
acopere din fonduri proprii pînă 
la 50 la sută din cheltuielile de 
investiții ale noilor întreprinderi. 
De pildă, în județul Hajdu Bihar 
sînt planificate investiții în valoare 
de peste 100 milioane forinți pen
tru noile întreprinderi care își vor 
începe acolo activitatea. In același 
timp și Sfatul capitalei oferă sti
mulente întreprinderilor care își 
transferă activitatea în provincie. 
Pe această bază, în ultimul timp 
multe întreprinderi din Budapesta, 
prevăzute a-și înceta activitatea 
în capitală, au început discuții cu 
sfaturile județene, ajungîndu-se la 
acorduri concrete. Fabrica de pan
tofi Duna se mută la Bonhady, fa
brica de confecții bărbătești „Oc
tombrie roșu' își creează la 
Nyregyhâza o secție cu peste 300 
de muncitori, la Hajdubăszomeny 
se transferă mai multe obiective 
ale industriei de mercerie etc.

— Noile întreprinderi industriale 
schimbă fața orașelor de provin
cie, au un efect pozitiv pe planul 
folosirii mîinii de lucru, asigură 
condiții mai bune și pentru dez
voltarea culturală a regiunilor 
respective, pentru instruirea și 
pregătirea profesională a tinerilor, 
pentru dezvoltarea edilitară — ne 
spunea dr. Băla Baeck. Ele deter
mină totodată puternice și Înnoi
toare schimbări, în concepția și fe
lul de viață al locuitorilor.
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cum reiese din cifrele ci-

MOSCOVA

de

116 nave comerciale sub pavilion ame-

fe■<x

de 
de

în capitala Republicii So
malia — Mogadiscio — a avut loc 
la 1 iulie o paradă militară care a 
marcat cea de-a 8-a aniversare a cu
ceririi independenței naționale.

formațiuni mai mici ale
— 144 361, iar pentru gru- 
dreptei — 496 463 alegă-

VIETNAMUL DE SUD

I
Forțele patriotice au distrus duminică un pod de cale ferată situat la 16

di- forțelor

pierderi
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întrevedere cu 
Urho Kekko-

Todor Jivkov, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, a primit delegația Partidului 
Dreptății din Turcia, condusă de Ni- 
zainetin Erkmen, secretar general al

în 
Cilmari au fost aco- 
și distruse în între- 

case, precum și re- 
și alte cereale.

partidului, deputat al Medjlisului. Au 
fost discutate probleme de interes re
ciproc.

apelor din
exploatărilor (sedimente

, . ....... ....... _ , km
vest de Cam Ranh, întrerupînd traficul pe una din puținele artere feroviare 

încă active de pe teritoriul Vietnamului de sud

PIAȚA COMUNĂ

re- 
în

Ministrul britanic al energiei, Ray Gunter, și-a prezentat dumi
nică ‘demisia din cabinetul condus de primul ministru Harold Wilson. Demi
sia sa este privită în coloanele presei engleze ca reflectînd existența unor ne
mulțumiri mai largi în sînul guvernului. „Implicațiile demisiei lui Gunter — 
scrie ziarul Times — vor fi probabil mari".

viața internațională
SEMNAREA TRATATULUI

1

DE NEPROLIFERARE
A ARMELOR NUCLEARE
în numele guvernului României tratatul a tost 
semnat la Moscova de ministrul afacerilor externe și la 
Washington și Londra de ambasadorii români

MOSCOVA 1. — Corespondentul 
Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite : La 1 iulie, Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Llewellyn Thompson, am
basadorul S.U.A. în U.R.S.S., și 
sir Geoffrey Harrison, ambasado
rul Marii Britanii în U.R.S.S., au 
semnat în numele țărilor lor Tra
tatul de neproliferare a armelor 
nucleare.

Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S, 
care a participat la solemnitatea 
semnării, a anunțat — în cadrul 
unei cuvîntări — că guvernul so
vietic a adresat tuturor guverne
lor un memorandum cu privire la 
unele măsuri urgente pentru în
cetarea cursei înarmărilor și pen
tru dezarmare.

Tratatul a fost semnat de repre
zentanți ai numeroase state.

Din împuternicirea guvernului 
Republicii Socialiste România, tra
tatul a fost semnat de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
terne al 
mânia.

Luînd 
Corneliu 
tratatul, care va 
urmare a semnării și ratificării 
de către numărul de state nece
sar pentru intrarea în vigoare, este 
rezultatul unei laborioase activități 
diplomatice, al unor ample și 
delungate negocieri.

România și-a adus încă de la 
ceput contribuția constructivă 
elaborarea unui tratat de nepro
liferare a armelor nucleare, just 
și eficace, care să corespundă în- 
tr-o măsură cît mai mare aspira
țiilor de pace și securitate ale 
popoarelor.

Negocierile complexe care au a- 
vut ca rezultat elaborarea trata
tului deschis astăzi spre semnare 
au scos în evidență necesitatea ca 
adoptarea acestui important instru
ment internațional să fie urmată 
de pași eficienți pentru realizarea 
de noi acorduri în domeniul dezar
mării, care să aibă ca rezultat fi
nal eliberarea omenirii de spec
trul pericolului nuclear. In acest 
sens, de primă importanță și ur
gență sînt, după părerea guver
nului român, interzicerea folosirii 
armelor nucleare, încetarea expe
riențelor cu arma atomică. înceta
rea producției de armament nu
clear, reducerea și, în ultimă in
stanță, eliminarea din arsenalele 
statelor a stocurilor de arme nu
cleare și a mijloacelor de trans
portare la țintă a acestora.

a arme-

Lyndon 
la cere-

ex-
Republicii Socialiste Ro-

cuvîntul cu acest prilej, 
Mănescu a declarat că 

prinde viață ca

în-

în- 
la

Guvernul român — a spus în 
încheiere Vorbitorul — va depune 
în continuare, alături de celelalte 
state socialiste, alături de toate 
țările iubitoare de pace, eforturi 
susținute pentru înfăptuirea de noi 
măsuri în domeniul dezarmării, 
pentru asigurarea unui climat de 
pace, securitate și colaborare in
ternațională.

★

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Secretarui de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, ambasadorul Marii Britanii 
în S.U.A., sir Patrick Dean, și am
basadorul U.R.S.S. în S.U.A., Ana
toli Dobrînin, au semnat la 1 iulie 
la Casa Albă, în numele țărilor lor, 
Tratatul de neproliferare 
lor nucleare.

Președintele S.U.A., 
Johnson, care a participat
monia semnării, a anunțat că „gu
vernele U.R.S.S. și S.U.A. au căzut 
de acord să înceapă în viitorul cel 
mai apropiat discuții asupra limi
tării și reducerii atît a sistemelor 
de transport al armelor nucleare 
strategice ofensive, cît și a sis
temelor de apărare împotriva 
chetelor balistice".

Tratatul a fost semnat 
Washington de reprezentanții 
numeroase țări.

Din împuternicirea guvernului 
Republicii Socialiste România, tra
tatul a fost semnat de Corneliu 
Bogdan, ambasadorul României la 
Washington.

★

LONDRA 1. — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite: 
La 1 iulie a avut loc la Londra 
ceremonia semnării Tratatului de 
neproliferare a armelor nucleare. 
Tratatul a fost semnat de Michael 
Stewart, ministrul de externe al 
Marii Britanii, Mihail Smirnovski, 
ambasadorul U.R.S.S., și David 
Bruce, ambasadorul Statelor Unite 
la Londra.

In cuvîntarea rostită la solemni
tate, Harold Wilson, primul minis
tru al Marii Britanii, a apreciat că 
tratatul este o dovadă că într-un 
domeniu de cea mai mare impor
tanță, Estul și Vestul pot acționa 
împreună în direcția țelului co
mun al securității mondiale.

Tratatul a fost semnat de o serie 
de state.

Din împuternicirea guvernului 
Republicii Socialiste România, tra
tatul a fost semnat de Vasite 
Pungan, ambasadorul României în 
Marea Britanic.

MEMORANDUM AL GUVERNULUI
SOVIETIC ÎN PROBLEMA DEZARMĂRII

1 MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității me
morandumul guvernului sovietic în 
care se arată că după încheierea 
Tratatului de neproliferare a arme
lor nucleare este necesar ca, într-un 
viitor cît mai apropiat, să se ajungă 
la un acord referitor la interzicerea 
utilizării acestor arme. Subliniind ne
cesitatea ca proiectul de Convenție 
referitoare la interzicerea , folosirii 
armelor nucleare să fie discutat ca 
problemă de primă urgență în cadrul 
Comitetului celor 18 state de la Ge
neva, guvernul sovietic propune tu
turor puterilor nucleare să înceapă 
imediat convorbiri cu privire la în
cetarea producției de arme nucleare, 
la reducerea stocurilor acestora, in
terzicerea și lichidarea deplină în 
viitor a armelor nucleare, sub un 
control internațional corespunzător. 
Guvernul sovietic declară că este 
gata să înceapă astfel de convorbiri 
cu toate celelalte puteri nucleare, în 
orice moment, și.că este gata să facă, 
de asemenea, un schimb de păreri 
cu țările interesate cu privire la li
mitarea reciprocă și reducerea ulte
rioară a mijloacelor strategice de 
transportare a armelor nucleare. Gu
vernul sovietic propune interzicerea 
neîntîrziată a zborului bombardiere
lor cu arme nucleare la bord din
colo de hotarele naționale ale țărilor 
lor și realizarea unui acord cu pri
vire la încetarea patrulării submari
nelor purtătoare de rachete nucleare 
dincolo de limitele de acțiune a a- 
cestor rachete față de frontierele ță
rilor participante la acord. De ase
menea, guvernul sovietic declară că 
este gata să cadă neîntîrziat de a- 
cord cu privire la interzicerea expe
riențelor subterane cu armele nu
cleare, pe baza folosirii mijloacelor 
naționale de detectare pentru contro
lul asupra acestei interziceri. în do
cument se propune examinarea căi
lor pentru a se asigura îndeplinirea 
protocolului de la Geneva din 1925 
privind interzicerea folosirii armelor 
chimice și bacteriologice, amintin- 
du-se că S.U.A. folosesc armele chi
mice în războiul lor agresiv din 
Vietnam.

După ce se subliniază pericolul grav 
pe care îl prezintă la adresa păcii 
bazele militare străine pe teritoriile 
altor țări în memorandum se pro
pune examinarea de urgentă a pro
blemei lichidării acestor baze. Gu
vernul sovietic consideră că forma
rea unor zone denuclearizate în di
ferite regiuni ale lumii trebuie să 
limiteze în mod eficient sfera de am
plasare a armei nucleare și să co
respundă pe deplin sarcinii de a nu 
se. admite răspîndirea ei directă sau

indirectă. Guvernul sovietic — se 
arată în document — sprijină propu
nerile cu privire la înfăptuirea unor 
măsuri regionale de dezarmare și de 
reducere a înarmărilor în diferite 
regiuni ale lumii. în memorandum 
se propune, de asemenea, găsirea 
unei soluții pentru folosirea fundului 
mărilor și oceanelor numai în sco
puri pașnice.

Ptopunînd măsurile arătate mai 
sus, se spune în încheierea memo
randumului, guvernul sovietic atrage 
atenția asupra necesității de a se 
depune toate eforturile pentru reali
zarea unor rezultate concrete în re
zolvarea problemei dezarmării gene
rale și totale.

MOSCOVA 
genția TASS 
nele U.R.S.S.

★
1 (Agerpres). — A- 
transmite că guver- 

și S.U.A. au căzut de 
acord cu privire la începerea, în-
tr-un viitor apropiat, a unor con
vorbiri referitoare la limitarea 
complexă și reducerea atît a sis
temelor de transport al armelor 
nucleare strategice ofensive, cît și 
a sisterpelor de apărare împotriva 
rachetelor balistice.

Atacuri ale forțelor
s
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SAIGON 1 (Agerpres). — Agen
ția de presă „Eliberarea" infor
mează că între 26 și 28 iunie, uni
tăți ale Armatei populare de eli
berare din Vietnamul de sud, care 
operează în regiunea Khe Sanh, au 
scos din luptă sute de soldați ame
ricani, au doborît patru avioane.

La 28 iunie, în timp ce unități 
patriotice atacau inamicul în patru 
puncte din apropierea fostei baze 
americane de la Khe Sanh, artile
ria lor a lovit mai multe depozite 
de muniții ale agresorilor.

Numai în cursul unui atac de 
noapte, menționează agenția citată, 
patrioții au scos din luptă peste 
100 de soldați americani din rîndul 
unor trupe masate pe înălțimile ce 
domină Khe Sanhul.

PARIS 1 (Agerpres). — Minis
terul de Interne al Franței a fă
cut cunoscut rezultatele votului în 
cele 316 circumscripții în care s-a 
desfășurat duminică cel de-al doi
lea tur de scrutin al alegerilor par
lamentare. Pentru candidații U- 
niunii pentru Apărarea Republi
cii au votat 6 762 170 alegători, a- 
dică 46,39 la sută din totalul parti- 
cipanților la vot, pentru candi
dații Partidului Comunist Francez 
— 2 935 775, adică 20,14 la sută, 
pentru cei ai Federației stîngii de
mocrate și socialiste — 3 090 338, 
adică 21,25 la sută, pentru cei ai 
centrului — 1 141 305, pentru di
verse 
stîngii 
pările 
tori.

Așa

tate, pentru candidații formațiu
nilor guvernamentale (U.D.R. și 
republicanii independenți) au vo
tat 6 762 170 alegători iar pentru 
candidații stîngii (P.C.F. și 
F.S.D.S.) — 6 187 474 alegători. Cu 
toate acestea, datorită sistemului 
de distribuire a mandatelor pe 
baza legii electorale în vigoare, 
configurația noii Adunări Naționa
le va fi sensibil diferită de numă
rul voturilor obținute de fiecare 
formație politică. Astfel, din cele 
487 de mandate atribuite, 294 re
vin Uniunii Democrate pentru cea 
de-a V-a Republică (fost U.N.R.), 
64 republicanilor independenți, 34 
Partidului Comunist Francez, 57 
Federației stîngii democrate și so
cialiste, 27 centriștilor, 3 diverse
lor grupări mai mici ale stîngii și 
8 grupărilor dreptei.

Ambasadorul 
României primit 
de V. Novikov

MOSCOVA 1. — Corespondentul 
Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite: La 1 iulie, Teodor Marines
cu, ambasadorul Republicii Socia
liste România în Uniunea Sovieti
că, a fost primit la Kremlin, la 
cererea sa, de Vladimir Novikov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire caldă, prietenească.

Duminică, în Islanda 
au avut loc alegeri pre
zidențiale. Rezultatul nu
mărătoarei voturilor a 
sosit la Londra seara 
tirziu, consemnînd o ră
sunătoare victorie : noul 
președinte al Islandei a 
fost ales în persoana dr. 
Crisfjan Eldjarn, directo
rul muzeului național din 
Reykjavik, eminent ar
heolog și istoric al artei. 
După calcularea a mai 
mult de jumătate din nu
mărul total al voturilor 
exprimate, el obținuse a- 
proximativ 65 la sută din 
voturi.

Personalitate proemi
nentă în viața publică 
islandeză, deși neanga
jat direct în activitatea 
parlamentară și a parti
delor politice, dr. Eld
jarn este bine cunoscut 
opiniei publice din țara 
sa cît și peste hotare 
pentru poziția pe care 
a adoptat-o de mai bine 
de 20 de ani împotriva 
aderării Islandei la 
N.A.T.O. în decursul 
campaniei electorale, el 
s-a pronunțat împotriva 
pactelor militare în ge
neral, subliniind primej
dia existenței lor pentru 
pacea securitatea

mondială ți ți-a reafir
mai totodată atitudinea 
sa de adversar al pre
zentei unei baze mili
tare N.A.T.O. pe solul 
Islandei.

In lumina scrutinului, 
apare neîndoielnic că 
tocmai acest principal 
punct din platforma sa a 
atras votul masiv al ale
gătorilor. Acest lucru nu 
i-a reuțit celui de al 
doilea candidat, dr. 
Gunnar Thoroddsen, ac
tualmente ambasador al 
Islandei în Danemarca ți 
fost primar al Reykja- 
vikului, deți era conside
rat de muit timp ca fa
vorit al competijiei. 
Semnificația votului a- 
pare de aceea cu atît 
mai concludentă cu cit 
el exprimă opozifia po
porului islandez fafă de 
baza militară de la Kef- 
lavik, în apropiere 
capitala tării.

Există într-adevăr, 
ani de zile, o stare
spirit din ce în ce mai 
ostilă tafă de această 
bază, lucru de care 
ne-am putut da seama 
în cursul unei recente 
călătorii în Islanda. Deși 
figurează ca „bază 
N.A.T.O.”, ea este de 
fapt exclusiv americană

ți islandezii cu care am 
vorbit mi-au spus că 
populația nu privește cu 
ochi buni acest teritoriu 
îngrădit cu sîrmă ghim
pată, unde orice intrare 
și ieșire este controlată 
de militari americani, 
inclusiv pasagerii pentru 
aeroportul Keflavik, 
losit „în comun" 
tortele aeriene 
S.U.A. și de avioanele 
civile islandeze. Era 
tocmai în zilele cînd la 
Reykjavik începeau lu
crările sesiunii ministe
riale N.A.T.O. și demon
strațiile populare desfă
șurate sub ferestrele par- 
ticipanților la această 
reuniune exprimau în 
mod clar dorinfa islan
dezilor de a-și vedea 
insula scutită de o acti
vitate militară străină de 
interesele lor.

în contextul noilor 
alegeri prezidențiale, 
s-a creat o situafie sim
țitor diferită de cea de 
pînă acum, mai ales în 
ce privește posibilele 
implicafii asupra acor
dului care reglementează 
funefionarea bazei ame
ricane încă din timpul 
celui de-al doilea război 
mondial.

agențiile de presă transmit
Pentru folosirea pașnică 
a teritoriilor, submarine

O intervenție a reprezentantului permanent ai României 
la O.N.U.

NEW YORK 1 (Agerpres). — în 
cadrul dezbaterilor generale din 
grupul juridic de lucru al Comitetu
lui special O.N.U. pentru studierea 
folosirii pașnice a teritoriilor subma
rine, situate în afara limitelor ju
risdicției naționale, a luat cuvînttil 
ambasadorul Gheorghe Diaconescu. 
reprezentantul permanent al țării 
noastre la O.N.U., șeful delegației ' 
române la cea de-a doua sesiune a 
Comitetului special. El a sprijinit 
propunerea privind interzicerea uti
lizării în scopuri militare a fundului 
mărilor și oceanelor în afara limite
lor apelor teritoriale și afectarea în 
scopuri-exclusiv pașnice a solului și 
subsolului marin în afara limitelor 
jurisdicției naționale actuale, precum 
și exploatarea resurselor lor în in
teresul întregii umanități. „Conside
răm că singura cale pentru o exploa
tare eficace a acestor resurse — a

Primarul orașului Berkeley 
(California) a proclamat dumi
nică starea de urgență ca ur
mare a demonstrațiilor împotri
va războiului din Vietnam, or
ganizate de studenții universi
tății locale, și a incidentelor 
violente dintre studenți și po
liție. Poliția a folosit grenade 
cu gaze lacrimogene pentru a 
împrăștia cîteva sute de stu- 
deți participanți la un miting 
de protest împotriva acțiunilor 
autorităților. In urma atacurilor 
poliției aproape 8 000 de stu
denți s-au baricadat în orășelul 
universitar. Potrivit unor cifre 
neoficiale, în cursul ciocnirilor 
au fost rănite aproximativ 50 
de persoane. Au fost operate 
numeroase arestări.

subliniat vorbitorul — este intensi
ficarea cooperării internaționale în 
domeniul cercetării și explorării 
bogățiilor fundului mărilor și ocea
nelor și al utilizării mijloacelor ști
ințifice și tehnice pentru a folosi a- 
ceste bogății spre binele comunității 
internaționale. Proclamarea perioa
dei 1970—1980 ca deceniu internațio
nal pentru exploatarea oceanelor ar 
putea fi o contribuție importantă la 
intensificarea acestei cooperări".

în cadrul dezbaterilor din grupul 
tehnico-economic, Mihai Băcescu, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, a ară
tat, printre altele, că o problemă ur
gentă este intensificarea cercetărilor 
oceanologice pentru a delimita mai 
bine zăcămintele cunoscute sau a 
depista altele noi și pentru a forma 
cadre de oceanologi atît de puține 
în prezent în majoritatea țărilor. 
Vorbitorul a propus ca în aranja
mentele la care se va ajunge în do
meniul exploatării resurselor fundu
rilor oceanice să se includă de la 
început prevederi în care să se asi
gure atît nepoluarea 
preajma 
răscolite, materiale folosite la con
centrarea unor minereuri, 
de petrol din puțurile submarine) cît 
și cruțarea rezervelor animale ben- 
tale mai ales cînd pescuitul indus
trial coboară dincolo de 500 m adîn- 
cime.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Alexei Ko
sîghin, a primit luni la Kremlin de
legația guvernamentală a R. D. Viet
nam, condusă de Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. In cursul convorbirii 
care a avut loc cu acest prilej au 
fost examinate probleme privind co
laborarea politică, economică și mi
litară dintre cele două țări, anunță 
agenția TASS.

In capitala Cambodgiei a 
fost dată publicității o notă 
a Ministerului Afacerilor Externe al 
acestei țări adresată guvernului S.U.A. 
și autorităților saigoneze, în care se 
arată că un avion american de 
cunoaștere a pătruns la 13 iunie 
spațiul aerian al Cambodgiei.

Conferința democraților 
sldenți, la care au participat 1116 
persoane din 35 de state ale S.U.A., 
s-a desfășurat în orașul Chicago. Ei 
au adoptat o rezoluție în care subli
niază că nu vor sprijini alegerea ca 
președinte al S.U.A. a unui candidat 
care va continua actuala politică a 
Administrației.

Președintele Republicii Popu
lare a Yemenului de sud, 
Kahtan el Shaabi, care întreprinde 
în prezent o vizită oficială în R.A.U., 
a declarat că coexistența poate fi 
stabilită între regimurile politice di
ferite din Peninsula Arabică, cu con
diția ca ele să respecte principiul ne
intervenției în afacerile interne. 
(A.F.P.).

După vizitele efectuate în 
Suedia și Norvegia, Mahmud 
Riad, ministrul afacerilor externe al 
R.A.U., a sosit duminică la Helsinki, 
pentru o vizită de două zile. In a- 
ceeași zi, el a avut o 
președintele Finlandei, 
nen.

Comandamentul
S.U.A. dislocate pe teritoriul 
Japoniei a fost nevoit să renunțe 
la intenția de a intensifica, începînd 
de la 1 iulie, transportul de arma
ment destinat bazelor militare ame
ricane. Autoritățile americane nu și-au 
putut pune în aplicare planul din 
cauza protestelor populației japoneze 
care au luat în ultimul timp o deose
bită amploare.

Vulcanul Mayon din Filipine 
reîncepe să dea semne de activitate, 
după o pauză de peste două luni. 
Craterul său a devenit incandescent, 
iar mișcările seismice s-au intensifi
cat în această zonă, situată la a- 
proximativ 320 km sud-est de Ma
nila.

GUAYAQUIL (Ecuador). O demon
strație a elevilor si părinților în 
sprijinul cererilor de sporire a alo
cațiilor pentru învățămînt și a des

chiderii de noi școli

@ OOLIREH COMPLETE K BARIERELOR VAMALE
PRODUSELE

BRUXELLES 1 (Agerpres). — La 
miezul nopții de duminică spre 
luni a intrat în vigoare abolirea 
completă a barierelor vamale la 
produsele industriale între cele 
șase țări membre ale Pieței co
mune. Teoretic, mărfurile indus
triale vor circula de acum înainte 
între „cei șase" în mod liber. Prac
tic, rămîn unele bariere fiscale, 
precum și bariere comerciale de 
genul celor adoptate zilele trecute

de Franța (contingentări la import 
și subsidii pentru exporturi). Si
multan, a intrat în vigoare un sis
tem unificat de taxe vamale apli
cabil în relațiile tuturor membri
lor C.E.E. cu celelalte țări ale lu
mii, precum și reducerile de tarife 
vamale stabilite în cadrul rundei 
Kennedy. Desființarea barierelor 
vamale la produsele agricole va 
intra în vigoare la 29 iulie.

După cum transmite agenția 
France Presse, luni la Tokio a. 
fost resimțit un cutremur de pă- 
mînt care a provocat panică în 
mai multe cartiere ale capita
lei japoneze. Aceasta deoarece cu
tremurele care s-au produs în 
cursul lunii mai în regiunea din 
nordul Japoniei au cauzat moar
tea a numeroase persoane și con
siderabile daune materiale. In 
timpul cutremurului de ieri mai 
multe persoane, sărind pe fereas
tră, au fost rănite.

Incidente la Ziirich. Dumini
că după-amiază au avut loc de
monstrații studențești la Zurich, în 
cursul cărora mai multe persoane au 
fost rănite. Demonstrațiile au urmat 
celor de sîmbătă provocate de refu
zul autorităților din oraș de a auto
riza transformarea localurilor fostelor 
magazine „Globus" în „centru de în- 
tîlnire și discuții" al tineretului. Par- 
ticipanții la demonstrațiile de dumi
nică au cerut eliberarea colegilor lor 
arestați cu o zi înainte.

GENEVA 1 (Agerpres). — La se
diul directorului, general al G.A.T.T. 
(Acordul general pentru tarife și co
merț) au început luni consultări ur
gente între reprezentanții țărilor 
membre ale Pieței comune, S.U.A., 
Japoniei, Canadei, Angliei și țărilor 
scandinave, pentru examinarea conse
cințelor măsurilor protecționiste hotă- 
rîte de Franța în vederea redresării 
situației sale ecbnomice. începînd de 
luni, Franța a instituit restricții de im
port asupra automobilelor și produse
lor textile și electrice, anunțînd toto-

dată acordarea unor reduceri de im
pozite pentru exportatori. Participan- 
ții la consultări, îndeosebi reprezen
tantul Statelor Unite, Philip Trezise, 
susțin că măsurile luate de Franța 
violează atît prevederile G.A.T.T., cît 
și cele ale acordului rundei Kennedy 

< cu privire la reducerile tarifare. După 
cum relatează agenția United Press 
International, cercurile diri Washing
ton nu exclud posibilitatea unor con- 
tramăsuri. Actualele consultări de la 
Geneva se anunță că vor fi urmate 
de o conferință a Consiliului G.A.T.T.

in Pakistanul de est 
se înregistrează noi inundații. Apele 
marelui fluviu — Brahmaputra, re
vărsate peste maluri, au inundat în
tinse suprafețe din regiunea Rangpur. 
Potrivit datelor oficiale, numai 
mica localitate 
perite de ape 
gime 820 de 
coltele de orez

Guvernul izraelian a aprobat 
luni schimbările propuse de primul 
ministru, Levi Eshkol, privind com
ponența cabinetului. Fostul ministru 
al muncii, Yigal Allon, a fost numit 
adjunct al primului ministru și mi
nistru pentru problemele imigrației 
In funcția de ministru al muncii a 
fost numit Joseph Almogi, deputat, 
membru al Partidului Mapai.

Acțiuni greviste în S.U.A. T'“ ‘
rican sînt imobilizate în diferite porturi ca urmare a grevei declarate de 
echipaje în sprijinul cererilor de mărire a salariilor. Greva afectează 70 la 
sută din întreaga flotă comercială a S.U.A. Luni dimineața, întregul trafic 
pe căile ferate suburbane ale New York-ului, a fost afectat de greva lucră
torilor de la serviciile de întreținere.
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