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VIZITĂ PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT

aii aroma sqcblbste RO^AWiA, 
NICOLÂț CEAUSESCU, TN TURC Lt
La monumentele 

Istanbulului, 
înconjurați de 

atenția cordială 
a locuitorilor 
marelui oraș

ISTANBUL. — Trimișii speciali 
Agerpres Ion Badea și Al. Cîmpea- 
nu transmit: Dimineața celei de-a 
patra zile a vizitei oficiale pe care 
o face în Turcia președintele Con
siliului de Stat al României, 
Njidlae Ceaușescu, împreună cu 
soția, a fost consacrată cunoașterii 
unor comori de artă și cultură 
aflate în muzeele orașului Istanbul 
și vizitării unor renumite edificii 
arhitectonice din această străve
che capitală, leagăn a numeroase 
civilizații.

Președintele Consiliului de Stat, 
împreună cu persoanele oficiale 
rosnâne și însoțit de ministrul de 
externe al Turciei, Ihsan Sabri 
Caglayangil, a făcut prima vizită 
la Palatul muzeu Topkapî, vechea 
reședință a sultanilor, monument 
arhitectonic de o rară frumusețe. 
Drumul parcurs pe arterele mare
lui oraș a constituit prilejul unor 
noi întîlniri cu populația Istanbu
lului, care de fiecare dată își ma
nifestă calda simpatie și sentimen
tele prietenești față de solii po
porului român. Mii și mii de oa
meni aflați de-a lungul bulevarde
lor, împodobite cu drapelele de 
stat ale României și Turciei, au sa
lutat pe președintele Consiliului de 
Stat. .al României. Muncitori de la 
șanit (rele din împrejurimi, comer
ciant, gospodine, studenți și șco
lari fluturau batiste, aplaudau sau 
făceau semne prietenești la trece
rea oaspeților români.

Vizitînd sălile Palatului muzeu 
Topkapî, oaspeții români au făcut 
cunoștință cu bogata colecție de 
porțelanuri produse în cele mai 
renumite manufacturi din Asia și 
Europa ; au fost vizionate, de ase
menea, valoroasa colecție de o- 
biecte de aur șl argint, încrustate 
cu pietre prețioase, expozițiile de 
costume de epocă, cuprinzînd veș
minte ale sultanilor și curtenilor. 
Un interes deosebit prezintă prin 
valoarea lor artistică și istorică

(Continuaro în pag. a IlI-a)

Dejun oferit 
de guvernatorul

Istanbulului
ISTANBUL 27. — Trimișii spe

ciali Agerpres, Ion Badea și Al 
Cîmpeanu, transmit: Joi, la prînz, 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu soția și persoanele 
oficiale române care îl însoțesc, 
au participat la un dejun oferit 
în onoarea lor, în saloanele hote
lului Puyuk Tarabya, de către gu
vernatorul vilayetului Istanbul, 
Vefat Poyraz, și soția sa. Din 
partea turcă au fost prezenți Ihsan 
Sabri Caglayangil, ministrul afa
cerilor externe al Turciei, prima
rul orașului Istanbul, consilieri 
municipali, generali, personalități 
ale vieții politice, economice și 
culturale locale.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, guvernatorul Istanbulului a 
rostit un toast în care a 
spus : „Populația orașului Is
tanbul nutrește față de poporul 
român sentimente de prietenie și 
cred că dumneavoastră, stimați 
oaspeți, ați avut prilejul să con
statați aceasta. Vizita dumneavoas
tră este pentru orașul nostru o 
amintire deosebit de prețioasă și 
noi o vom păstra cu plăcere mul
tă vreme. Aș vrea ca, exprimîn- 
du-mi omagiile la adresa dv. și a 
soției dv„ să vă urez multă să

nătate și multă fericire personală 
și să adresez cele mai bune urări 
poporului român prieten".

în răspunsul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus : „Vă 
mulțumesc, în numele meu și al 
soției, al colaboratorilor mei, pen
tru primirea deosebit de călduroasă 
ce ni s-a făcut în Istanbul, pentru 
cuvintele adresate nouă. în toate 
acestea vedem o expresie a rela
țiilor de prietenie dintre poporul 
român și poporul turc. Am vizitat 
cîteva monumente istorice și de 
artă din orașul dv. Am făcut cu
noștință în aceste două zile cu 
unele aspecte ale vieții orașului 
dumneavoastră și am cules impre
sii deosebite atît despre munca lo
cuitorilor săi, cît si despre viața 
sa tumultuoasă. Sîntem convinși că 
relațiile dintre orașul Istanbul și 
orașele României, dintre popoarele 
român și turc vor cunoaște o dez
voltare continuă. Urez tuturor lo
cuitorilor din Istanbul multă pros
peritate și bunăstare".

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat a toastat în cinstea 
guvernatorului orașului Istanbul și 
a soției sale, a ministrului de ex
terne al Turciei și a soției sale, a 
tuturor celor prezenți.

Recepție oferită 
de primul ministru 

al Turciei
ISTANBUL 27. — Trimisul spe

cial Agerpres, Ion Badea, trans
mite : Cea de-a 4-a zi a vizitei 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România în 
Turcia s-a încheiat cu o recepție 
oferită în saloanele palatului Dol
ma bace de primul ministru al Tur
ciei. Suleyman Demirel, și soția sa, 
în onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale.

Sosirea în sala de recepții a to
varășului Nicolae Ceaușescu și a 
primului ministru Suleyman De
mirel, cu soțiile, a fost salutată de 
asistență cu cordialitate.

La recepție au participat tova
rășii Ilie Verdeț, cu soția, Corne- 
liu Mănescu, cu soția, Octavian 
Groza, Grigore Geamănu — amba
sadorul României la Ankara, Ilie

Tudor, consulul general al Româ
niei la Istanbul, și celelalte persoa
ne oficiale care Însoțesc pe pre
ședintele Consiliului de Stat.

Din partea turcă au fost pre
zenți : ministrul de externe Ihsan 
Sabrl Caglayangil, . guvernatorul 
vilayetului Istanbul,1 primarul o- 
rașului, comandantul garnizoanei 
Istanbul și alte personalități ale 
vieții politice, ecor nice și cultu
rale locale. Au fost, de asemenea, 
prezenți șefii consulatelor genera
le străine din Istanbul, ziariști ro
mâni și turci, corespondenți al 
presei străine.

Recepția, in timpul căreia a fost 
prezentat un concert simfonic cu
prinzînd lucrări românești și tur
cești, s-a desfășurat tntr-o at
mosferă caldă, prietenească.
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Progresele pe calea cunoașterii reciproce, a prieteniei vor stimula 

colaborarea multilaterală româno-turcă
— De la trimisul nostru special —

Hotărra Consiliului de Miniștri 
privind generalizarea experimentării 

noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor în întreprinderile 
de industrie locală ale consiliilor populare

în vederea îndeplinirii hotărîril 
plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 
octombrie 1967 cu privire la îm
bunătățirea sistemului de salari
zare și majorarea salariilor, Con
siliul de Miniștri a adoptat o ho- 
tărîre prin care aprobă, începînd 
de la 1 mai a.c., generalizarea ex
perimentării noului sistem de sala
rizare și majorarea salariilor în 
toate întreprinderile de industrie 
locală ale consiliilor populare. Ca 
și în cazul industriilor alimentară 
și ușoară, în adoptarea acestei ho- 
tărîri s-a avut în vedere indicația 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. ca în eșalonarea acțiunii de 
majorare a salariilor să se acorde 
prioritate ramurilor în care în pre
zent se realizează salarii medii 
mai scăzute.

Potrivit hotărîril, salariile munci
torilor, inginerilor, economiștilor, 
tehnicienilor și funcționarilor din 
industria locală urmează să fie 
majorate in medie cu circa 9 la 
sută, ceea ce reprezintă anual un 
spor de salarii de circa 196 milioa
ne lei; împreună cu majorarea sa
lariilor mici efectuată în 1967 se 
asigură pe ansamblul acestei in
dustrii o creștere medie de 13,8 la 
sută. De această majorare benefi
ciază salariații din întreprinderile 
industriale, lucrătorii direcțiilor

județene de industrie locală și 
Direcției generale de industrie 
locală a municipiului București, în 
total peste 155 000 de salariați 
ale căror venituri vor fi anual mai 
mari cu aproximativ 291 milioane 
lei față de cele realizate înainte 
de 1 august 1967.

în stabilirea măsurilor de apli
care a principiilor generale ale 
noului sistem de salarizare, care 
urmează a fi introduse în între
prinderile de industrie locală ale 
consiliilor populare, s-a ținut sea
ma de specificul acestei ramuri și 
rezultatele experimentării într-un

număr reprezentativ de întreprin
deri, astfel îneît salariile muncito
rilor și personalului tehnico-a.d- 
ministrativ să fie mal direct lega
te de rezultatele în producție ale 
fiecăruia și ale unității în ansam
blu și mai bine corelate cu sala
riile lucrătorilor care desfășoară 
activități similare în industria re
publicană. Prin includerea în sa
lariul tarifar a celei mai mari 
părți din actualele adaosuri varia
bile la salariu — acord și premii 
— ponderea salariului tarifar în

(Continuare In pag. a Il-a)

în aceste zile

PREZENTA IA CIMP

Noi magistrale 
de fier vor fi 

electrificate 
anul acesta

Se desfășoară într-un ritm in
tens lucrările de electrificare a 
liniei ferate Craiova-Orșova- 
Cîlnic (Reșița). Se precizează ca 
pînă Ia 1 iulie să fie dat în func
țiune tronsonul Craiova-Filiași. 
In prezent,, aici se execută ope
rațiunile de întinderea cabluri
lor aeriene, verificarea și regla
rea parametrilor tehnici ai liniei 
de contact și ,ai instalațiilor afe
rente.

Tot în. anul 1989, tracțiunea 
electrică urmează a fi extinsă în 
continuare pînă în stația Turnu 
Severin. în acest sector, ca și 
între Cîlnic și Reșița, se montea
ză stîlpii metalici sau de beton, 
cablurile aeriene, iar pe anumite 
porțiuni a actualei linii se înlo
cuiesc șinele și traversele pentru 
a se crea condiții sporirii vite
zei și capacității trenurilor de 
persoane și marfă. (Agerpres)

ESENȚIALA!
• MĂSURILE COMPETENTE, FERME ȘI PROMPTE SPORESC 
EFICACITATEA MUNCII LUCRĂTORULUI AGRICOL ® INGI
NERUL AGRONOM — ANIMATOR ȘI ORGANIZATOR AL 
EFORTULUI COLECTIV PENTRU BUNA ȘI RAPIDA DESFĂ
ȘURARE A TUTUROR LUCRĂRILOR AGRICOLE ® INGINERI 
ȘI TEHNICIENI, LOCUL VOSTRU ESTE PE OGOARE I LĂSAȚI 
STATISTICILE ȘI TELEFOANELE ÎN SEAMA ALTORA !
Primăvara, ca de altfel și iarna 

care a trecut, se dovedește a fi deo
sebit de capricioasă. In sudul și estul 
tării s-a semnalat un nou val de 
precipitații sub formă de ploaie și 
lapoviță, care a împiedicat începe
rea lucrărilor de pregătire a tere
nului și de. semănat. în vestul Tran
silvaniei, în schimb, cerul a fost va
riabil. Intr-o convorbire, tov. O. Ber- 
becel, de la Institutul meteorologic, 
ne-a declarat că vremea se menține 
umedă, cu precipitații mai frecvente 
în jumătatea de sud a tării. în pers
pectivă, vremea continuă să se în
călzească. In prima săptămînă a lunii

Primul ministru al Suediei va face 
o vizită oficială în România

La Invitația președintelui Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, primul ministru al Sue
diei, Tage Erlander, însoțit de mi

nistrul afacerilor externe, Torsten 
Nilsson, va face o vizită oficială în 
Republica Socialistă România, în 
perioada 11—15 aprilie 1969.

aprilie, cerul va fi variabil și aco
perit. In schimb, în Transilvania și 
Banat vremea îsi va menține aspectul 
de primăvară.

Este de la sine înțeles că, pentru 
efectuarea lucrărilor agricole, nu se 
poate aștepta un timp special, ci tre
buie folosite condițiile care există 
pentru pregătirea terenului și semă
nat. Timpul destinat lucrărilor agri
cole de primăvară din acest an s-a 
redus atît de mult îneît, în cea mai 
mare parte a tării, epocile de se
mănat a diferitelor culturi se vor 
suprapune. De aceea se cere să se lu
creze cu maximum de intensitate.

In buna desfășurare a lucrărilor 
agricole de primăvară un rol im
portant revine inginerilor și celor
lalți specialiști din agricultură. Da
torită condițiilor climatice deosebi
te. există o mare varietate de si
tuații în ce privește starea solului, 
de care trebuie să se tină seama cu 
cea mai mare rigurozitate. In Tran
silvania si Banat, unde timpul s-a 
încălzit mai devreme decît în res
tul tării, oămîntul s-a zvîntat în

Ing. Ion HERȚEG 
Lorand DEAKI 
Ștefan DINICA

COMUNICAREA
condiție fundamentala

opinii

Șerban CIOCULESCU
Arta modernă stăruie 

de mai bine de un secol 
sub semnul individualis
mului. „Eliberat" de că
tre romantism, eul ține să 
se scuture de toate „lan
țurile" constrîngerilor, 
să-și afirme dreptul neli
mitat la inovare. împo
triva nu numai a conven
țiilor academice, dar u- 
neori și a publicului că
ruia I se adresează. A- 
ceastă tendință poate fi 
urmărită în toate dome
niile artistice (muzică, 
pictură, sculptură, litera
tură) Paralel cu întoar
cerea spatelui la public, 
se mal produce fenomenul 
tot atît de accentuat, de 
cultivare a urîțeniei, a in
formului sau a diformu
lui. Cum nimic nu este 
nou sub soare, și acest 
fenomen are o respectabi
lă vechime. în căutarea 
expresivului și a contras
telor izbitoare, a „antite
zei". romanticii au des
coperit urîtul, iar urmașii 
lor de astăzi, cu o imagi
nație obosită, cultivă 
monstruosul în afară de 
orice intenție caricatura
lă I Trupul omului, altă
dată reprezentat in con
formitate cu armonia uni
versală căreia i se încă-

drează, apare In artele 
plastice sub alte propor
ții decît cele firești, de
șirat sau contorsionat, cu 
organele dezarticulate, ca 
niște mogîldețe de coșmar. 
Nici sufletul omenesc nu 
este scutit de acest regim 
al corectării în rău. Tul
burat în echilibrul pe 
care șl l-a cîștigat de-s

lungul unor milenii de ci
vilizație, acest sărman 
suflet nu mai apare in 
arta modernă decît bîn- 
tuit de spaime, de „com
plexe", de beteșuguri de 
tot felul ca într-un vast 
azil al disperării sau în
tr-o casă de nebuni. în 
stilul nou de viață con
temporană, s-ar spune că, 
într-o sfîșiere lăuntrică 
permanentă, nimeni nu se 
înțelege pe sine însuși, și, 
a fortiori, nimeni nu se 
mai poate înțelege cu

a artei

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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ceilalți. Absurdul a In
vadat unele zone din lite
ratură și artă cu o nebă
nuită putere de pustiire, 
ca o cheie de neînțelegere 
universală- Sînt roman
cieri care se iau la în
trecere în negația acțiunii, 
iar în așa-zisul antiroman 
nu numai că nu se petrece 
nimic, dar nici nu se con-

turează fețe omenești, cl 
în cazul cel mai bun o- 
biectele, care trec pe pri
mul plan al interesului, în 
concurența cu un nou lim
baj, al delirului verbal, al 
verbigerației demențiale. 
Cam același este și pro
cesul de transformare a 
poeziei. Poezia se căzneș
te cît poate să fie cît mai 
antipoetică, să elucubreze 
o construcție cerebrală de 
propoziții cît mai prozaice, 
cu enunțul unor procese 
morale de disoluție sau

al unui univers în des
compunere. Nici teatrul, 
genul prin excelență pu
blic, nu derogă de la a- 
cest stil al încifrării dia
logului și al conflictelor 
morale, complăcîndu-se și 
el în sfărîmareă noțiunilor 
de acțiune și caractere, 
stăruind într-un lîncezitor 
marasm scenic și în nau
fragiul moral generalizat. 
„Fenomenul modern" In 
artă supune astfel pe ci
titor sau pe spectator la 
o serie întreagă de grele 
încercări : de a-și reeduca 
simțurile, de a-și revizui 
limbajul, de a-și înăbuși 
sentimentele firești și de 
a-și anula inteligența.

O asemenea artă plea
că de la o falsă premisă 
psihologică : aceea a im
posibilității în care s-ar 
afla oamenii de a comu
nica între el. De cînd e- 
xistă însă omul pe pă
mânt, el n-a trăit nicio
dată în singurătate, iar e- 
voluția omenirii dovedește 
dimpotrivă tendința ei 
mereu mai accentuată de 
a-și lărgi necontenit cer
cul de asociație, de la
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FAPTUL
DIVERS
Turistică
și nu prea
în seara zilei de 25 martie 

au sosit din județul Satu Mare, 
la Turnu Severin, 450 de elevi 
pentru a vizita Porțile de Fier 
și obiectivele turistice din îm
prejurimi. Se promisese (și era 
de așteptat) că s-au luat toate 
măsurile pentru primirea lotu
lui școlar. Dar cum au fost ca
zați elevii ? Internatul școlii 
profesionale de mecanici auto, 
unde urmau să fie găzduiți, 
era-.. închis. Seara tîrziu (după 
ce a fost găsit, în sfîrșit, admi
nistratorul), elevii au așteptat, 
pe timp ploios, să se facă pre
gătirile cuvenite. Comisia de 
turism a Comitetului județean 
U.T.C. Mehedinți, care a „ve
rificat" cum este pregătit cămi
nul pentru cazarea elevilor de 
la Satu Mare, luase „legătura" 
cu... femeia de serviciu. Pe 
portar nu l-au găsit ? Păcat! 
Ar fi tratat cu el chestiunea, 
cuprinzător și fundamental.

Scos din
valuri
în primăvara asta, contradic

torie și buclucașă, apele Bah- 
luiului au început să curgă nă
bădăioase. Constantin Mariciuc, 
tată a patru copii, muncitor pe 
un șantier de construcții din 
Iași, a fost luat de valuri. Qb- 
servînd, soldatul Puiu Horea, 
dintr-o subunitate de pază, s-a 
avîntat fără să ezite în valuri, 
printre sloiuri și l-a salvat de 
la înec pe omul care își pier
duse cunoștința. Internați de 
urgență la spital, amîndoi sînt 
în afara oricărui pericol.

„Hei,
joben..."

neputîn- 
treapta înțele- 
a lucrurilor — 
tot dinadinsul 
opinia publică.

Sînt oameni care 
du-se ridica la 
gerii principiale 
nesocotesc cu 
critica presei, 
Deunăzi, cînd un cotidian sem
nalase situația de la cabaretul 
bucureștean „Mon jardin", l-am 
vizitat pentru a constata efectul 
criticii. Ei bine, același program 
sub limita celei mai primare ce
rințe artistice ; același prost 
gust prezentat ca... artă a dan
sului. Și — în plus — aceiași 
„obișnuiți ai casei" care se stri
gă pe nume, cer băutură pe da
torie și se oferă ca haidamacii 
să pălmuiască pe cutare .,necu
viincios" etc. etc. Cine și de ce 
întreține această faună 7 Cine 
și de ce întîrzie asanarea cunos
cutului cabaret 7 Nu i se poate 
da valiza 7 Nimic nu-i impo
sibil.

Erau trei...
Pe șantierul I.C.S.I.M- de la 

„Electroputere"-Craiova se gă
seau trei vagoane dormitor. în- 
tr-o seară, paznicul Ștefan Tă- 
năsoiu și șoferul Dumitru Chelu 
au făcut focul într-o sobă, am
plasată necorespunzător, într-un 
vagon. La căldură, și-au depă
nat amintirile, iar spre miezul 
nopții s-au culcat, urîndu-și 
„noapte bună". Dorința nu li 
s-a împlinit. La puțină vreme 
s-au trezit între flăcări și fum. 
Pompierii au intervenit prompt, 
să salveze vagoanele. Și-au 
rămas doar două. La cîteva zile, 
paznicul Ilie Jiglaru își stabi
lește „sediul" în vagonul ur
mător și procedează la fel. Din 
nou incendiu. Și-a rămas doar 
unul. Cît timp, nu știm-

Sibiu — Satu Mare — Brașov. 
Ne-am propus ca, urmărind activita
tea comitetelor județene și munici
pale de partid respective, să faci
lităm pe această cale confruntarea 
experienței, a căutărilor lor privind 
îndrumarea comitetelor de direcție, 
în condițiile cînd unele județe au 
zeci sau chiar sute de comitete de 
direcție, ne-a interesat să aflăm dacă 
îndrumarea acestora este caracteri
zată prin continuitate, dacă este o- 
rientată după o viziune clară, de 
perspectivă sau, dimpotrivă, este 
sporadică, limitîndu-se la constatări 
prilejuite de participarea la ședințe 
sau de cîte o „vizită" prin întreprin
deri.

Sibiu. Nedumerirea pricinuită la 
început de participarea la discuția 
cu tovarășul loan Ungur, secretar al 
comitetului județean de partid, a di
rectorului adjunct al cabinetului ju
dețean de partid și a directorului 
cabinetului județean de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
se spulberă cînd ne este pus la în— 
demînă planul de teme al cabinetu
lui județean de partid privind învă- 
țămîntul de partid al membrilor co
mitetelor de direcție. Impărțiți pe 
grupe, după ramurile de producție, 
cei aproape 600 de membri ai comi
tetelor de direcție din județ, înce- 
pînd cu directorii, sînt cuprinși în 
această formă a învățămîntului de 
partid cu tematică specială.

In planul tematic. sînt prevăzute 
conferințe, expuneri, simpozioane, 
dezbateri pe grupe pri.vind aspecte 
ale conducerii de către partid a ac
tivității economice, ale aplicării 
principiului conducerii colective în 
întreprinderi. Lectori sînt cadre din 
învățămîntul superior, specialiști de 
la Centrul de perfecționare a pregă
tirii cadrelor de conducere — Oto- 
peni, secretarul pentru problemele e- 
conomice al comitetului județean de 
partid ; vor prezenta referate direc
torii uzinelor „Balanța", „Vitrome- 
tan" și alții.

„Tematica nu este rigidă, ni se 
spune. Ea se caracterizează prin re
ceptivitate față de tot ce apare nou 
și se impune pe parcurs ca experien
ță. Iată, de pildă, biroul comitetului 
județean de partid a analizat într-o 
ședință activitatea comitetelor de di
recție. Concluziile au fost dezbătute 
în cadrul cursurilor, cu toți membrii 
comitetelor- de direcție, adică cu cei 
cărora li se adresau, în primul rînd, 
și care au datoria să îndeplinească 
sarcinile ce decurg din ele".

După cum se vede, în județul Si
biu a fost găsită modalitatea (una 
din multiplele posibile) desfășurării 
unor acțiuni judicios concepute, ur
mărind perfecționarea activității co
mitetelor de direcție, acțiuni la care 
participă toți membrii acestora ; s-a 
găsit apoi soluția ca, fără a se re
curge Ia ședințe în plus, comitetul 
județean ca și cele municipale să 
poată discuta cu toți cei interesați.

Alt element interesant în metoda 
de îndrumare a comitetelor de di
recție : cadrele cele mai competente 
din rîndul cursanților cercurilor a- 
mintite au fost constituite în cîteva 
grupe de „asistentă metodologică o- 
perativă" — cum au fost denumite 
aici. Rostul lor 7 Incluse în activul 
comisiei economice, ele acordă „asis
tentă" comitetelor de direcție (cum 
a fost cazul întreprinderilor „Elas
tic", „1.3 Decembrie", „Drapelul 
roșu“-Sibiu, „Automecanica“-Mediaș, 
U.C.M. Copșa Mică etc.) în activita
tea cărora survin greutăți, neclari
tăți.

în sfîrșit, s-a încetățenit practica 
de a anunța cu cîteva luni înainte 
întreprinderea unde vor avea loc 
dezbaterile pe grupe. Examinarea 
de către cursanți a activității comi
tetului de direcție . al întreprinderii 
respective, devenită într-un fel o 
„bibliografie", stimulează gazdele să 
intensifice eforturile pentru perfec
ționarea muncii, astfel îneît să se 
prezinte cît mai bine pregătite. Este 
evident că, prin asemenea confrun
tări de experiențe, de idei, de obser
vații „pe viu", activitatea comitete
lor de direcție nu are decît de cîș- 
tigat.

Iată dar că experiența organelor 
de partid sibiene, originală și totuși 
la îndemîna oricui, constituie un răs
puns interesant (unul din numeroa
sele răspunsuri posibile) la întreba
rea pe care am pus-o la începutul 
anchetei.

...Repetăm aceeași întrebare la 
Satu Mare. Tovarășul Ferdinand 
Nagy, secretar al comitetului jude
țean de partid, ne-a vorbit despre 
consfătuiri, schimburi de experiență 
— organizate eșalonat, separat cu di
rectorii și secretarii comitetelor de 
partid din toate unitățile economice ; 
cu președinții comitetelor de sindi
cat, cu directorii adjuncți și șefii de 
secții, membri ai comitetelor de di
recție — urmind ca în viitor o dez
batere asemănătoare să fie organi
zată și cu reprezentanții salariaților.

„în cadrul instruirilor lunare, un ca
pitol aparte îl constituie cel afectat 
îndrumării comitetelor de direcție. 
Efectul acestor acțiuni, ca și al par
ticipării unor membri ai birourilor 
comitetelor județean și municipal de 
partid la ședințele comitetelor de di
recție, la adunările generale ale sa
lariaților, s-a concretizat în vitaliza
rea activității acestor organisme de 
conducere colectivă a întreprinderi
lor, în mai buna înțelegere a rolului 
ce le revine".

Firește, schimburile de experiență 
nu reprezintă un scop în sine ; ros
tul lor este de a trage concluzii

export în proporție de 110 la sută — 
în aceste rezultate încorporîndu-se 
incontestabil roadele activității a nu
meroase comitete de direcție.

Dar, să revenim la întrebarea 
noastră. Ca răspuns, între altele, ne 
sînt arătate materialele unei ședințe 
a biroului Comitetului municipal de 
partid Brașov, din octombrie anul 
trecut. Fără îndoială, investigațiile 
comisidi economice în mai multe în
treprinderi, pentru a întocmi acest 
material analitic, au avut darul de 
a aduce la masa dezbaterilor ele
mente interesante din activitatea co
mitetelor de direcție, soldîndu-se

viața de partid

Cum îndrumă

organele de partid 
comitetele

de direcție ale 
întreprinderilor ?

practice privind căile de îmbunătă
țire a conducerii producției. Dacă ar 
fi să ne referim însă la președintele 
comitetului de sindicat de la uzina 
„Unio", Emanoil Pop, s-ar părea că 
a luat parte la consfătuirea cu pre
ședinții de sindicat doar spre a-și 
îmbogăți cunoștințele teoretice pri
vind rostul participării lui la activi
tatea comitetului de direcție, întru- 
cît nu se distinge nici, cea mai mică 
intenție de a le aplica în viată. In 
uzină, sînt destule probleme de or
din social, pe care atît direcția, cît 
și sindicatul le-au trecut pe... linia 
moartă a preocupărilor lor.

Sigur, un schimb de experiență, o 
consfătuire... diferențiată, ca și in
struirile înseamnă ceva. Dar cu a- 
ceasta lucrurile nu pot intra în va
canță. Rezultatele, dacă ar fi să le 
judecăm după unele din principalele 
uzine ale județului, nu depășesc a- 
cest efort minim...

Brașov : județ și municipiu bine 
cunoscute pentru capacitatea de mo
bilizare a organizațiilor de partid, 
pentru potențialul de cadre de care 
dispun. Notăm, din cronica întrecerii 
primelor două luni ale anului, două 
rezultate elocvente : depășirea pro
ducției globale pe ansamblul indus
triei județului cu 82 milioane de lei; 
realizarea prevederilor de plan la

totodată cu unele măsuri luate pe 
loc, operativ, fără a se mai aștepta 
ziua ședinței. Dar oare îndrumarea 
comitetelor de direcție se reduce la 
analize ? Ce a urmat după ședința 
respectivă 7

Am căutat răspunsul „la sursă" în 
întreprinderi. O primă constatare : 
deși numeroși participant! la ședința 
de birou amintită au cerut să se gă- 
sească forme corespunzătoare pentru 
organizarea schimbului de experien
ță între comitetele de direcție, din
colo de consemnarea acestui dezide
rat într-un proces verbal nu s-a în
treprins nimic. Nu s cam puțin 7

Cît despre concluziile ședinței bi
roului municipal nu li se poate re
proșa decît că „deocamdată" (din oc
tombrie) încă nu au ajuns să fie cu
noscute de directorii și secretarii co
mitetelor de partid (ca să nu mai 
vorbim de ceilalți membri ai comi
tetelor de direcție) din mai multe 
întreprinderi pe care le-am vizitat 
deunăzi. Tovarășii Ladislau Ilkei, se
cretarul comitetului de partid de la 
fabrica „Timpuri noi", ing. loan Sta- 
nomir, directorul Uzinei mecanice 
de material rulant, ca și alții au 
aflat despre anumite intenții privind 
organizarea unor schimburi de expe
riență și a unui curs pentru repre
zentanții salariaților. Dar mai mult

nu cunosc să se fi întreprins, ceea 
ce denotă că lucrurile nu au depășit 
încă faza de intenție.

Ne-a atras atenția și un alt aspect. 
Ce considerente să fi putut justifica 
caracterul restrîns al ședinței amin
tite, la ale cărei dezbateri n-au 
fost invitați decît patru direc
tori, deși tema pusă în discu
ție interesa un mare număr 
de cadre de conducere din între
prinderi ? Făcînd o paranteză, ar fi 
locul să ne întrebăm dacă este ju
dicios ca de fiecare dată cînd sînt 
dezbătute căile de perfecționare a 
muncii comitetelor de direcție să fie 
solicitați în exclusivitate președinții 
acestora 7 Nu creează oare o aseme
nea practică pericolul desprinderii 
unor concluzii subiective, unilate
rale 7

Poate însă — ne-am spus — a în
treprins comisia economică a comi
tetului județean de partid alte ac
țiuni pe linia îndrumării comitetelor 
de direcție... Primim lămuriri de la 
tov. loan Goga, șeful sectorului de 
coordonare-sinteză a comisiei econo
mice a comitetului județean de 
partid : „După cîteva luni de la con
stituirea comitetelor de direcție, am 
întreprins un sondaj pentru a ști 
cum și-au început activitatea. A fost 
un demaraj greu, cu destule lucruri 
nelămurite, s-au făcut resimți
te și unele tendințe spre abuz 
de ședințe. Ministerele au trimis 
cu mare întîrziere regulamen
te tip... și așa mai departe. în 
fața acestei situații, ne-am propus 
să facem o mică analiză".

Bine, fie și „un sondaj", fie și „o 
mică analiză". Ce a rămas de pe 
urma lor 7 „Este foarte greu de cu
prins și de urmărit cu un aparat 
restrîns cît are comisia economică, 
activitatea fie chiar și a celor 79 de 
comitete de direcție, cîte sînt în mu
nicipiul Brașov, fără a le mai adăuga 
pe celelalte din județ". Nu vom po
lemiza pe această temă. Incontesta
bil, este vorba de o problemă com
plexă, nu există rețete tip, dar ceva 
tot trebuie făcut.

Și într-adevăr,. ceva concret s-a 
inițiat: „a fost întreprinsă o analiză
— ni se spune — care a cuprins opt 
întreprinderi, concluziile urmind să 
fie apoi generalizate". Nu diminuăm 
cu nimic utilitatea acestei analize. 
Dar în condițiile în care agenda de 
lucru a comisiei economice este foar
te încărcată, ne întrebăm : cînd va 
veni rîndul, după actuala metodă, și 
celui de-al 79-lea comitet de direcție 
din municipiu, să fie și el, în fine, 
luat în atenție 7

Am socotit util să-1 informez pe 
interlocutor că la Sibiu organele de 
partid se pare că au găsit unele 
răspunsuri la problemele ce le dis
cutăm. „N-aș prea crede..." a fost 
răspunsul. Am prezentat detalii. De
geaba. O asemenea „fermitate" în a 
manifesta lipsă de interes față de 
experiența altora este, desigur, de
parte de a corespunde necesității de 
a progresa și în acest sector de ac
tivitate.

Cu atît mai mult cu cît la Brașov
— după cum ni s-a relatat în nu
meroase întreprinderi — membrii 
birourilor comitetelor județean și 
municipal de partid, începînd cu 
primul-secretar al comitetului jude
țean, și-au făcut o regulă din a par
ticipa la ședințele comitetelor de 
direcție, la adunările generale ale 
salariaților, ajutîndu-le astfel direct 
în activitatea lor, este surprinzător 
că la eșalonul comisiilor economice 
se desfășoară, în această privință, o 
activitate sporadică.

...Sibiu — Satu Mare — Brașov. 
Departe de a putea să sintetizeze ex
periența organelor locale de partid 
în îndrumarea comitetelor de direc
ție, însemnările de față și-au propus 
să semnaleze căutări și perseverențe 
pe această linie.

( Constantin MORARU

Au înțeles
(Urmare din pag. 1)
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greșit
A treia scrisoare pe aceeași 

temă: defecțiunile troleibuzelor. 
„Vrind să mă sui în troleibuz, 
în stafia Șos.Panduri și întin- 
zînd mina să mă prind de bară, 
am fost puternic sguduit de cu
rentul electric. Am primit un șoc 
atît de violent, incit am rămas 
împietrit" — ne scrie colonelul 
Al. Atanasiu. Ce-i de făcut 1 
O fi vrind întreprinderea de 
transporturi în comun să aibă... 
priză la cetățeni, dar chiar așa, 
la propriu ? Este o greșită în
țelegere a figurii de stil. Și a 
răspunderii.

Tot îm
preună
S-a scris deseori despre ne

cesitatea înlocuirii celor ce do
vedesc incorectitudine în ges
tionarea valorilor încredințate. 
Acest lucru nu s-a înțeles peste 
tot. Iată dovada : Nicolae Zap- 
ciu, gestionar la Centrul de le
gume și fructe din Topoloveni 
(Argeș) a fost găsit, în anul 
1967. cu o lipsă în gestiune de 
aproape 7 000 lei. In locul mă
surilor ferme, ce se impuneau, 
revizorul contabil Ion Tomescu 
a înlesnit gestionarului necin
stit să-și acopere frauda, prin 
falsificarea monetarului. De cu- 
rînd s-a constatat în același loc 
o delapidare de aproape trei ori 
mai mare- Și de data aceasta 
firul „colaborării" a 
nuat: cei doi tot împreună 
plecat... Pe ruta Văcărești, 
Tribunal.

conti- 
au 
via

de

cu . ,
„Scînteii .

Rubrică redactate
Stefan ZIDĂR1ȚÂ 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

cea mai mare parte, existînd to
tuși pe alocuri și suprafețe mai u- 
mede unde se lucrează mai greu. 
■ci în Dobrogea. de-a lungul lito
ralului, s-a putut lucra mai in
tens. în Muntenia si Moldova se 
ridică alte probleme, cum ar fi e- 
vacuarea apelor de pe semănătu
rile de toamnă, lucrare care tre
buie făcută fără întîrziere pentru a 
se evita orice pierderi.

Tinînd seama de diversitatea si
tuațiilor create ca urmare a con
dițiilor climatice deosebite din a- 
cest an. Consiliul Superior al A- 
griculturii a elaborat recomandări 
cu privire la modul în care tre
buie executate lucrările agricole. Pe 
baza cunoașterii amănunțite a te
renului. inginerii agronomi trebuie 
să stabilească. în mod diferențiat, 
fiecare lucrare. Intrucît. în această 
primăvară, semănatul în fiecare u- 
nitate agricolă este o chestiune de 
zile si chiar de ore, datoria spe
cialistului agricol este de a iden
tifica terenurile pe care se poate 
lucra cu prioritate, indieînd. tot
odată. ce măsuri agrotehnice să se 
aplice. De măsurile competente și 
prompte întreprinse de fiecare spe
cialist depinde sporirea eficacității 
muncii cooperatorilor, a lucrătorilor 
din întreprinderile agricole de stat.

Intrucît timpul afectat actualei 
campanii agricole este mai strîns, 
este necesară o bună organizare a 
muncii. îneît să nu se piardă nici 
o oră bună de lucru în cîmp. Ală
turi de conducătorii unităților a- 
gricole. inginerii agronomi trebuie 
să fie, în această perioadă, pre- 
zenti la cîmp, ca organizatori ai 
efortului colectiv pentru buna și 
rapida desfășurare a tuturor lu
crărilor. Bineînțeles, trebuie să li 
se creeze si condițiile necesare u- 
nei asemenea activități. Nici o 
muncă de birou, de orice natură 
ar fi ea — situații, statistici, note 
telefonice — nu trebuie să răpească 
pe specialistul agricol de la cîmp, 
unde șe hotărăște acum soarta re
coltei din acest an.

In cadrul raidului-anchetă. orga
nizat în județele Alba si Mureș, 
am urmărit in mod deosebit cum 
lucrează. în aceste zile, specialiștii

de la direcțiile agricole si cei din 
cooperativele agricole de producție. 
Care este situația, din acest punct 
de vedere, în județul Alba 7

La direcția agricolă, birourile erau 
aproape pustii. „Salariatii direcției 
sînt pe teren, în campanie" — ne-a 
răspuns tovarășul director adjunct 
Ioan Giosan, reținut pentru întocmi
rea unei lucrări solicitate de forurile 
superioare. Aflăm că la direcția agri
colă au fost stabilite volumul de lu
crări care urmează să fie executat în 
fiecare unitate, necesarul de semințe 
și modul de procurare a lor. Aceste

lor, în funcție de starea terenului, 
pentru a se putea însămînța culturile 
din prima epocă. Ca urmare, a putut 
fi impulsionat ritmul lucrărilor agri
cole. în vederea folosirii din plin a 
timpului prielnic, direcția agricolă a 
hotărît ca, în cooperativele cu teren 
apt pentru însămînțări, cum sînt cele 
din Cergău și Mihalț, să se coma
seze un număr mai mare de trac
toare de la unitățile vecine, unde, 
deocamdată, nu se poate lucra. A- 
ceastă măsură asigură o mai bună 
folosire a tractoarelor și mașinilor 
agricole. Lipsa unor tractoriști a fost

multe cooperative agricole se con
stată prezența activă pe teren a spe
cialiștilor din unități și de la direc
ția agricolă. Dis-de-dimineață, la 
cooperativa agricolă din Gornești, in
ginerul agronom Ștefan Szabo era 
pe teren unde 4 tractoare erau folo
site la pregătirea terenului, iar alte 
două la semănat. In ziua respectivă 
a venit aci și directorul I.M.A. Re
ghin, pentru a rezolva unele pro
bleme ridicate în legătură cu repar
tizarea unor tractoare disponibile. Ca 
urmare, la cooperativa agricolă din 
Gornești s-au terminat aproape în

Specialistul agricol
obiective fiind acum aproape înde
plinite, cadrele tehnice ale direcției 
agricole sprijină unitățile agricole în 
organizarea muncii, în rezolvarea 
unor probleme curente și le acordă 
asistență tehnică. „Toți specialiștii 
noștri — ne informează, în conti
nuare, directorul adjunct — au fost 
repartizați pe grupe de unități. în- 
trucît fiecare clipă prielnică trebuie 
folosită din plin, pe baza recoman
dărilor Consiliului Superior al Agri
culturii au fost stabilite, în fiecare 
cooperativă agricolă în parte, în 
funcție de condițiile specifice, mă
suri organizatorice pe care noi le a- 
preciem ca eficiente".

Activitatea pe teren a specialiștilor 
direcției agricole, departe de a . avea 
caracterul unei inspecții, este axată 
pe sprijinirea efectivă a consiliilor 
de conducere ale cooperativelor agri
cole în rezolvarea multiplelor pro
bleme care apar în campania agri
colă. îndeosebi în unitățile .în care 
inginerii agronomi lipsesc, lin anu
mite motive, activitatea lor este su
plinită de cei de la direcția agricolă. 
In multe unități, la propunerea tri
mișilor direcției agricole, s-au revi
zuit planurile de amplasare a culturi-

suplinită cu elevi ai școlii de meca
nizatori din Alba Iulia.

Pe teren, în cîteva unități vizitate, 
se observă un ritm trepidant de lu
cru. Primelor suprafețe însămânțate 
la Mihalț, Galda de Jos, Cenade, 
Teiuș, Bălcaciu, Pianu de Jos ș.a. li 
se adaugă în fiecare zi altele noi. 
Mazărea și ovăzul au fost însămîn- 
țate pe 50 la sută din suprafața re
partizată acestor culturi. In coopera
tivele din Valea Lungă și Tătîrlaua 
a început însămînțatul sfeclei de za
hăr. La Galda de Jos, cele 8 trac
toare lucrau din plin, iar inginerul 
agronom era pe teren și urmărea 
atent cum se fac pregătirea terenului 
și semănatul.

Și în județul Mureș au fost luate 
măsuri organizatorice ca pe toată 
durata campaniei agricole de primă
vară specialiștii direcției agricole 
să-și desfășoare activitatea pe teren, 
în colaborare strînsă cu cei din uni
tățile de producție. Rezultatele încep 
să se vadă. S-au putut astfel identi
fica terenurile mai zvîntate și pe 
care se poate lucra, tractoarele și 
mașinile agricole au fost îndreptate, 
în primul rînd, acolo unde este ne
voie mai mare de ele. în cele mal

întregime arăturile, s-a semănat ma
zărea și trifoiul, s-a trecut din plin 
la semănatul sfeclei de zahăr și plan
tatul cartofilor. De asemenea, la 
cooperativa agricolă din Miheș erau 
la cîmp Vasile Roșu, inginerul agro
nom, Gheorghe Ticoș, președintele 
cooperativei, și Partenie Fărcaș, șeful 
secției de mecanizare. Ei erau preo
cupați de identificarea terenurilor pe 
care să se lucreze și luau măsuri pe 
loc pentru dirijarea mijloacelor de 
lucru.

Atît în județul Alba, cît și în Mu
res se întîlnesc însă și situații cînd nu 
se lucrează, cu toate forțele pe tere
nurile zvîntate, pierzîndu-se din a- 
ceastă cauză timp prețios. La coope
rativa agricolă din Sînpaul, județul 
Mureș, sînt prevăzute să se însămîn- 
țeze 200 ha cu sfeclă de zahăr, 100 ha 
cu trifoi, 50 ha ghizdei. 20 ha cu spar- 
cetă etc. Dar pînă acum nu s-a pus 
nici un bob de sămînță în pămînt. 
Inginerul agronom susține că tere
nul ar fi prea moale. Pe cele 400 ha 
nu s-a găsit nici măcar o parcelă 
zvîntată 7 Aceasta se întîmplă în 
timp ce în alte unități din jur se lu
crează din plin. La 26 martie, la 
cooperativa agricolă din Petrilaca,

Hotărîrea Consiliului de miniștri 
privind generalizarea experimentării 

noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor 

în întreprinderile de industrie 
locală ale consiliilor populare

(Urmare din pag. 1)

cîștigul muncitorilor din industria 
locală va crește de la circa 76 la 
sută la peste 90 la sută.

Pentru creșterea cointeresării 
salariaților în ridicarea calificării 
lor profesionale, noul sistem de 
salarizare prevede și în industria 
locală, ca și în celelalte ramuri 
economice, stabilirea salariilor ta
rifare de încadrare a muncitorilor 
pe categorii și trepte și a persona
lului tehnico-administrativ pe 
funcții și gradații.

în scopul permanentizării lucră
torilor din această ramură și al di
ferențierii salariilor în raport cu 
vechimea neîntreruptă în aceeași 
unitate, se introduce și în indus
tria locală un spor în cote de 3—10 
la sută la salariul tarifar, stabilit 
de tranșe de vechime, începînd de 
la 5 ani în sus.

Hotărîrea prevede, de asemenea, 
acordarea de premii anuale (gra- 
tificații) pentru depășirea prin e- 
fort propriu a beneficiilor planifi
cate și premieri în cursul anului 
pentru rezultate deosebite obținu
te de salariați în activitatea lor.

Introducerea noului sistem de 
salarizare va stimula preocuparea 
colectivelor întreprinderilor din

industria locală în organizarea ra
țională a producției și a muncii, în 
utilizarea mai bună a capacităților 
de producție și a timpului de 
muncă, în aplicarea unor norme 
de muncă fundamentate științific, 
în reducerea cheltuielilor de pro
ducție, în creșterea productivității 
muncii și a beneficiilor, în scopul 
sporirii eficienței activității econo
mice a fiecărei întreprinderi.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
privind generalizarea experimen
tării noului sistem de salarizare și 
majorarea salariilor în întreprin
derile de industrie locală ale con
siliilor populare constituie o nouă 
dovadă a consecvenței cu care con
ducerea de partid și de stat aplică 
hotărîrile luate de Congresul al 
IX-lea al partidului privind creș
terea nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Ea va constitui pentru lu
crătorii din această industrie un 
puternic stimulent în realizarea 
sarcinilor cincinalului, privind va
lorificarea superioară a resurselor 
locale, pentru satisfacerea, într-o 
mai mare măsură, a nevoilor de 
aprovizionare a populației cu pro
duse industriale de larg consum, 
într-un sortiment mai bogat și la 
un nivel calitativ corespunzător 
exigențelor mereu sporite ale con
sumatorilor.

Lacuri 
la odihnă 

prin O. N. T.
Agențiile și filialele Oficiu

lui Național de Turism au pus 
în vînzare — pentru perioada 
15 mai—7 iunie — locuri la 
odihnă la MAMAIA, EFO- 
RIE-NORD, EFORIE-SUD, 
MANGALIA și COSTINEȘTI.

Prețurile sînt convenabile. 
Pensiunea completă în hote
luri costă 30 de lei pe zi, iar 
în căsuțe 29 lei zilnic. Cei ce 
doresc numai cazare vor avea 
de plătit doar 11 lei pe zi în 
hoteluri și 7,50 lei în căsuțe.

Un alt avantaj îl constituie 
reducerea cu 50 la sută a 
transportului, pe C.F.R. și cu 
mijloacele I.R.T.A.

La cererea publicului vor fi 
organizate excursii pe litoralul 
românesc și bulgăresc: Var
na, Nisipurile de Aur, Balcic.

V. M. 3 
Șl V. M. 4

„Electromotor" Timișoara 
livrează unităților comerciale 
de desfacere două tipuri de 
ventilatoare de masă: V. M. 3, 
cu grătar de protecție la elice, 
funcționează în două turații. 
Elegant și simplu de mane
vrat, reglabil pentru unghiuri 
diferite pe verticală, îndreap
tă curentul de aer pe direcția 
dorită. Un suport special per
mite instalarea lui și pe pe
rete.

V.M. 4 este de o construcție 
simplă și estetică, cu un su
port din sîrmă cromată. Osci
lează în suport, permițînd di
rijarea curentului de aer în 
direcția dorită.

Ambele ventilatoare servesc 
la asigurarea și menținerea 
igienei aerului din locuințe, 
birouri, restaurante etc.

Vopsite în culori pastel, to
cește două tipuri de ventila
toare sînt echipate cu electro
motoare calitativ superioare, 
cu axul pe lagăre autolubri- 
fiante, care asigură o funcțio
nare ireproșabilă la tensiunea 
nominală de 220 sau 120 v.

startul lucrărilor agricole abia fu
sese luat. Către amiază, pe șosea se 
întorceau de la cîmp mai .multe 
tractoare fiindcă nu a avut cine să 
le dirijeze. Contabilul șef al coope
rativei ne-a relatat că lipsește ingi
nerul agronom. Nu are, deci, cine 
să acorde o asistentă tehnică com
petentă, lucrările fiind controlate 
numai de președintele cooperativei, 
care nu poate cuprinde singur tot 
terenul. Datorită lipsei de îndru
mare tehnică, semănatul mazării și 
ovăzului se desfășoară anevoios, nu 
s-au procurat. încă cartofii de să- 
mîntă. Lipsește, de asemenea, o can
titate de circa 1 500 kg sămîntă de 
trifoi.

în legătură cu neajunsurile con
statate pe teren, ne-am adresat tov. 
ing. loan Olteanu, director adjunct 
al direcției agricole județene Mureș. 
El ne-a arătat că în locul ingineru
lui din Petrilaca, care lipsește tem
porar, urmează să fie detașat un alt 
specialist. Ca să se asigure un con
trol și o îndrumare mai eficientă 
pe teren, cei 21 de specialiști din 
cadrul direcției au fost repartizați 
pe cîte un grup de unități unde re
zolvă pe loc problemele care se 
ivesc. Este într-adevăr un lu
cru bun. Dar faptul că în des
fășurarea lucrărilor agricole con
tinuă să existe o serie de lip
suri de felul celor relatate mai 
înainte constituie o dovadă că di
recția agricolă, uniunea județeană 
Mureș a cooperativelor agricole încă 
nu acționează cu destulă fermitate 
în campania de primăvară.

întîrzierea lucrărilor agricole, da
torată precipitațiilor căzute în aceas
tă perioadă, impune ca direcțiile a- 
gricole, uniunile cooperatiste și con
ducerile unităților agricole să co
laboreze strîns pentru ca toate pro
blemele care se ridică în timpul 
desfășurării muncii în cîmp să fie 
rezolvate operativ și cu cea mai 
mare răspundere. Intrucît după pre
viziunile meteorologice timpul va 
continua să fie capricios, să nu se 
aștepte condiții optime, ci să fie lua
te măsuri în vederea pregătirii te
renului și executării. însămîntărilor 
pe parcelele care se zvîntă mai re
pede și pe care pot fi făcute ase
menea lucrări.

Sugestii 

pentru 
gospodine

Industria de panificație vine 
tot mai mult în ajutorul gos
podinelor. Pentru prepararea 
rapidă și cu cheltuieli minime 
a unor torturi, vă sugerăm să 
folosiți noul blat „Corina", 
simplu sau marmorat.

Cele două blatun, în a că
ror compoziție intră făină, za
hăr, ouă, margarină etc., sînt 
igienic ambalate în pungi de 
polietilenă (200 și 400 gr). 
După însiropare, pot fi prepa
rate după gust și preferință, 
folosind diferite creme, gemuri 
sau fructe din compoturi, 
frișcă.

O altă sugestie : ca desert, 
la micul dejun sau în excursii 
veți putea servi rulade umplu
te cu pastă de fructe și creme. 
Ele vor apărea zilele acestea, 
prezentate în ambalaje de di
ferite greutăți — de 400. 300, 
150, 50 gr. și în cutii de 290 gr. 
— purtînd denumirea : ruladă 
fursec „Daniela".

în cutii din p.v.c., învelite 
în celofan, sînt ambalate 5 
minirulade umplute diferit: 
cu pastă de fructe, cremă de 
cacao, cremă de vanilie. Din- 
tr-o asemenea cutie se pot 
obține, prin tăiere în felii sub
țiri, circa 50 de fursecuri asor
tate... cu numai 6 lei.

„Gospodina“-furnizoare — 
Industria panificației Dolj- 
Crâiova, le fabrică în instala
ții moderne, cu funcționara 
automată.
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VIZITA

CONSILIULUI DE STAT

Vizitînd Moscheea albastră La muzeul de arid bizantină „Sfînta Sofia"

Progresele pe calea cunoașterii reciproce. LA MONUMENTELE

a prieteniei vor stimula colaborarea
multilaterală româno-turcă

ISTANBULULUI,
ÎNCONJURAȚI DE 

ATENȚIA CORDIALĂ

A LOCUITORILOR
(Urmare din pag. I)

O EXPERIENȚĂ REMARCABILĂ

Extinderea 
capacităților 
de producție 

fără întreruperea 
fluxului tehnologic
LA COMPLEXUL DE FAIANȚĂ 
Șl STICLĂ DIN SIGHIȘOARA

Primul ziar turc care mi-a căzut 
azi dimineață sub ochi este „Yeni 
Gazette". Pe pagina întîia, pe cinci 
coloane, se pot vedea trei fotogra
fii : prima îl înfățișează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu coborînd din avio
nul care l-a adus la Istanbul: cele
lalte două fotografii prezintă alte mo
mente din timpul vizitei în această ■ 
localitate. Am solicitat să ni se tra
ducă titlul apărut cu litere 
mari: „Studenții l-au ovaționat pe 
Ceaușescu șj l-au aplaudat". In cu
prinsul relatării se precizează că 
miercuri, atunci clnd convoiul de 
mașini a trecut de la aeroport prin 
preajma palatului Topkapî, universi
tarii (expresia desemnează probabil 
studenți și cadre didactice) l-au ova
ționat îndelung pe președintele Con
siliului de Stat al României. Se 
adaugă mai departe că, de altfel, pe 
traseu, înaltul oaspete a fost aplau
dat de numeroși cetățeni. Constat că 
și un alt ziar, „Bugiin". subliniază 
de asemenea în titlu calda primire 
făcu i de studenți. Aceasta m-a de
terminat să iau contact cu unii dintre 
cei care au manifestat cu atita în
suflețire pentru a-i întreba care sînt 
temeiurile sentimentelor pe care ei le 
nutresc față de România. Kemal 
Bazîk, student la facultatea de mine, 
mi-a spus > „In ce mă privește, am 
avut ocazia să vizitez România și 
nutresc o vie simpatie față de aceas
tă țară și față, de oamenii pe care 
i-am cunoscut. Dar nu numai atît. 
Eu și mulți colegi ai mei am privit 
cu multă admirație atitudinea, în 
diferite împrejurări internaționale, a 
președintelui vostru și. în genere, 
eforturile pe care le depune România 
pentru a avea bune raporturi cu toate 
țările, pe baza respectării indepen
denței și suveranității fiecărui popor. 
Iată de ce mulți dintre noi au ieșit 
să întâmpine cortegiul și l-au aplau
dat pe președintele vostru. Cred că 
această vizită, contribuind la dez
voltarea relațiilor pe toate planurile 
dintre cele două țări, va face mult 
pentru o mai bună cunoaștere reci
procă și apropiere între popoarele 
noastre. Aceasta este bine pentru 
pace".

Cuvinte asemănătoare am auzit și 
de la mulți alți oameni pe care i-am 
solicitat să-și spună părerea în le
gătură cu vizita. Un funcționar de 
la o societate de asigurări, Suleyman 
Sadi, mi-a spus : „De cite ori a tre
cut convoiul de mașini pe stradă 
am lăsat lucrul și am ieșit să-l văd 
pe președintele du. El se bucură de 
o mare stimă la noi pentru că este 
unul din acei oameni de stat care se 
preocupă neobosit de soarta păcii". 
Intr-un magazin din vestitul bazar 
al Istanbulului, patronul mi-a decla
rat : „Ne bucură această vizită. Do
rim relații tot mai bune cu voi. Vrem 
să ne vizităm reciproc. Personal, aș 
dori să văd cu ochii mei ceea ce ați 
înfăptuit și despre care am auzit 
multe lucruri frumoase". Iată numai 
cîteva notații fugare ale impresiilor 
culese din rîndul locuitorilor mare
lui oraș Istanbul.

Revenind la presă, vreau să men
ționez că ea răspunde interesului 
viu al opiniei publice printr-o acti
vitate foarte susținută. Pretutindeni 
unde se află președintele Consiliului 
de Stat al României pentru a vizita 
obiective 
tru a se 
populația 
pe lingă 
numeroși
după cartonul albastru de la buzu
narul de sus al hainei cu numele lor 
și al ziarului la care lucrează. In 
marea lor majoritate, ziarele acordă

evenimentului m loc de frunte în 
pagina întîia, subliniindu-i însemnă
tatea prin titluri mari.

Se află de asemenea aici cores
pondenți permanenți și trimiși ai unor 
cotidiene, agenții de presă și pos
turi de radio din diferite țări ale 
lumii. In convorbirile colegiale care 
se încheagă cu aceștia, unii dintre 
ei ne-au împărtășit că au urmărit cu

In această privință. Istanbulul, prin 
tot ce reprezintă el ca trecut isto
ric, ca principal centru economic și 
cultural, oferă posibilități din cele 
mai vaste pentru cunoașterea 
Turciei. înaltul oaspete român fo
losește în mod, larg aceste posibili- 

în 
ofe--

tăți, discutând cu oficialitățile 
cursul întâlnirilor, la dineurile 
rite în cinstea sa.

Joi dimineața, șeful statului ro-

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, ION FINTÎNARU

viu interes momentele de pînă acum 
ale vizitei, transmițînd relatări și 
comentarii asupra acestui eveniment 
a cărui semnificație, după părerea 
lor, depășește cadrul relațiilor bila
terale și prezintă un interes politic 
mai larg. De altfel, unii dintre inter
locutorii noștri au fost în România 
cu ocazia diferitelor evenimente po
litice interne și externe. Ei sublinia
ză că opinia publică internațională 
manifestă în permanență un mare in
teres față de România, față de po
litica ei externă, iar declarațiile pe 
care le face președintele Consiliului 
de Stat al României au întotdeauna 
un ecou puternic datorită principiilor 
sănătoase pe care le afirmă și le 
susține, spiritului care domină cu
vântările sale — spiritul prieteniei 
între popoare, al înțelegerii și cola
borării între state, în folosul destin
derii, păcii și securității în lume-

Chiar și conținutul articolelor a- 
părute în ultimele zile în ziarele din 
Istanbul este caracteristic în a- 
ceastă privință. Ziarele „Hurriyet", 
„Cumhuriyet", „Dunya“ subliniază 
în articolele publicate manifestările 
de simpatie făcute de populația Is
tanbulului oaspetelui român. Ziarul 
„Milliyet" scrie, citând o personali
tate de la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Turciei: „Am găsit la ro
mâni cea mai mare apropiere 
se poate înfăptui între două 
cu regimuri. diferite. In cadrul 
vorbirilor de pînă acum, fiecare
tre părți și-a expus în modul cel 
mai deschis pozițiile". Ziarul „Bu- 
gun", citat mai înainte, scrie că 
„România este un prieten bun. Noi 
simpatizăm această țară, deoarece 
în momentul de fată nu există nici 
un motiv ca relațiile dintre Turcia 
și România să nu 
bune".

Este semnificativ 
de ziare se relevă
contribuie la o mai bună cunoaș
tere reciprocă, ceea ce, firește, are 
o însemnătate deosebită pentru dez
voltarea în continuare a legăturilor 
reciproce și pentru apropierea 
tre popoare. In această ordine 
idei, ziarul „ Aksam" publică 
semnătura lui Aii Sirmen un
mentariu în care înfățișează citito
rilor săi dezvoltarea Romăniei pe 
calea progresului. Autorul scrie în
tre altele : „Vizita președintelui 
Consiliului de Stat al României în 
tara noastră a atras atenția asupra 
României și a relațiilor româno- 
turce". Ziarul citează date care 
ilustrează dezvoltarea economică a 
țării noastre. „România, scrie auto
rul, este o țară care s-a dezvoltat 
rapid. In ultimii ani, această tară 
s-a industrializat cu repeziciune".

Firește, năzuința spre o mai bună 
cunoaștere este reciprocă. Din pri
ma zi si în continuare pînă azi, 
președintele Consiliului de Stat al 
României a subliniat că „a venit în 
Turcia animat de dorința de a ne 
cunoaște mai bine unii pe alții".

mân a vizitat o serie de obiective 
istorice și culturale care au făcut 
de mult o faimă mondială orașului 
de pe malurile Bosforului. In drum 
spre aceste obiective, pe străzile îm
podobite cu drapelele de stat ale 
României si Turciei, s-au masat și 
de astă dată mii de oameni care au 
venit să-l salute pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu și să-și manifeste simpa
tia față de tara noastră. Cînd con
voiul a trecut veste podul Galata, 
atenția a fost reținută de numeroa
sele vapoare ancorate de-a lungul 
cheilor Bosforului, vase cu pavili
oane din cele mai diferite țări, care 
oferă o imagine concludentă des
pre intensa activitate de 
proprie Istanbulului.

A fost vizitată vestita 
albastră (Sultan Ahmed),
edificiu conceput pentru a exprima 
grandoarea imperiului otoman. Prin 
arhitectura sa exterioară și. mai a- 
les. prin decorația sa internă în fa
ianță emailată este considerată ca 
una din cele mai maiestuoase

moschei din lume și un monument 
de artă neîntrecut. A fost vizitată 
și celebra Aga Sofia (biserica „Sfînta 
Sofia") celebru monument construit 
în anul 325 de către Constantin cel 
Mare și reconstruit în timpul lui 
Justinian. In anul 1935, clădirea care 
cîteva secole a servit ca moschee, 
a fost transformată din ordinul lui 
Atatiirk în muzeu și în prezent se 
află sub îngrijirea directă a 
UNESCO, fiind considerată ca un 
monument al lumii. In timpul vi
zitei, tovarășul Nicolae Ceausescu 
și-a exprimat admirația fată de va
loarea arhitecturală a acestui mo
nument de artă. Au fost și mo
mente pline de voioșie. La ieșirea 
din biserică i s-a arătat oaspetelui 
un loc unde, în adîncul marmorei, 
s-a format o adîncitură ca urmare 
a faptului că oamenii credeau că 
dacă vor pune degetul acolo li se 
vor împlini toate dorințele, 
doriți să încercați ?“ 
directorul muzeului
Nicolae Ceaușescu a replicat: 
dorim pacea și ar fi prea bine 
marile probleme internaționale 
putea rezolva astfel".

La ora cînd transmit aceste
duri are loc, o recepție oferită în 
cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de primul ministru al Turciei. De- 
mirel. care a sosit special de la 
Ankara pentru a-l saluta și 
discuții cu înaltul oaspete 
Atmosfera în care au loc 
manifestări se caracterizează
tinuare prin stimă si cordialitate.

„Nu 
a întrebat 
Tovarășul 

„Noi 
dacă
s-ar

rîn-
navigatie

Moschee 
important

a avea 
român, 
aceste 

în con-

colecțiile de arme de luptă și de 
paradă.

In continuarea vizitei, oaspeții 
români s-au oprit la celebrul mo
nument al artei bizantine „Sfînta 
Sofia", una din capodoperele ar
hitectonice ale lumii, datînd din 
secolul VI. Directorul muzeului a 
dat ample explicații despre isto
ricul acestui edificiu, transformă
rile pe care le-a cunoscut deLa 
lungul vremurilor și importanță 
sa actuală ca monument cu valoa
re istorică și educativă.

Cortegiul oficial s-a îndreptat 
apoi spre Moscheea albastră, nu
mită astfel datorită culorii albas- 
tru-verzui a mozaicului ce acoperă 
zidurile ei interioare. Gazdele au 
relevat că acest edificiu de o fru
musețe arhitectonică deosebită, con
struit între anii 1609—1616, con
stituie o expresie a artei arhitec
turale otomane menită să fie o re
plică la monumentele construite 
de bizantini. La sfîrșitul vizitei, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru explicațiile pri
mite și a apreciat grija cu care 
sînt păstrate aceste valoroase mo
numente.

Apoi, oaspeții români s-au în- • 
dreptat spre Tarabya, pe malul 
Bosforului.

Atît la sosirea, cît și la plecarea 
oaspeților români de la aceste va
loroase monumente și muzee ale 
Istanbulului, mărturie a mai mul
tor culturi și civilizații — un mare 
număr de locuitori ai orașului 
și turiști turci și străini au făcut 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
celorlalte persoane oficiale româ
ne care îl însoțesc o caldă mani
festare de prietenie.

cote 
țări 

con- 
din-

MB
devină și

că într-o 
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Intrat în fabuloasa lume a 
faianței de la Complexul de fa
ianță șl sticlă din Sighișoara, 
o bună bucată de timp ești pur 
și simplu „răpit" de metamor
foza. pe cît de complexă, pe 
atît de rapidă, ce o suferă cao- 
linul, acest pământ alb înnobi
lat. și întreaga lui suită de a- 
daosuri minerale. Ultimele sec
vențe ale procesului tehnologic 
fascinează ochiul vizitatorului: 
zeci de mii de obiecte dintre 
cele mai felurite, de la banala 
ceașcă sau solniță, pînă la ra
finate statuete si bibelouri, e- 
talează un cîmp smălțuit cu 
toate culorile pământului. Gla
zurile — acest curcubeu mul
tiplicat în toate produsele com
plexului — sînt realmente de 
domeniul poeziei celei mai im
previzibile.

Este de la sine înțeleasă ten
tația ce te încearcă de a prin
de în mrejele metaforei simfo
nia de linii și forme ce țâș
nesc din mișcarea precisă și 
severă a zeci de mecanisme și 
automate. Rîndurile care ur
mează nu se referă, însă, la 
activitatea de producție a 
complexului. De ce 7 intrucît. 
în zilele în care am fost la 
complexul industrial din Sighi
șoara anvergura procesului de 
modernizare și dezvoltare în 
care era angajat sectorul de 
faianță eclipsa detașat întreaga 
metamorfoză a lutului.

Să vedem, mai întîi, care a 
fost rațiunea noilor investiții 
de aici 7 Cînd a fost proiectat 
complexul din Sighișoara, s-a 
stabilit, pentru prima etapă, o 
capacitate de producție de 3 500 
tone faianță pe an. cu posibili
tăți de dezvoltare pînă la 4 500 
tone. Pînă în 1067, deci în a- 
proximativ 9 ani. pentru fabri
ca de faianță nu s-a mai chel
tuit nici un leu investiții, so- 
cotindu-se că nu mai este ne
voie de etapa a Il-a de con
strucție; prin perfecționarea u- 
tilajelor „cheie" și a tehnolo
giilor de fabricație, în toți a- 
cești ani producția a înregis
trat o dinamică continuu as
cendentă. atingînd la sfîrșitul 
anului 1966 circa 5 500 tone, 
deci un spor de circa 57 Ia sută 
fată de capacitatea prevăzută în 
prima etapă.

La un moment dat, însă, ca
pacitatea de producție existen
tă nu mai putea să facă față 
cerințelor tot mai mari de o- 
biecte utilitare și de artă de
corativă de pe piața internă, 
ca și noilor debușee de pe pia
ța externă pentru aceste arti
cole. Dezvoltarea capacității de 
producție prin noi lucrări de 
investiții devenise astfel imi
nentă. Si în 1967 s-a hotărît 
creșterea capacității de produc
ție cu 3 800 tone de faianță a- 
nual (ne notăm, deci, că se 
tinde spre o capacitate totală 
de 9*300 tone faianță pe an) și 
tot în același an. toamna, au 
început lucrările de dezvoltare 
a fabricii de faianță.

Ni s-a părut, la prima vede
re. că „operația" de dezvolta
re nu lăsa să se întrevadă cine 
Știe ce complicații organizato
rice sau tehnice. Ea a pus însă, 
realmente, din capul locului, a- 
tit pentru constructor, cît și 
pentru beneficiar, probleme se
rioase. Pe lingă lucrările de 
extindere pe lungime a halei 
fabricii , de faianță, creșterea ca- 
Vacitații de producție cu a- 
proape 70 la sută față de nive
lul anului 1966 impunea obliga
toriu înlăturarea anumitor ca
rențe care apăruseră de-a lun
gul anilor în logica fluxului 
tehnologic. Aceste operații ne
cesitau, indiscutabil, demonta
rea in întregime a unor linii 
tehnologice și amplasarea lor pe 
alte locuri în vederea unei noi 
recompartimentări a halei; de 
asemenea, mai mulți pereți in
teriori trebuiau demolați. Este 
limpede că grosul lucrărilor de 
construcții urmau să fie exe
cutate în interiorul halei, chiar 
m „inima" procesului de fabri
cație. Această răscolire de a- 
dtncime în fluxul tehnologic al 
fabricii trebuia să lase neatins, 
insa, nivelul producției de fa
ianță.

Așadar, termenii problemei e- 
rau clari: nici nivelul produc
ției să nu scadă, nici ritmul 
lucrărilor de construcții să nu 
fie afectat. „Dar cum să le pui 
de acord pe amîndouă. ca în 
final sa te mulțumească si una 
șt alta 7 — ne spunea tov. 
Arxnir Clobotaru. inginerul șef 
al sectorului faianță. întreba- 
rea ne-a frămîntat mințile zile 
m șir și. de ce n-aș mărturisi, 
nu pe puțini dintre noi i-a în
cercat chiar îndoiala. După a- 
naliza unor variante și confrun
tări între noi, cei din fabrică, 
ca și cu specialiștii constructo
rului, am reușit să găsim o so
luție de lucru acceptabilă pen
tru ambele părți".

Deci, cum s-a procedat 7 Din 
explicațiile inginerului-șef am

reținut că potrivit unui plan 
de lucru, minuțios alcătuit, la 
început au fost executate lucră
rile mari, așa-zis pregătitoare, 
cum ar fi prelungirea halei, 
rețeaua de conducte pentru ali
mentarea cu apă, gaze, cît și 
liniile de forță. După încheie
rea acestei prime faze a lucră
rilor, s-a abordat cea de-a doua, 
care, de fapt, constituia miezul 
tuturor dificultăților. Cîmpul 
de lucru al constructorilor s-a 
mutat chiar în incinta halei, 
unde se desfășoară procesul de 
producție.

In mod riguros trebuiau res
pectate cîteva reguli „de fier". 
De pildă, dacă în prima parte 
a lucrărilor încălcarea grafice
lor de execuție nu era atât de 
gravă, acum îndeplinirea lor 
strictă devenea absolut obliga
torie. Orice abatere de la sche
ma inițial calculată putea pro
duce perturbații adinei în des
fășurarea producției. Mișcarea 
liniilor tehnologice dintr-un loc 
în altul, montarea celor noi, 
demolarea unor pereți trebuiau 
să se facă într-o anumită logică 
și într-un timp strict limitat.

Aplicarea planului de lucru 
stabilit pentru a doua etapă a 
început cu liniile de fabricat 
cești. In spațiul construit, în 
continuarea halei vechi, s-a 
montat mai întîi o nouă linie. 
Tot aici urmau să fie reampla- 
sate și celelalte două linii de 
cești aflate în funcțiune. „Cu- 
vîntul de ordine rămînea însă 
același: menținerea nivelului
producției" — ne aduce aminte 
inginerul șef, care continua să 
deruleze firul operațiilor. îna
inte de a se demonta vechile 
linii, o parte dintre muncitorii 
de la una din ele au fost tre- 
cuți pe cealaltă linie, formînd 
al treilea schimb. Restul mun
citorilor rămași disponibili au 
alcătuit două schimburi, care 
au fost trecute să lucreze la 
noua linie ce abia se montase.

La linia veche, rămasă libe
ră, imediat a început demon
tarea și, concomitent, montajul, 
alături de cea nouă, în spațiul 
nou construit. Cînd montajul 
ei s-a încheiat, au fost aduse 
aici două din cele trei schim
buri care existau la cea de-a 
doua linie, mai veche. Schim
bul rămas disponibil a fost 
transferat la linia nouă, la care 
între timp se terminase mon
tajul, completîndu-se și aici 
trei schimburi. Neîntârziat, ul
tima linie tehnologică a fost și 
ea demontată pentru a fi trans
ferată lîngă celelalte două care 
funcționau din plin. Pe măsură 
ce liniile vechi erau dislocate, 
pe locul lor se montau uscă- 
toarele de farfurii. Montări stu
diate, sincronizate ca într-un 
joc de șah.

Chiar și numai simpla înfăți
șare a mișcării liniilor tehnolo
gice oferă o imagine sugestivă 
a concentrării de forțe și efor
turi care s-au depus la fabrica 
de faianță. Dacă adăugăm că 
această mișcare nu a durat de- 
cît 12 zile — interval în care 
nu s-a pierdut nici cel puțin o 
zi de producție — avem imagi
nea și mai completă a acestor 
rocade de mari proporții, exe
cutate matematic. Ele s-au com
pletat cu numeroase altele. Pe 
aceeași țesătură de calcule și 
intervenții s-a bazat, de pildă, 
elaborarea unei variante de uti
lizare a capacității de ardere 
la vechile cuptoare tunel, în ve
derea preluării surplusului de 
semifabricate ce a apărut prin 
creșterea numerică a liniilor 
tehnologice, pînă la intrarea în 
funcțiune a altor două cuptoare 
de ars, care se aflau încă în 
construcție.

Este limpede că dezvoltarea 
secției de faianță s-a desfășurat 
sub rigorile celei mai exigente 
ordini. Gîndind și calculînd mi
nuțios evoluția lucrărilor, bene
ficiarul acestei investiții a ur
mărit pas cu pas modul în 
care constructorul le realizează, 
intervenind cu propriile forțe 
atunci cînd abaterea de la gra
fice amenința desfășurarea pro
cesului de construcție. „Am stat 
tot timpul cu o 'mînă pe plan 
și cu cealaltă pe lucrări" — 
ne spunea tov- Gheorghe Dom
nita. maistru la ardere I.

Dar în orice acțiune intere
sează nu atît spectaculozitatea 
evoluției, cît rezultatul ei final. 
Planul, care părea la începutul 
anului 1968 de nerealizat, a fost 
îndeplinit cu peste trei săptă- 
mîni mai devreme, fiind reali
zate în plus circa 110 000 bucăți 
articole de faianță.

...Din punctul în care mă a- 
flam, hala se înfățișa în acele 
zile cînd am vizitat-o ca o 
imensă tablă de șah, pe care 
piese albastre și albe (unifor
mele de lucru ale constructori
lor șj muncitorilor faianțari) se 
mișcau, făcîndu-și liniștit „jo
cul", după reguli și scheme 
dinainte gîndite și temeinic cu
noscute.

loan ERHAN

In fafa unuia din monumentele istorice ale Istanbulului
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Cu Yehudi Menuhin
amatori în rapoarte

© ECHIPE ARTISTICE PERMANENTE SAU NUMI PENTRU CONCURS ? ® CÎND CORIȘTII 
OPERETEI SÎNT TRIMIȘI Să CONCUREZE PENTRU TITLURI DE... 
MATH IMPROVIZATE SUB FIRME DE ÎMPRUMUT
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Incontestabil, 1969 este anul mari
lor competiții ale artiștilor amatori. 
Chiar și numai simpla lor enumerare 
(al IX-lea concurs al formațiilor mu- 
zical-coregrafice, a V-a ediție a bie
nalei de artă plastică, a V-a bienală 
de artă populară, prima expoziție a 
fotoamatorilor, primul Festival re
publican al cineaștilor amatori, con
cursul cercurilor și cenaclurilor lite
rare), se dovedește suficientă pentru 
a demonstra amploarea lor. La data 
apariției anchetei noastre manifestă
rile artistice subordonate acestor 
întreceri sînt în plină desfășurare. 
Aceste momente de confruntare a va
lorii și calității lor interpretative 
constituie elemente cheie ale întregii 
existențe a echipelor de amatori. E- 
vident, în etapele superioare se vor 
califica din ce în ce mai puține echi
pe. Lucrul este absolut normal și 
ideea selecției este intrinsecă noțiunii 
de concurs. Dar, ne întrebăm, drep
tul de a ajunge și de a juca pe sce
nele centrale ale concursului, în fi
nală, reprezintă încununarea unei 
activități susținute, neîntrerupte, re
cunoașterea unui înalt nivel artistic, 
rodul muncii pasionate desfășurate 
zile, luni și chiar ani întregi, sau 
promovarea anumitor formații este 
consecința unor calcule întreprinse 
inițal și al căror scop nu este altul 
decît obținerea, cu orice preț, a u- 
nor medalii republicane ?

Experiența concursurilor anterioare 
ne-a demonstrat că, în unele locuri, 
în optica organelor culturale noțiu
nea de concurs s-a deformat, și-a 
pierdut caracterul de emulație 
și și-a îngustat profilul, limitîndu-1 
pur și simplu la cel de competiție 
ocazională din care, indiferent prin 
ce mijloace, neapărat trebuie cîști- 
gat „ceva", convertibil într-o re
compensă materială, într-un titlu 
care să justifice efortul organiza
torilor. Și astfel, unele din forma
țiile care cuceresc laurii întreceri
lor republicane ale amatorilor re
prezintă colective artistice „fabrica
te" special pentru concurs.

Această „goană după titluri" poate 
fi cel mai lesne urmărită în rapor
turile ce se stabilesc între cele două 
sisteme care răspund de mișcarea ar
tistică de amatori: așezămintele cul
turale și sindicatele. Credem că 
este revelator faptul că atunci cînd 
se abordează problema raporturilor 
de colaborare între sindicate și așe
zăminte, sectorul cel mai vulnerabil 
și susceptibil de a fi interpretat 
eronat este cel al mișcării artistice 
de amatori. Disputele pentru așa 
zisele „vîrfuri" artistice din oraș, în 
vederea racolării lor într-o formație 
a sindicatelor sau a așezămintelor cul
turale, „transferul" uneori integral 
(măcar pentru o fază a unui concurs 
republican) al unei echipe a sindica
telor la așezăminte și invers se în- 
tîlnesc frecvent. Din momentul 
cînd, undeva, într-o localitate, 
pe lingă casa de cultură sau 
pe lîngă clubul sindicatelor (recipro
citatea este evidentă) apare o for
mație cu perspectivă sau măcar 
■cîțiva interpreți talentați, începe și 
concurența dintre sindicate și așe
zăminte. Iată ce ne relata în acest 
sens directorul Casei municipale de 
cultură din Cîmpina, Petre Nilă :

— în orchestra noastră de muzică 
■ușoară cîntau doi tineri care doreau 
să intre în cîmpul muncii pentru a 
se califica. Unul dintre ei s-a adre
sat întreprinderii de reparații auto. 
A fost primit cu bunăvoință, dar i 
s-a condiționat angajarea de părăsi
rea orchestrei casei de cultură 
(subordonată comitetului pentru cul
tură și artă) pentru a cînta în for
mația întreprinderii. Celălalt a în
cercat la Uzina mecanică și a fost 
întîmpinat cu aceeași propunere. De 
ce ? Pentru simplul motiv că este 
mai comod a-ți rezolva sarcina în
ființării unor formații artistice re- 
crutînd artiștii deja formați ai casei 
de cultură.

Reversul situației nu e greu de în- 
tîlnit. Intr-o scrisoare adresată re
dacției noastre, Florica Chirea, direc
toarea casei de cultură a sindicate
lor din Craiova, ne semnalează :

— Am constituit pe lîngă casa de 
cultură a sindicatelor o formație de 
estradă. Spectacolul ei „Vitrina cu 
melodii" a fost aplaudat la Porțile 
de Fier, Tr. Severin, Calafat, Băi- 
lești, Novaci etc. Anul trecut, în 
noiembrie, formația (numai cu doi 
interpreți înlocuiți) și-a schimbat 
însă firma : a fost preluată de comi
tetul municipal pentru cultură și 
artă și transferată la casa munici
pală de cultură, în schimbul promi
siunii că li se vor elibera membrilor 
formației atestate. In prezent, or
ganizăm o nouă formație ; dar nu 
va avea și ea soarta celei dintîi ?

O dată cu apropierea concursurilor, 
„împrumutarea" reciprocă de for
mații artistice capătă amploare ; e- 
chipele (orchestrele șl corurile) sînt 
„întărite" calitativ cu artiști profe
sioniști (să ne amintim de exemplu 
că la concursul precedent, membrii 
corului operetei din București au 
fost machiați și distribuiți la două 
coruri de amatori). Desființarea unor 
formații și mutarea lor sub o altă 
„firmă" devine un sistem care pre
domină asupra intereselor vieții 
culturale a orașului și cerințelor 
locuitorilor săi. Iată cîteva cazuri de 
astfel de spectaculoase transformări j 
membrii formației de muzică ușoară 
a sindicatului „Poligrafia" din Ora
dea s-au mutat la clubul tineretului 
unde erau mai bine „stimulați" .ma
terial ; pentru ca la finele celui de 
al VIII-lea concurs al artiștilor a- 
matori aceiași oameni să reprezinte 
— într-o formație de estradă — casa 
de cultură din orașul dr. Petru 
Groza. Brigada artistică a casei oră
șenești de cultură Slatina s-a pre
zentat la finala aceluiași concurs sub 
egida sindicatului Uzinei de alumi
niu : în realitate, în brigadă nu era 
nici un salariat al uzinei.

Ambiția greșit înțeleasă de a 
avea, în orice condiții, formații ar
tistice de amatori a condus în unele 
cazuri la consecințe dintre cele mai 
neplăcute pentru viața artistică a 
localității. Casa de cultură orășeneas
că Tîrgoviște a pregătit pentru faza 
finală a concursului al VII-lea o for
mație de dansuri, care a și ocupat 
locul III pe țară. La concursul al 
VIII-lea, echipa a fost preluată de 
întreprinderea care furniza cei mai 
mulți dansatori (Uzina de utilaj pe
trolier). Din 16 perechi au rămas 7 
(numai salariații !) iar restul s-au 
împrăștiat. Formația a scăzut ca va-

loare, nu a mai repetat performanța, 
dar nimeni nu s-a sesizat de aceasta. 
Uzina avusese reprezentanți în con
curs. Și asta era esențialul! O situa
ție asemănătoare au avut-o corul și 
orchestra semisimfonică din aceeași 
localitate, care la un concurs (al 
VII-lea) au fost ale așezămintelor, 
la altul (al VIII-lea) ale sindicatelor.

Pe marginea celor evidențiate mai 
sus, ne-am adresat Direcției așeză
mintelor culturale din C.S.C.A. și

anchetă culturală

Comisiei pentru problemele muncii 
culturale a Consiliului Central al 
U.G.S.R., solicitînd opinia conducă
torilor acestor organe. Transcriem 
răspunsurile primite :

Ion Vlăduțiu, directorul Direcției 
așezămintelor culturale :

„înființarea de formații noi, luate 
de la instituțiile culturale vecine, 
reprezintă evident o piedică în ca
lea amatorismului. Ce ar trebui făcut 
pentru a curma actuala stare de lu
cruri ? în primul rînd ar fi bine ca 
toate organele culturale ale așezămin
telor și ale sindicatelor să înceapă 
o acțiune de depistare și promovare 
de noi talente, de formare a lor. Al 
doilea : de cea mai mare eficiență 
s-ar dovedi în toate localitățile o 
analiză sinceră și reală a potenția
lului artistic existent, precum și ini
țierea unor ansambluri artistice co
mune, puternice, reprezentative".

Nicolae Oniga, șeful comisiei pen
tru problemele muncii culturale :

„Crearea unor formații 
tice la nivelul orașelor 
cadrul caselor de 
consiliilor populare 
făcută în detrimentul 
celor deja existente în diverse între
prinderi, prin desființarea acestora ; 
după cum nici rezolvarea contrară 
nu e indicată. Selecționarea artiștilor 
amatori trebuie să se facă mai cu 
seamă din acele întreprinderi și in
stituții unde sindicatele nu au echipe 
artistice proprii sau nu au formații 
de genul ceior care se organizează 
la casele de cultură ale așezăminte
lor culturale. Sîntem întrutotul de 
acord că este momentul să înceteze 
practica de a se solicita aceleași 
forțe artistice pentru a activa cînd 
sub o firmă, cînd sub alta".

artis- 
sau în 

cultură ale 
nu trebuie 

activității

exprimate invederează 
punctelor de vedere la

Opiniile 
Identitatea 
nivel central. Au fost aduse în dis
cuție și indicațiile comune (în bună 
parte valabile) elaborate în 1966 de 
către C.S.C.A. și Consiliul Central al 
U.G.S.R. privind colaborarea dintre 
așezăminte și sindicate în domeniul 
cultural-artistic. Numai că, din con
statările noastre pe teren la nivelul 
forurilor culturale județene, aceste 
indicații nu sînt cunoscute sau sînt 
premeditat ignorate. Dacă pe plan 
central similitudinea punctelor de 
vedere. în privința colaborării dintre 
sindicate și așezăminte, este eviden
tă, ea se diminuează cu cît se co
boară pe filiera administrativă, ajun- 
gîndu-se, la nivelul orașelor și mu
nicipiilor, la paralelisme inutile și 
adversități reciproce, mai cu seamă 
în perioada concursurilor, cînd con
cepția departamentală pare a exclu
de orice colaborare. în acest mod, 
pe măsură ce concursul se derulează 
avansînd către faza finală, toată a- 
tenția se acordă echipelor care, pre
zumtiv, au șansa să obțină o diplo
mă, o mențiune, iar formațiile ne
promovate rămîn în umbră, unele se 
desființează a doua zi după ce și-au 
îndeplinit „datoria" prezentîndu-se 
pe scenă, îmbogățind doar statistica 
și rapoartele forurilor culturale.

Am considerat oportună readuce
rea în discuție a exemplelor de mai 
sus, izvorîte din practica organizării 
celor 8 ediții ale concursurilor de a- 
matori, acum, după recenta consti
tuire a comisiei republicane a Con
cursului al IX-lea. Membrii acestei 
comisii, prestigioși oameni de cul
tură din toate județele țării, ca și 
reprezentanții C.S.C.A. și ai Consi
liului Central al U.G.S.R. vor tre
bui să evite și să combată cu fermi
tate erorile care ar împieta asupra 
caracterului de masă și presțanței 
stimulative a actualului concurs, să 
promoveze cu obiectivitate și exigen
ță formațiile, după criteriile valorii 
artistice, evitînd „speculațiile" orga
nizatorice șl compromisurile 
nistrative. Pe tot 
fășurării sale, al 
trebuie să creeze 
țină o permanentă 
tică. Pentru aceasta 
riența bună acumulată pînă în pre
zent.

admi- 
parcursul des- 
IX-lea concurs 

și să între- 
emulație artis- 
pledează expe-

Radu CONSTANTINESCU 
Octavian NICA

colectivuluiScenă din piesa „Azilul de noapte" de Gorki în interpretarea 
Teatrului de Sfat din Oradea (secfia maghiară)

Fiul Iul Taman : ÎNFRĂȚIREA

teatre

Părinții teribili

din bd. 
numit

Teatrul Gluleștl : Visul unei nopți de iarnă — 19,30.
Teatrul „Barbu Delavrancea*' : Muștele (premieră) — 20. 
Teatrul „Ion Creangă" : Egmont — 16.
Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Aventurile 

10 ; (sala din str. Academiei) : A fugit

Riscurile meseriei : LUCEAFĂRUL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 
; 18,30 ; 20,45.

9 ; 11 ; 13 ; 15, FLACĂRA — 20,30. 
.. : DOINA — 18 ; 20,30.
8—12,15 în continuare ; 14,30 ; 15,45 ; 

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 *, 20,15, 
; 16,15 ; 18.30 ; 20,45, FLAMURA — 
20,30, ARTA — 8,45—16,15 în Con-

schitu 
dorință 

20.

muzicii11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21. 
Tată de familie : FESTIVAL — 3,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
La est de Eden : VICTORIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;

cinema

săptămînă la

Muzica

că precla- 
esenta pe 
cu riguro-

echivalențe 
temă asupra 
să medităm.

— Puteți 
permanenta 
sice ?

brul... 
merg 
însă... 
căreia

— Maestre, arcușul dv. 
uluiește atunci cînd atin
geți paginile lui Bach, Mo
zart. Haydn. Iubiți foarte 
mult acest limbai ?

10,30 — T V pentru specialiști. Me
dicină : Ocitocina — studiu clinic 
(reluare). 11,00 — Pentru elevi. Con
sultații Ia fizică (clasa a VIII-a). 
Tema : Structura atomului — Sis
temul periodic (reluare). 11,30 — Lim
ba rusă — lecția 48 (reluare). 12,00 
— Limba spaniolă — lecția 52. 12,30 — 

17,30 — Telex TV. 17,35 — Actualitatea

vorbi despre 
muzicii cla-

9 ; 11,15 ; 13,45 ;

ț 
ț

l 
I
I
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I 
I 
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ț
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• Răutăciosul adolescent: REPUBLICA
16,15 ; 18,45 ; 31,15.
16 j xo,au j z.u,tu.
• Plajele lumii : BUCUREȘTI — 9
• ‘w ....................
•
20,45.
• Oameni împietriți : CENTRAL — 12,15 ; 18,43.
• Un bărbat și o femeie : CENTRAL — 10 ; 14.13 ; 16,30 ; 
20,45.
• Aventura î UNION — 15,30.
• Primul învățător : UNION — 18 ; 20.30.
• Chemarea destinului : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ;
16.30.
• Campionii mîndrla noastră ; Regele Fotbal : Pledoarie 
pentru volei ; Domnia sa pietonul : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
• Pe teren propriu : LUMINA — 8,30—16,30 în continuare ; 
13,45 ; 30,45.
• Micul fugar : DOINA —
• Un om pentru eternitate : 
e Pașa : FEROVIAR — C
19 ; 21,15, EXCELSIOR — 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14
9 ; 11,15; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
tinuare ; 18,15 ; 20,15.

Tarzan, omul-maimuță ;
NTRE POPOARE — 15,30 ; 19.
• „...Apoi s-a născut legenda" : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Rio Bravo : DACIA — 8,45—14,15 în continuare ; 17,15 ; 
20, MIORIȚA — 9,45 ; 13 ; 16,30 ; 19,45, FLOREASCA — 11 ; 
14 ; 17 ; 20.
• Program pentru copii : FLOREASCA — 9.
• Rolls-Royce-ul galben : BUCEGI — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ;
20.30, GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, AURORA
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Un delict aproape perfect : UNIREA — 15,30 ; 18.
• Prietenele : UNIREA — 20,30.
• Astă seară mă distrez : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Bună ziua, contesă : DRUMUL SĂRII — 15 
VOLGA — 9,30—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Cuțitul în ană : COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pentru încă puțini dolari : MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, GRIVIȚA - 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 20,30, TOMIS — 9,'
13.30 în continuare; 16 ; 18,15
• Marele șarpe : VIITORUL
• Hoțul de piersici : VIITORUL
• Căderea imperiului roman : POPULAR — 15,30 ; 19,30.
• Judoka, agent secret : MUNCA — 16 ; 18.
• Acuzatul : MUNCA — 20.
• Aventurile lui Tom Sawyer ; Moartea lui Joe Indianul : 
COSMOS — 15,30 ; 19.

Pianele mecanice : FLACĂRA — 15,30 ; 18.
Taffy șl vînătorul : VITAN — 15,30.
Un taxi pentru Tobruk : VITAN — 18 ; 20,30. 
Casa mamei noastre : RAHOVA — 15,30 ; 18. 
Bela : RAHOVA — 20,30.
Expresul colonelului von Ryan : PROGRESUL — 15,30 ; 18. 
In orașul „S“ : PROGRESUL — 20,30.
Feldmareșala : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
împușcături sub spinzurătoare : PACEA — 15,30 ; 13 ; 20,15. 
Primăvara pe Oder : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.

(Urmare din pag. I)

familie la clan, de la clan 
la trib, de la trib la popor, 
spre a-și găsi expresia cea 
mai înaltă a organizării sale 
statale în forma națională. 
Definit ca un animal social, 
omul și-a manifestat în toa
te vremurile voința de a 
se înțelege cu semenii săi. 
Limbajul articulat i-a per
mis să comunice cu ei, să-și 
împărtășească toate gîn
durile și să statueze întîi 
verbal, iar apoi în scris le
gile unei bune conviețuiri. 
Limbajul a fost mijlocul de 
comunicare atît în direcția 
practică a vieții, pentru sa
tisfacerea nevoilor mate
riale, cît și în aceea a vieții 
spirituale, caracterizată toc
mai prin integrarea indivi
dului într-o comunitate u- 
nită prin aceleași aspirații 
și idealuri. înainte de a se 
individualiza prin diferen
țiere, arta însăși a fost ex
presia adeseori monumen
tală a unor afirmări colec
tive. Astfel, s-au putut scu
funda unele civilizații, lă- 
sînd însă în vestigiile arhi
tectonice inscripțiile în 
piatră, tabletele, sulurile de 
manuscrise, ceramică etc., 
mărturia unor înaintate 
forme de viață socială. 
Dacă nucleul familial a pu
tut asigura succesiunea bio
logică a generațiilor, orga
nizarea socială a fost aceea 
care, 
fică 
creat 
nale și statele 
de astăzi. Comunicarea a 
fost și rămîne legea vie
ții și condiția însăși a artei.

Problema care se pune, în 
stadiul actual al evoluției 
mondiale — cînd progre
sele spectaculoase ale 
științei tind să desființeze 
distanțele interplanetare și 
să îngăduie explorarea ili- 
mitată a spațiilor, ca să 
comunicăm cu lumile de-

prin forma speci- 
a limbajului, a 

unitățile națio- 
moderne

® Filarmonica de stat „George Enescu" (sala Ateneului) : 
Concert simfonic — 20. Dirijor : Mlrcea Cristescu. Solist: 
Gabriel Tacchlno (Franța).
• Opera Română (la Sala Palatului) : Cavaleria rusticană ; 
Paiațe — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Voievodul țiganilor — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Heidel-
bergul de altădată — 19,30 ; (sala Studio) : . .........................
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinia publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
Măgureanu) : Candida — 15 ; Un tramvai
— 30 ; (sala din str. Alex. Sahia) : Melodie varșovlană
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Cînd luna e al
bastră — 19,30 ; (sala Studio) : Anonimul (premieră) — 20.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
•
9
•
lui Plum-Plum 
un tren — 10.
• Studioul I.A.T.C. ,,I. L. Caragiale” : Gemenii — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Cafeaua 
cu lapte de adio — 19,30 ; (sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Femei, femei, femei — 19,30.
• Ansamblul Artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : 
Selecțiuni ’68 — 20.
• Circul de stat : Circul „Orion" (R. P. Bulgaria) — 19,30.

despre permanențele

într-adevăr, ne-a intere
sat arta dirijorală a lui 
Jean Martinon, ne-a îneîn- 
tat evoluția lui 
Benzi, felul cum 
dramatic Simfonia 
Schumann. Dar 
marelui Yehudi 
hin cuvintele 
menesc, gîndurile noastre 
devin mai limpezi. Aproape 
că nu se poate vorbi des
pre o parte sau o mișcare 
a unei lucrări, despre un 
compozitor sau altul. Totul 
se topește în cuvîntul MU
ZICA.

Roberto 
a gîndit 
IV-a de 
în fața 

Menu- 
se pri-

— Este limbajul copilăriei 
mele și cuvintele pe care le 
înveți prima dată le ții 
minte toată viața ; este su
fletul copilăriei mele. In 
același timp, prin el mă 
pot înțelege cu toată lumea 
care iubește muzica, ■ pe 
oricare meridian, fiind un 
limbaj foarte contemporan.

clasică are ma
rea capacitate de a exprima 
cu perfecțiune sufletul 
omului, gîndurile, ideile 
lui. Au existat civilizații 
majestuoase, să ne gîndim 
la cea greacă, de pildă, care 
au dispărut. Permanența 
clasicismului depinde de 
noi. O realitate poate dis
părea ; sînt imortale rezo
nanța ei, ecourile ei ; inter
pretarea ei poate rămîne 
mereu viabilă.

mîn cu gîndurile mele... 
Cum v-ara spus, în incinta 
Muzeului „Enescu" am avut 
plăcerea să cunosc și cîteva 
din tinerele talente ale ar
tei violonistice românești. 
I-am ascultat, am putut să 
discut cu ei, să schimbăm 
păreri în limita timpului. 
Repet, arta pedagogiei este 
dificilă Este deajuns însă 
în viața unui profesor să 
existe un singur mare ta
lent pe care el să-l for
meze, ca profesorul 
încredințat că nu a 
degeaba.

să fie 
trăit

de o-— Sinteți membru 
noare a numeroase festiva
luri internaționale muzica
le. In afară de Festivalul 
de la Bath, de „Gstaad" — 
Elveția, de cel pe care îl 
veți inaugura în septem
brie în Anglia — Festiva
lul „Windsor" — ați parti
cipat la toate manifestările 
europene de acest gen. 
Găsiți necesare astfel de 
sărbători muzicale ?

— Considerați 
sicismul — cu 
care o exprimă, 
zitatea lui — are o certă 
corespondentă în spiritul 
epocii noastre ?

— Gîndesc foarte mult la 
această problemă ; fără în
doială, preclasicismul își 
găsește multe, echivalențe 
în muzica nouă, în spiritul 
secolului nostru. Perfecțiu
nea formelor, conciziunea, 
rostul celui mai neînsem
nat semn muzical, echili- 

Mă întreb pînă unde 
aceste 

Iată o 
merită

— De la o
alta programul muzicianu
lui Menuhin diferă. Pre
supun multe ore de stu
diu. repetiții, înregistrări, 
concerte în toată lumea...

— Sînt și profesor. Arta 
de a dărui celor tineri me
seria mea este tot atît de 
dificilă ca și aceea â'inter
pretării. M-a preocupat și 
găsirea unui sistem care să 
faciliteze studiul șolfegiu- 
lui, ultimele caiete de . sol
fegiu fiind o adevărată pro
blemă.; sînt dificile nu nu
mai pentru voce, dar și pen
tru instrument. Am intro
dus metoda instruirii prin 
intermediul discului. Se în
vață fără profesor, .• elevul 
face dicteuri,. după disc, in
tonează corect după el. Ieri 
am fost la Muzeul „Eițescu". 
Trăiesc de fiecare dată 
cind trec prin locurile 
dragi lui Enescu clipe de 
intensă emoție. Este bucu
rie și amintire și durere ; 
toate îmi aparțin și atunci 
doresc să fiu solitar, să ră-

— In general sîntem foar
te ocupați. Timpul trece 
foarte repede. Festivalul — 
pentru mine înseamnă o- 
dihnă. Doar Enescu spunea 
că ne odihnim de muncă 
prin muncă. Acolo mă duc 
și ascult și cînt muzica pe 
care nu am ocazia în 
toate zilele. Poate dirijez 
o operă, poate trec la o par
titură camerală de muzi
că modernă... Festivalurile 
internaționale, pentru fie
care muzician înseamnă o 
școală. înveți de la colegul 
tău de breaslă, asculți mu
zică bună.

— Aveți principii bine 
definite care vă conduc în 
alcătuirea repertoriului ?

— Nu ; nu am idei rigide. 
Caut tot timpul pasionat 
muzică de calitate. Cînt tot. 
descifrez mult. Aleg, dar 
după ce am studiat, după ce 
am văzut despre ce este 
vorba ; nu mă opresc în 
nici un caz la copertă.

— Există fără îndoială o 
magie a muzicii perfecte...

— Da, este muzica lui 
Bach, Mozart, cea a luj-, 
Enescu, Bartok — iată ma-l 
gia în muzică,', iată' magia 
muzicii perfecte.' Nu se.poa
te schimba' nici o notă, .to
tul, este dăltuit în marmoră, 
fiecare; încrustație devine 
simbol.,'Cum transmiți însă 
mesajul acestui simbol pen
tru a se bucura- toată lumea 
de -.frumusețe, ? / De.- aici în
cepe, fără' a exista graniță 
între actul creator și cel 
interpretativ, misiunea in
terpretului, marea sa misi
une. Este menirea de a dez
vălui un ideal estetic, 
uman.

Smaranda OȚEANU

i
tv

MIHAI STOIAN
Inchiderea emisiunii de dimineață. , _______________________
economică. 18,05 — Limba spaniolă. Lecția 52 (reluare). 18,30 — Brățara 
de aur — emisiune pentru tineret. „Olimpiada tinerilor mecanizatori". 
19,00 — Telejurnalul de seară. — Buletinul meteorologic. 19,30 — Teleglob 
— emisiune de călătorii geografice : Veneția. 19,55 — Campionatul mon
dial de hochei pe gheață : U.R.S.S. — Cehoslovacia — In pauze : — 
Reflector — Artă plastică : „Prin expoziții" 22,15 — Mult e dulce șt fru
moasă — emisiune de limbă română • B. P. llașdeu — evocare de prof, 
univ. Cicerone Poghirc • Din goana condeiului. Prezintă Nicolae Mi- 
hăescu. Emisiune de conf. dr. Sorin Statl. 22,35 — Romanțe interpretate 
de Ioana Radu. 22,55 — Telejurnalul de noapte. 23,05 — închiderea emi
siunii.

părtate, în căutarea vieții 
și a unei alte umanități — 
este aceea de a ști cum 
este posibil, pe căile para
lele ale spiritului, în artă 
și literatură, să se ambițio
neze o categorică involuție. 
Căci cum am putea numi 
altfel decît involuție, acea 
postulare falimentară a ne
putinței limbajului mo
dern de a reînnoda comu
nicarea, altădată posibilă și 
fructuoasă, de la om la om ? 
Să fie oare reală această 
neputință ? Istoria culturii 
omenești dezminte însă în 
mod strălucit această au- 
tostigmatizare. O dezminte

tematică comună, atestă 
unitatea speciei noastre, 
indiferent de latitudine și 
longitudine. înseși litera
turile și artele naționale au 
un ritm evolutiv similar, 
de la formele primitive și 
rituale ale vieții colective, 
pînă la afirmațiile marilor 
opere individuale. în aces
tea însă și-au recunoscut 
uneori înșiși contempora
nii, alteori urmașii, pro
priile lor gînduri și sim
țuri, însușindu-și-le ca 
niște „cărți de căpătîi" sau 
în reproduceri grafice, spre 
a-și împodobi interiorul. 
Opera de artă și cartea li«

vicios, fără a-î găsi „cheia”, 
este de-a dreptul abuzivă. 
Literatura modernă pare 
a-și fi găsit impasul, prin 
acea rotire nesfîrșită în 
zonele tenebroase ale in
conștientului, ale căror în
tunecimi se complace să le 
amplifice prin prețiozita
tea limbajului. In timp ce 
psihiatrul de școală freu- 
distă se străduiește, ade
seori cu succes, să depis
teze natura inhibiției la pa- 
cienții săi și să-i „defuleze," 
redîndu-le echilibrul sufle
tesc și cu aceasta sănăta
tea, scriitorii și artiștii, 
mărturisiți sau nemărturi-

COMUNICAREA-CONDIȚIE
FUNDAMENTALA A ARTEI

prin capodopere ale arte
lor și literaturii, în care 
națiunile și-au recunoscut 
expresia spirituală cea mai 
înaltă și care prin genero
zitatea mesajului lor au 
trecut granițele și au de
venit bunuri comune ale 
întregii omeniri. Muzica și 
artele plastice au limbajul 
lor universal, cu condiția 
unui bogat conținut de sen
timente și de idei. Pe de 
altă parte, oricît ar fi de 
specifice limbile naționale 
și monumentele lor lite
rare, același conținut își 
păstrează prin traducere 
aproape integral prețul. Un 
tezaur folcloric universal, 
de basme și cîntece variind 
în forma lor, dai* foarte 
apropiate în esență, cu o

terară au năzuit totdeauna 
să devină bunuri comune, 
patrimoniu național. Răs- 
pîndirea lor universală și 
de lungă durată sînt un 
semn al receptivității fru
mosului și o dovadă ne
tăgăduită a comunicativi
tății mesajului literar și 
artistic.

A afirma că oamenii prin 
structura lor „adîncă" nu 
se pot înțelege între ei, 
este o manifestație de sno
bism și de falsă știință. 
Dacă există o „psihologie a 
adîncurilor", ea privește 
domeniul subconștientului 
care este, la rîndul lui, ex- 
plorabil. Pretenția unei a- 
numite literaturi, de a-î 
extinde limitele la infinit 
și de a se învîrti în cerc

siți de școala freudiană, 
manifestă parcă tendința 
contrarie, de a născoci 
ființe bolnave și de a le 
scormoni stările de pros
trație, de conștiință subli- 
minară, fără dorința pozi
tivă de a pune capăt sadi
cei lor investigații, într-un 
infern uman fără ieșire. 
Peste complicația inextri
cabilă a unor mecanisme 
psihice detracate se supra
pune limbajul căutat, 
ilogic, abscons, ermetic, de 
contorsiune a lexicului și 
a sintaxei, de siluire a 
limbii. Să fie acesta lim
bajul „profunziunii", core
lat „psihologiei adîncuri- 
lor“ ? Poate, în intenția 
scriitorilor care cred că 
singularizarea este forma

supremă a originalității I 
în acest fel însă, poezia 
care altădată era limbajul 
înaripat, al versurilor me
morabile, pe buzele tutu
ror, a devenit aproape 
complet ilizibilă, iar chiar 
acei ce, din snobism, pre
tind că o gustă, nu pot re
ține nimic din haoticul ei 
mesaj. Aș dori să se în
cerce un sondaj asupra căr
ții de căpătîi a omului mij
lociu, pe care cultura noa
stră socialistă l-a ridicat la 
o treaptă superioară de cu
noaștere și înțelegere a 
vieții, la o conștiință civică 
și patriotică înaltă. Ce 
poate alege acest om care 
după ce și-a dat contribu
ția de muncă la construc
ția unei lumi mai bune, ar 
dori să găsească în cartea 
literară un ceas de plă
cută destindere și de des
fătare artistică — un în
demn la încredere în viață 
și la bucuria de a trăi ? 
Dacă, întîmplător, ar cădea 
peste unele cărți recente 
de proză sau de versuri, el 
sau n-ar putea pătrunde 
dincolo de primele pagini, 
din pricina limbajului 
pidosnic, sau dacă ar reuși 
să perceapă cîte ceva, a- 
ceasta n-ar fi decît o doză 
masivă de crispare, de dez
gust de viată, de dezarma
re.

Cititorii din țara noas
tră, mai numeroși ca ori- 
cînd, dar iubitori de cărți 
substanțiale, limpezi și lu
minoase, pasionați de cla
sicii noștri și de aceia ai 
literaturii universale, ai 
cărților publicate de scrii
torii noștri de astăzi apar- 
ținînd tuturor generațiilor 
din anii noștri așteaptă 
desigur lucrări în buna tra
diție a moștenirii noastre 
literare: o literatură în rit
mul și de același nivel cu 
mărețele construcții 
socialismului.

ale

Ideea de a înfățișa marelui public 
figura unui haiduc din pragul epocii 
contemporane a istoriei noastre este 
capabilă nu numai să stîrnească un 
legitim interes, să provoace un expli
cabil succes de librărie, ci, mai ales, 
să determine neobișnuite reacții de 
ordin științific, ca și de ordin edu
cativ.

Haiducul este încă, pentru imensa 
majoritate a publicului nostru, figura 
legendară transmisă de balada popu
lară, de biografiile romanțate ale ca
lendarelor secolului XIX sau de în
cercările literare ale Bucurei Dum
bravă. Cercetarea științifică mai nouă 
a dat haiducului legitimitate istorică, 
situîndu-i figura într-un anumit timp 
istoric, în centrul luptelor de emanci
pare națională și socială a popoarelor 
din Europa de sud-est, din secolele 
XVII—XIX. Cartea...........
„Reabilitarea unui 
trează însă, pe 
6ază de documen
te peremptorii, că 
societatea româ
nească din preaj
ma primului răz
boi mondial cu
prindea stări de 
lucruri cn care 
idealurile, activi
tatea și succesele 
erau anacronice.

Fără îndoială, pentru a surprinde 
caracterul plauzibil al unui fenomen 
social, cititorul trebuie să facă un 
efort de înțelegere a cadrului în care 
s-a desfășurat viața aventuroasă a 
lui Pantelimon. Haiducul a luptat 
într-un stat modern, la 6—7 decenii 
de la constituirea lui Un stat mo
dern, în circumstanțele politice ale 
vechii Românii, nu însemna însă im
primarea unui ritm de dezvoltare 
egal în toate straturile vieții sociale : 
și dacă o clasă a fost în mod inten
ționat menținută într-o stare vegeta
tivă, în imposibilitate de a adopta 
ritmul vremii, închisă încă între zi
duri anistorice, aceasta a fost țără
nimea. Ne-o dovedesc 
simpatie pe care țăranii 
fată de domnitorul Cuza. 
conștiința colectivă drept 
țărănimii, unul din rarii 
stat români de altădată care s-au a- 
plecat asupra vieții dramatice din sa
tele noastre, cu hotărîrea de a în
drepta și de a salva. Ne-o dovedesc 
mișcările țărănești din 1888, răscoale
le generale din 1907. Ne-o dovedește 
faptul că aceste acte ale țărănimii au 
fost întotdeauna rezultatul depășirii 
unei limite a răbdării, gesturi sponta
ne de revărsare a disperării în reac
ții violente, înăbușite de autorități

lui Mihai Stoian 
haiduc** demons-

mai ales datorită faptului că ele se 
desfășurau fără a ține seama de con
dițiile politice concrete. De ce ne-ar 
surprinde atunci că. la numai cîțiva 
ani după răscoalele din 1907, idealul 
„dreptății făcute de unul singur**, în 
pofida normelor penale impuse de 
clasele exploatatoare, putea lumina 
activitatea unui Pantelimon 7 De ce 
ne-am mira că un om de curaj, cre
dincios aspirațiilor clasei sale, că
lăuzit de norme etice de la care nu 
s-a abătut, a crezut 
respectivă — că răzvrătirea lui 
un sens social, 
pentru aceasta

„Reabilitarea 
acest sens, pe . 
Metoda de lucru a autorului, faptul 
că între document și legendă a prefe
rat, de fiecare dată, să dea întîietate 
documentului, faptul că se menține 
la o descriere de

note de lector

unui haiduc nu

actele de 
le-au avut 
rămas în 
apărătorul 
oameni de

în perioada 
_ ‘ are 

că merită să-și riște 
viața ?
unui haiduc" este, în 
deplin convingătoare.

reporter a faptelor, 
rezistînd ispitei 
de a cădea în ro
mantism, sînt tot 
atîtea garanții 
pentru probitatea 
științifică a cărții 
sale.

La împrejurări
le obiective rela
tate se adaugă un 

i maximă importan- 
' .. J con-

față de faptele lui

element de 
ță: reacția opiniei publice 
temporane "
Pantelimon. Amintirea haiducilor de 
altădată nu dispăruse în România de 
la începutul secolului XX. Opinia pu
blică avea capacitatea de a distinge 
între actele de justiție și actele de 
banditism. Prin Pantelimon se ex
prima nemulțumirea sau disperarea 
unei întregi clase asuprite, iar con
temporanii săi au înțeles acest me
saj. Simpatia pe care i-au arătat-o 
haiducului cărturari înaintați, zia
riști de curaj ca N. D. Cocea, se în
scrie în favoarea caracterului pozi
tiv al acțiunilor haiducului.

Mihai Stoian scoate din negura le
gendei un personaj celebru în 
epocă, dîndu-i trăsături reale și 
convingătoare. Tineretul, în primul 
rînd, va citi ct» pasiune și va păstra 
sensul moral general ce se degajă 
din aceste pagini. Dar nu mai puțin 
însemnat este sensul științific al 
cărții, de care vor putea beneficia 
cercetările concrete de istorie mo
dernă și contemporană. Si merită 
să fie subliniat faptul că. fără a 
știrbi nimic din caracterul atractiv al 
reconstituirii sale, autorul a știut să 
respecte regulile publicării și inter
pretării documentelor istorice.

Virgil CĂNDEA
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TELEGRAME Plecarea delegației Cronica viața internațională

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat
BUCUREȘTI

Excelența,
Vă transmit felicitări cordiale cu ocazia realegerii dv. ca președinte 

al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.
Cu sinceritate,

RICHARD M. NIXON

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri
BUCUREȘTI 

Excelență,
Vă transmit felicitări cordiale cu ocazia realegerii dv. ca președinte 

al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.
Cu sinceritate,

RICHARD M. NIXON

si

în Editura politică 

a apărut: 

„Tineretului, despre 
progresul științific 

și tehnic 
contemporan"

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

29, 30 și 31 martie a.c. în țară : Vre
me în general umedă. Cerul va fl 
variabil, mai mult acoperit. Tempo
rar precipitații. Vînt potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 6 grade și plus 4 grade iar 
maximele între 2 și 12 grade. în 
București: Vreme relativ umedă, cu 
cerul variabil, mai mult acoperit, 
Temporar precipitații. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

de activiști ai P. C. 
din Cehoslovacia

Joi dimineața a părăsit Capitala, 
plecînd spre patrie, delegația de 
activiști ai Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, condusă de ing. An
ton Perkovici, membru al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, deputat în 
Adunarea Federală a R. S. Ceho
slovace, președintele Comitetului 
național raional Zilina, care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
făcut o vizită în schimb de expe
riență în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Aldea Militaru, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Nicolae Ionescu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față Karel Kurka, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Conferință de presă 
la Casa ziariștilor

în cadrul ciclului de întîlniri ale 
conducerii unor ministere și insti
tuții centrale cu reprezentanții pre
sei, inițiat de Uniunea ziariștilor, 
joi a avut loc, la Casa ziariștilor, 
o conferință de presă cu condu
cerea Ministerului învățămîntului. 
în prezența a numeroși redactori 
ai ziarelor centrale și locale, ai 
agenției de presă „Agerpres", Ra- 
dioteleviziunii și ai unor publi
cații de specialitate, acad. Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, a 
făcut o expunere asupra proble
melor actuale și de perspectivă ale 
învățămîntului din țara noastră, 
în lumina recentelor documente

adoptate de conducerea de partid 
și de stat în acest domeniu. Vorbi
torul s-a referit la situația în în- 
vățămîntul de cultură generală 
și îndeosebi la stadiul introducerii 
învățămîntului general și obliga
toriu de 10 ani, la diferite pro
bleme actuale specifice învăță
mîntului profesional șl tehnic ’ și 
învățămîntului superior.

La întrebările puse de ziariști au 
răspuns prof. Miron Constantines- 
cu și conf. univ. Traian Pop, ad- 
juncți ai ministrului învățămîntu
lui, și ing. Ștefan Sebeșan, director 
general în minister.

zilei CUBA

Volumul face parte din seria 
de lucrări care urmărește să 
sprijine masele largi de tineri 
în vederea îmbogățirii cunoștin
țelor lor științifice si tehnice, 
în lucrare sînt înmănuncheate, 
într-o formă larg accesibilă, 
materiale despre cele mai noi 
descoperiri științifice si tehni
ce contemporane si modul cum 
pot fi ele aplicate în prac
tică.

Volumul mai cuprinde o 
suită de biografii ale unor 
mari oameni de știință români 
îi străini si un mic dicționar 
de termeni tehnici si științi
fici.

320 naa. 7,50 lei.

SPORT
FOTBAL ÎN EUROPA

Ziua mondiala 
a teatrului 
t"

Tncepînd din 1962, la 27 martie se 
sărbătorește în țările lumii Ziua 
mondială a teatrului, prilej de tre
cere în revistă a succeselor înscrise 
de această artă milenară. Ziua mon
dială a teatrului din acest an a fost 
dedicată unei teme de mare actua
litate — „Teatrul și tineretul", temă 
propusă de Institutul internațional de 
teatru — I.T.I. ...............

Devenită tradițională, această zj a 
fost cinstită în țara noastră prin di
ferite manifestări. La sediul unor tea
tre și la case de cultură au avut loc 
întîlniri între tineri actori, regizori, 
pictori scenografi și tineri spectatori, 
în cadrul cărora s-au purtat discuții 
despre probleme legate de arta spec
tacolului, s-au formulat sugestii pen
tru o mai strînsă legătură între tea
tru și public. De pildă, la teatrul 
„Ion Creangă" din Capitală, realiza
torii spectacolului cu piesa „Poves
te neterminată" de Alecu Popovici 
au stat de vorbă cu tinerii specta
tori, răspunzînd întrebărilor lor pri
vind realizarea spectacolului. Teatre 
și institute de artă teatrală au dedi
cat reprezentațiile lor acestei sărbă
tori, uv.le dintre ele fiind însoțite 
de conferințe despre însemnătatea 
aniversării.

. Cu același prilej, la posturile de 
radio și televiziune au conferențiat 
personalități ale vieții noastre ar
tistice.

Comitetul național român pentru 
I.T.I. a făcut schimburi de mesaje 
cu alte comitete naționale.

SPANIA-ELVEȚIA 1-0
Un număr redus de spectatori, sub 

3 000, au urmărit pe stadionul „Mes- 
talla" din Valencia întîlnirea inter
națională amicală de fotbal dintre 
selecționatele Spaniei și Elveției. 
Victoria a revenit fotbaliștilor spa
nioli cu scorul de 1—0 (1—0).

In prima parte a jocului, cei care 
au atacat mai mult au fost jucătorii 
spanioli, dar apărarea oaspeților, 
din rîndul căreia a excelat portarul 
Prosperi, a jucat bine, anihilînd ma
joritatea acțiunilor gazdelor. In atac, 
elvețienii au menținut numai trei 
jucători : Jeandupeux, Muller și 
Brennal, care au lăsat o bună im
presie prin jocul lor tehnic. Unicul 
gol al partidei a fo3t înscris în mi
nutul 25 de atacantul central Bus- 
țillo, care la un corner a reluat min
gea cu capul în poarta formației el
vețiene.

în repriza a doua inițiativa a a- 
parținut tot gazdelor, dar atacurile 
Lor au fost dezorganizate, iar Pros
peri a apărat în continuare foarte 
bine.

Arbitrul francez Robert Lacoste a 
condus următoarele formații : Spa
nia : Sadurni, Torres, Gallego, Vida- 
gany, Zabalza, Guedes. Claramunt 
(Ufarte), Grosso, Bustillo. Velazquez. 
Rojo.

Elveția : Prosperi, Perroud, Baum- 
garner, Tacchella, Ramseier, Kuhn, 
Citherlet, Odermatt, Jeandupeux 
(Vuilleumier), Muller, Brennal (Kun- 
zli).

R.F.G. - ȚARA GALILOR 1-1
într-un meci internațional amical 

de fotbal desfășurat Ia Frankfurt pe 
Main,.reprezentativa R. F. a Germa
niei a terminat la egalitate : 1—1
(0—1) cu selecționata Țării Galilor. 
Scorul a fost deschis de oaspeți în 
minutul 34 prin Jones, gazdele ega- 
lînd în ultimul minut de ioc prin 
Miiller.

SELECȚIONATA DE FOTBAL A 
UNGARIEI a susținut un meci a- 
mical la Nantes în compania echipei 
locale F. C. Nantes. Fotbaliștii ma
ghiari au desfășurat un joc bun, ob- 
ținînd victoria cu scorul de 3—0 
(2—0). Acest meci s-a disputat în 
prezența a peste 30 000 de specta
tori, pe noul stadion „Marcel Sau- 
pin“, care a fost inaugurat cu acest 
prilej. Cele trei puncte au fost rea
lizate de Bene (23’), Duriai (38’ și 
58’).

LA GLASGOW s-au întîlnit selec
ționatele ligilor din Scoția și Anglia. 
Fotbaliștii englezi au obținut victo
ria cu scorul de 3—1 (1—1), prin 
punctele marcate de Casper (44’), 
Ball (54’) și Tambling (82’). Gazdele 
au deschis scorul în minutul 5 prin 
Walace. Cel mai bun jucător de pe 
teren a fost Ball. In repriza a doua 
Murdoch (Scoția) a ratat o lovitură 
de la 11 m.

Polihroniade, 
două victorii consecutive /
După o zi rezervată partidelor în

trerupte, turneul internațional de 
șah de la Belgrad a continuat cu 
runda a 14-a. Maestra româncă 
Elisabeta Polihroniade (cu piesele 
negre) a învins-o în 50 de mutări 
pe jucătoarea braziliană Cardoso. în 
partida întreruptă din runda a 12-a, 
Elisabeta Polihroniade a cîștigat la 
maghiara Bilek.

în clasament conduce Nana Alek- 
sandria cu 11 puncte, urmată de Ra
ția Iovanovici (Iugoslavia) — 10
puncte (1), Polihroniade (România) 
— 10 puncte, Malipetrova (Ceho
slovacia) — 9,5 puncte, Liliak (Iu
goslavia) — 7,5 puncte (1), Zatulov- 
skaia (U.R.S.S.), Belamarici (Iugosla
via), Vreeken (Olanda) — 7,5 puncte 
etc.

IN ORAȘUL BRESCIA s-au întîl
nit echipele de tineret ale Italiei și 
Irlandei de Nord la fotbal. Gazdele 
âu obținut victoria cu scorul de 2—1 
(1—1). La 16 aprilie, Ia Udine, echipa 
de tineret a Italiei va întîlni pe cea 
a României.

Turneul final 
al campionatului 

masculin de baschet
în sala Floreasca din Capitală în

cep astăzi întrecerile turneului final 
al campionatului republican masculin 
de baschet, la care participă echipele 
bucureștene Dinamo, Steaua. Poli
tehnica și Rapid. Primul joc se va 
disputa la ora 17,30 între formațiile 
Steaua și Rapid. în continuare vor 
evolua echipele Dinamo și Politeh
nica.

CAMPIONII DE BOX
Al ITALIEI

In localitatea Castelfranco Veneto 
s-au disputat finalele campionatelor 
de box ale Italiei, criteriu de alcă
tuire a echipei reprezentative în ve
derea campionatelor europene de la 
București. O impresie excelentă a 
lăsat Bentini (mijlocie-mică), care l-a 
învins la puncte pe Facchetti. Din
tre învingători o frumoasă compor
tare au mai avut Curcetti (semi- 
muscă) și „greul" Zanatta. Iată re
zultatele înregistrate în ordinea ce
lor 11 categorii de greutate: Curcetti 
b. p. Boi ; Grasso b. p. Camera ; Mi
lazzo b. p. Onori ; Morbidelli b. p. 
Carrino ; Querro b. p. Bergamasco ; 
Ganmella b. p. Molinari ; Riga b. p. 
Garofalo ; Bentini b. p. Facchetti ; 
Marzio b. p. Cipriani; Facchinetti 
b. ko. Adinolfi; Zanatta b. p. Mar
tini.

Delegația Consiliului municipal 
Stockholm, condusă de Eva Re- 
mens, președinta consiliului, care 
se află în țara noastră la invitația 
Comitetului Executiv al Consiliu
lui popular al municipiului Bucu
rești, a vizitat în cursul dimineții 
de joi Fabrica de confecții și tri
cotaje București și obiective so- 
cial-culturale din Capitală.

La amiază, Cari Rappe, ambasa
dorul Suediei la București, a oferit 
un dejun.

*

Joi dimineața a plecat la New 
York prof. Irimie Staicu, membru 
corespondent al Academiei, direc
torul general al Institutului cen
tral de cercetări agricole, pentru 
a participa la cea de-a Xl-a se
siune a Comitetului consultativ 
pentru aplicarea științei și tehno
logiei la dezvoltare, de pe lîngă 
Consiliul economic și social al
O. N.U.

★

Baletul național din Cuba, con
dus de profesorul și coregraful 
Fernando Alonso și de renumita 
balerină Alicia Alonso, care a pre
zentat spectacole la București și 
Constanța, a părăsit joi Capitala.

★

In prima decadă a lunii viitoare, 
Societatea de științe biologice va 
organiza, la București, consfătui
rea metodico-didactică pe tema 
„Predarea biologiei în șfcoală în 
lumina noilor cercetări".

Programul ei — alcătuit de so
cietate în colaborare cu Facultatea 
de biologie a Universității din 
București și inspectoratul școlar 
al municipiului — prevede confe
rințe prezentate de cunoscuții 
.biologi acad. N. Sălăgeanu, prof, 
dr. docent N. Botnariuc, prof. dr.
P. Raicu, precum și demonstrații 
practice de botanică, zoologie, fi
ziologie vegetală, fiziologie ani
mală și genetică. Consfătuirea ur
mărește să contribuie la ridicarea 
nivelului științific al profesorilor 
și la informarea lor • cu noutățile 
în domeniul disciplinei de specia
litate.

•Ar

In sala Teatrului de stat din 
Bacău au început lucrările primei 
sesiuni de comunicări științifice pe 
temelie, muncii- pionierești, orga
nizata de Consiliul județean al or
ganizației pionierilor Bacău, în co
laborare cu Institutul de științe 
pedagogice București.

La sesiune participă Virgil Ra- 
dulian, președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionieri
lor, adjunct al ministrului învăță
mîntului. Iau parte cadre didacti
ce, cercetători științifici, președinți 
ai consiliilor județene ale organi
zațiilor pionierești, specialiști în 
domeniul muncii educative, acti
viști.

In cadrul sesiunii vor fi prezen
tate referate și comunicări pe teme 
privind cerințele fundamentale în 
organizarea activităților pionie
rești în etapa actuală, specificul 
activității pionierești și altele.

(Agerpres)

Lucrările Adunării naționale 
a Forumului 

pentru ordinea interioară
HAVANA 27. — Corespondentul 

Agerpres V. Stamate transmite : Pre
ședintele Cubei, dr. Osvaldo Dorticos, 
a inaugurat la Havana lucrările Adu
nării Naționale a Forumului pentru 
ordinea interioară. La lucrări participă 
conducători de partid și de stat, re
prezentanți ai ministerelor de interne, 
justiție și educație, ai organizațiilor de 
masă și obștești.

In dezbaterea forumului figurează 
o serie de teme, printre care apăra

rea avutului obștesc și al cetățenilor, 
respectarea normelor de circulație pe 
drumurile publice, întărirea vigilenței 
contra infractorilor, combaterea dras
tică a delincvenței, lărgirea competen
ței tribunalelor revoluționare, măsuri 
de ocrotire a .minorilor. în cuvîntul 
său, președintele Dorticos a subliniat 
importanța sprijinului pe care toate 
instituțiile politice și de masă trebuie 
să-l acorde în aplicarea și respectarea 
normelor de ordine interioară.

Intervențiile unor reprezentanți 
ai țârii noastre în organisme internaționale

NEW YORK 27 (Agerpres). — Sub
comitetul tehnic și științific al Comi
tetului O.N.U. pentru folosirea în 
scopuri pașnice a spațiului extra- 
atmosferic își continuă lucrările.

Luînd cuvîntul, șefui delegației ro
mâne, prof. dr. Alexandru Spătaru, 
a. prezentat o propunere în legătură 
cu extinderea aplicațiilor tehnicilor 
spațiale la țările în curs de dezvol
tare. In esență, delegația României 
a propus ca în cadrul sesiunilor 
subcomitetului să fie dezbătute as
pectele tehnico-științifice pe care le 
ridică aplicarea tehnicilor spațiale 
în țările în curs de dezvoltare în 
vederea găsirii celor mai economice 
și rapide căi de realizare a lor. Pro
punerea română împreună cu cele 
făcute de Franța și Regatul Unit 
au făcut obiectul unei rezoluții co
mune, la care s-au raliat ulterior- și 
delegațiile Italiei, R.A.U., Maroc și 
S.U.A., care a fost acceptată de sub

comitet în dimineața zilei de 26 mar
tie a.c.

ROMA 27. — Corespondentul A- 
gerpres N. Puicea transmite : La 
sediul Organizației Națiunilor Unite 
pentru alimentație și agricultură 
(F.A.O.) și-a început lucrările Co
mitetul tehnic ad-hoc al F.A.O. pen
tru economia forestieră. Cu acest 
prilej vor fi dezbătute proiectul de 
program și bugetul De perioada 
1970—1971.

Luînd cuvîntul în cadrul discuții
lor privind organizarea activității 
viitoare a F.A.O. în domeniul fores
tier, șeful delegației române la ac
tualele lucrări, ing. Filip Tomules- 
cu, a făcut propuneri pentru restruc
turarea programului- F.A.O. și o mai 
justă proporționare a programului și 
activității sale, în scopul sporirii 
eficacității acestei organizații

TINEREI INDUSTRII
PETROLIERE ALGERIENE

există

de te- 
eveni- 
silueta C. BENGA

Alger, martie 1969.

PROGRESE ALE

In nomenclatorul petrolier al- 
oerian a apărut zilele trecute 
un nou nume — Hassi Kes
kessa. Este o localitate pier
dută printre dunele Marelui 
Erg oriental. Pină nu de mult 
oamenii abia se încumetau să 
se aventureze pe aceste melea
guri. Cu cîtva timp în urmă, o 
echipă de sondori a ponosit la 
Hassi Keskessa și a început să 
foreze. Rezultatul: la 2 700 
metri s-a descoperit un zăcă- 
mînt de țiței care a început să 

' pompeze la suprafață, prin pre
siune proprie, un . torent de 
„aur negru". Deocamdată debi
tul sondei este de 15 metri cubi 
de țiței pe oră. Specialiștii esti
mează că debitul va crește o 
data cu atingerea adîncimii 
proiectate, de 3 700 metri.

Ceea ce se subliniază în mod 
deosebit în comentariile presei 
algeriene e faptul că această 
sondă este în întregime pro
prietatea statului, fiind prima 
sondă a societății algeriene de 
hidrocarburi — „Sonatrach". La 
Alger se scoate în evidență fap
tul că acest succes al tinerei 
industrii petroliere algeriene 
este cu atît mai mare, cu cît 
societățile străine care colabo
rează cu statul algerian la ex
ploatarea zăcămintelor petro
liere susțineau că în perime
trul Hassi Keskessa nu 
petrol.

Din emisiunea postului 
leviziune, care anunța 
mentul. am recunoscut 
zveltă a instalației de foraj de

tipul - „3 DII—250" ce poartă 
marca'uzinei „1. Mai" din Plo
iești,•livrată în cadrul acordului 
de colaborare economică româ- 
no-algerian. Ea .este mînuită de 
tehnicieni* români și algerieni.

După, cum se știe. în Algeria 
sînt '.în fcurs de exploatare cî
teva ■ instalații de foraj de fa
bricație românească. în afară 
de sonda de la Hassi Keskessa, 
o instalație și-a terminat pro
gramul la Erg-Djouad și ur
mează să fie montată la Guella, 
la 20 km de Ourgla; o alta 
funcționează la El Larich Tah- 
tania, în timp ce o a treia in
stalație forează la Hassi Mokta. 
Zilele trecute, în portul Alger 
a fost descărcată o nouă aseme
nea instalație. Recent, inginerii 
români au predat conducerii 
„Sonatrach" _ un amplu studiu 
geologic privind prospectările 
de hidrocarburi — primul stu
diu de acest fel efectuat în în
tregime sub auspiciile „Sona
trach".

în afara operațiunilor de 
prospectare și exploatare, spe
cialiștii români contribuie la 
pregătirea de cadre algeriene. 
In curînd vor începe cursurile 
unei școli de calificare pentru 
mecanici de sondă, maiștri son
dori. laboranti etc. Ei vor de
veni veste cîțiva ani specialiștii 
care vor trebui să mînuiască u- 
tilaje complexe, contribuind ast
fel la consolidarea tinerei in
dustrii petroliere a Algeriei.
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După cum se știe, Administrația 
Asigurărilor de Stat practică o 
gamă variată de asigurări de bu
nuri, atît pe plan intern cît și pe 
plan extern, și efectuează o va
rietate de schimburi de reasigu
rare — cedări și primiri — cu 
organizații similare din străină
tate.

Asigurarea, măsură de preve
dere răspîndită pe toate meridia
nele globului, și schimburile efec
tuate pe această bază cu organi
zațiile din străinătate — reasigu
rările — au marcat o creștere 
simțitoare și în activitatea Admi
nistrației Asigurărilor de Stat, 
înscriindu-se pe linia lărgirii con
tinue a relațiilor economice ex
terne ale României socialiste. Pe 
această temă am avut o convor
bire cu tovarășul Ștefan Popovici, 
directorul general al Administra
ției Asigurărilor de Stat, care 
ne-a furnizat cîteva amănunte.

— Vă rugăm să ne spuneți 
ce asigurări externe practică, 
în prezent, organizația româ
nească de asigurări1

— Formele de asigurări com
plexe pe care ADAS le pune la 
dispoziția întreprinderilor de co
merț exterior, a altor întreprin
deri românești, precum și firme
lor din străinătate, țin pasul cu 
dezvoltarea economiei noastre. 
Ele privesc mărfurile care 1'ac o- 
blectul comerțului exterior — de 
import și de export — pe perioa
da transportului maritim, fluvial, 
terestru și aerian ; navele comer
ciale maritime — pentru cazurile 
de avariere, distrugere sau pier
dere a corpului lor și pentru ca
zurile de răspundere a organiza
țiilor de transport față de terți, 
rezultînd din folosirea navelor ; 
avioanele comerciale — pentru 
cazurile de avariere și de pierdere 
a corpului lor, cît și pentru cele 
de răspundere a organizațiilor de 
transport față de pasageri — pen
tru pasageri și bagaje — și față

de terți, rezultînd din folosirea a- 
vioanelor ; construcțiile, instala
țiile — în cazul construcțiilor 
efectuate de întreprinderi româ
nești în străinătate sau de firme 
străine la noi în țară ; bunurile 
proprietatea statului -nostru aflate 
în străinătate ; creditele pentru 
export.

Organismul de lucru corespun
zător funcționează în cadrul unei 
direcții generale a Administrației

nată au adus-o și condițiile de 
asigurare favorabile și atractive 
oferite de ADAS, la nivelul 
exigențelor internaționale. In 
prezent, întreaga flotă de nave 
maritime și de avioane comer
ciale, cit și cea mai mare parte 
a mărfurilor de import-export 
sînt asigurate la ADAS. Este 
semnificativ, în această privință, 
faptul că ADAS are asumate 
răspunderi — adică sume asigu

reasigurare cu peste 500 de so
cietăți de asigurări și reasigurări 
din întreaga lume. ADAS înde
plinește funcția de reprezentant 
și mandatar pentru circa 300 de 
societăți de asigurare din străi
nătate. De remarcat e faptul că 
ADAS e membră, din anul 1965, 
a Uniunii internaționale a asigu
rărilor maritime cu sediul la Zu
rich. De curînd, ADAS a devenit 
membră și a Uniunii internațio-

Asigurările externe
în sistemul ADAS

I

tov. Ștefan POPOVICI
director general al Administrației Asigurărilor de Stat

Interviu cu

iss?

Asigurărilor de Stat. Este vorba 
de direcția asigurărilor externe.

— Din cele arătate rezultă 
că ADAS oferă întreprinderi
lor românești și străine mul
tiple posibilități de a încheia 
asigurări corespunzătoare inte
reselor lor.

— Bineînțeles. In acest sens, 
cîteva date sînt edificatoare. Vo
lumul activității în asigurările 
externe a crescut neîncetat, de la 
un an la altul, ca urmare a dez
voltării comerțului exterior, a ca
pacității de transport a flotei co
merciale maritime și a transpor
turilor aviatice etc. La această 
dezvoltare, o contribuție însem-

rate în orice moment — de peste 
6 miliarde lei valută. Desigur, 
rulajul acestor răspunderi în timp 
de un an este cu mult mai mare. 

Organizația noastră efectuează 
operațiuni de reasigurare și este 
„comisar de avarie", adică repre
zentant și mandatar al societăți
lor de asigurare din străinătate.

— Dezvoltarea activității de 
asigurare a presupus, fără în
doială, stabilirea unor relații 
permanente între ADAS și alte 
societăți de asigurare, precum 
și aderarea la unele asociații 
internaționale.

— Nici nu se putea altfel. în
treținem, în prezent, raporturi de

nale a asigurătorilor de aviație, 
cu sediul la Londra. ADAS face 
parte și din consiliul Birourilor 
asigurătorilor de autovehicule — 
sistemul internațional „Cartea 
verde" — în baza căruia se re
zolvă problemele legate de aco
perirea daunelor cauzate de auto
vehiculele străine care circulă pe . 
teritoriile altor țări. Fără îndo
ială, aceste legături contribuie la 
dezvoltarea relațiilor de asigurare 
cu alte instituții și societăți, la 
creșterea prestigiului instituției 
românești de asigurare pe pian 
internațional, la dezvoltarea 
schimburilor economice interna
ționale ale țării noastre. Totodată,

Administrația Asigurărilor de 
Stat poate aduce, pe căile ei spe
cifice, o contribuție proprie la 
dezvoltarea relațiilor internațio
nale și a practicii de asigurare.

— Am dori ca, în înche
iere, să ne faceți cunoscute cî
teva dintre cifrele concrete 
care reflectă dezvoltarea unora 
dintre asigurările externe pe 
care le practică ADAS.

— La asigurările mărfurilor de 
import-export pe timpul trans
porturilor maritime, volumul pri
melor încasate a fost, în 1968, de 
peste 3 ori mai mare decît în 
anul 1960. La asigurările navelor 
maritime, volumul primelor înca
sate a fost de circa 10 ori mai 
mare. Creșteri importante - s-au 
obținut și la asigurările de avia
ție. De subliniat că aceste creșteri 
de volum de prime s-au obținut 
în condițiile unei reduceri medii 
de peste 50 la sută a cotelor de 
prime aplicate diferitelor feluri 
de asigurări. Bilanțul asigurărilor 
navelor maritime și al asigurări
lor de aviație a fost favorabil, ca 
urmare a faptului că numărul 
daunelor s-a menținut, în gene
ral, redus, fiind apreciat ca exce
lent pe întreaga piață internațio
nală de reasigurări. Demn de 
consemnat este și faptul că, în 
relațiile de afaceri ale Adminis
trației Asigurărilor de Stat, pri
mirile în reasigurare de pe dife
rite piețe externe.au marcat o 
creștere de peste 11 ori față de 
anul 1960.

Asigurările externe, practicate 
de ADAS, răspund unor multiple 
necesități ale economiei noastre 
naționale, ale relațiilor de colabo
rare cu alte' state, pe baza prin
cipiilor egalității în drepturi și 
avantajului reciproc, principii de 
bază ale politicii externe a țării 
noastre.

Convorbire consemnată de 
Aurel CRIȘAN
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(Corespondență de la C. Ale- 
xandroaie). — Tribunalul federal 
din Philadelphia. Pe banca acu
zaților au luat loc reprezentanții 
giganticei firme producătoare de 
medicamente „Richardson — 
Merrell Inc.". Pe banca rezervată 
părții civile, micuțul infirm Tho
mas David, în vîrstă de 8 ani, 
încadrat de tatăl și mama sa. 
Se citesc capetele de acuzare. In 
rîndurile numeroasei asistențe 
produc o vie impresie cuvintele 
avocatului : „Micuțul schilod Da
vid îl acuză pe gigantul „Ri
chardson — Merrell Incorpora
tion". Privirile se îndreaptă auto
mat spre victimă. Copilul nu are 
mîini, din umeri îi ies două cio
turi. Pare perfect conștient unde 
se află, știe că este una din miile 
de victime ale „thalidomidei", 
medicamentul de tristă faimă 
care a făcut victime în 48 de 
țări ale lumii.

Potrivit datelor anunțate la 
proces, în actul de acuzare, „Ri
chardson — Merrell Inc." a dis
tribuit la 1168 doctori în întrea
ga țară peste 2 500 000 tablete de 
„thalidomidă" pentru uz experi
mental. Din declarațiile medici
lor reiese că s-a administrat „tha- 
Iidomidă" la peste 20 000 de oa
meni, dintre care 624 femei în
sărcinate. Numărul copiilor năs- 
cuți cu malformații fizice nu este 
cunoscut încă, dar se speră că 
acest proces va avea ca efect 
dezvăluirea tuturor cazurilor exis
tente.

Compania citată este acuzată 
de a fi distribuit tablete fără a 
fi terminat experiențele pe ani
male. Deși încă din 1961 se a- 
flase că în R. F. a Germaniei, 
Anglia, Canada, Japonia, Suedia 
și în alte țări „thalidomida" a 
schilodit mii de copii, abia la 
mijlocul anului 1962 a fost retra
să din stocurile cabinetelor me
dicale din S.U.A. și numai da
torită intervenției ferme a docto
rului Frances Kelsey, pe atunci 
profesor farmacolog în Adminis
trația pentru medicamente și a- 
limente.

încă din prima zi, procesul din 
Philadelphia s-a bucurat de o 
largă publicitate, amenințînd cu 
repercusiuni grave numele și 
prestigiul firmei amintite. Presa 
face comparații între acest pro
ces și cel în curs de desfășurare 
la Bonn, intentat de guvernul 
vest-german firmei „Chemia 
Grunenthal", deținătoare a paten
tului „thalidomidei".

Dar iată și deznodămîntul pro
cesului din Philadelphia. Gigan
tul „Richardson — Merrell Inc.“ 
a hotărît să cedeze și să accepte 
să-i plătească micuțului David 
toate compensațiile financiare 
pretinse. Astfel, dosarul s-a cla
sat. Dar este greu de presupus 
că de acum compania nu va mai 
reveni pe banca acuzaților. Și 
oricum, există daune care nu pot 
fi compensate...

externe.au
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SUEDIA ÎN PAKISTAN:

Demonstrație la Lima în sprijinul guvernului peruvian, care se opune presiunilor exercitate 
de S.U.A. ca urmare a naționalizării campaniei nord-americane „International Petroleum Com

pany'

© „S.U.A. TREBUIE SA INCEAPA CONVORBIRI DIRECTE 
CU F.N.E." — DECLARA TRAN BUU KIETI

A zecea ședință o 
conferinței cvadripartite 
în problema vietname
ză nu s-a deosebit de 
cele din ultimele săptă- 
mîni. Făcînd un bilanț 
al celor două luni de 
discuții, șeful delega
ției Frontului Național 
de Eliberare din Viet
namul de sud, Tran Buu 
Kiem. a cărui de
clarație a fost aș
teptată cu mult inte
res, a acuzat S-U.A. și 
administrația de la 
Saigon pentru faptul că 
acestea continuă să ri
dice obstacole în calea 
conferinței, în pofida 
declarațiilor lor „de 
bunăvoință". Citind nu
meroase fapte și cifre, 
el a denunțat intensifi
carea războiului de a- 
gresiune al S.U.A. în 
.Vietnamul. de sud.. Si- 
tuîndu-se pe o poziție 
obstrucționistă la con
ferința de la Paris, a 
spus Kiem, Washingto
nul declară în schimb 
că problema vietnameză 
poate fi reglementată 
numai prin „contacte 
private". Menționînd în 
această ordine de idei 
propunerea din 25 mar
tie a președintelui ad
ministrației de la Sai
gon. Thieu, care a ce
rut îi el „întîlniri se
crete" cu F.N.E., pre
cum și declarațiile a- 
cestuia prin care se 
opune retragerii trupe
lor americane din Viet
namul de sud și formă
rii unui guvern de pace, 
Kiem a declarat: „Nu e 
vorba aici de un lucru

serios, d numai de o 
manevră pentru a ca
mufla politica de inten
sificare a războiului din 
Vietnamul de sud și 
spre a face față protes
telor păturilor largi ale 
opiniei publice ameri
cane și mondiale care 
condamnă intensificarea 

S.U.A. a 
„Dacă 

real
mente să reglementeze

de către 
războiului". 
S.U.A. vor

CORESPONDENTA 
DE LA

AL. GHEORGHIU

problema sud-vietname- 
ză — a spus reprezen
tantul F.N.E. — ele tre
buie să înceapă convor
biri directe cu F.N.E., 
organizatorul și condu
cătorul luptei populației 
sud-vietnameze".

După cum remarcă 
unii observatori, poziția 
șefului delegației F.N.E. 
exprimă faptul că 
Frontul vede în plănui 
american, care a j}in- 
șpirat propunerea lui 
T'riieu. o tentativă de 
perpetuare a regimu
lui actual de la Sal
oon.

Șeful delegației F.N.E. 
a cerut S.U.A. ca, în 
vederea rezolvării jus
te a problemei sud- 
vietnameze, să renunțe 
la scopurile lor de agre-

siune în Vietnamul de 
sud și la menținerea 
administrației de la Sai
gon, reamintind în acest 
sens programul în cinci 
puncte al Frontului 
pentru o soluție 
politică a conflictului. 
Problema crucială, a 
precizat el, este retra
gerea necondiționată a 
tuturor trupelor S.U.A. 
din Vietnamul de sud 
pentru ca poporul 
din Vietnamul de sud 
să fie-lăsat să-și rezol
ve singur problemele 
sale.

Reprezentantul S.U.A. 
la conferință. Cabot 
Lodge, la fel ca și șeful 
delegației administrației 
de la Saigon, Lam, oco
lind mai departe discu
tarea problemei funda
mentale — încetarea a- 
gresiunii americane și 
retragerea trupelor 
S.U.A. — a reamintit 
propunerile sale ante
rioare privind restabili
rea zonei demilitari
zate si alte propuneri 
respinse anterior 
reprezentanții R. 
Vietnam și F.N.E.

A luat apoi cuvîntul 
Xuan Thuy, șeful dele
gației R D. Vietnam, 
care a reafirmat poziția 
guvernului R. D. Viet
nam asupra soluționă
rii problemei vietna
meze. O dată mai 
mult, a spus el, noi 
facem apel la guver
nanții actuali ai S.U.A. 
să adopte o poziție rea
listă.

CARACAS 27 (Agerpres). 
Președintele Venezuelei, Rafael 
Caldera, a semnat miercuri un de
cret prin care Partidul Comunist 
din Venezuela poate activa din nou 
în mod legal. P. C. din Venezuela 
fusese interzis de fostul președinte, 
Romulo Betancourt, înaintea ale
gerilor generale din anul 1963.

Precizări in parlament
privind politica

de 
D.

TEL AVIV. — Avioane israeliene 
au atacat miercuri o tabără a grupu
rilor palestiniene situată în regiunea 
iordaniană Assal, a anunțat un pur
tător de cuvînt al armatei din Israel.

★
AMMAN. — Avioane israeliene au 

bombardat un sat iordanian din re
giunea Ain Alzir, a anunțat un pur
tător de cuvînt al armatei iordaniene. 
în urma bombardamentului. 18 per
soane au fost ucise și 25 rănite.

In legătură cu aceasta, Iordania a

PRAGA 27. — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite : Ion Obradovici, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Praga, a fost primit miercuri, la 
cererea sa, de către președintele 
guvernului R. S. Cehoslovace, Ol- 
drich Cernik. Au fost discutate 
probleme de interes comun. întîl- 
nirea s-a desfășurat într-o atmo
sferă caldă, tovărășească.

SITUAȚIA IN CURS
DE NORMALIZARE

ANGUILLA DUPĂ
DEBARCAREA

BERETELOR ROȘIIV»

Congresmeni americani
cer încetarea agresiunii

S. U. A. în Vietnam
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

în Camera Reprezentanților a Con
gresului american a avut loc miercuri 
o nouă dezbatere cu privire la poli
tica S.U.A. în Vietnam. Potrivit agen
ției Associated Press, în cursul aces
tei dezbateri, care a durat mai mult 
de două ore, peste 20 de congresmeni 
s-au pronunțat pentru „dezescalada- 
rea" războiului din Vietnam. Ei s-au 
alăturat cererii formulate de Hugh

«

Premierul britanic, Harold Wilson, a 
sosit joi la Lagos, capitala Nigeriei, 
unde întreprinde o vizită oficială de 
cinci zile. După cum anunță agenția 
France Presse, în vederea acestei vi
zite guvernul federal nigerian a luat 
măsuri severe de securitate. Premie
rul britanic a fost însoțit de la aero
portul Ijeka, situat la 25 de km de 
Lagos, pînă la reședința sa de care 
blindate.

La Londra se subliniază că vizita 
premierului Wilson a fost determi
nată de presiunile exercitate de opi
nia publică și de unii membri ai 
parlamentului care cer o schimbare 
a politicii britanice față de Nigeria.

într-un interviu acordat înainte de 
plecarea spre Lagos, premierul bri
tanic a declarat că războiul din Ni
geria constituie „un subiect de neli
niște pentru întreaga lume" și că el 
nu se așteaptă la rezultate spectacu
loase de pe urma acestei vizite. A- 
bordînd problema' unei posibile în- 
tîlniri cu liderul biafrez Ojukwu el a 
ținut să precizeze că dacă generalul 
Gowon și Ojukwu vor considera 
utilă o astfel de întîlnire el va fi 
foarte mulțumit ca ea să aibă loc, 
dar vizita sa nu are caracterul unei 
medieri între cei doi. Wilson a pre
cizat că rezolvarea conflictului nige
rian trebuie să se facă de către afri
cani, arătînd că el este partizanul 
federației nigeriene în cadrul căreia 
„minoritățile să aibă dreptul să-și 
spună liber cuvîntul". El a relevat 
că Marea Britanie va continua să 
furnizeze arme pe o scară limitată 
guvernului federal.

Agențiile de presă reamintesc că în 
rada portului Lagos a ancorat 
miercuri crucișătorul britanic „Fear
less", una din cele mai moderne nave 
de război britanice, care va servi 
atît ca centru de comunicații cu 
Londra, cît și pentru o eventuală în- 
tUnire cu colonelul Ojukwu. De alt
fel, într-un interviu al acestuia, acor
dat unui post de radio vest-german 
se arată : „sperăm sincer ca premie
rul Wilson să înțeleagă bă acest 
război nu servește intereselor nimă
nui și că o soluție negociată la masa 
tratativelor 
cu cît mai 
bine".

Carey, democrat din partea statului 
New York, de a înceta toate bom
bardamentele și ostilitățile- militare 
din Vietnamul de sud. „Ziua numă
rării victimelor, a spus Carey, tre
buie să ia sfîrșit". în cursul aceleiași 
dezbateri, William Ryan a prezentat 
un program în care se cere ca 
Congresul să refuze orice noi alocații 
destinate continuării războiului din 
Vietnam și să facă cunoscut admi
nistrației că „trebuie să se pună ca
păt războiului", iar Statele Unite să 
procedeze la retragerea imediată a 
100 000 de militari din corpul expedi- 
ționar din Vietnamul de sud. In 
timpul dezbaterii, pe băncile rezer
vate publicului se aflau aproximativ 
1 000 de femei care participaseră an
terior la o demonstrație de protest 
în fața Casei Albe, cerînd încetarea 
războiului dus de S.U.A. în Vietnam. 
Intervențiile congresmenilor care 
s-au pronunțat pentru „dezescalada- 
rea" în Vietnam au fost primite de 
public cu vii aplauze.

BASSETERRE 27 (Agerpres). 
Știri sosite 
unităti ale 
au invadat 
na trecută 
Pe de altă ____  .
tanice anunță că în locul „berete
lor roșii" vor fi trimiși „specialiști", 
care vor lucra la anumite proiecte 
publice de pe această insulă (este 
vorba de construirea unei centrale 
electrice si a unei autostrăzi). Pri
mul lot de „specialiști", aproxima
tiv 70 de persoane, urmează să so
sească săptămîna viitoare. Suporte
rii fostului lider al Consiliului local. 
Ronald Webster, continuă să con
teste autoritatea comisarului brita
nic Tony Lee, instalat cu forța 
drept administrator al insulei. „Lee 
trebuie să plece, noi nu-1 vom ac
cepta sub nici o condiție", a de
clarat la o întrunire Wallace Rey, 
membru al guvernului local înlă
turat.

Miercuri. Ronald Webster, aflat la 
New York, a declarat la posturile 
de televiziune americane că s-a în- 
tîlnit cu reprezentantul Marii Bri
tanii la O.N.U.. lordul 
care a discutat situația 
intervenție. Webster a 
nou pretextul britanic 
insulă s-ar fi aflat sub 
nul „grup de gangsteri' 
clarat că speră să se ajungă la o 
soluție fără a se răspunde cu vio
lentă la violentă. întrucît marea 
majoritate a celor 6 000 de locuitori 
ai insulei îl sprijină în conflictul 
cu guvernul britanic.

cădin Anguilla anunță 
forțelor britanice care 
această insulă săptămî- 
au început retragerea, 
parte, oficialitățile bri-

Caradon, cu 
creată dună 
respins din 
că această 

controlul u- 
1“ si a de-

cerut convocarea urgentă a Consiliu
lui de Securitate.

★
NEW YORK. — Consiliul de 

Securitate al Organizației Națiu
nilor Unite s-a întrunit joi la 
cererea reprezentantului Iordaniei. 
Pe masa de lucru a Consiliului 
de Securitate se află plîngerile 
Iordaniei și Israelului în legătură 
cu ultimele incidente din 
rîului Iordan.

★
CAIRO. — Trimisul special 

cretarului generai al O.N.U. 
rientul Apropiat, Gunnar Jarring, a 
sosit joi la Cairo. Imediat după so
sire, diplomatul suedez a început 
convorbirile cu ministrul afacerilor 
externe al R.A.U., Mahmud Riad. 
Potrivit unei declarații anterioare a 
purtătorului de cuvînt oficial al gu
vernului egiptean, Hassan Zayat, 
Jarring urmează să primească din 
partea interlocutorului său unele pre
cizări în legătură cu poziția R.A.U. 
privind modalitățile de traducere în 
viață a rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.

TEL AVIV. — Guvernul israelian 
s-a reunit joi sub președinția Gol- 
dei Meir pentru a audia raportul 
ministrului afacerilor externe, Abba 
Eban, privind vizita întreprinsă în 
Statele Unite. Au fost discutate, de 
asemenea, probleme legate de între
vederea pe care Eban urmează să o 
aibă în curînd cu trimisul special al 
secretarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat, Gunnai Jarring. 
Potrivit agenției France Presse, di
plomatul suedez ar urma să pri
mească din partea ministrului de 
externe israelian precizări în legă
tură cu unele puncte ale poziției gu
vernului de la Tel Aviv în proble
ma căilor de soluționare a crizei.

*
BEIRUT. — Intr-un interviu a- 

cordat corespondentului televiziunii 
egiptene, primul ministru al Libanu
lui, Rachid Karame, a declarat că 
marile puteri, membre permanente 
ale Consiliului de Securitate, trebuie 
să contribuie la traducerea în viață a 
rezoluției din noiembrie 1967 cu pri
vire la Orientul Mijlociu-

Răspunzînd la o întrebare referi
toare la poziția Libanului față de 
convocarea unei reuniuni arabe la 
nivel înalt, Karame a declarat: „Co
laborarea între țările arabe repre
zintă principala bază a succesului 
nostru in orice acțiuni. Contactele 
bilaterale între conducători arabi au 
cu siguranță un rol pozitiv. O întîl
nire multilaterală la nivel înalt însă 
ar fi de un real folos pentru 
rarea unei poziții 
arabe, ținîndu-se 
schimbări care au 
timul timp".

externă a țării

Valea

al se
in O-

STOCKHOLM 27 (Agerpres). — 
în raportul anual cu privire la 
politica externă, prezentat miercuri 
Riksdag-ului (parlamentul) din 
Stockholm, ministrul 
externe al Suediei, 
Nilsson, a subliniat că țara sa 
este hotărîtă să ducă și în viitor 
o politică de neutralitate. El a a- 
rătat că Suedia „nu va întreprin
de nici un fel de acțiuni de na
tură politică sau militară, care vor 
face neutralitatea imposibilă în 
caz de război". Nilsson a adău
gat că politica de nealiniere a 
țării sale „nu trebuie să fie însă 
confundată cu neutralitatea 
opinii".

DEZBATERI

va trebui să intervină, 
devreme, cu atît mai

afacerilor 
Torsten

de

comune a 
seama de 
intervenit

elabo- 
țărilor 

acele 
în ul-

IN COMITETUL
CELOR 18 STATE
PENTRU
DEZARMARE

GENEVA 27. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : în șe
dința de joi a Comitetului celor 13 
state pentru dezarmare, șeful delega
ției bulgare, Krum Kristov, a atras 
atenția participanților asupra apelului 
țărilor membre ale Tratatului de la 
Varșovia, din 17 martie, subliniind 
că el este de natură să întărească în
crederea în relațiile internaționale. El 
a declarat că Tratatul de neproliferare 
a armelor nucleare oferă posibilitatea 
de a se trece la adoptarea unor noi 
măsuri în vederea încetării cursei înar
mărilor. Delegatul bulgar a afirmat 
apoi că este absolut necesar să se 
abordeze și să se realizeze acorduri 
în legătură cu interzicerea folosirii ar
melor nucleare, încetarea completă a 
experiențelor nucleare, inclusiv a ce
lor subterane, interzicerea armelor chi
mice și bacteriologice, demilitarizarea 
fundului mărilor și oceanelor.

Viitoarea ședință a comitetului 
avea loc marți dimineață.

va

agențiile de presă transmit
In capitala Algerieiau !n- 

ceput joi convorbirile dintre Houari 
Boumediene, președintele Consiliului 
Revoluției și președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, și Nikolai Pod- 
gomîi, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. După cum 
informează agenția TASS, a avut Ioc 
un schimb de păreri în probleme ale 
dezvoltării colaborării multilaterale 
dintre Algeria și U.R.S.S. Au fost dis
cutate, de asemenea, o serie de pro
bleme internaționale de interes comun.

Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, a sosit joi în capitala 
Birmaniei, într-o vizită oficială. între
vederile pe care Indira Gandhi le va 
avea cu această ocazie cu președintele 
Consiliului Revoluționar al Birmaniei, 
generalul Ne Win, vor fi consacrate 
unui schimb de păreri în legătură cu 
probleme privind situația din sud-estul 
Asiei și, în mod deosebit, relațiile din
tre cele două țări.

Cel de-al optulea Tîrg in
ternațional de Ia Tripoli, k 
care au participat 30 de țări și peste 
100 de firme străine, a luat sfîrșit joi. 
La tîrgul din acest an, România a fost 
prezentă cu o expoziție generală de 
mărfuri, care a atras aprecieri unanime 
din partea vizitatorilor.

Parlamentul austriac 88 
pronunțat 
tatului de 
cleare.

joi pentru ratificarea Tra- 
neproliferare a armelor nu-

Comitetul special 
pentru cercetarea

CARACI 27 (Agerpres). — Potrivit 
știrilor transmise de agențiile de presă, 
situația în Pakistan se menține calmă, 
după preluarea puterii de către gene
ralul Yahia Khan. După cum s-a mai 
anunțat, una din primele măsuri adop
tate de noua administrație militară a 
fost instituirea tribunalelor speciale 
însărcinate cu judecarea celor care 
provoacă dezordini. în provincia orien
tală a Pakistanului, unde în ultimul 
timp s-au produs puternice ciocniri

între elementele opoziției și autorită
țile polițienești, instituțiile funcțio
nează în mod normal. în orașul Dacca, 
principala localitate din Pakistanul 
oriental, totul decurge normal. Facul
tățile și institutele de învățămînt su
perior, care au fost închise timp da 
două luni, și-au redeschis porțile. In 
acest mare oraș, ca și în alte centre 
din Pakistanul oriental, noile autori
tăți nu au efectuat arestări.

In legătură cu menținerea
bazelor americane
pe teritoriul Spaniei

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Guvernele S.U.A. și Spaniei au rea
lizat „un acord de principiu" în ve
derea extinderii, pe o perioadă de 
cinci ani, a acordului dintre cele 
două țări privind menținerea bazelor 
militare americane de pe teritoriul, 
spaniol, s-a anunțat miercuri seara 
la Washington. Acordul a fost în
cheiat în urma convorbirilor pur
tate în capitala americană de minis
trul spaniol al afacerilor externe, 
Fernando Maria Castiella. cu secre
tarul de stat William Rogers. Aran
jamentele in acest sens, încheiate în 
septembrie 1953 și prelungite în 1963,

urmau să expire la miezul nopții da 
miercuri spre joi. <

Purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat a declarat că mi
nistrul spaniol al afacerilor externe 
se va înapoia la Washington în . a 
doua jumătate a lunii viitoare pen
tru definitivarea acordului realizat. 
După ,cum relatează Buletinul de 
știri al. Casei Albe, guvernul spaniol 
a redus de la un miliard la 700 mi
lioane dolari suma- cerută pentru 
menținerea în. continuare a bazelor 
americane în Spania, dar S.U.A. au 
oferit numai 200 milioane dolari, sub 
formă de ajutor militar și credite, 
acordate de Banca de Import-Export.

in

In 
O.N.U. 
politicii de apartheid delesa- 
tul Algeriei a cerut să se ia măsuri 
în legătură cu procesul intentat unui 
număr de 12 patrioți sud-africani din 
provincia Natal de către autoritățile 
din R.S.A., acuzați de „acțiuni sub
versive" și „terorism"! Delegatul nige
rian a cerut, de asemenea, Comitetu
lui să atragă atenția Consiliului de 
Securitate asupra acestui proces.

0 nouă ședință a Comi
siei militare de armistițiu 
în Coreea 8 avut i°c 'a fanmun' 
jon, anunță Agenția centrală tele
grafică coreeană. Cu acest prilej, re
prezentantul părții coreene a protestat 
pe lingă partea americană împotriva 
acțiunilor ostile desfășurate tn zona 
demilitarizată, care au avut loc para
lel cu manevrele militare din Coreea 
de sud, cunoscute sub denumirea 
„Focus retina". Reprezentantul părții 
coreene a cerut scoaterea din zona 
demilitarizată a tuturor armelor și e- 
cliipamentului militar introdus în mod 
ilegal, încetarea acțiunilor provocatoa
re și garantarea aplicării cu strictețe 
a tuturor prevederilor acordului de 
armistițiu.

din 
ale 
ea 

dar

Bazilica San Marco, una 
capodoperele arhitectonice 
Veneției, este amenințată : 
se scufundă cu încetul, 
inexorabil- Construită între anii
829—832, bazilica San Marco 
nu a scăpat fenomenului care 
amenință Veneția : scufundarea 
terenului. Acest fenomen se da
torează deopotrivă forării de 
pufuri arteziene și de puțuri 
de petrol £n laguna venețiană. 
Deschiderea acestor pufuri a 
provocat pungi de aer care au 
antrenat deplasări importante 
ale maselor de nisip, ceea ce, pe 
termen îndelungat, amenință 
stabilitatea orașului dogilor și 
a monumentelor sale.

/

In funcția de șef al gu
vernului din statul indian 
Madhya Pradesh 8 fost a,es 
Shyma Charan Shukla, liderul parti
dului Congresul Național Indian.

Delegațiile economice 
ale Iugoslaviei și Turciei 
au semnat la Belgrad protocolul co
mercial pe anul în curs. Volumul 
schimbului de mărfuri în ambele di
recții se cifrează la 24 milioane do
lari. Iugoslavia va exporta produse 
industriale, fibre sintetice, produse ale 
industriei metalului, mașini etc. și va 
importa din Turcia bumbac, minereu 
de crom și mangan, bauxită și alte 
mărfuri.

Reuniunea anuala a pac
tului militar C.E.N.T.O.se In- 
cheie astăzi la Washington. Repre
zentanții celor cinci state membre ale 
C.E.N.T.O. examinează activitatea mi
litară în anul 1968.

0 delegație sindicală iu
goslavă, condusă de Dușan Pe- 
trovici, președintele Consiliului Cen
tral ai Uniunii Sindicatelor din Iu
goslavia, a plecat într-o vizită în Ma
roc și Tunisia. Delegația va avea 
convorbiri cu reprezentanții organiza
țiilor sindicale din cele două țări cu 
privire la colaborarea reciprocă.

VIENA 27. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite : Can
celarul Republicii Federale a Germa
niei, Kurt Kiesinger, a sosit joi după- 
amiază la Viena într-o vizită oficială 
de trei zile. în afara întîlnirilor pro
tocolare, piogramul prevede convor
biri de lucru cu șeful guvernului aus
triac. Joseph Klaus, și cu alte per
soane oficiale.

Presa vieneză relevă că în dome
niul economic, Austria ar dori să obțină 
unele înlesniri la exporturi, dat fiind 
deficitul considerabil ps care îl înre
gistrează comerțul său cu R. F. a 
Germaniei. Menționînd că întrevede-

rile Klaus—Kiesinger vor prilej țt un 
tur de orizont asupra situați^1' in
ternaționale, problemelor europene și 
relațiilor est-vest, comentariile pre
sei vieneze sugerează că mai ales în 
acest domeniu Austria a acumulat 
de pe acum o experiență proprie.

„Austria dorește, scrie „Volksblatt", 
oficiosul partidului guvernamental, sâ 
țină seama de sarcina sa de a contri
bui la îmbunătățirea climatului poli
tic european". „Numai la masa trata
tivelor, sublinia cancelarul Klaus, în
tr-un interviu acordat ziarului „Dia 
Welt", se pot înlătura neîncrederea, 
lichida prejudecățile, crea încrederea 
între state".

Surorile gemene britanice 
Barbara Morgan și Gillian 
Crosby împart fiecare, de ani 
de zile, durerile celeilalte. După 
cum precizează medicii, este 
vorba de așa numitele „simpto- 
me de simpatie". Deunăzi, Bar
bara, studentă la Manchester, a 
simțit durerile nașterii... dar cea 
care a născut era sora sa. Mai 
mult, vara trecută, constatînd că 
prezintă simptome specifice 
gravidității, Barbara s-a gră
bit să telegrafieze surorii 
sale aflată în Germania occi
dentală, cerîndu-i să se prezinte 
neîntîrziat unui medic. Gillian 
i-a urmat sfatul și abia cu a- 
cest prilej a aflat că va deveni 
mamă.

lansată în Birmania. Mii de elevi din 
clasele superioare, studenți și profe
sori s-au deplasat în diferite regiuni 
ale țării pentru a organiza cursuri de 
alfabetizare.

Populația Singaporeluî 
era la data de 31 decembrie 1968 do 
2 003 800 persoane — informează zia
rul „Malaya Mail".

Cea de-a patra campa
nie de luptă împotriva a- 
nalfabetismului care 86 desft- 
șoară sub lozinca „înlăturarea neștiin- 
ței de carte va facilita dezvoltarea 
economică și socială a țării", a fost

Comitetul special O.N.U. 
pentru decolonizare 8 ad°Pt8t 
în unanimitate o rezoluție care expri
mă îngrijorarea față de înrăutățirea 
situației din Rhodesia. Documentul 
subliniază profunda indignare a co
mitetului față de procesele intentate 
unor fruntași ai populației de culoare 
din Rhodesia și cere Marii Britanii să 
adopte măsuri imediate pentru a asi
gura eliberarea deținuților politici din 
colonia secesionistă condusă de guver
nul lui Ian Smith.

a/vvvvvv\a/vv\a/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\

PARIS 27. — Cores
pondentul Agerpres 
transmite: Istoricul
francez Jean Hugon- 
not. autorul apreciatei 
lucrări „Istoria Româ
niei", apărută anul 
trecut la Paris, a sus
ținut două conferințe

în orașele Toulon și 
Nancy despre civiliza
ția românească și des
pre inițiativele Româ
niei pentru dezvolta
rea cooperării inter
naționale. Conferințele 
au fost urmate 
dezbateri la care au 
participat

de
numeroși

profesor i și studenți. 
Au fost prezentate în 
continuare filme ro
mânești de scurt me
traj. Cele două seri 
culturale de la Toulon 
și Nancy au fost or
ganizate de Asociația 
de prietenie Franța- 
România.
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