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Jol după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene- . 
ral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, Împreună 
cu tovarășul Chlvu Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., au primit delegația 
Partidului Comunist din Australia, 
alcătuită din tovarășii Laurie 
Aarons, secretar național al par
tidului, și Bemle Taft, membru al 
Comitetului Executiv Național al 
partidului, care la invitația C.C. al 
P.CJl. face o vizită în țara noastră.

Au participat tovarășii Ghizela

Vass șl Vasile Vlad, șefi de secție 
la C.C. al P.C.R.

In timpul întrevederii a avut loc 
un schimb reciproc de vederi asu
pra activității desfășurate de cele 
două partide. Au fost discutate, de 
asemenea, probleme actuale ale si
tuației Internaționale și ale mișcă
rii comuniste și muncitorești, ex- 
prlmîndu-se hotărîrea celor două 
partide de a dezvolta relațiile de 
prietenie dintre ele șl de a milita 
pentru întărirea unității mișcării 
comuniste internaționale.

întrevederea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, tovărășească^
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Joi, 15 mal, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Indiei la București, Amrik Singh

Mehta, în legătură cu plecarea sa 
definitivă din țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

De Ia declanșarea întrecerii so
cialiste dintre organizațiile județene 
de partid în cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări a eliberării pa
triei noastre de sub jugul fascist și 
a Congresului al X-lea al P.C.R. au 
trecut mai bine de 4 luni. Ce rezul
tate economice au obținut în aceas
tă perioadă colectivele întreprinde
rilor industriale din județul Brașov? 
Mai întîi, să dăm punctele de reper, 
adică volumul șî valoarea angaja
mentelor. Intre altele acestea pre
văd : o producție industrială globală 
peste plan în valoare de 300 mili
oane lei, depășirea cu 1 la sută a 
sarcinii de creștere a productivității 
muncii, obținerea unor beneficii su
plimentare în valoare de 80 mili
oane lei, livrarea peste plan, la ex
port, a unor produse în valoare de 
100 milioane lei. Pe tema modului 
în care se realizează planul si an
gaja^ . ’ ntele. a activității desfășura
te dii gorganele și organizațiile de 
partid în- vederea identificării si 
activizării rezervelor interne din 
fiecare întreprindere, secție șl ate
lier. în scopul creșterii sistematice 
a nivelului eficienței economice, am 
avut următoarea convorbire. pe 
care interlocutorul nostru a des-

Convorbire cu tovarășul 
Gheorghe PANĂ, 

prim-secretar a! Comitetului județean
Brașov al P.C.R., președintele 
Consiliului popular judefean

TIMPUL
CĂLDUROS

IMPUNE
GRĂBIREA
PRĂȘITULUI
Evoluțla timpului marchează 

o încălzire accentuată. Acest lu
cru favorizează dezvoltarea cul
turilor agricole. După cum se 
afirmă la Consiliul Superior al 
Agriculturii, grîul se prezintă 
bine pe mare parte din su
prafețele cultivate. Culturile 
de primăvară, deși întîrziate în 
vegetație, cresc văzînd cu ochii. 
Timpul favorabil din această 
perioadă trebuie folosit din plin 
executînd cu maximum de ra
piditate lucrările de întreținere 
pentru a asigura condiții din cele 
mai bune pentru dezvoltarea 
plantelor agricole șl obținerea, 
pe această cale, a unor recolte 
bogate.

Intrucît timpul continuă să se 
încălzească tot mai puternic, iar 
ploile sînt puține există perico
lul de a se pierde apa acumu
lată în sol. Evident, aceasta ar 
fi în detrimentul culturilor agri
cole. Prășitul este* lucrarea 
contribuie cel mal mult la . 
trarea umezelii în pămînt, pen
tru a putea fi folosită de plante 
în perioada mal uscată din vară. 
De aceea, în aceste zile, toate 
forțele de care dispun unitățile 
agricole trebuie folosite din plin 
la executarea lucrărilor de în
treținere a culturilor și îndeo
sebi a prășitului. Experiența a- 
nulul trecut a arătat că acolo 
unde această importantă lucrare 
agrotehnică a fost făcută Ia 
timp și cu răspundere au fost 
obținute recolte mari. Ținîn- 
du-se seama de aceste învăță
minte în cele mai multe coopera
tive agricole șl întreprinderi a- 
gricole de stat se lucrează in
tens la întreținerea culturilor. 
In cooperativele agricole din ju
dețul Ialomița, de exemplu, s-a 
făcut prima prașilă pe aproape 
toate cele 7 000 ha cultivate cu 
sfeclă de zahăr și lucrarea con
tinuă pe cele 43 450 ha cu floa- 
rea-soarelui. In vederea comba
terii dăunătorilor care au fost 
identificați în unele culturi, au 
fost administrate cantități în
semnate de insecticide.

Trustul zonal I.A.S. Oradea, 
care are unități în județele Bi
hor, Satu Mare și Arad, a anun
țat că. pînă joi a încheiat prima 
prașilă pe terenurile cultivate 
cu cartofi. De asemenea, s-a 
prășit mecanic întreaga supra
față însămînțată cu sfeclă fura
jeră. In prezent toate forțele 
sînt mobilizate pentru întreține
rea celor 32 000 ha cu porumb.

Aurel POP

care 
păs-

(Contlnuare tn pag. a Iii-a)

ehls-o cu o cuprinzătoare expune
re asupra rezultatelor de pînă a- 
cum.

— In patru luni din acest an, pe 
ansamblul industriei județene, pla
nul Ia producția globală a fost de
pășit cu 135,2 milioane lei, ceea ce 
reprezintă aproape jumătate din 
angajamentul luat pe întregul an. 
S-au realizat suplimentar, printre 
altele, 100 tractoare, circa 300 auto
camioane de 3 șl 5 tone, 13 000 rul
menți, 1 650 motoare electrice de 0,23 
kw, 1850 tone îngrășăminte azotoa- 
se, 570 tone amoniac, 1 700 tone ci
ment. 33 000 bucăți tricotaie. Sar
cina prevăzută ia producția marfă 
vîndută și încasată a fost, de ase
menea, depășită cu 145 milioane lei, 
iar cea de creștere a productivității 
muncii cu 1,3 la sută. In ce privește 
planul de export, prevederile au fost 
îndeplinite, livrîndu-se suplimentar 
produse în valoare de 56,5 mi
lioane lei, adică mai mult de jumă
tate din angajamentul anual. Colec- 
tivele... întreprinderilor industriala 
ale județului, organele șl organiza
țiile de partid, comitetele de direc
ție au depus eforturi susținute pen
tru utilizarea chibzuită a fiecărui 
leu, diminuarea consumurilor speci
fice de materii prime și materiale, 
lichidarea cheltuielilor neproductive 
șl creșterea rentabilității produse
lor. Roadele acestor strădanii s-au 
materializat, în primul trimestru, în 
reducerea substanțială a prețului de 
cost, ceea ce a permis consemnarea 
unor beneficii suplimentare în va
loare de 32 milioane lei.

— Dar tn domeniul realizării pla
nului de investiții, ce rezultate s-au 
obținut si ce măsuri s-au întreprins 
pentru grăbirea ritmului de execu~

tie a lucrărilor si asigurarea wnel 
eficiente economice sporite ?

— In acest an urmează să fie puse 
în funcțiune peste 40 de obiective 
industriale, agricole și social-cultu- 
rale, să fie date în folosință peste 
2 000 de apartamente ; fondurile de 
investiții se cifrează la circa 2 mi
liarde lei. Prin importanta lor eco
nomică și socială, rețin atenția dez
voltarea unor capacități de produc
ție la uzinele de tractoare șl auto
camioane, la combinatele chimice din 
Făgăraș și Victoria, linia electrică 
de 400 KV Brașov-Sibiu, fabrica 
de platforme auto etapa a H-a, com
plexul avicol Măgurele, telefericul 
de pe Postăvarul și cel de pe Tîmpa, 
precum și noile hoteluri turistice din 
Poiana Brașov și Predeal.

De relevat este faptul că în 4 luni 
»-a realizat 28,3 la sută din planul a- 
nual; s-au dat în exploatare, 
înainte de termen, o serie de obiecti
ve, între care complexul avicol Măgu
rele și noile capacități de 1 000 tone 

■ celuloză de la fabrica din Zărnești și 
de 500 tone pe an fire pieptănate, la 
filatura din Ghimbav. Atenția comi
tetului județean s-a îndreptat, în 
primul rînd, în direcția asigurării 
în timp util a șantierelor cu proiecte 
de execuție, urmărindu-se cu perse
verență ca soluțiile adoptate să per
mită, pe de o parte, ieftinirea lu
crărilor, iar, ne de altă parte, re
ducerea volumului de construcfii- 
montaj cu 10—15 la sută. Ca atare, 
.șantierele dispun în prezent da 00 
la sută din proiecte, iar valoarea lu
crărilor de construcțli-montaj s-a 
micșorat față de prevederi cu peste 
52 milioane lei. De urmărirea rea
lizării ritmice a planului de investiții 
răspund membrii biroului comitetu
lui județean de partid și al comitetu
lui executiv al consiliului popular, 
care analizează periodic stadiul exe
cutării lucrărilor și, împreună cu fac
torii care au responsabilități în acest 
domeniu, stabilesc măsuri operative 
în vederea înlăturării unor neajun
suri.

Din păcate, însă, nu am reușit să 
dezrădăcinăm din concepția unor be
neficiari tendința de a tergiversa

(Continuare in pag. a III-a)
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întoarcerea în țară

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, joi la amiază, pe Mustafa 
Șabici, membru al Vecei Execu
tive Federale a R.S.F. Iugoslavia, 
care se află în țara noastră cu pri
lejul lucrărilor celei de-a cincea 
sesiuni a Comisiei mixte româno- 
lugoslave de colaborare econo
mică.

La primire a luat parte Gheor-

ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

A participat, de asemenea, lakșa 
Petrici, ambasadorul Iugoslaviei la 
București.

în timpul Întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, au fost abordate probleme pri
vind lărgirea în continuare a co
laborării șl cooperării economice, 
științifice și tehnice dintre Româ
nia și Iugoslavia.

(Agerpres)

¥...

a tovarășilor 
Paul Niculescu-Mizil

și Mihai Dalea
Tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 

membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., s-au îna
poiat joi seara în Capitală din vi
zita făcută la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Italian, Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Franța și 
Partidului Muncii din Elveția.

La sosire, pe aeroportul Băneasa. 
erau prezenți tovarășii Virgil Tro
fin, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Vasile 
Patilineț secretar al C.C. ai 
P.C.R., Gheorghe Călin, Aldea Mi- 

■ litaru șl Vasile Vlad, șefi de secție 
la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

VIZITA DELEGAȚIEI
P.C.R. ÎN BELGIA

mână a avut mai multe întîlniri cu 
reprezentanți ai P.C. din Belgia, 
tovarășii: Marc Drumaux, preșe
dintele partidului, Jean Terfve, 
vicepreședinte, Albert De Coninck, 
Jean Blume. Jef Turf, Urbain 
Coussement, membri al Biroului 
Politic, secretari naționali, Gaston 
Moulin, Marcel Levaux, Jan De- 
brouwere și Louis Van Geyt, mem
bri ai Biroului Politic, Marie Guisse 
și Raymond De Smet, membri 
ai C.C.

Convorbirile au avut loc într-o 
atmosferă tovărășească, de Înțele
gere reciprocă și prietenie. Ele au 
prilejuit o informare bilaterală cu 
privire la activitatea și preocupă
rile celor două partide, precum șl 
un util schimb de vederi cu pri
vire la principalele probleme ale 
situației internaționale actuale, ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, la dezvoltarea, în 
continuare, a colaborării tovărășești 
dintre P.C.R. și P.C.B. Reprezen
tanții P.C.B. au dezvoltat ideile con
ținute în rezoluția plenarei C.C. al 
P.C.B. din 3 mai a.c.

P.C.R. și P.C.B. consideră că, tn 
prezent, are o deosebită Însemnă
tate întărirea solidarității interna
ționaliste și unității partidelor co
muniste și muncitorești, consolida
rea coeziunii tuturor forțelor revo
luționare, democratice, antiimperia- 
liste, în lupta contra politicii cercu
rilor reacționare și războinice, pen
tru triumful idealurilor de pace, in
dependență și progres social ale 
popoarelor, pentru victoria demo
crației și socialismului. Unitatea 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale reclamă respectarea 
deplină a principiilor internaționa
lismului proletar, a autonomiei, in
dependenței și egalității fiecărui 
partid.

Părțile au reafirmat șl cu acest 
prilej profunda solidaritate a par
tidelor lor cu lupta justă a eroicu
lui popor vietnamez împotriva im
perialismului.

Ambele partide au exprimat vo
ința lor comună de a acționa pen
tru înfăptuirea obiectivelor păcii 
și securității europene propuse la 
Conferința de la Budapesta a ță
rilor Tratatului de la Varșovia.

Ambele partide au confirmat 
convergenta punctelor de vedere 
constatată cu prilejul întîlnirii lor 
din luna martie a.c. la București.

Cele două partide au apreciat cu 
satisfacție că vizita delegației 
P.C.R.. schimbul de vederi efectuat, 
constituie o expresie a legăturilor 
frățești, de respect reciproc, prie
tenie și solidaritate internationalists 
statornicite intre Partidul Comu
nist Român șl Partidul Comunist 
Belgian, a hotărîrii comune de a 
adinei aceste relații.

La invitația Partidului Comunist 
din Belgj'a o delegație a Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită în Belgia în
tre 7 și 14 mai a.c. Din delegație au 
făcut parte tovarășii Dumitru Co- 
liu, membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Colegiului Central de 
partid, Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Ștefan Mocuța, secretar al 
Comitetului județean P.C.R. Arad.

Delegația P.C.R. a vizitat în Bel
gia regiunile Liege, Charleroi, 
Gand, Ostende, Brugges, Anvers și 
Bruxelles. în cursul întîlnirilor cu 
activiști de partid și cu reprezen
tanți ai sindicatelor din aceste re
giuni, delegația a luat cunoștință, 
cu viu interes, de activitatea și pre
ocupările P.C.B., consacrate apără
rii intereselor vitale ale celor ce 
muncesc, ale întregului popor bel
gian. Cu acest prilej, delegația ro-

FABRICAȚIENOI LINIILA LOCURILE DE AGREMENT

prea puțin agreabile

Intrate de curînd în funcțiu
ne, cele trei linii de fabricație 
a becurilor din cadrul între
prinderii „Steaua electrică"- 
Fieni au atins indicatorii de 
producție prevăzuți în proiect, 
cu o lună înainte de termen. 
narfoctionările tehnice și de

fabricație aduse de specialiști 
au permis chiar depășirea a- 
cestor parametri. Noile linii 
ale fabricii dîmbovițena reali
zează zilnic peste plan aproa
pe 1 000 de becuri normale și 
speciale.

(Agerpres)

Fie în zi de sărbă
toare, fie în după-a- 
miezile zilelor obișnuite 
din șăptămînă, zeci de 
mii de orășeni sînt ten
tați să „evadeze" pen
tru cîteva ore din urbe, 
să iasă la aer și la iar- 
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au 
în 
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dihnă și recreere. Toc
mai aceste obiective 
sînt ținta orășeanului 
dornic să schimbe de
corul. Am vizitat, cî
teva zile în șir, mai 
multe locuri de agre
ment, în scopul de a 
răspunde la întrebarea : 
ce găsește omul la ca
pătul drumului — gaz
de ospitaliere, așa cum 
se cuvine, sau este ne
voit să se mulțumească 
doar cu o pădure pus
tie ?

...Pustnicul. Tot bucu- 
reșteanul știe despre ce 
falnică pădure e vorba. 
Pe marginea lacului, la 
liziera pădurii, te aș
teaptă un frumos com
plex turistic. O spu
nem fără nici un fel de 
reținere : rareori ne-a 
prilejuit comerțul con
tactul cu localuri de 
alimentație publică atît 
de bine pregătite să re
ziste „asaltului" consu
matorilor. Duminică, 
de pildă, cîteva mii de 
turiști erau, ca să păs
trăm nota, „în atac". 
Restaurantul însă, gră
dina, crama, bufetele 
s-au dovedit a fi conti
nuu bucuroase de oas
peți. Cu alte cuvinte, 
aprovizionare bună 
(multe răcoritoare) ; 
curățenie exemplară; 
serviciu aproape ire-

bă verde. Mal toate 
rașele țării noastre 
în cuprinsul sau 
preajma lor multe 
minunate locuri de

proșabil. Directorul co
mercial al T.A.P.L. — 
București șl directorul 
I.A.P.L. „Izvorul Rece", 
aflați la fața locului, 
estimau desfacerea la 
peste o sută de mii Iei. 
Cît zece restaurante o- 
bișnuite Ia un loc 1

Cu bune impresii am 
rămas și după vizita în
treprinsă Ia Complexul 
turistic Snagov-sat 
(pendinte de „Ambasa
dor", for tutelar O.N.T.), 
de la ștrandul Cernica...

Călătorului îi stă însă 
bine cu drumul. Iată-ne, 
așadar, într-o splendi
dă zi de mai la pădu
rea Andronache. Lume? 
Cît pădurea ! Există 
și un local unde ar tre
bui să-ti poți astîmpăra 
foamea ori setea. Loca
lul se numește „Steja
rul" și aparține tot u- 
nui for central — Cen- 
trocoop-ul. Aici, în a- 
cest local pe jumătate 
deschis, pe jumătate de
gradat, se repetă între 
noi și gazde un dialog 
mal vechi pe care era 
aproape să-l uităm. 
Ceri:

— Pepsi.
— N-avem.
— Citro
— Nu e t
— Sifon.
— Nici...
— Dar ae este î
Și aflăm : casa „Ste

jarul" are molan din 
acela negru ca motori
na. Șl mai are țuică și 
niște mititei vechi 
și neorînduială, și... 
atît Ba nu. Mal are 
ceva localul : niște 
chelneri insolenți si 
un responsabil plecat, 
nu se știe unde. Si ce 
loc potrivit pentru un

restaurant, în înțelesul 
bun al cuvîntuluL o- 
feră pădurea I

Să nu plecăm mai 
departe fără a insista 
asupra situației cu to
tul si cu totul inad
misibile : iar n-au lo
calurile de agrement 
răcoritoare ! Să se fi 
ajuns, cumva, la o a- 
semenea situație în 
baza vreunui... studiu 
al cererii ?

...Pădurea sl mînăstî- 
rea Cernica atrag și 
ele mii si mii de tu
riști. Duminica trecu
tă. colnicele nădurii 
năreau... stații de par
care. Oamenii împînzl- 
seră codrul I Cînta tot 
neamul păsăresc, pri
măvara așternuse oa
menilor un covor de 
iarbă și era, cum spu
neam. multă lume și 
multă bună dispoziție. 
Numai comerțul era 
absent! Cică ar fi fost 
mai anul trecut si aici 
un local, tot al coope
rației. dar din motive 
obiective s-au tras o- 
bloanele. Halal- organi
zare !

...Depășim granițele 
județului Ilfov. La 6 km 
de Ploiești, pare a fa
ce călătorului cu mîna 
pădurea Păulești. tn 
pădure — camping. 
Umbră, răcoare si cî
teva localuri de vară 
unele ale cooperației 
de consum, altele ale 
trustului de alimenta
ție publică ploieștean 
intrăm în prima gră
dină. Dăm să ne așe
zăm la masă. Cineva

Gh. GRAURE

(Continuarc 
în pag. a U-a)

RĂSPUNDEREA EDITORULUI
Am urmărit cu interes ancheta pu

blicată în „Scînteia" cu privire la 
activitatea editorială, problemă de 
mare însemnătate, cu implicații mul
tiple în viața spirituală.

Evident, încercarea de a defini 
chiar numai una din trăsăturile care 
leagă cartea de cultura contempora
nă, sublinierea rolului ei social im
plică o analiză atentă pentru că 
judecățile se referă la toate do
meniile de manifestare a spiri
tului, cartea fiind 
a creației literare 
și artistice cit și 
a tuturor cercetă
rilor efectuate în 
disciplinele știin
ței și tehnicii. Di
mensiunile dome
niului sînt uriașe 
și greu de cuprins 
prin natura pro
dusului.

Dar un adevăr 
se impune : des
tinul acestui in
strument funda
mental al culturii 
legat astăzi de netezirea căilor sale 
către cititor. Astfel rămîne mereu ac
tuală întrebarea care definește rolul 
editorului : ce și cît tipărim ?

Programul editurilor, el însuși un 
fapt de cultură, este opera colectivă 
rezultată din colaborarea redacțiilor 
și a reprezentanților de seamă ai 
științei, literaturii și artei. Climatul 
prielnic vieții literare, răspîndirii cu
noștințelor științifice și — drept con
secință — dezvoltării tipăriturilor il 
constituie însă existența cititorului 
pentru care lectura a devenit o ne
cesitate. Este de la sine înțeles ca 
editorul, la întocmirea programului 
șl la proiectarea fiecărei cărți, să 
aibă în minte destinatarul și nevoile 
lui. Acesta este, de fapt, temeiul

a spirl-
materializarea atît

al

Ion MARINESCU 
directorul Editurii pentru literatură

afirmației că drumul cărții începe 
din editură.

Cifrele privitoare la produc
ția editorială, cele care permit 
concluzii ferme, prilejuiesc con-

Ecouri la ancheta

pinse este tot atît de mare ca ' 
celor care sînt promovate la tipar, 
programul editurilor este totuși in
fluențat de presiunea unor lucrări 
adesea submediocre, exprimînd gra
ba autorilor de a le vedea mai cu
rînd tipărite. Sînt întemeiate consta
tările pe care presa, critica literară, 
le-au făcut în ultima vreme în le
gătură cu apariția unor cărți lipsite 
de valoare, care nu-și găsesc dru
mul către judecătorul suprem — 
cititorul. Exemplele semnalate în an

cheta „Scînteii" 
„Cartea literară 
cu stagiu prelun
git în rafturile li
brăriilor" nu sînt 
singurele, ele a- 
vînd o valoare 
exemplificativă a- • 
supra principale
lor lacune ale 
muncii editorilor 
și organelor de 
difuzare. Aseme
nea cărți se întîl- 
nesc și în pro

ducția Editurii pentru literatură, 
ceea ce implică aci, ca și în întreg 
sistemul editorial, creșterea răspun
derii, a exigenței ideologice și artis
tice a tuturor factorilor implicați în 
procesul de acceptare și promovare 
a cărții la tipar. Existența unei sin
gure edituri de literatură beletristi
că, lipsa de exigență favorizează scur
gerea unor asafel de lucrări 
cultul editorial.

Există astăzi într-adevăr o 
zie a liricii noastre, fenomen
cat de cititori, Impus de calitatea 
artistică, de conținutul multor vo
lume de poezie. Debutul editorial, 
în volum, se produce, însă, uneori

CARTEA LITERARĂ
CU STAGIU PRELUNGIT IN RAFTURILE

LIBRĂRIILOR

și civilizației este statări optimiste In legătură eu 
circulația cărții. Tirajul mediu de 
peste 10 000 exemplare, caracteristic 
producției noastre de carte, indică 
un deosebit interes pentru lectură.

Se editează numeroase lucrări va
loroase, cu conținut profund uma
nist, cu larg ecou în rîndul cititori
lor. Pe fondul pozitiv al ansamblu
lui se semnalează însă apariția unor 
lucrări fără valoare, în care nu vi
brează o simțire autentică, în care 
nu găsesc expresie marile probleme 
ale epocii.

In articolul de față nu-mi propun 
să relev multiplele izbînzi scriito
ricești și editoriale, ci să mă refer 
la unele neajunsuri care, înlăturate, 
vor da noi impulsuri activității edi
toriale.

Deși numărul manuscriselor res-

tn cir-

explo- 
remar-

(Continuare in pag. a IV-a)
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FAPTULl

DIVERS

O simplă petiție, 

o simplă adeverință...

Felicitări
între cei care zi de zi zo

resc spre poarta Institutului de 
endocrinologie, se află si o bă- 
trînică. Dacă vîrsta. părul ei 
alb nu te-ar contrazice, ai cre
de că e o salariată. Dar nu e. 
De cincisprezece ani, Marcela 
Oteteleșeanu a ieșit la pen
sie. Chiar a doua zi. proaspă
ta pensionară se prezenta la 
organizația de bază de cartier 
nr. 12 solicitînd o muncă ob
ștească. I s-a propus Institu
tul de endocrinologie. Astăzi, 
după treizeci si cinci de ani 
de muncă neîntreruptă (a fost 
asistentă socială la Casa copi
lului) si încă 15 ani de la 
pensionare, ea continuă să' fie 
în mijlocul bolnavilor. Toți o 
cunosc. Pentru bolnavii care 
nu se Pot ridica din pat a al
cătuit — din propria-i biblio
tecă — o bibliotecă de peste 
700 de volume ; copiilor le 
teste povesti, pe școlari îi 
jută la lecții — fiecăruia 
vorbă bună, un îndemn, 
sfat. La 75 de ani. Marcela 
teteleșeanu își continuă cu 
siune si mereu neobosită mun
ca. Felicitări !

ci- 
a- 
o 

un 
O- 

pa-

| Optică tristă I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Din Mălini, comuna lui Ni- 
colae Labis, ne-a sosit o scri
soare plină de amărăciune. Pă
rea neverosimilă. Dar verifica
tă de corespondentul nostru, s-a 
dovedit reală. Bustul poetului, 
care ar fi trebuit de mult in
stalat în fața căminului cultu
ral (îi care a costat 80 000 lei) 
și-a găsit locul... într-o maga
zie ! E drept, în fața căminu
lui cultural s-a turnat funda
ția. există si piatra pentru con
strucție — în schimb nu e- 
xistă, zice-se, „dezlegarea" de 
ridicare pe postament. Stranie 
optică ! Cine-o... dezleagă 7,

Cine
va fluiera 
a pagubă?

La cooperativa agricolă 
producție din Ciolănesti 
leorman) se construise o stină 
nouă. Președintele cooperativei. 
Alexandru Brutaru. a dispus ca 
turma să treacă printr-o tarla 1 
cu grîu în drum spre noua re- ] 
ședință. Zis si.-.făout...,Dar:-a-, 
junsă acofd. suțrbrM ! 50 de oi? I 

1 au fost sacrificate pe loc. Se . , 
intoxicaseră. Cum ? Pe tarlaua 
respectivă se împrăstiaseră în
grășăminte chimice... E vorba 
de o pierdere însemnată. Si I 
cum cineva trebuie să plăteas- I 
că. să vedem cine 
pagubă. Caval s-o

de 
(Te-

va fluiera a 
găsi.

Morală utilăV

Multe a avut de pătimit Tra
ian Florea, dispecer la între
prinderea de industrie 
„Mureșul" ___
au pornit de la o ședință de 
analiză a 
rînd că e 
rate unele lipsuri, le-a arătat. 
(Era vorba de execuții de gar
duri metalice pentru diverși ce
tățeni. în care devizul final îl 
depășea cu muiț pe cel ini
țial. dar conducerea întreprin
derii închisese ochii la recu
perarea banilor; de lipsuri în 
magazia de materiale — sesi
zări care ulterior s-au dovedit 
reale). Pe loc, voci din prezi
diu au cerut scoaterea sa din 
ședință. Lucru care s-a si ve- 
trecuț. Dar măsurile nu s-au 
oprit aici. Chiar a doua zi. „în
drăznețul" primea decizia de 
desfacere a contractului de 
muncă pentru... lipsă de în
credere (.'). Te puteai bizui pe 
un om care spune lucrurile pe 
șleau ? In cele din urmă situa
ția s-a limpezit. Intentînd pro
ces sus-numitel întreprinderi, 
salariatul a avut — cum era 
firesc — cistig de cauză, 
mințim totuși întâmplarea 
speranța ycă forurile tutelare 
vor înțelege cum stau lucru
rile cu critica, la întreprinderea 
în cauză. Morala ? Cînd nu știi 
cum să te porti cu subalternii 
care critică, așa cum e bine, te 
ajută instanța. Si nu-i rău l

locală
din Arad. Si toate
producției. Conside- 
de datoria. sa să a-

A-
în

Vînzătoriî
de păsări

Silvicultorii si vînători! 
eforturi susținute pentru a 
croti păsările cîntătoare si 
sectivore, deosebit de folositoa-

pădurilor. 
sînt dimi- 

barbâră a 
nesocotesc 
De cîtva

fac
o- 

in-

re agriculturii și 
însă strădaniile lor 
nuate de acțiunea 
unor indivizi care 
dispozițiile legale,
timp. în piața Obor din Ca
pitală (si în alte piețe din di
ferite orașe) a ..înflorit" un co
merț ilegal cu păsări cîntătoa- 
re si insectivore. Organele de 
miliție au fost sesizate. De a- 
semenea. echipe de vînători vor 
confisca în piețe si vor pune 
în libertate astfel de păsări, 
însă 
tru 
ral.

nu-i suficient. Apelul pen- 
ocrotirea lor este gene

deRubrică redactată
Ștefan Z1DĂRIȚA
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților 
stnîî"

ct» 1 . 
„Scînteii*

La redacție sosesc numeroase scri
sori prin care cititorii sesizează tă
răgănarea eliberării unor acte, aduc 

■ în discuție o serie de aspecte și 
practici birocratice, ale căror efecte, 
uneori deosebit de grave, le suportă 
din păcate cetățeanul. Adesea, între 
cel care solicită un anumit act, de 
care într-un fel sau altul depinde 
rezolvarea operativă a unei situații 
personale, și instituția căreia i se 
adresează se lasă o tăcere lungă, 
care, îl obligă pe cetățean să bată 
inutil nenumărate drumuri, sau să se 
adreseze altor foruri superioare pen
tru a determina unitățile subordo
nate să-și facă datoria.

Din rîndurile de mai jos vom ve
dea ce se întîmplă cu multe din ce
rerile adresate în acest scop unor 
instituții, care este drumul parcurs 
de ele pînă la rezolvare.

„M-am adresat în nenumărate rin- 
duri — ne scrie pe această linie 
I. Dumitrescu din comuna Spineni- 
Olt — Școlii profesionale „Iosif Ran- 
gheț" din București, pe care am ab
solvit-o în iunie 1968, cerînd să-mi 
elibereze diploma și carnetul de cali
ficare. Dar la nici una din scrisorile 
mele nu am primit măcar un răspuns. 
După luni de așteptare, m-am depla
sat personal la București. Aici, se
cretara și directorul școlii mi-au 
spus să am răbdare că îmi vor tri
mite diploma la domiciliu. Deși se 
împlinește în curînd un an de la ab
solvire, timp în care am făcut opt 
drumuri pînă la București, nici 
pînă acum n-am putut intra în po
sesia diplomei, care îmi este absolut 
necesară pentru înscrierea într-o 
școală de maiștri".

Ce impedimente există în elibera
rea în timp util a acestor acte soli
citate de cetățeni 7 Cum se justifică 
întîrzierile în expedierea unor acte 
pentru a căror completare sînt ne
cesare doar cîteva minute 7 Adesea, 
în motivarea tărăgănării, instituțiile 
aduc o mulțime de „argumente", se 
prevalează nejustificat de o serie de 
prevederi, interpretate de . salariații 
lor în fel și chip. Nu de puține ori, 
cetățenii sînt trimiși fără rost 
dintr-un loc în altul pentru a aduce 
adeverințe și „acte doveditoare", de 
cele mai multe ori inutile.

„Pe data de 8 februarie a.c., — ne 
scrie Sofia Schintce din Craiova — 
am depus la Consiliul municipal o 
cerere pentru a mi se elibera cer
tificat de naștere tip. O dată cu aceas
ta, am prezentat buletinul de identi
tate și un certificat de botez în ori
ginal. Am explicat totodată că, fiind 
născută cu 77 de ani în urmă, nu 
s-a mai păstrat arhiva și, ca atare, 
nu figurez în registrele de stare ci
vilă ale comunei natale, Recaș. (De 
altfel, tot pe baza certificatului de 
botez am obținut și buletinul de 
identitate). Totuși, la consiliul popu- 

; . Iar municipal nu s-au luat în seamă 
.toate acestea, ci mi-au spus că vor 
trimite o adresă comunei Recaș pen
tru a confirma — din actele de sta
re civilă — nașterea mea. Cum mă 
și așteptam, consiliul popular comu
nal a comunicat din nou ceea ce 
știam și eu: „nu figurează în re
gistrele de stare civilă". Din nou alte 
drumuri la consiliul popular, alt timp 
irosit. în cele din urmă am fost în
drumată la București, la Notariatul 
de stat de pe lîngă Ministerul Justi
ției, pentru a mi se autentifica actul 
de botez. L-am dus și pe acesta, au
tentificat, dar degeaba. Iată că au 
trecut mai bine de 3 luni și eu tot 
nu1, pot să-mi scot actul de naștere 
tip ; mă lovesc tot timpul de diferite 
amînări și tergiversări, de parcă 
s-ar pune la îndoială însăși existența 
mea".

în fond, funcționarii puși în ase
menea posturi nu fac nimănui nici 
o concesie, prin urmare cetățenii nu 
apelează la bunăvoința lor, ci ei re
clamă neîndeplinirea de către aceș
tia a unor importante atribuțiuni de 
serviciu. Prin această prismă, orice 
tergiversare în eliberarea unor acte 
importante pentru solicitanți apare 
ca o gravă abatere de la îndatori
rile elementare de serviciu, ca o în
călcare a ’desfășurării normale a re
lațiilor dintre diferite instituții, din
tre instituție și cetățean. Iată ce ne

scrie în acest sens Elena Bogea din 
comuna Broșteni, jud. Suceava : „în 
luna decembrie 1968, am făcut o ce
rere către Consiliul popular al comu
nei Solea, unde mă aflam internată 
în sanatoriu, să intervină la consi
liul popular al comunei Fitionești — 
Panciu pentru a mi se elibera o co
pie după certificatul de căsătorie, 
necesară la preschimbarea buletinu
lui de identitate. Văzînd că nu pri
mesc nici un răspuns, pentru același 
lucru, în februarie a.c., m-am adre
sat cu o altă cerere către Consiliul 
popular al comunei Broșteni, unde 
am domiciliul stabil. Și de data 
aceasta, cererea mea a rămas fără 
răspuns. Au trecut mai bine de 5 
luni, timp în care termenul de pre
schimbare a buletinului de identitate 
a fost depășit".

De ce s-a tărăgănat rezolvarea •- 
ceste! cereri aflăm de la Consiliul

PE MARGINEA 
SCRISORILOR 

SOSITE LA REDACȚIE

popular județean Vrancea. Cele 
două consilii populare comunale — 
Solea și Broșteni — au trimis adrese 
către Consiliul popular Fiționești cu 
cîte o lună întîrziere, fără să furni
zeze totodată și datele necesare 
pentru identificarea actului de că
sătorie. Funcționarii de la Consiliul 
popular Fitionești, fără a face o 
cercetare atentă, s-au mulțumit să 
răspundă că „numita nu figurează 
în registrele de stare civilă". După 
alt șir de adrese, după un timp în- 

' delungat și bani irosiți, s-a găsit în 
sfîrșit actul respectiv.

Iată unde duc lipsa de solicitudine 
șl de respect față de cerințele ce
tățeanului, ce efecte grave pot pro
voca astfel de practici birocratice.

Uneori, asemenea fenomene se 
petrec chiar în relațiile dintre unele 
instituții și întreprinderi. Nenumă
ratele intervenții succesive ale in
stituțiilor sînt tratate cu indife
rență.

La judecătoria- sectorului II din 
Capitală, după cum ne-a spus tov. 
Gheorghe Bărbulescu, locțiitorul 
președintelui, zilnic se amînă cel 
puțin zece procese din lipsa unor 
acte privind relațiile despre diferiți 
împricinați, pe care în mod nejusti
ficat nu le trimit unele întreprin
deri și instituții. „Faptul;.* pă ' aceste 
acte nu sosesc la timp — adaugă 
el — creează mari greutăți instan
ței de judecată. Multe cazuri nu pot 
fi elucidate, din cauza amînărilor 
repetate ale proceselor, cei care se 
adresează judecătoriei sînt purtati 
pe drumuri, fără să-și poată realiza

anumite drepturi. Judecarea dosa
rului 7 585/1968, de pildă, referitor 
la înființarea unei popriri asupra 
pensiei lui Vasile Simionescu a fost 
amînată pînă acum de 5 ori, pentru 
că oficiul de pensii al sectorului II 
n-a trimis nici pînă în prezent con
firmarea de înființare a popririi, 
deși judecătoria a trimis în acest 
scop un mare număr de adrese ofi
ciului respectiv. Mari greutăți în- 
tîmpinăm în instanță din partea in
stitutului medico-legal, care tergi
versează trimiterea rapoartelor de 
expertiză luni în șir. Pentru acest 
motiv, judecarea dosarului 2 267/1968 
a fost amînată . de 13 ori în timp de 
1 an ; după ce expertiza la dosarul 
5 560/1968 a fost întîrziată timp de 
aproape 6 luni, institutul a trimis-o 
la noi nesemnată (1). Din această 
cauză, procesul a fost amînat de 
10 ori. Șirul exemplelor poate fi 
continuat".

Aspecte tîpîce ale modului defectuos 
de lucru cu cetățeanul pot fi întîl- 
nite la instituțiile ce au obligația 
expresă de a se ocupa de rezolvarea 
cererilor prin care se solicită elibe
rarea unor acte. Cele mai multe ase
menea situații anormale — întîrzieri, 
amînări nejustificate etc. — se pe
trec la arhiva din Turnu Roșu, care 
aparține de Ministerul Căilor Fera
te. Numeroase scrisori primite de la 
cititori arată că pentru obținerea 
unei adeverințe de vechime de la 
această arhivă trebuie să aștepte 
luni și uneori chiar ani în șir, iar 
de cele mal multe ori cererile lor 
rămîn fără nici un ecou sau primesc 
răspunsuri stereotipe, pe adrese șa- 
pirografiate.

„Se împlinește în curînd un an și 
jumătate — ne scrie Toader Ciubuca 
din Reghin — de cînd am trimis că
tre arhiva C.F.R. din Turnu Roșu 
o cerere pentru eliberarea unei ade
verințe de vechime. După mai bine 
de un an, de aici am primit un răs
puns prin care mi s-a comunicat că 
„cererea prin care solicitați timpul 
servit la calea ferată se va introduce 
în lucru în ordinea vechimii și pla
nificării". De ce oare este necesar 
atâta vreme pentru a planifica „in
troducerea în lucru" a unei adeve
rințe, cînd mie aceasta îmi trebuie 
acum 7 Cît timp va mai trebui să 
aștept de-aici încolo 7 Un an, doi, 
trei 7 Nu se știe"...

Ce trebuie făcut pentru înlăturarea 
acestor anomalii în eliberarea acte
lor 7 Conducerile instituțiilor, în pri
mul rînd, au obligația să trateze cu 
simț de răspundere aceste îndatoriri, 
să dea dispoziție salariaților în sub
ordine să răspundă cu promptitudine 
la cererile din partea unor instituții 
și a cetățenilor. Este necesară folo
sirea, mijloacelor administrativa cele 
mai potrivite și, la rievdie, a celor 
juridice, care să determine pretutin
deni o rezolvare operativă și res
ponsabilă a unor asemenea importan
te cerințe cetățenești.

ADAS 
vă propune

Un autocamion a fost oprit 
de conducătorul său într-o 
pantă. După imobilizarea cu 
frîna de mină, conducătorul 
s-a îndepărtat de vehicul. 
Frîna a cedat și autocamionul 
a pornit singur la vale, lovind 
un autoturism, pe care l-a 
avariat serios, rănind și pe 
conducătorul acestuia. Al doi
lea faptt Un autoturism cu 
defecțiune la bara de direcție 
a accidentat grav o persoană 
care va rămîne cu o invalidi
tate pe toată viața. Fără în
doială că proprietarul auto
turismului avariat, din primul 
caz, precum și persoana acci
dentată din al doilea caz, vor 
cere despăgubiri, potrivit legii.

în legislația noastră, ca și în 
legislațiile altor țări, este con
sacrat principiul răspunderii 
civile. Potrivit acestui princi
piu, cauzarea de către o per
soană fizică sau juridică a u- 
nui prejudiciu altei persoane 
atrage după sine obligarea la 
repararea acestuia, indiferent 
dacă prejudiciul a fost cauzat 
cu intenție sau fără intenție, 
direct sau printr-un prepus și, 
în unele cazuri, chiar dacă a 
fost produs fără vină, respec
tiv dintr-un caz fortuit.

în domeniul circulației auto
vehiculelor se produc frecvent 
accidente care dau naștere la 
obligații de despăgubiri — de
seori 'de valori importante. 
Spre a veni în sprijinul celor 
obligați la plata lor, Adminis
trația Asigurărilor de Stat a 
organizat asigurări facultative 
de despăgubiri civile auto în 
baza cărora ea achită, în locul 
celui răspunzător de cauzarea 
pagubelor, despăgubirile pe 
care acesta le datorează. Ast
fel de asigurări se pot încheia 
— pe numele proprietarilor 
sau pe numele celor care fo
losesc vehiculele — de către 
cetățeni sau de către consilii 
populare, instituții finanțate 
din bugetele locale, întreprin
deri și organizații comunale, 
orășenești, municipale, județe
ne, organizații de masă și ob
ștești, profesionale, culturale, 
sportive, precum și de către 
alte organizații asimilate aces
tora ; de organizații ale coope
rației meșteșugărești și de con
sum, cooperative de credit, 
cooperative agricole de pro
ducție, misiuni diplomatice sau 
consulare și persoane juridice 
de stat străine reprezentate în 
Republica Socialistă România.

Pe măsura diverselor necesi
tăți această asigurare se poa
te încheia fie separat, fie îm
preună cu asigurarea pentru 
cazuri de avarii suferite la 
.autovehiculul propriu,.în dife
rite variante ca: asigurarea 
globală a autoturismului, asi
gurarea conducătorilor auto a- 
matori care conduc autoturis
mele terților sau ale unităților 
socialiste.

„NEATENȚII"

CARE ANULEAZĂ

BUNELE INTENȚI

Vasile MIHAI

Pe lacul Siutghiol Foto ; gorin Dan

Situații prea puțin agreabile
(Urmare din pag. I)

însă ne face un semn cam pe fu
riș și zice : „Hai la lipii". Și o 
zbughește. Noi. după el. Și ce 
vedem 7 In pădurea Păulești. turiștii 
făceau coadă la lipii calde ! între
băm omul care ar trebui să sfin
țească locul în acea grădină — șeful 
unității: de ce nu coaceți mai multe 
lipii deodată 7 Doar cuptorul e destul 
de mare, iar oamenii n-au venit la 
iarbă verde să se distreze stînd la 
coadă ! Răspunsul, prin obtuzitatea 
lui, e electrizant:

— Dar dacă nu se vînd toate 7
Ne uităm mai bine în jur. Localul 

propriu-zis se numește „Coliba hai
ducului". Cîțiva „pui" de colibă al
cătuiesc, în jurul lui, o salbă : Coli
ba morarului, a pescarului, a vână
torului, „Bîrlogul ursului". De fapt 
însă, colibele acestea sînt niște 
țarcuri întunecoase și incomode. ,7Co- 
liba haiducului" e pardosită cu pie
troaie cît toate zilele. Haiducie, de I 
„Firma" n-are nici o legătură cu ce 
ți se așează la masă.

L-am întrebat pe șeful unității:
— Aveți cumva vreo intenție de 

viitor, vă gîndiți la schimbarea de
corului. de pildă ?

Zice :
— Da. Căutăm să tîrguim un mă

gar (! 7)
— Dar ce vreți să faceți cu ani

malul 7
—, îi facem o droșcă, tăiem un ber

bec și plimbăm totul printre mese. 
O să facă senzație. Toată lumea o 
să ceară friptură de batal.

Ne batea gîndul să-i spunem res
ponsabilului că, cel puțin deocam
dată, nu de măgar și de droșca lui 
are nevoie grădina. Are nevoie de 
organizare, de o aprovizionare cores
punzătoare, de servicii fără cozi, de 
curățenie... Dar toate acestea ne-am 
mărginit să le relatăm aici.

înapoi spre București. Snagov- 
plajă. Ca și în alte locuri, amintite 
sau nu, te întîmpină portari cu ga
loane și fireturi. „Casa Ambasador", 
organizatorul complexului distractiv, 
a ținut să facă și ea o surpriză oas
peților : n-a terminat încă toate lu
crările de reamenajare a localurilor 
de pe malul lacului. Dar faptul 
că lucrările de renovare înaintează 
văzînd cu ochii ne oprește de la co
mentarii mai ample. Ne rezervăm 
doar dreptul de a mai reveni.

...La „Grădina zoologică", punct de 
mare atracție, fie duminica, fie în 
alte zile, vin zeci de mii de vizita
tori. Se înregistrează adevărate cifre 
record : Pădurea Băneasa și Grădina 
au primit, într-o singură zi, 40 000 de 
vizitatori I Comerțul alimentar e 
prezent ? Să vedem. Lipit de grădină 
e restaurantul „Parcul privighetori
lor". local din elita alimentației pu
blice. Cele 1 500 de scaune existente 
se dovedesc însă a fi puține pentru 
mulțimea care se perindă pe aleile 
pădurii. „Ambasadorul" a mai ame
najat, în plus,: cîteva... „ochiuri" 
de desfacere. Dar „ochiurile" nu fac 
față. Atunci, excursionistul apelează 
la serviciile tonetelor ambulante, si 
ele asaltate. De ce nu se des
chid (cu fonduri minime) vreo 
20—30 de puncte de desfacere a gus
tărilor și răcoritoarelor 7 Poate nu e

avantajos 7 Pare de necrezut, dar un 
singur ghișeu a vîndut, într-o zi, cît 
un restaurant cu 20 de angajați în 7 
zile ! Nu e vina „Ambasadorului" că 
nu sînt acolo mai multe unități; în 
fond, el este totuși prezent. Avem o 
rețea comercială a Capitalei, avem 19 
I.A.P.L.-uri. Nimeni însă nu se de
ranjează să organizeze la Băneasa 
un comerț civilizat, capabil să facă 
față unor cerințe elementare, cunos
cute de ani de zile. Ai senzația că 
nimic altceva decît rugina, anchiloza 
si indolenta se pun de-a curmezișul! 
(Si mai e ceva : Pădurea Băneasa 
nu dispune de apă potabilă — pen
tru apă oamenii făcînd coadă la res
taurant și nu are instalat nici un 
grup sanitar).

...Iată-ne întorși în Capitală. în 
fond, nu toți bucureștenii au ieșit la 
iarbă verde. Sînt destule locuri de 
agrement și în imediata apropiere 
— bătrînele si frumoasele parcuri 
Cișmigiu, Libertății, 23 August, — și 
e Șoseaua. Dar ce găsești la Șosea 7 
Nimic I Unicul local — grădina „1 
Mai" — stă închis. Ce se întîmplă 
acolo 7 Simplu : potrivit obiceiului 
casei sau, mai exact, al trustului 
bucureștean, lucrările se tărăgănea
ză. Dar să lăsăm grădina pomenită 
eventual în grija organelor intere
sate și să revenim la Șosea. Cîte 
unități cu cele mai felurite profile 
nu ar putea apărea în acest perime
tru al orașului! Aici însă, ca și 
întreg acest sector, e nevoie de 
acea inițiativă, de acea mobilitate, de 
acel curaj și spirit întreprinzător pe 
care publicul, presa nu contenesc să 
le solicite.

Cartea de vizită 
a unei fabrici 
din Tg. Mureș

Este bine cunoscut faptul că 
mănușile de piele purtînd mar
ca fabricii din Tg. Mureș „dis
par" cu mare repeziciune din 
magazine, fiind foarte solicita
te. Iar volumul tot mai mare 
de producție ce se exportă este 
urmarea prestigiului cîstigat de 
această fabrică ne piața inter
națională.

Anul acesta, valoarea pro
ducției globale la articolul 
principal — mănușile — este 
de peste zece ori mai mare 
față de anul 1950. An de an 
fabrica și-a diversificat sorti
mentele. Acum produce si 
confecții de piele — fuste și 
veste — haine din piele de oi 
velur, oi nappa. din piei de 
porc, capre și din șpalt. U- 
soare. moi. cu un colorit mo
dern si o formă sport, confec
țiile de piele sînt comode și 
elegante în același timp. Crea
torii fabricii se conformează 
prompt cerințelor modei si o- 
feră. totodată, modele variate 
pentru fiecare categorie de 
consumatori. în preocupările 
colectivului fabricii din Tg. Mu
reș intră și realizarea unor piei 
moi pentru mănuși și pentru 
haine, meșină și. a unor arti
cole de protecție. Dintre aces
tea din urmă menționăm mănu
șile palmare și mănușile de su
dură a căror producție deține un 
loc însemnat.

Noile uzine si fabrici, cartierele 
si căminele studențești, școlile și 
complexele comerciale alcătuiesc 
laolaltă ..cartea de vizită" a con
structorilor. mărturia priceperii lor. 
Am văzut constructorii betonînd al
bie nouă Dunării, asaltînd înălți
mile cu turnurile coșurilor de fum 
ale noilor termocentrale, sfredelind 
munții pentru a făuri chingă Lo
trului. prin care să i se smulgă 
pentru lumină o putere egală cu 
un sfert din cea ne care o va o- 
feri Dunărea la Porțile de Fier.

I-am văzut la lucru, i-am văzut 
si în orele libere în locuințele lor. 
în cartierele Tigllnei. „oraș" în o- 
rasul Galați, aproape șapte mii de 
apartamente au fost repartizate con
structorilor de pe șantierele com
binatului siderurgic. Mai bine de 
patru mii dintre ei au venit aici 
cu familiile lor de la Hunedoara, 
Reșița și din alte localități ale tă
rii. El locuiesc acum în aparta
mente moderne, confortabile. I-am 
întîlnit pe constructorii de la Por
țile de Fier în locuințele din orășe
lul amenajat la Gura Văii, iar pe 
cei de la Lotru în vilele si hote
lurile alpine de la Voinesita.

Atît Gura Văii, cît și Voinesita, 
actualmente așezări de constructori, 
vor fi nu peste 
multă vreme sta
țiuni turistice ; 
iar Țiglina se în
scrie -de pe acum 
în peisajul gălă- 
țean, ca unul din 
cartierele de prim 
rang ale orașului. 
Sînt doar cîte
va exemple care 
mărturisesc înțe
legerea și preo
cupările pentru soluționarea ce
rințelor constructorilor. Deși lu
crează azi într-un loc si miine în- 
tr-altul, constructorilor, adesea oa
meni cu familii numeroase, se 
cere să le fie asigurate condi
ții corespunzătoare de muncă si 
viată. în acest sens merită a fi e- 
vidențiată inițiativa întîlnită în nu
meroase locuri de a se devansa lu
crările la marile obiective, de a se 
..ataca" în primul rînd construcția 
unor cartiere, orășele, vile si ho
teluri turistice, de a renunța, în 
dese cazuri, la serviciile pasage
relor barăci de șantier. Totuși, a- 
cestea din urmă determină si vor 
determina, prin specificul șantiere
lor. fizionomia majorității așezări
lor de constructori. De aceea vom 
arăta că si Ia multe așezări tem
porare de barăci cum sînt cele de la 
Valea Uzului, de la combinatele din 
Rm. Vîlcea. Pitești si altele, se poa
te observa grija dotării lor cores- 
punzătoâre. a asigurării confortului 
de bloc modern — încălzire cen
trală. apă curentă caldă si rece, — 
precum Și a . unor cluburi, cantine, 
puncte comerciale, cabinete medi
cale.

Mai concis spus, pe orice șantier 
putem constata relația nouă, stabi
lită și prin acte normative, între 
întreprinderea de construcții si con
structori. expresie a grijii fată de 
om, prevăzîndu-se amenajări so
ciale pentru muncitori încă de la 
organizarea șantierelor.

Se cheltuiesc sumele alocate în 
acest scod în modul cel mai ra
tional? Iată o întrebare pe care ne-am 
pus-o zilele trecute, citind o scri
soare primită din partea unui grup 
de muncitori de la șantierul 3 
I.C.M.B. din Capitală. în ea ni se 
semnalau inospitalitatea unor barăci, 
calitatea slabj a mîncării la cantină, 
deficiențe de aprovizionare, lipsa u- 
nor programe cultural-distractive. 
Ultimele aspecte ne-au fost sesizate 
și de la Galați, și de la Valea Uzu
lui.

Ne-am deplasat la fata locului. Se
sizările s-au dovedit întemeiate. In
suficient ridicate deasupra solului 
înconjurător, unele barăci prezentau 
infiltrații de umiditate. Nefiind ter
minate căile de acces, lucrare care 
în mod obișnuit marchează începu
tul. devine dificilă însăși păstrarea 
curățeniei barăcilor. Iarna au fost 
întreruperi de căldură. Unele băi 
n-au apă caldă. Datorită unor erori 
tehnice ale proiectului, cantina n-a 
putut fi dată în funcțiune. Enume
rate, deficiențele îi lasă rece pe șe
ful șantierului, ing. Dinu Seni.

— Așa sîntem noi criticați în
totdeauna la început. începutul e 
mai greu. Astea-s mărunțișuri; Pînă 
la urmă lucrarea se termină si veți 
scrie de bine despre o nouă uzină.

Desigur, tovarășe inginer, vom 
scrie cu satisfacție despre prezen
ta în peisajul, industrial al Capita
lei a unei noi si puternice uzine. 
Aceasta însă nu ne împiedică să 
observăm că a face o preocupare 
de mina a treia din asigurarea con
dițiilor de trai ale muncitorilor în
seamnă a „alimenta" persistenta de
ficientelor. De altfel, abia de la noi 
șeful șantierului a aflat că în ziua 
raidului la punctul alimentar nu se 
găsea decît un singur fel de con
servă (tocană de legume), un sin
gur fel de salam si acela vechi, 
nici un fel de brînzeturi. conserve

DUPĂ UN RAID 

PE ȘANTIERE

de peste eau alte produse căutate. 
De ce nu știa 7 Fiindcă nu calcă 
pe acolo. De ce nu știe că mîncarea 
la cantină nu-i satisfăcătoare 7 Din 
același motiv. Mai mult, dacă ar fi 
trecut Pe acolo în timpul cînd se 
construia cantina, ar fi dispus opri
rea lucrării la vreme, luînd măsuri 
să se construiască bucătăria cum 
trebuie. Doar e inginer construc
tor.

— Oare toate aceste „neatenții" 
nu se răzbună sub forma fluctuației 
mîinii de lucru 7

— Ea nu este mai mare la noi, 
decît în altă parte — susține ing. 
Seni — poate chiar dimpotrivă (I 7) 
(Grave deficiențe de aproviziona
re cu unele mărfuri alimentare și 
industriale de strictă necesitate ni 
se semnalează și pe șantierul Va
lea Uzului. Sîntem informați că 
Direcția comercială. O.C.L.-urile și 
Uniunea județeană a cooperativelor 
de consum, la indicația Comitetului 
județean de partid Bacău, reparti
zează cantități suficiente de pro
duse pentru acest șantier. Ele a- 
jung însă acolo dijmuite la o trei
me sau un sfert. Ce înseamnă a- 
ceasta 7 Că cei care dau indicații, 
ca si cei care fac repartizările, nu 
urmăresc pînă la capăt eficienta 

propriilor lor mă
suri. Lipsa de 
control, de în
țelegere pentru 
condițiile con
crete are șl alte 
consecințe. De
pildă, oficiul poș
tal, care face și 
deservirea C.E.C., 
.are un program 
care nu este în 
concordantă cu 

timpul liber al constructorilor, fiind 
deschis între orele 7—14. adică e- 
xact cînd oamenii sînt la lucru).

Am vizitat numeroase dormitoa-, 
re ale așezărilor de constructori. în 
unele e curat. în altele nu. Lip
sesc frecvent becuri, robinete, du
suri la spălătoare, iar la unele uși 
chiar broaștele și clanțele. Ici. colo 
sacoșe cu resturi de mâncare. Ne
orânduială. .— în camerele celor ca
lificați. ale oamenilor cu experien
ță. este ordine — vrea să'. .ne con
vingă I. Marinescu, adnț ..fctratorul 
șantierului I.C.M.B. -„ "ceilalți sînt 
încă indisciplinati...

. Situații asemănătoare am întîlnit și 
în cîteva dormitoare de necăsătoriți, 
inițial foarte bine amenajate, în 
blocurile cartierului Țiglina de la 
Galați. „Nu o dată, atît noi cît și 
locatarii din jurul acestui bloc — ne 
spunea George Repciuc, șef de birou 
la serviciul social — am apelat la 
concursul miliției pentru a calma 
pe unii turbulenți. Au fost aplicate 
și sancțiuni administrative".

De ce se ajunge la asemenea situa
ții? După părerea conducerii între
prinderii de construcții și montaje si
derurgice Galați, iar observațiile 
noastre culese pe alte șantiere le 
confirmă, în unele locuri administra
torii nu-și fac datoria, trec cu ve
derea abaterile așa-zis mărunte, nu 
stabilesc răspunderi pentru inventa
rul încredințat, nu răspund prompt 
la solicitările constructorilo - co
laborează cu organizațiile nașă,
de tineret, sindicat.

Un alt aspect semnalat în cursul 
raidului nostru pe șantiere este acela 
al muncii educative, deficitară la ca
pitolul atractivitate. Este, desigur, de 
apreciat faptul că se procură bilete la 
unele spectacole, că se țin conferințe 
sau informări politice, că se fac re
cenzii de cărți. Multe acțiuni însă 
poartă. pecetea improvizației, sanc
ționată de cei cărora le sînt desti
nate prin absența de la manifestări. 
Nu ș-a reușit, nici la Galați, nici pe 
șantierul I.C.M.B., nici pe Valea Uzu
lui să se pregătească și să se desfă
șoare asemenea acțiuni culturale va
riate, interesante, bogate în conținut 
care să atragă masa muncitorilor. 
Cauza 7 Cei care se ocupă de aceasta 
n-au priceperea, calificarea sau. 
timpul necesar, iar comitetele de cul
tură și artă, orășenești sau județene, 
nu le sprijină suficient.

Deci, observațiile culese ne permit 
să afirmăm că sumele alocate, oricît 
de mari ar fi ele, nu sînt suficiente 
dacă toți cei chemați să creeze am
bianța cotidiană necesară, nu-și fac 
datoria.

★
Ca volum, ca amploare, construcțiile 

reprezintă o activitate din cele mai 
importante în tara noastră, iar deta
șamentul constructorilor, care a de
pășit cu mult o jumătate de milion 
de oameni, are o pondere însemnată 
în ansamblul populației active. Din 
fiecare șapte-opt muncitori unul este 
constructor. Cu mai multă preocu
pare din partea forurilor și verigilor 
vizate, conducerilor de șantiere, ser
viciilor. administrative, organizațiilor 
comerciale, organizațiilor sindicale și 
de tineret, fără cheltuieli materiale 
în plus, condițiile de trai ale con
structorilor ar putea fi mult îmbu
nătățite.

Al. PLAIEȘU 
și corespondenții „Scînteii*

Avantaje ale asigurării
complexe a

Fără îndoială, dorind să 
măsuri de prevedere prin 
cheierea unor asigurări facul
tative. fiecare se gîndește la 
acelea care îi sînt mai conve
nabile. Iată în ce constă utili
tatea și care sînt avantajele A- 
SIGURARII COMPLEXE A 
GOSPODĂRIILOR' CETĂȚENI
LOR. Această asigurare oferă 
posibilitatea de a se obține des
păgubiri atît pentru eventua
lele pagube la bunurile pro
prii din gospodărie sau pentru 
urmările unor accidente în- 
tîmplate asiguratului si soției 
acestuia, cît și pentru acope
rirea sumelor pe care asigura
tul (si membrii familiei). în

ia 
în-

gospodăriei
calitate de locatar, le-ar dato
ra proprietarului, drept despă
gubiri civile, ca urmare a u- 
nor pagube provocate la imo
bil. precum si ne cele datorate 
altor persoane, pentru acciden
tarea acestora sau avarierea bu
nurilor lor, la domiciliul asi
guratului.

Cuprinderea în asigurare, 
după cum se vede, este largă, 
aceasta ilustrînd utilitatea și 
avantajele ei. în schimb, prima 
este foarte mică : 2 
fiecare 1 000 de lei 
gurată. Deci, pentru 
gospodărie asigurate
20 000 lei. se plătește o primă 
de numai 40 lei ne an.

lei pentru 
sumă asi- 

bunuri din 
la suma de
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SAMINȚA DE LEGUME
@ problemă la nivelul 
economiei naționale 1

Cu un an și ceva în urmă, în arti
colul „Cum se asigură semințele de 
legume" („Scînteia" nr. 7610 din 11 
februarie 1968) se arăta că la fiecare 
consfătuire consacrată legumiculturii. 
au fost scoase la iveală deficiente 
grave în ce privește asigurarea unoi' 
semințe de bună calitate. Se sublinia, 
printre altele, că la unele specii, se
mințele nu numai că nu au caracte
ristici calitative superioare, dar nici 
nu sînt produse în cantități care să 
satisfacă cerințele unităților de pro
ducție. S-a schimbat ceva de atunci ? 
Da. Dar în sensul că, în loc să se 
îmbunătățească, situația s-a agravat.

Pentru a fi satisfăcute cerințele 
unităților de producție, a fost nevoie 
ca, în acest an, să se aducă de peste 
hotare sămînță de roșii, ceapă, cas
traveți, fasole, mazăre și chiar de 
praz precum și mari cantitățj de us
turoi și arpagic. Este ușor de închi
puit ce sume mari de bani au tre- . 
buit să se plătească pentru procu
rarea acestor cantități. Unii afirmă 
că această situație s-ar datora con
dițiilor climatice nefavorabile din 
anul trecut. Desigur, ele au influen
țat în oarecare măsură nivelul pro
ducției. Dar și în anii precedenți s-a 
făcut simțită cu regularitate nevoia 
de semințe de legume. Fapt este că 
această problemă a fost neglijată de 
către organismele de specialitate, iar 
urmările s-au resimțit serios.

Pentru remedierea acestei situații, 
la indicația conducerii partidului. 
Consiliul Superior al Agriculturii a 
hotărît ca Institutul central de cer
cetări agricole să fie organul răs
punzător de asigurarea semințelor de 
soi și a materialului săditor de ca
litate, în cantitățile corespunzătoare 
pentru acoperirea integrală a ne
voilor interne și pentru crearea dis
ponibilităților de export. Reținem, 
de ase" -enea, ideea că Ia propune
rile institutelor de specialitate. Insti
tutul Central de cercetări agricole, 
împreună cu Departamentul I.A.S. și 
direcțiile agricole județene, stabilesc 
în prezent unitățile ce se vor profila, 
începînd cu toamna acestui an, pen
tru producerea de sămînță. Ele au 
fost alese dintre cele care au tra
diție în producerea de sămînță și 
care sînt amplasate în apropierea 
stațiunilor experimentale și a cen
trelor de condiționare a semințelor.

Am căutat răspuns la întrebarea : 
ce se face acum pentru asigurarea 
semințelor de legume necesare, pro
ducției -anului viitor 7 De la început 
trebuie să precizăm că Institutul 
central de cercetări agricole și-a luat 
în serios sarcina de a organiza pro
ducerea semințelor. Institutul de 
cercetări pentru legumicultura și flo
ricultură a elaborat tehnologii și nor
mative privind lucrările care trebuie 
execu'ate pe loturile semincere și a 
fost eat un corp tehnic pentru con
trola. de calitate, format din specia
liști cu calificare superioară. înca
drați pe bază de concurs și 
tori cărora li s-au atribuit 
concrete pe unități.

Trăgîndu-se învățăminte 
ficiențele care au existat 
cut, producerea de semințe a fost 
pusă pe baze noi. în primul rînd, 
s-a urmărit concentrarea acestei ac
tivități într-un număr restrîns de 
unități, care dispun de condiții ma
teriale și au și experiență în acest 
domeniu. începînd cu anul viitor nu
mărul unităților care vor produce 
semințe 
circa o 
tate va 
într-un 
agricole 
cole. Se îngreunează astfel nu nu
mai specializarea unităților, ci și ac
tivitatea aprobatorilor care au ca 
sarcină să acorde asistență tehnică 
unităților respective, avizînd asupra 
calității semințelor. De aceea, acțiu
nea de concentrare a producției de 
semințe trebuie perfecționată.

Ca întotdeauna se afirmă că aceas
tă activitate ar fi determinată și de 
cauze obiective. De exemplu, nu af 
exista posibilitatea depozitării celor 
12 000 tone de arpagic Pe care le 
produc unitățile agricole și, de a- 
ceea, producerea lui a fost disper
sată în mai multe cooperative agri
cole și întreprinderi agricole de stat. 
Curios lucru 1 S-au găsit fonduri va
lutare pentru a se aduce din import 
semințe și arpagic, dar nu se gă
sesc bani ca să se facă magazii unde 
să se depoziteze produsele respecti
ve. Este greu de crezut. Dar și la 
alte specii se constată aceeași fărî- 
mițare. în județele Ilfov, Teleorman, 
Ialomița și Prahova se preconizează 
ca 29 întreprinderi agricole de stat și 
50 cooperative agricole să producă 
semințe de legume, din care 34 coo
perative cu loturi de hibridare pen
tru roșii. E prea mult!

în articolul precedent, era relatată 
părerea tov. Gh. Vîlceanu, directorul 
întreprinderii agricole de stat Slo
bozia. care sublinia necesitatea con
centrării producției de legume. Re
luăm această părere : „Cu cîtva timp 
în urmă am înaintat un memoriu De
partamentului întreprinderilor agri
cole de stat în care am propus ca, 
pe lîngă terenurile fostei gospodării 
de stat Perieți, să mai luăm 400 
hectare de la alte ferme învecinate 
si să facem o mare întreprindere 
specializată în producția de semințe 
de legume. Ar fi ieșit un lucru bun. 
Propunerea nu s-a admis și proble
ma semințelor de legume a rămas 
ca o preocupare anexă". Această ce
rință era îndreptățită. în fiecare țară 
există unități agricole sau firme pro
ducătoare de 
situația de la 
mă că există 
cum sînt ele 
din afirmația 
„Pe mine nimeni nu mă întreabă de 
recoltatul cepei, ife cînd despre grîu 
și porumb se interesează toți". Dacă 
la I.A.S. Slobozia au fost obținute 
totuși rezultate bune în ce privește 
producția de semințe, la alte unități 
această activitate se soldează cu 
pierderi. La ferma Letea-Bacău, or
ganele băncii agricole au găsit se
mințe în stoc în valoare de 800 000 
lei, care nu au putut fi valorificate 
din lipsa puterii de germinație.

In legătură cu concentrarea 
ducției de semințe în anumite 
tați, trebuie avute în vedere 
condițiile naturale, cît și experiența 
acumulată de-a lungul anilor. Or, 
datorită greșelilor în planificarea 
producției agricole, a fost desființat 
bazinul de producere a arpagicului 
din zona Rm. Sărat. Acum se cultivă 
și în unități care nu au soluri po
trivite și nici experiență. De aseme
nea. fasolea pentru sămînță este 
amplasată și în zone în care seceta 
din vară împiedică legatul florilor. 
Printr-o judicioasă amplasare a 
culturilor semincere de legume, ți- 
nîndu-se seama de factorii naturali, 
ar putea fi obținute rezultate supe
rioare în această activitate. Rămîne 
ca Institutul de cercetări pentru le
gumicultura și floricultură să se 
ocupe, în continuare, de concentra-

pro- 
uni- 
atît

întrebări

(de mult formulate) 
pe adresa Consiliului 

Superior al Agriculturii

cercetă- 
sarcini

din de- 
în tre-

de legume va fi redus cu 
sută. Totuși această activi- 
continua să fie dispersată 

număr de 300 întreprinderi 
de stat și cooperative agri-

seminte. Referitor la 
I.A.S. Slobozia se afir- 
ferme specializate. Dar 
considerate, rezultă tot 
tov. director Vîlceanu :

rea producerii semințelor de legume 
în zonele și unitățile agricole care 
dispun de condițiile necesare.

Acum, principala atenție trebuie 
acordată realizării suprafețelor pro
puse a se cultiva și respectării agro
tehnicii pentru a se obține rezultate 
bune. într-o discuție care a avut 
Ioc în cursul zilei de 12 mai la In
stitutul central de cercetări agricole, 
cu directorii institutelor de specia
litate și șefii secțiilor de producere 
a semințelor, au reieșit atît unele 
aspecte pozitive în ce privește pro
ducerea semințelor de legume, cît și 
unele neajunsuri. Tov. dr. D. An- 
dronicescu, șef de secție la Institu
tul de cercetări pentru legumicul
tura și floricultură, făcea următoa
rea apreciere : salata și spanacul, 
culturi semănate din toamnă, se dez
voltă bine și se poate prognostics 
depășirea sarcinilor de plan la să
mînță. De asemenea, arpagicul, us
turoiul, ceapa de arpagic pentru 
plante mume, mazărea — deși au 
fost însămînțate sau plantate cu în- 
tîrziere — au răsărit, au o densitate 
peste așteptări, ceea ce ne îndrep
tățește să prevedem depășirea pro
ducțiilor medii planificate". Se con
sideră, de asemenea, că deficitele de 
suprafață (circa 40 ha la ceapă și 
10 ha la usturoi) vor fi compensate 
prin depășirea producțiilor medii la 
hectar. Aprecieri favorabile s-au fă
cut și în legătură cu tomatele, ardeii, 
vinetele etc.

Există unele sortimente unde nu 
se realizează suprafețele propuse 
a fi cultivate. S-au produs pierderi, 
peste iarnă, la semincerii de varză la 
stațiunea experimentală Ișalnița, ju
dețul Dolj, pe 10 ha. de praz — la 
ferma I.A.S. Pleșoi. ’ în zona sta
țiunii experimentale Ișalnița nu s-a 
realizat suprafața preconizată a se 
cultiva cu fasole pentru sămînță pe 
70 hectare. La stațiunea experimen
tală Cluj nu au fost realizate toate 
suprafețele prevăzute a se cultiva 
cu gulioare și pătrunjel. Din lipsă 
de teren corespunzător, la stațiunea 
experimentală Drăgășani s-au semă
nat cu 8 ha mai puțină fasole, iar 
la ferma Letea nu au fost realizate 
suprafețele prevăzute cu această 
cultură, deoarece nu s-a asigurat să-

mînța necesară. Este necesar ca atît 
Institutul central de cercetări agri
cole, Trustul „Agrosem" cît și uni
tățile agricole contractante să se 
ocupe, în continuare, de realizarea 
suprafețelor propuse « se cultiva cu 
plante semincere.

Cea mai mare atenție trebuie a- 
cordată lucrărilor de întreținere a 
culturilor. Experiența anilor trecut! 
a demonstrat că fondul de semințe 
prevăzut a se obține nu s-a realizat 
datorită lipsei de răspundere cu 
care au fost făcute lucrările de în
treținere a culturilor, inclusiv iri
gatul. Apoi, cu multă ușurință uni
tățile respective și chiar stațiuni 
experimentale au prezentat „acte 
de calamitate a culturilor". Această 
situație nu trebuie să se mal repete. 
Actele de calamitate nu țin loc de 
semințe de legume.

Producerea unor cantități îndestu
lătoare de semințe de legume este 
de cea mai mare însemnătate pen
tru economia țării, ele condiționînd 
în mare măsură nivelul cantitativ și 
calitativ al recoltelor. La indicația 
conducerii partidului, Consiliul Su
perior al Agriculturii a luat măsura 
ca producția de legume să fie pusă 
pe baze noi. S-a prevăzut, între al
tele, ca aprobatorii și alți specialiști 
să acorde sprijinul necesar unități
lor producătoare de semințe. Dar a- 
cest sprijin nu se face simțit. Iată 
ce ne face să afirmăm acest lucru. 
La discuția de la I.C.C.A., de care 
am amintit mai înainte, la un mo
ment dat, tov. Sorin Sociu, directo
rul Institutului de cercetări pentru 
legumicultură și floricultură, a fost 
chemat la telefon. Revenind în bi
roul în care avea loc discuția, a 
anunțat: „din dispoziția Consiliului 
Superior al Agriculturii, proble
ma semințelor de legume tre
buie să o amînăm eu o săptă- 
mînă. Mi se cere ca 40 de specia
liști de la institut să meargă să facă 
evaluarea producției de legume". A 
doua zi, cei 40 trebuiau să fie la șe
dința de instructaj de la Consiliul 
Superior ’ al Agriculturii. Si, după 
cum am aflat, au fost prezenți, iar 
apoi au plecat pe. teren. Acest lucru 
demonstrează un stil de muncă 
nefertil, care are drept urmare 
ruperea specialiștilor din cercetare 
de problemele de care răsnund. Nu 
punem la îndoială necesitatea de 
a se face evaluarea producției de 
legume. Dar ce fac. sutele de specia
liști din cadrul Departamentului 
pentru valorificarea legumelor și 
fructelor și de la organele sale jude
țene ?

în legătură cu această problemă, 
tov. Al. Covor, director general ști
ințific al I.C.C.A., spunea : „S-a ce
rut institutului să dea oameni care 
să se ocupe de producerea semințe
lor. I-am dat. Acum sînt scosi pentru 
alte activități. în aceste zile, ei ar 
trebui să meargă pe teren în proble
ma semințelor și nu pentru altceva" 
într-adevăr, și în acest domeniu,, din 
moment ce sarcinile șî răspunderile 
au fost precizate, e nevoie să se 
creeze condiții pentru îndeplinirea 
lor.

Consiliul Superior af Agricul
turii este răspunzător pentru asigu
rarea unor cantități îndestulătoare 
de semințe de legume și care să co
respundă din punct de vedere cali
tativ. De aceea, în aceste zile cînd 
se1 pun bazele viitoarei producții de 
semințe unitățile cultivatoare să be
neficieze de un larg sprijin din par
tea organelor de specialitate. Se im
pune să e.xiste garanția că această 
problemă va fi rezolvată așa cum 
trebuie.

Principala unitate econo
mică care are sarcina să 
valorifice superior' bogăția 
pădurilor din nordul Mol
dovei, într-o gamă largă de 
produse de calitate, este 
Combinatul pentru indus
trializarea lemnului din 
Suceava. Deși tînăr, colec
tivul nostru și-a înscris re
pede numele în rîndul ce
lor fruntașe și aceasta da
torită rezultatelor obținute 
în producție. în patru luni 
din acest an, de pildă, au 
fost date peste plan circa 
2 000 mp parchete, 240 mc 
placaj și peste 200 tone 
plăci fibrolemnoase. Tot
odată, sporuri substanțiale 
s-au înregistrat la produc
tivitatea muncii și la pro
ducția marfă vîndută și în
casată. „Izvorul" acestor 
realizări constă în finali
zarea unor studii privind 
organizarea științifică a 
producției și a muncii, mai 
ales a celor referitoare la 
creșterea potențialului pro
ductiv, prin utilizarea mai 
intensă a suprafețelor și 
mijloacelor tehnice.

Desigur, la ora actuală, 
rezultatele pot fi conside
rate ca pozitive. Cu aproa
pe trei ani în urmă, însă, 
combinatul nostru era me
reu criticat cînd venea 
vorba de folosirea capaci
tăților de producție. Ne 
scăpase din vedere faptul, 
că, pentru a obține o efi
cientă cît mai mare a in
vestițiilor și a producției, 
suprafața construită și uti
lajele trebuiau utilizate nu 
numai cu randament supe
rior, ci și în strînsă confor
mitate cu cerințele econo
miei naționale la anumite 
sortimente, în luna mai 
1966, colectivul combinatu
lui nostru a avut marea 
cinste de a primi ca oaspeți 
pe conducătorii partidului 
și statului. Atunci, tovară
șul Nicolae Ceaușescu ne-a 
atras atenția că a utiliza 
capacitățile de producție cu 
indici inferiori, așa cum îi 
concepuse proiectantul în 
tendința spre gigantism, nu 
este deloc economic. Ob
servațiile si îndemnurile 
primite atunci ne-au deter
minat să deschidem bine 
ochii și să trecem la o ana
liză temeinică a gradului 
de folosire a spatiilor con-

struite șî a capacităților de 
producție existente.

Cu sprijinul comitetului 
județean de partid, a fost 
organizată o largă consul
tare a specialiștilor șl 
muncitorilor cu înaltă ca
lificare, care s-a materiali
zat într-un studiu aprofun
dat, cu sarcini, termene și 
responsabilități pentru fie
care cadru de conducere si 
fabrică din cuprinsul com
binatului. Potrivit proiec
tului inițial, în planul ge
neral al combinatului erau

pilda, în urma cu trei ani, 
din cei 13 594 mp suprafață 
construită, erau utilizați 
pentru producția de bază 
abia 9 700 mp, iar coefici
entul de schimburi era de 
numai 1,53 în 24 de ore. 
Acum, suprafața productivă 
este de aproape 10 700 mp, 
iar coeficientul de schim
buri se ridică la 2,43. S-a 
urmărit. în principal, înlă
turarea locurilor „înguste" 
— prin amenajarea în a- 
celași spațiu a unui atelier 
de mobilier sculptat și a

produce în prezent 
10 000 tone de plăci 
mult decît acum trei ani. 
Un puternic accent s-a pus 
pe reamplasarea liniilor 
tehnologice, ceea ce a per
mis montarea unor noi uti
laje, cum sînt vibratorul, o 
pompă de vid și o presă 
pentru stoarcerea covorului 
umed, mărindu-se astfel 
debitul de pastă lemnoasă 
— materie primă în reali
zarea plăcilor. în aceeași 
clădire industrială s-a găsit 
loc și pentru amenajarea

I

Explicație la
o creștere constanta

a producției
prevăzute și funcționează 
în prezent fabricile de pla
caj, binale și parchete, de 
plăci fibrolemnoase, de 
mobilă, de lăzi și ambala
je. în cadrul acestei com
partimentări, suprafața uti
lizată pentru producție nu 
reprezenta în anul 1966 de
cît 64,7 la sută din totalul 
suprafeței construite. A- 
cum, însă, acest procent se 
ridică la 78 la sută, fără 
a fi epuizate toate posibi
litățile existente în acest 
sens. In spațiul cîștigat 
s-au amplasat noi linii teh
nologice și locuri de mun
că, mașini moderne de fre
zat și retezat si alte uti
laje.

Iată și alte date care în
tregesc realizările în dome
niul folosirii capacităților 
construite ale combinatului. 
La fabrica de mobilă, de

unor camere de uscare șl 
prin amplasarea de noi u- 
tilaje. Concomitent, s-a 
putut introduce pe fluxul 
tehnologic producția semi
fabricatelor necesare coo
perării cu fabrica de mo
bilă din Cîmpulung. Avan
tajele s-au extins și asupra 
diversificării sortimentelor 
de mobilă destinată expor
tului, pe baza introducerii 
unor soluții tehnologice 
mai productive și folosirii 
lacurilor mate, ca si a altor 
căi și metode de fabricație. 
Nu întîmplător, la fabrica 
de mobilă se obține în a- 
celași spațiu construit, o 
producție suplimentară în 
valoare de peste 21 milioa
ne lei față de anul 1966.

Sînt de relevat și rezul
tatele consemnate la fabri
ca de plăci fibrolemnoase. 
Aici, în același spațiu, se

altor linii tehnologice, care 
au înlesnit asimilarea de 
noi sortimente de produse 
foarte solicitate de benefi
ciari. Este vorba de plăcile 
fonoabsorbante. 
construcții, ,de 
mente de plăci 
noase necesare

folosite la 
unele ele- 
fibrolem- 

_____ _______ realizării 
automobilului „Dacia 1100" 
și de plăcile dure acoperite 
cu pastă mecanică pentru 
mobilierul de bucătărie 
destinat exportului.

Sau un alt exemplu. La 
fabrica de placaje, colecti
vul care s-a ocupat de re
organizarea spațiilor de 
producție a precizat unele 
soluții pentru majorarea 
suprafeței uscătoarelor de 
furnir și a deruloarelor. 
Prin aplicarea acestor so
luții a crescut valoarea 
produselor obținute din- 
tr-un metru cub de lemn

prelucrat de la 1900 lei în 
1966, la 2 210 lei în prezent. 
Totodată, la fabricile de 
binale și de parchetă, în 
urma reamplasării utilaje
lor s-au creat premise pen
tru extinderea spațiilor 
productive cu S0 000 și, 
respectiv, 20 000 mp față de 
proiectele inițiale. Pe an
samblul combinatului, com
parativ cu anul 1966, în 
prezent producția a ajuns 
să fie mai mare cu circa 
31 la sută.

Nu ne oprim, însă, la a- 
ceste rezultate. Cu spriji
nul comitetului Județean de 
partid și al organizației de 
partid din combinat, s-au 
format noi colective de 
specialiști și muncitori care 
fac noi investigații și pun 
în evidență alte resurse de 
folosire mai productivă a 
spațiului industrial exis
tent. Mă refer la amplasa
rea liniilor tehnologice ne
cesare înnobilării plăcilor 
fibrolemnoase, producerii 
drojdiei furajere și a plă
cilor poroase și stratifica
te, care vor spori și mai 
mult potențialul productiv 
al combinatului.

Evident, forul de resort 
din Ministerul Economiei 
Forestiere ne-a acordat un 
sprijin susținut, mai ales 
la întocmirea studiilor, 
prin trimiterea în combinat 
a unor specialiști care au 
contribuit la elaborarea do
cumentațiilor și a noilor 
schițe de reamplasare a u- 
tilajelor. Solicităm, în con
tinuare, asistența compe
tentă a ministerului, întru- 
cît în cel mai scurt timp 
intenționăm să depășim la 
toate capitolele „bariera" 
indicatorilor proiectați. Ac
țiunea începută în urmă cu 
trei ani — în scopul îmbu
nătățirii proiectelor iniția
le, reorganizării producției 
în spatiile construite, spo
ririi și diversificării pro
ducției, activizării unor u- 
tilaje — poate fi încă mult 
dezvoltată, surse pentru re
zultate și mai mari existînd 
destule.

Irig. Neculai RĂDUCU 
directorul Combinatului 
de industrializare 
a lemnului Suceava
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PRĂȘITULUI
și a angajamentelor. Ca ur- 
adunările de partid, adună- 
generale ale salariaților, 

comitetelor de direc-

Finalizînd un număr de cinci 
studii de cercetare științifică, 
specialiștii de la Rafinăria 
Borzești au obținut o reducere 
a consumului de energie ter
mică și electrică în valoare de 
circa 5 milioane lei. Ei au mo
dificat o serie de aparate de 
încălzire de la instalațiile de 
reformare catalitică, au efec
tuat diverse lucrări în scopul 
utilizării maxime a tempera
turilor conținute în aburul des
tinat încălzirilor tehnologice și 
au izolat rezervoarele de reți
nere, oprind astfel evacuarea 
căldurii. Rezultatul aplicării a- 
cestor studii s-a materializat 
în economisirea unor impor
tante cantități de abur.

(Agerpres)
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rezolvarea sarcinilor ce Ie revin, de 
a transfera răspunderile asupra altor 
factori și a lăsa ca munca pe șan
tiere să se desfășoare „de la sine". 
Așa se face că mai sînt încă obiec
tive care nu au asigurată documen
tația necesară. Este cazul comple
xului de sere de la Codlea, cu o in
vestiție de 48 milioane lei, al unor 
lucrări de la Combinatul chimic Fă
găraș, în valoare de 45 milioane Iei, 
de la fabrica de radiatoare și cabluri, 
de la Combinatul chimic din orașul 
Victoria. Neajunsuri se manifestă 
și în privința livrării utilajelor teh
nologice. Rezolvarea unora din aceste 
probleme depășește posibilitățile lo
cale. Este de 'datoria ministerelor 
de resort să răspundă Cu mai multă 
operativitate la cererile noastre, din 
moment ce cunosc neajunsurile și se 
angajează să-și îndeplinească riguros 
sarcinile ce le revin prin planul de 
stat.

— Bilanțul pe care l-ați prezentat 
este semnificativ pentru activitatea 
colectivelor de întreprinderi și a- 
testă capacitatea sporită a organiza
țiilor de partid, a comuniștilor de a 
polariza energiile creatoare ale oa
menilor muncii si n-i mobiliza spre 
realizarea obiectivelor majore ale 
activității economice. Ce ne puteți 
spune în acest sens. acum cînd au 
trecut patru' luni din anul curent ?

— Remarca este justă. într-adevăr, 
rezultatele pe care le-am amintit sînt 
rodul muncii politico-organizatorice 
desfășurate de organele și organiza
țiile de partid în fiecare comparti
ment al vieții economice și încorpo
rează entuziasmul și efervescența 
creatoare cu care colectivele de în
treprinderi răspund la chemările 
și sarcinile trasate de partid. De 
ia bun început, comitetul jude
țean de partid a considerat că 
pentru realizarea exemplară a anga
jamentelor, este necesar să se des
fășoare o amplă și susținută activi
tate politică și organizatorică, dusă 
cu pricepere și competentă de către 
organizațiile de partid în direcția an
trenării fiecărui colectiv de între
prindere la descoperirea și piinerea 
în valoare a rezervelor producției.

în întreprinderile județului s-a. ini
țiat o intensă propagandă, prin toate 
mijloacele, în scopul realizării pla-

nului 
mare, 
rile 
ședințele 
ție și-au îmbogățit conținutul dez
baterilor și au putut ajunge la 
soluții novatoare, dinamice, sol
date cu rezultate concrete. Antre- 
nînd colective formate din activiști 
ai comisiei economice și specialiști 
din întreprinderi, comitetul județean 
a întreprins o serie de studii și ana
lize privind folosirea mai eficientă a 
capacităților de producție, realizarea 
și punerea la timp în funcțiune a 
obiectivelor de investiții, diminuarea 
fluctuației forței de muncă, crește
rea aportului cercetării științifice la 
rezolvarea problemelor organizării 
producției și a muncii. De pildă, în

nifestat și unele neajunsuri. Deși nu
mărul întreprinderilor care au nerea- 
lizări este relativ mic și, ca valoare, 
restanțele au o pondere redusă, a- 
cestea diminuează totuși efi
ciența activității economice în județ. 
Insuccesele provin îndeosebi de la 
trei unități forestiere, două întreprin
deri aparținînd industriei construc
toare de mașini și trei unități produ
cătoare de materiale de construcții, 

în ce privește construcția de ma
șini, în cele două întreprinderi res
tanțiere — uzina „6 Martie" Zăr- 
nești și Fabrica de scule Rîșnov — 
comitetul județean de partid a ini
țiat unele măsuri pentru reorganiza
rea fluxurilor tehnologice și progra
marea mai judicioasă a producției, în 
paralel cu o acțiune mai largă de

și din import. Este cazul, printre al
tele, al uzinei de tractoare și uzi
nei de autocamioane, uzinei „Rulmen
tul", care au primit cu mare întîr- 
ziere laminatele de la combinatele 
siderurgice Reșița și Hunedoara, pre
cum și o serie de profile de la „In
dustria sîrmei" Cîmpia Turzii și „La- 
minoruT'-Brăila. Revine, fără îndo
ială, ca o sarcină a comitetelor de 
direcție și, în primul rînd, a centra
lei industriale recent înființate, să or
ganizeze mai bine munca în com
partimentul de aprovizionare, anali- 
zînd periodic activitatea acestuia, și 
să intervină cu măsuri concrete și 
eficiente care să asigure o bună a- 
provizionare a producției.

— Spre ce direcții mai importante 
tîi va concentra atenția, în conți-
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urma studiului privind mai buna fo
losire a capacităților de producție, la 
fabrica „Republica" s-au descoperit 
rezerve de capacități echivalente cu 
o producție globală anuală de aproa
pe. 30 milioane lei, iar prin reorgani
zarea și unificarea Trustului 5 con
strucții cu întreprinderea 10 instala
ții se vor crea condiții pentru ca în 
activitatea acestora să se obțină o 
eficiență economică sporită. Studiul 
al cărui obiect l-a constituit dimi
nuarea fluctuației forței de muncă a 
reliefat că principalul izvor al acestui 
fenomen negativ îl reprezintă ponde
rea încă mare a muncitorilor necali- 
i'tcați, ceea ce a determinat comite
tul județean să întreprindă o largă 
acțiune pentru calificarea si ridica
rea pregătirii tehnico-profesionale a 
cadrelor.

Neîndoielnic, s-au întreprins și alte 
asemenea studii. Vorbind de ele, de 
rezultatele obținute nu aș vrea să 
se înțeleagă că în activitatea organi
zației noastre de partid nu s-au ma-

ridicare a calificării muncitorilor. Mai 
dificilă este situația celor două între
prinderi de cariere și balastiere. A- 
cestea, deși au sediul în Brașov, își 
desfășoară activitatea productivă pe 
raza altor județe. Este necesar să se 
facă în mai mare măsură simțit 
sprijinul acordat de forurile de re
sort acestor întreprinderi. Comitetul 
județean de partid își propune să 
dea și el întregul ajutor unităților 
amintite. Cea de-a treia unitate de 
materiale de construcții — care apare 
după 4 luni cu o restanță de plan 
la cărămizi si blocuri ceramice — 
este „Reconstrucția“-Feldioara. Aici, 
ne propunem să luăm unele măsuri 
la care solicităm să-și aducă contri
buția și ministerul de resort.

Aș mai releva și faptul că, po
tențial, industria brașoveană era în 
măsură să încheie această perioadă 
cu un bilanț mai bogat în realizări, 
dacă pe parcurs nu ar fi intervenit 
o serie de greutăți în aprovizionarea 
tehnico-materială, atît din țară, cît

nuare. organizația județeană de par
tid pentru realizarea in cele mai 
bune condiții a planului si a anga
jamentelor pe anul 1969 ?

— Firește, este greu să înfățișezi, 
în cîteva fraze, multiplele preocupări 
ale organizației județene de partid 
în lunile care urmează. Mă voi re
zuma doar la cîteva din măsurile ime
diate. Ne-am angajat, de pildă, să 
întreprindem acțiuni concrete pentru 
recuperarea rămînerilor în urmă în 
întreprinderile restanțiere, pînă cel 
mai tîrziu la sfîrșitul lunii iunie. De 
asemenea, să sporim indicele de folo
sire a mașinilor și utilajelor în acest 
an, în medie, cu 2,5 la sută față de 
nivelul atins în 1968. Ne-am propus 
în acest scop să organizăm depistarea 
tuturor mașinilor și utilajelor inac
tive și să le dirijăm neîntîrziat spre 
unitățile unde ele sînt necesare, să 
asigurăm utilizarea mai deplină a ca
pacităților de producție, prin ridica
rea coeficientului de schimburi, în
cărcarea judicioasă a mașinilor pe

baza unor normative științific funda
mentate. Pentru utilizarea mai bună 
a „zestrei" tehnice ne-am propus un 
ansamblu de măsuri privind ridica
rea calificării tuturor muncitorilor, 
în acest sens, comitetul jude
țean de partid a inițiat un studiu 
asupra eficacității actualelor forme 
de calificare și specializare, conclu
ziile desprinse urmînd să facă obiec
tul unei consfătuiri la nivCl județean.

După cum se știe, 14 la sută din 
producția industrială a județului se 
exportă, iar în viitor aceasta urmează 
să crească substanțial. Ca urmare, în 
prezent ne preocupă mobilizarea în 
continuare a unităților economice 
pentru sporirea volumului de mărfuri 
destinate exportului. Această impor
tantă problemă va fi analizată, în 
curînd, într-o plenară lărgită a 
comitetului județean de partid. Pen
tru reducerea importului de mașini, 
utilaje și materii prime vom intensi
fica acțiunea de autoutllare. La uzina 
„Tractorul", de pildă, au fost create 
colective speciale în acest sens, chiar 
pe secții de fabricație, fapt ce asigură 
valorificarea plenară a inteligentei 
tehnice, experiență pe care ne-am 
propus să o extindem și în alte între
prinderi din județ.

O preocupare deosebită vom desfă
șura, în continuare, pentru întărirea 
activității comitetelor de direcție, a 
consiliului de administrație al cen
tralei industriale, a adunărilor gene
rale ale salariaților. Se va intensifica 
activitatea politică pentru impri
marea unui stil de lucru bazat 
pe principiile muncii colective, a unei 
maxime operativități în rezolvarea 
sarcinilor. Organizația de partid lo
cală pleacă de la convingerea că in
dustria județului Brașov dispune de 
foarte mari rezerve pe care nu am 
reușit să le valorificăm pe deplin. 
De aceea, ne propunem să acționăm 
cu perseverentă pentru mobilizarea 
tuturor resurselor materiale și umane 
ale județului, în scopul sporirii apor
tului brașovenilor la amplificarea 
realizărilor cu care întregul nostru 
popor întîmpină cea de-a XXV-a ani
versare a eliberării patriei și Con
gresul al X-lea al partidului.

Convorbire realizată de 
Nicolae MOCANU

(Urmare din pag. I)

Și în alte județe se constată 
o mare mobilizare de forțe la 
cîmp în vederea executării la 
timp a lucrărilor de întreținere. 
Iată ce se face în această pri
vință în județul Hunedoara. Tov. 
ing. Mircea Silvestru, director 
adjunct al Direcției agricole ju
dețene, ne-a declarat că semănă
turile de primăvară au răsărit, 
iar cele de toamnă se dezvoltă 
bine. în prezent, plivitul griului 
este aproape pe terminate. Pes
te 50 la sută, din suprafața cul
tivată cu sfeclă de zahăr a fost 
prășită și rărită, iar acum se lu
crează la cartofi și porumb. 
Cooperativa agricolă din Orăș- 
tie, care a terminat printre 
primele pe județ însămînțările 
de primăvară, a încheiat și pră- 
șitul sfeclei de zahăr. Acum se 
lucrează intens la prășitul po
rumbului. La marginea comunei 
Tîmpa, 80 cooperatori tineri și 
vîrstnici prășeau sfecla de za
hăr. Lucrările 'de întreținere a 
culturilor prășitoare se desfă
șoară din plin și în cooperativele 
agricole din Băcia, Gurasada, 
Aurel Vlaicu, Geoagiu, Pricaz, 
Slmerla, Totia și altele.

Ultimele zile, în județul Hu
nedoara, au fost adevărate zile 
de vară. Pămîntul începe să se 
usuce și pentru reținerea apei 
în sol e nevoie să se execute cît 
mai repede prășitul sfeclei de 
zahăr, cartofilor și porumbului. 
Cu toate acestea în unele coo
perative agricole nu se lucrează 
încă destul de intens. Aceasta 
ar putea dăuna culturilor și di
minua recoltele. Este necesar ca 
în toate unitățile agricole să se 
acorde cea mai mare atenție lu
crărilor de întreținere a cul
turilor.
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înainte ca autorul să fi publicat în- 
. tr-o revistă literară. Colecția „Lucea

fărul" destinată debutului acordă cu 
prea mare ușurință girul său. Este, 
credem, timpul ca valoarea debutu
lui editorial să crească prin sporirea 
exigenței. Avînd la bază răspunderea 
editorului, criterii temeinice, selecția 
volumelor depuse pentru publicare 
va trebui să se sprijine și pe con
sultarea unui juriu alcătuit din poeți 
și critici literari, pentru că atestarea 
virtuților este nn act de mare răs
pundere în primul rînd pentru desti
nul autorului. Această modalitate ar 
acorda o mai mare greutate poziției 
editorului, ar înlătura eventualele 
judecăți subiective, dar nu l-ar ab
solvi, bineînțeles, de răspunderea 
deciziei sale. Cum există tendința 
de profesionalizare timpurie a scri
itorului, publicarea primului volum 
trebuie să se producă numai după 
o confirmare îndelungată prin pre
sa literară, așa cum se arată și In 
ancheta „Scînteii" : „Cartea litera
ră cu stagiu prelungit în raftu
rile librăriilor". A- 
semenea colecției 
„Luceafărul" exis
tă încă și alte e- 
xemple de înde
părtare de la pro
iectele și criteriile 
inițiale. Colecția 
„Albatros" și în 
parte „Cele mai 
frumoase poezii" 
au avut o bună 
primire atîta vre
me cît programul 
lor a fost respec
tat. Concesiile de 
valoare au de
terminat scăderea 
bruscă a tirajelor 
prin pierderea ci
titorilor. Editarea 
poeziei merită deci 
cială. x Vor trebui găsite tipuri de 
ediție care să înlesnească recunoaș
terea lor în librării, să sublinieze 
intențiile și opțiunile editorului, ca și 
noi formule de răspîndire.

Sectorul în care rolul editorului 
este deosebit de important este valo
rificarea moștenirii literare. Permi- 
țînd constituirea de colective largi, cu 
termene de realizare pe mai mulți 
ani. programul editorial poate con
centra și ordona eforturile pe plan 
național ale acțiunii de valorificare 
științifică a patrimoniului cultural.

Elaborarea unui nou plan de pers
pectivă, crearea sau completarea co
lectivelor de autori, profilarea seri
ilor editoriale sînt măsuri care ar 
putea favoriza pe de o parte grăbi
rea ritmului de realizare a ciclurilor 
din seria marilor scriitori ai litera
turii române — între apariția diferi
telor volume trecînd un timp prea în
delungat — iar pe de alta, stabilirea 
de criterii riguroase pentru repunerea 
în circulație a unor opere peste care 
timpul așternuse uitarea.

Exercitarea unui rol activ, prezen
ța prestigioasă a editorului în viața 
culturală a țării depind de exigența 
lui, de valoarea aparatului redac
țional șl a corpului său de consilieri. 
Iar aceasta se impune cu atît mai 
mult cu cît astăzi, creatorii noștri 
realizează opere de valoare, de ele
vată ținută artistică, menite să ajute 
la cultivarea sentimentelor umanis
te, Ia îmbogățlrea_patrimoniului cul
turii socialiste, 
ceste condiții 
unui competent

Deși aparent __ ____
cată, legea dreptului de autor expli
că de asemenea multe anoma
lii editoriale. Stabilirea remunera
ției pe baza cantității de pa
gini scrise face ca un roman me
diocru de 1 000 pagini, chiar dacă 
ar fi încadrat la limita minimă, să fie 
remunerat de 3 ori mai mult decît un 
roman de 200 pagini, apreciat la ma
ximum tarifar chiar dacă acesta ar 
fi o capodoperă. Pentru stimularea 
calității ar fi firesc ca o reeditare să 
fie remunerată mai bine decît prima 
ediție pentru că, e de prisos să amin
tim, numărul edițiilor este direct 
proporțional cu valoarea literară sau 
succesul de public al cărții. Actua
lele prevederi ale dreptului de autor 
nu îndeamnă la concizie, efectul 
fiind fenomenul de dilatație remarcat 
la toate genurile de carte. Efortul 
de sinteză presupus de o categorie 
întreagă de lucrări, destinate în pri
mul rînd școlii, nu este stimulat. Din 
același motiv prefețele la o colecție 
populară, cum este „Biblioteca pen
tru toți", capătă uneori dimensiuni 
de studii introductive.

Principiul aplicării diferențiate și 
stimulative a dreptului de autor s-ar 
putea concretiza în prevederea ca o 
parte a remunerației la prima ediție 
să fie achitată după epuizarea cărții, 
aceasta stimulînd, deopotrivă, și au
torul și editura.

Inițiativele editorului, materiali
zate prin cointeresarea autorilor, ca 
și creșterea exigențelor sale ar fi 
favorizate și de instituirea unor pre
mii ale editurilor, acordate din be
neficiile suplimentare.

In condițiile existentei unei singure 
edituri, este greu de stabilit un pro
gram care să o definească, întrucît 
ea trebuie, în mod fatal, să răspundă 
tuturor frămîntărilor vieții literare.

a
Chiar funcțiile ei selective sînt, ca 
atare, stînjenite, orice opinie defa
vorabilă manuscrisului fiind acuzată 
de subiectivism. Și uneori, poate, pe 
bună dreptate.

Tot atît. de importantă ca proble
ma programului editorial este di
mensiunea tirajului. în primul 
rînd, pentru că tirajul este elemen
tul cel mai important al poli
ticii culturale. Un program edi
torial meticulos elaborat, cu partici
parea competentă a tuturor specia
liștilor, poate fi abătut de la inten
țiile sale prin ponderea pe care o 
capătă, în librării, un gen de lucrări 
în raport cu altele.

în actualul sistem de relații, edi
torul supune discuției planul, însu- 
mînd manuscrisele selecționate pen
tru publicare ; numărul de exempla
re, pentru fiecare în parte, este stabi
lit, pe baza unui sistem complicat 
care durează patru luni dintr-un an, 
de către librării.

Asumîndu-și riscul economic, prin 
achiziționarea întregului tiraj, la a- 
pariția cărții, librarul a căpătat prin 
aceasta drepturile la determinarea

o atenție șpe-

Editorul are în a- 
datoria asigurării 

proces de selecție, 
n-ar putea fi invo-

tirajului și chiar a programului edi
torial. Iată de ce este întrutotul mo
tivată propunerea ca editurile să fie 
cointeresate material în difuzarea 
cărților tipărite sub egida lor. Acum, 
librarul este pus în situația de a esti
ma cererile cititorilor pentru lucrări 
despre al căror conținut nu află decît 
informații vagi, adesea derutante, în- 
tr-o prezentare de cîteva rînduri. 
Cum operația de fixare a tirajului se 
produce într-un moment cînd — în 
multe cazuri — nici redacția editurii 
nu a primit încă manuscrisul și prin 
urmare nici nu se cunoaște conținu
tul, valoarea lucrării sau condițiile 
artistico-grafice, este limpede că pot 
fi mai ușor enumerate 
coincidență a tirajului 
reale, decît abaterile.

Se semnalează mereu 
brării a lucrărilor cuprinse în biblio
grafia școlară, dar cererile de reedi
tare au în vedere mereu aceleași 
cărți, socotite „ușor vandabile".

Orice tendință exclusivistă în a- 
ceastă materie poate dăuna. Produc
ția editorială trebuie categoric să aibă 
în vedere preferințele cititorilor, dar 
pentru a fi o prezentă activă în viata 
socială, pentru a-șl împlini menirea, 
editorul are obligația să-șl propună, 
în egală măsură, modelarea gustului 
estetic al maselor prin editarea și 
răspîndirea largă a valorilor auten
tice — opere literare, înscrise în pa
trimoniul cultural, creații contem
porane, străbătute de idealurile 
cietății noastre, 
ternic și peren 
rilor.

O modalitate 
tributele de animator cultural, 
a-și demonstra opțiunile este, pentru 
editor, reeditarea operelor epuizate, 
pentru care interesul publicului nu 
s-a stins. Principala opreliște este 
lipsa spațiului poligrafic dispo
nibil la momentul oportun, mai 
ales la culegere, fiind absurd să se 
pretindă păstrarea zațului la toate, 
sau la o mare parte a lucrărilor apă
rute. Reeditarea unei lucrări durea
ză atît de mult acum, pentru că, în 
cele mai multe cazuri, de fiecare 
dată operațiile sînt reluate ca și 
cînd ar fi vorba de ediția princeps.

în cazul edițiilor reprezentînd bi
bliografia autorilor și operelor reco
mandate de școală, ediții definitive, 
a căror reeditare devine necesară cel 
puțin la S ani, pentru contingente de 
cîteva sute de mii de elevi, soluția 
este realizarea de flancuri rezistente 
ceea ce ar elibera o parte însemnată 
a sectorului de culegere 
prinderile poligrafice.

Ceea ce se poate, de 
reproșa acum tirajelor 
este uniformizarea sau gradarea lor 
în virtutea unor ierarhii pe baza 
statisticilor cuprinse în inventarul de 
stoc, prin compararea cu rezultatele 
anterioare. Dar o carte nu poate /i 
comparată nici cu ea însăși la inter
vale de timp sau în medii diferite.

De pildă, poezia. într-o prezenta
re, orlcît de amplă, nu se va putea 
spune niciodată ce va fi un volum 
de versuri. Cum numărill acestora, 
sub forma plachetelor, prezentate ne
diferențiat, este abuziv de mare, în 
ultimul timp s-a ajuns la o nive
lare a tirajelor, comenzile scăzînd 
între 600—900 exemplare, indiferent 
de valoarea acestora. Aci, îngăduința 
manifestată la publicare — prin ab
dicarea de la criteriile selecției de 
valori, abolirea spiritului de răspun-

cazurile de 
cu nevoile
lipsa din li-

so- 
opere cn ecou pu- 
în rîndurile citito-

de a-și manifesta a- 
de

din între-
asemenea, 
practicate
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10,00 — Limba rusă. Lecția 56 
(reluare). 10,30 — Pentru elevi — 
Consultații la limba română. 
Tema : De la nuvelă la roman 
(Llviu Rebreanu). Prezintă : pro
fesorul Ion Dumitrescu. 11.00 — 
Limba spaniolă. Lecția 58. 11.30 —

Reportaj In doi. Emisiune de Carmen Dumitrescu și Alexandru Stark 
„Clipa" (reluare). 12,00 — închiderea emisiunii de dimineață. 17,30 — 
Telex TV. 17,35 — Lanterna magică. Filmele pentru copii : „Aventurile lui 
Bobo" ; „Clovnul Kiri". 17,50 — Limba spaniolă. Lecția 58 (reluare). 18,15 — 
Pentru tineretul școlar : Să ne cunoaștem patria. Columna lui Traian (II). 
Transmisiune de la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din România. 18,35 — Contrapunct. Emi
siune muzicală de Constanța Anghelescu-Drobotă. In cuprins : p „Opinii"
— televiziunea șl muzica, o „Debut TV“ — mezzosoprana Michaela Mără- 
cineanu o Teatrul muzical „Ștefan Makedonskl" din Sofia, în turneu în 
țara noastră, o Mari interpreți : pianistul Pavel Serebreakov (U.R.S.S.). 
19,00 — Telejurnalul de seară — Buletinul meteorologic, 19,30 — Tele- 
universltatea. Cunoașterea universului : „Mysterlum cosmologicum" — 
sinteză a principalelor probleme ale astronomiei moderne. Emisiune de 
Ion Petru. 20,00 — Film artistic : „Magazinul de pe strada mare", o produc
ție a studiourilor cehoslovace. Regia : Jan Kadar și Elmar Clos. In roiurile 
principale : Josef Kroner, Ida Kaminska, Hana Slivkova, Frantișek Zvarik. 
Premiul OSCAR pentru cel mai bun film al anului 1965. 22,05 — Reflector
— Ancheta TV. 22,20 — Mult e dulce și frumoasă. Emisiune de limba 
română, realizată de conf. dr. Sorin Stati. e Antologia limbajului poetic : 
Zaharia Stancu « Discuție despre termenii științifici. Participă profesorul 
univ. Ion Coteanu, Solomon Marcus, Petre Raicu. 0 Negru pe alb. e Foile
ton etimologic. 22,45 — Varietăți pe peliculă cu Aznavour, surorile Kessler, 
Ana Bruknau. 23,00 — Telejurnalul de noapte. 23.10 — închiderea emisiunii.
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omori arheologice
La Apahida, în apropiere de Cluj, 

ercetătorii Muzeului de istorie a 
'ransilvaniei au descoperit joi o 
npresionantă comoară, avînd o im- 
ortanță istorică și artistică deose- 
ită. în legătură cu aceasta academi- 
ianul Constantin Daicoviciu, condu
ctorul săpăturilor arheologice, a de- 
larat corespondentului din Cluj al 
Agerpres", Ludovic Roman : „Pe lo
ji unde cu cîteva luni în urmă s-au 
isit mai multe obiecte de podoabă 
itr-un mormînt al unei căpetenii 
robabil ostrogotice, am întreprins 
crcetărl sistematice, care au culmi- 
it cu această descoperire surprin-

zătoare. De sub țărîna secolelor au 
ieșit la iveală o mulțime de obiecte 
de podoabă de o mare frumusețe șl 
valoare. Aceste avuții — fibule, coli
ere, discuri, cercei, resturi de harna- 
șamente și arme — sînt, în majori
tatea lor, din aur, bătut cu pietre 
scumpe. Sub raport istoric, descope
rirea vine să ne confirme o serie de 
date din epoca migrațiilor și anume 
prezența în secolul al 5-lea e.n. a go
ților în Transilvania".

Determinarea și evaluarea tuturor 
obiectelor străvechii comori este în 
curs.

(Agerpres)

dere al editorului față de viața li
terară și de evoluția culturii noastre 
— și apoi preluarea unui tiraj sim
bolic amenință mai degrabă să com
promită genul ! Circulă tot mai mult 
prejudecata că versurile nu au cău
tare la cititor. Să nu amintim însă 
tirajele de 100 000—200 000 exemplare, 
la o singură ediție, din versurile lui 
Eminescu, Blaga, Minulescu etc., ci 
tirajele de 3 000—5 000 exemplare ale 
unor poeți remarcați de cititor de la 
primele plachete ca Marin Sorescu, 
Nichita Stănescu, Ana Blandiana, 
pentru a oferi argumente în favoa
rea reconsiderării, mai întîi, a crite
riilor de acceptare și trimitere la ti
par și apoi a criteriilor de înscriere 
și stabilire a tirajului.

Această operație nu o poate însă 
realiza decît editorul. Apoi este bine 
ca editorul să fie obligat să gîndeas- 
că și în termenii cererii citi
torului, nu numai de pe po
zițiile unui Mecena, care încredin
țează generos tiparului un manuscris 
fără să suporte riscurile implicate 
de gestul său. A-l obliga să gîndeas- 
că în termenii acestor cereri în

seamnă a-l obliga 
să se încadreze in 
linia majoră a dez
voltării societății 
noastre, în proce
sul de consolidare 
a culturii socialis
te, să procedeze 
diferențiat Ia al
cătuirea proiecte
lor sale, să aleagă 
tipul de ediție cel 
mai potrivit fiecă
rei lucrări, să știe 
să păstreze perma
nent în circulație 
valorile literare — 
succesele sale — 
să găsească soluții 
pentru informarea 
cititorilor, să cau

te permanent mijloacele de a-și 
cîștiga noi cititori și în orice caz 
să nu-I dezamăgească pe cei cîștigați. 
Prin aceasta el ar fi mai aproape 
de cititorii săi, dar și de scriitori, 
pentru că scriitor adevărat fără ci
titori nu s-a întîlnit încă. Interesat 
direct de soarta cărților sale, edito
rul ar găsi apoi și mijloacele de a 
obține în colaborarea cu autorii par
ticiparea acestora Ia efortul comun 
de răspîndire largă a cărților.

Trebuie spus însă că, indiferent cui 
ar reveni misiunea stabilirii tiraju
lui, se impune adîncirea studiilor e- 
conomice privind planificarea și fi
nanțarea cărții, cu precădere a unor 
aspecte speciale, ca prețul de vînzare, 
riscul comercial, normarea stocului, 
precum și perfecționarea mijloacelor 
de cercetare a cererilor cititorilor.

Din păcate, instrumentele de lucru 
la îndemîna celor angajați în acest 
important și dificil proces sînt pre
care. Se consemnează în ultima vre
me o manifestare evidentă a preo
cupărilor pentru sociologia culturii, 
în general, cu înclinare pronunțată 
spre psiho-sociologia lecturii, studie
rea intereselor, a preferințelor față 
de diferitele genuri de carte. Ea ex
primă tocmai nevoia unor cunoștințe 
obiective, rezultat al cercetării prin 
examinarea cu metodele sociologiei, 
psihologiei, economiei, a domeniului. 
Or, de multă vreme, sistemul infor
mațional privind editarea și difuza
rea cărții este deficitar din pricina 
mijloacelor folosite, înecate de o for- 
mularistică devenită scop în sine. 
Chiar și „Inventarul stocului de 
carte", singura sursă obiectivă de 
informație privind circulația cărții, 
are nenumărate cusururi : este anual, 
incomplet, impune închiderea libră
riilor perioade de timp prea lungi, 
este constatativ.

Activitatea de editare șî difuzare 
a cărții trebuie să ducă șî la per
fecționarea Instrumentelor de lucru, 
evidență, statistică, programare, cele 
care furnizează informațiile utile, cît 
mai exacte, pentru deliberarea șî' 
adoptarea soluțiilor optime.

Este nevoie, înainte de toate, de 
adoptarea unei clasificări, aceeași, 
în editură, librării, biblioteci — 
în vederea stabilirii unui limbaj 
comun — evidența unică, pe baza a- 
cestei clasificări, prin intermediul fi
șei perforate pe sistemul mașinilor 
Holerit, existente și riefolosite la 
întreaga lor capacitate, la Casa Scîn- 
teîi, pentru a putea fi prelucrate ori- 
cînd, operativ, informații utile nu 
numai editorului și librarului, dar și 
cercetătorilor în domeniul culturii : 
filozofi, sociologi, economiști.

Sînt prea mari răspunderile 
torului în societatea noastră 
temporană pentru ca să mai
fi acceptate diletantismul și imper
fecțiunea metodelor sale de lucru. 
M-am referit aci numai la unele din 
aspectele pe care le ridică activita
tea editorială și de răspîndire a 
cărții astăzi, dar cred că toți cei care 
activează în aceste sectoare au dato
ria de onoare față de cultura și de 
poporul nostru să găsească soluțiile 
pentru a deschide larg drumul căr
ții de valoare, care să exprime fru
musețea și complexitatea realităților 
patriei noastre. Ceea ce redactorii 
editurii noastre, conducerea ei 
consideră a fi obligația lor esențială.

edî- 
con- 

poată

Deschisă concomi
tent cu Salonul de de
sen și gravură de Ia 
Dalles, care înmă
nunchează preocupă
rile actuale ale artiș
tilor noștri, expoziția 
retrospectivă Gabriel 
Popescu din Sala Ka- 
linderu e un omagiu 
adus unui mare 
gravor român de la 
începutul secolului. 
Selecția lucrărilor de
monstrează stadiul 
gravurii la noi acum 
o jumătate de secol, 
efortul sensibilității 
artistice de a depăși 
îndemînarea artiza
nală.

Din aceeași genera
ție cu Luchian, cu 
cîtiva ani mai vîrstnic 
decît Paciurea, Pal- 
lady și Petrașcu, Ga
briel Popescu șl-a gă
sit expresia cea mai 
potrivită firii sale în 
gravură, adîncindu-și 
toate posibilitățile 
pînă la cele mai sub
tile nuanțe.

El a fost unul 
dintre ultimii prac
ticieni ai asa-nu- 
mitei „gravuri de in
terpretare". reprodu- 
cînd în desen opere 
celebre și multiplicîn- 
du-le prin săparea de
senului pe o placă de 
metal și imprimarea 
acesteia pe mai multe 
foi de hîrtie. începînd

Inaugurarea unor edificii

pentru Institutul 
agronomic din lași

IA$I 
Centrul 
gătit în . .
învățămint și laboratoare moderne, 
cu cămine și cantine studențești. Bă- 
trînul Copou a căpătat, pe drept cu- 
vînt, denumirea de Copoul universi
tar. In prezent, prin încheierea lu
crărilor prevăzute în planul general 
de dezvoltare a Institutului agrono
mic „Ion Ionescu de la Brad", peisa
jului universitar ieșean i s-au adău
gat încă 6 pavilioane moderne, desti
nate facultăților de zootehnie și de 
medicină veterinară, un pavilion pen
tru catedra de mecanizare a agricul
turii, unul pentru chimie, o bază de 
cercetări, o modernă sală de spor
turi șl o centrală termică.

Cu acest prilej a avut loc o festi
vitate la care au participat reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat, cadre didactice din învăță- 
mîntul superior ieșean și din alte

î

(corespondentul „Scînteii"). 
universitar Iași s-a îmbo- 
ultimii ani cu noi spații de

centre, oameni de știință, artă și cul
tură, studenți, reprezentanți ai unor 
stațiuni experimentale agricole, în
treprinderi de mecanizare, cooperati
ve agricole de producție.

A participat tovarășul Leonte 
Răutu, membru aț Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, care 
a deschis festivitatea inaugurală.

în încheierea festivității, la care 
au luat cuvîntul prof. univ. dr. do
cent Mihai Răvărut. rectorul Insti
tutului agronomic din Iași, tovarășul 
Miu Dobrescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Iași al P.C.R., 
acad. Ștefan Bălan, ministrul învă- 
țămîntului, profesori și studenti, s-a 
adoptat. într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune printre 
altele :

în anul celei de-a 25-a aniversări a eliberării României de sub Jugul 
fascist, cadrele didactice, studenții, personalul tehnico-administrativ din 
Institutul agronomic „Ion Ionescu de la Brad", întreaga cetate universi
tară a lașului, trăiesc bucuriile și emoțiile unui eveniment deosebit — 
inaugurarea noului complex de construcții al facultăților de zootehnie și 
medicină veterinară — rod al grijii profunde și consecvente pe care parti
dul nostru o manifestă față de asigurarea condițiilor optime de desfășurare 
a procesului instructiv-educativ aflat în plină dezvoltare și perfecționare. 

Momentul festiv pe care îl trăim astăzi ne prilejuiește reafirmarea înal
telor sentimente de stimă și prețuire pe care le nutrim față de conducerea 
partidului, față de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mulțumindu-vă fierbinte pentru sprijinul deosebit de prețios pe care ni 
l-ați acordat, pentru ridicarea acestor moderne clinici și laboratoare care 
oferă condiții minunate extinderii procesului de învățămînt și cercetării 
științifice, întregind armonios salba construcțiilor durate în anii socialis
mului în prestigioasa cetate a culturii ieșene.

Sintem conștienți de locul și importanța agriculturii în economia 
noastră socialistă, precum și de marele rol pe care trebuie să-I îndepli
nească specialiștii cu înaltă calificare în acest însemnat domeniu de ac
tivitate. îngăduiți-ne de aceea să ne exprimăm hotărîrea fermă de a nu 
precupeți nici un efort pentru instruirea multilaterală a viitorilor specia
liști chemați să contribuie la ridicarea agriculturii românești la nivelul 
imperativelor pe care le Implică progresul contemporan.

Vom stărui cu și mal multă ardoare, în activitatea noastră științifică, 
pentru elaborarea și extinderea în producție a unor noi și cît mai efi
ciente metode tehnologice care să permită valorificarea în cel mai înalt 
grad a condițiilor de climă și de sol ale plaiurilor Moldavei, pentru spo
rirea continuă a potențialului productiv al unităților agricole socialiste.

Exprimîndu-ne adînca recunoștință pentru ceea ce se înfăptuiește în 
patria noastră, pentru grija partidului în scopul dezvoltării și perfecțio
nării continue a procesului de învățămînt, asigurăm Comitetul Centrai al 
partidului, pe dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne 
vom consacra toată puterea de muncă, capacitatea, experiența și întregul 
nostru elan creator pentru a face din acest așezămînt un nestins focar 
de știință și de plămădire a viitorilor specialiști în domeniul agriculturii, 
că vom lupta fără preget pentru înfăptuirea politicii interne și externe 
promovate de partid, pentru înflorirea multilaterală a scumpei noastre 
patrii, România socialistă.

Concert Ionel Perlea la Radioteleviziune
După cele două concerte sus

ținute săptămîna trecută la pu
pitrul filarmonicii „George Enes
cu", Ionel Perlea a condus aseară 
concertul simfonic extraordinar 
al orchestrei Radioteleviziunii 
Române. Programul, care a cu
prins uvertura la opera „Oberon" 
de Weber, „Omagiu lui Enescu" 
de Theodor Grigoriu, „Preludiu

și moartea Isoldei" de Wagner și 
Simfonia I de George Enescu, 
s-a bucurat de o entuziastă pri
mire din partea publicului, care 
a răsplătit cu îndelungi aplauze 
măiestria desăvîrșită a acestui 
eminent reprezentant al artei di
rijorale contemporane. Concer
tul va fi repetat astăzi, în aceeași 
sală, la orele 20,00.

Resurs
insuficient
valorificate
„Revizorul" de Gogol, „Montserrat" 

de Em. Robles, „Omul în robă" de 
Pavel Kohout. O piesă clasică și alte 
două contemporane, toate trei crea
ții dramatice din literatura univer
sală — iată repertoriul cu care s-a 
prezentat Teatrul din Galați în re
centul său turneu bucureșt.ean.

Dincolo de criteriul valoric, opțiu
nea repertorială a Teatrului de stat 
din Galați se vădește a fi fost orien
tată de dorința de a realiza o comu
nicare strînsă. susținută, puternică, 
cu sala. Preferințele au mers astfel 
către textul dramatic apt — indife
rent de momentul scrierii lui — să 
vorbească direct., explicit conștiinței 
contemporane, dezbătînd pentru și 
împreună cu ea probleme etice, po
litice esențiale.

Apelînd la o problematică profund 
contemporană, „Montserrat" ne obli
gă, cu fiecare replică, să ne orientăm 
și apoi să decidem între sacrificiul u- 

• man pentru înăbușirea cruzimii șl 
pentru triumful 
cauzei nobile a li- 
bertății și alterna
tiva conservării 
vieții cu prețul tră
dării aceleiași no
bile cauze. Ne obli
gă să medităm la 
cadrul mai larg, la 
condițiile generale 
ale fericirii, bucu
riilor, talentului 
nostru și la sensul 
lor, la imposibilitatea neangajărfi. 
Absolvite de condamnarea prin lege, 
dar convinse de vinovăția lor, 
personajele din „Omul în robă" 
își așteaptă judecata de la propria 
lor conștiință (identificată — prin 
rechizitoriul „omului în robă" și de 
fapt prin reprezentația teatrală — 
cu conștiința spectatorului). în „Re
vizorul", un personaj „Conștiința pu
blică". ce deschisese reprezentația 
prin a rosti zicătoarea populară „De 
ți-e mutra strîmbă nu da vina pe 
oglindă", reapare în finalul necru
țătoarei satire obligînd pe incrimi- 
nații eroi gogolieni să se privească 
în oglindă. Gestul e ostentativ și 
inutil — fiindcă era deja făcut, ex
primat prin însăși desfășurarea co
mediei — dar e semnificativ pentru' 
eforturile aproape didactice ale tea
trului gălățean, în direcția influen
țării și limpezirii conștiințelor.

„Revizorul" este conștiința noastră 
care ne va sili să ne cercetăm cu 
ochii în patru pe noi înșine" — spu
nea Gogol. Regizorul Gh. Jora măr
turisește a fi văzut tocmai în acest 
„conflict necruțător cu conștiința fie
căruia" aspectul de contemporaneita
te al piesei. Premisă interesantă — a 
unei montări ce se dorea o prelu
crare modernă a textului clasic, ne- . 
localizată decît foarte vag în spațiu 
și timp. Realizarea e însă departe 
de intenție. Ea trădează absența unei 
concepții clare si unitare cu privire 
la dimensiunile contemporane ale 
piesei, precum și o opțiune indecisă, 
oscilantă, între diversele modalități 
de realizare scenică. Spectacolul lasă 
o impresie de flagrantă lipsă de uni-
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cinema
• La dolce vita : PATRIA — 9,30 ; 
13 ; 16,30 ; 20, SALA PALATULUI — 
16,30 (seria de bilete — 2897) ; 20,30 
(seria de bilete — 2898).
• Tarzan, omul junglei : REPU
BLICA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19,15 ; 
21,15, FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, la grădină — -20, FA
VORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
STADIONUL DINAMO
e în umbra coltului : LUCEAFĂRUL 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21, GRADINA DOINA — 20.
• Crăciun cu EMsabeta: CENTRAL

20.

— » ; 11,30 ;
14 ; 16,30.
• Femeia în halat : CINEMATECA — 
10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
• Profesioniștii : LUMINA — 9—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,45.
e Program pentru copii 
animate : DOINA — 9 ; 10.
o Ceasul căpitanului Enrico : DOINA 
— 11,30 ; 13 ; 14,30.
e Feldmareșala : DOINA — 16 : 18.15 ; 
20,30, MUNCA — 14 ; 16.
•
18

18
• „
trîn ; Fulg de zăpadă ; Gustav face 
ordine ; Gustav și elefantul : TIM
PURI NOI — 9—21 in continuare.

desene

Apele primăverii : UNION — 16,30 ; 
; 20,30, MOȘILOR — 15,30.
Bună ziua, contesă : MOȘILOR — 
; 20,30.
Pe cer sînt numai fete ; înger bă-

o Comedianțil : FEROVIAR — 9—14,30 
în continuare ; 17,30 ; 20,30, EXCEL
SIOR — 9 ; 12 ; 16 ; 19, GRĂDINA 
EXPOZIȚIA — 20.
o Noaptea e făcută pentru... 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30
18.15 ; 20,30, AURORA — 9 
13,30 ; 16 ; '
19.45.
0 Pipele : 
grădină — 
18 ; 20,30.
e La Est de Eden : DACIA — 8—16,30 
în continuare ; 18,45 ; 21.
« Adio, Gringo : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Ia grădină — 
20, VOLGA - 8,30—16,30 în conti
nuare ; 18,30 ; 20,45.
« Pentru încă puțini dolari : UNI
REA — 15,30, la grădină — 20, PA
CEA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Riscurile meseriei : DRUMUL SĂ
RII — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Tată de familie : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Rolls Royce-ul galben: COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18, COSMOS — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
o Tandrețe : COTROCENI — 20,30.
• A trăi pentru a trăi : MELODIA 
— 9,30 ; 12,30 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.
0 Pe urmele șoimului : GLORIA —9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MO
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45, FLAMURA — 9—14 în con
tinuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Becket : FLACĂRA — 15,30 ; 19.
0 Răutăciosul adolescent : VITAN — 
15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 20,
RAHOVA — 15,30 ; 18, la grădină — 
20.
0 Hiroșima, dragostea mea : PRO
GRESUL — 20,30.

a visa :
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
r, AURORA — 9 ; 11,15 ; 
18,15 ; 20,30, la grădină^ —

BUZEȘTI — 15,30 ; 18, la 
20 ; POPULAR — 15,30 ;

p Filarmonica de stat „George 
Enescu” (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic — 19. Dirijor: Mircea 
Basarab. Solist : Nicolae Șarpe.
O Opera Română : Don Pasquale — 
premieră — 19,30. • Teatrul Național 
„I. L. Caragiale", (sala Comedia) : 
Ileidelbergul dc altădată — 19.30 ;
(sala Studio) : Părinții teribili — 19,30. 
e Teatrul de Comedie : Croitorii cei 
mari din Valahla — 20. • Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
str. Alex. Sahia) : Photo Finish — 20, 
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : La ciorba de potroace — 
19,30 ; (sala Studio) : Fedra — 20. 
o Teatrul Giulești : Ulise șl coinci
dențele — 19,30. • Teatrul ~ ’
Delavrancea" : Balul f;„2i 
o Teatrul , 
neterminată __
„I. L. Caragiale" : Bacantele 
o Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : Aventurile lui Plum- 
Plum — 17 ; (sala din str. Acade
miei) : A fugit un tren — 17. o Tea
trul Tineretului din Piatra Neamț 
(la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
— sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Noaptea încurcăturilor — 17 ; 20. > 
Teatrul satiric muzical 
(sala Savoy) : Cafeaua cu lapte de 
adio — 19,30 ; (sala din Calea Victo
riei nr. 174) : Femei, femei, femei — 
19,30. o Circul de stat: Selecțlunf de 
primăvară — 19,30.

ctitiui „Barbu 
florilor — 20. 

„Ion Creangă*1 : Poveste 
. — 16. o Studioul I.A.T.C.

’ ' “ ‘ ‘ 19,30.

din Renaștere, , cînd 
procedeele gravurii se 
răspîndiseră în Euro
pa o dată cu tiparul, și 
pînă la inventarea re
producerilor mecani
ce, fotografice, cu
noașterea de către

capelei Sixtine picta
te de Michelangelo 
sau „Plecarea volun
tarilor". relieful de 
Rude de pe Arcul de 
Triumf al Stelei de la 
Paris, sînt demonstra
ții de virtuozitate, de

sie, creînd o operă o- 
riginală. „Cerșetorii" 
amintesc studiile lui 
Aman — primul gra
vor modern din a 
doua jumătate a se
colului XIX — răs- 
frîngînd ecoul clar-

dăltită. cel 
în cărbune, 
sculptorului 

din 1921—22, 
Autopor- 

ac

forte sî 
din 1911 
portretul 
Paciurea
acvaforte), 
tretul din 1906, în 
sec, este poate cea mai

I
Ș2S

• ©

al gravurii române
RETROSPECTIVA GABRIEL POPESCU

marele public a ope
relor de artă plastică 
închise în muzee sau 
colecții fusese posibi
lă doar cu ajutorul 
gravurii. Lucrările ex
puse, redînd „Bătălia 
de la Anghiari" de 
Leonardo da Vinci, 
chipuri de pe tavanul

perfectă stăpînire a 
tuturor resurselor teh
nice.

Precizia ochiului și 
a mîinii se subordo
nează însă emoției în 
desenele și gravurile 
în care artistul notea
ză direct un chip, o 
siluetă sau o impre-

obscurului rembran- 
dtian. Cele mai perso
nale lucrări rămîn 
portretele de familie 
sau ale unor prieteni, 
în care chipurile se în
cheagă din umbre u- 
șoare. (Portretul so
ției din 1910, în acva--

aevidentă mărturie 
talentului artistului.

Rezumîndu-se 
linia expresivă, Gabriel 
Popescu a creat și 
reușite monotipuri 
(imprimînd pe hîrtie 
un desen executat în 
cerneală direct pe 
placă, deci unicat).

la

tate, de stil, deși trebuie să recunoaș
tem și chiar să subliniem că specta
colul gălățean face la început si 

■ chiar în datele lui fundamentale pro
misiuni interesante, promisiuni pe 
care însă nu și le ține.

Spectacolul se dorea „mai curînd 
o tragedie". Așa și începe, așa pare 
a fi jalnica întrunire — de salvare 
a corăbiei — prezidată de primar și 
așa vor încerca, cu eforturi demne 
de laudă, să-și compună măștile, in- 
terpreții oficialităților orașului ; ast
fel apare în scenă, ca exponent al 
oblomovismului, Hlestakov. Dar iată 
că în scenele următoare luminile de- 
mistificatoare, lucide, ale viziunii 
tragice dispar.

Spectacolul alunecă spre un gro
tesc nu întrutotul purtător de sem
nificații adînci; și cum grosimea ten
tei grotești dată diverselor personaje 
și diverselor scene este diferită, dez
echilibrul mijloacelor cu care se o- 
perează pare a se accentua. (Contri

buie Ia aceasta 
chiar cadrul scenic 
semnat de Rodica

TURNEUL TEATRULUI '
riginal și adecvat 
dar încărcat.cu inu- 

DE STAT DIN GALATI
nouri cu iz folclo- 
r^c e*'c- Contribuie la aceasta mai ales 
costumele ; autoa

rea lor a „iertat" pe unele dintre 
personaje — îmbrăcîndu-Ie anodin — 
a pedepsit pe altele — îmbrăcîndu-le 
cu zorzoane nu numai ostentative dar 
și de o urîțenie „fără cusur", sau pur 
și simplu dezbrăcîndu-le la piele cum 
a procedat la un moment dat cu 
eroul principal). Se uită dorința de 
a adînci personajele pe linia uma
nității lor — lucru acceptabil în fond 
prin convenție la niște personaje de 
esență comică, dar nu și la unele 
concepute mult mai complex, cum 
este Hlestakov, Există în falsul 
revizor al piesei lui Gogol nu 
numai o întreagă gamă de im
pertinențe și temeri (bine puse în 
valoare) dar și derutante candori și 
ingenuități, fascinații de mitoman ; 
așa, de exemplu, împrumutînd de la 
fiecare funcționar superior al orașu
lui sute de ruble, Hlestakov. este și 
rămîne un escroc, dar unul care are 
surpriza și bucuria descoperiri>-;con- 
tinue a mecanismului, a meit .tiii Iul 
accelerat. Greșit îndrumat/ talentatul 
actor Mihai Mihail — care si-a 
compus la început rolul cu remar
cabilă pătrundere și finețe — se li
mitează în cele din urmă la o mai 
elementară și superficială înțelegere 
a lui: un personaj escroc și fri
vol. în ce privește ceilalți interpreți 
— șî ei frustrați de o îndrumare cla
ră — nu putem decît să apreciem 
efortul lor notabil de-a păstra justa 
măsură între accentele comice și cele 
de umanitate tragică și de a da for- 

, tă prin caracterele pe care . le con
figurează satirei sociale. Am men
ționa în special jocul nervos al cuplu
lui Mitică Iancu — Eugen Popescu- 
Cosmin, precum și jocul bogat în 
nuanțe al lui Eugen Tănase.

Spectacolul cu „Montserrat", reali
zat cu mijloace mult mai bine alese, 
omogene și echilibrate de către Yan
nis Veakis (în cadrul plastic de^ij; - 
plitate clasică și de mare expiy ’ ° ~ 
tate, imaginat de Elena Pătră ,,hu 
yeakis), este cu mult mai apt să pună 
în evidență forțele actoricești de va
loare ale teatrului. Constantin Săsă- 
reanu concepe un Isquîerdo crud, pu
ternic, cu voință de neînduplecat, dar 
și un Isquîerdo — rafinat teoretician 
al cruzimii ca rod al experienței de 
viață (asemeni multora din naziștii la 
care s-a gîndit Robles). Deși nu prea 
bine distribuit în rolul lui Montser
rat. Eugen, Apostol reușește să 
îmbogățească simplitatea replici
lor sale cam declarative cu sem
nificațiile Restului si să creeze 
un erou zbuciumat și de mare no
blețe. Iar interpreții celor șase oa
meni luați de pe stradă — fiecare 
cu grijile si bucuriile lor cotidiene 
conștientizînd diferit „vina de a fi 
nevinovat" — fac fiecare, 
permite partitura, dincolo 
unei remarcabile adînciri 
miei personajelor lor și 
capacității de a compqne ____  ..
nisate pînă la detalii. Sînt remarca
bile eforturile lor — de exemplu cel 
al lui Gheorghe V. Gheorghe sau cel 
al Laviniei Teculeseu — de a realiza 
sensibile diferențieri în clamarea 
durerii, în refuzul sau acceptarea sa
crificiului. Totuși, în ciuda efortu
rilor actoricești și a competenței re
gizorale, spectacolul — poate și din 
cauza părților cam discursive și lip
site de acțiune ale piesei — se des
fășoară sub tensiunea necesară, tre- 
nînd pe alocuri și nedepășind o li
mită medie.

Scrisă,cu mai bine de zece ani în 
urmă, piesa „O asemenea dragoste" 
(„Omul în robă") a scriitorului ceh 
Pavel Kohout este o dramatizare 
ușor didactică si fără pretenții de 
mari adîncimi, a „cazului Lida Maty- 
sova" — poveste de dragoste cu sfîr- 
șit tragic. „Omul în robă" (interpre
tat cu egală sobrietate de Dumitru 
Pîslaru și Eugen Popescu-Cosmin) 
procedează la o necruțătoare „re
constituire". interesat nu numai de 
fapte, dar și de motivația lor ascun
să. Investigația sa accentuează carac
terul, de dezbatere ne marginea si
tuațiilor prezentate. Omagiind femeia, 
piesa lui Kohout arată, desigur, că 
dragostea Lidei Matysova nu putea fl 
anulată de nimic, nici chiar de 
perspectiva sfîrșitului ei tragic ; ea 
are meritul de a denunța totodată 
manifestările de lașitate șî egoism 
care, distrugînd oamenii, amenință 
să distrugă chiar și... „o asemenea 
dragoste". Spectacolul regizat de 
Ovidiu Georgescu, spectacol ce be
neficiază de două distribuții, relevă 
îpcă, o dată, sub un nou aspect, ca
litățile colectivului gălățean. Marga 
Georgescu, Ioana loniță, Sentimiu 
Pop, Mihai Mihail. Olga Dumitrescu 
șî ceilalți interpretînd cu dăruire șl 
sensibilitate rolurile încredințate.

Am încheia totuși rîndurile noas
tre cu o„ observație care vizează 
deopotrivă opțiunile repertoriale 
și intențiile regizorale. Urmărind 
„Revizorul", „Montserrat" și „Omul 
în robă" pleci cu opinii favorabile 
dar și cu sentimentul că actorii gă- 
lățeni, distribuiți cu un și mai mare 
discernămînt, orientați cu și mai 
mare grijă, ar putea oferi spectacole 
de mai accentuată valoare artistică.

„C. Tănase”
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atît cît le 
de dovada 
a fiziono- 
Pe cea a 
roluri fi-

de peste un 
secol, Gabriel 
a fost și pro-

Timp 
sfert de 
Popescu 
fesor de gravură Ia
Școala de belle-arte 
din București. După 
mărturia profesorului 
I. D. Stefănescu. el 
„fix'ase lingă dinsul 
cîțiva, puțini elevi. 
Tăcut, artist în înțe
lesul adine al cuvîn- 
tulul, era iubit și mult 
prețuit de noi toți". 
Strîngînd în jurul său 
un nucleu de fervenți 
ai gravurii, el a co
municat generațiilor 
următoare respect și 
exigență pentru arta 
autentică, obținută 
prin maximă concen
trare și stăpînire la
borioasă a tehnicii. în 
mare parte datorită 
lui a fost posibil ca în 
1916 să se deschidă 
prima expoziție a so
cietății „Grafica" pen
tru încurajarea și răs
pîndirea gravurii, sus
ținută mai cu seamă 
de J, Al. Steriadi, 
mareînd creșterea in
teresului pentru gra
vură în rîndul artiști
lor și asigurînd conti
nuitatea evoluției gra
vurii pînă azi.

Adina NANU Natalia STANCU
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Lucrările sesiunii Comisiei 
mixte româno-iugoslave 
de colaborare economică

Tn zilele de 13—15 mai s-au des
fășurat la București lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno- iugoslave de colaborare 
economică.

Comisia a analizat modul de în
deplinire a recomandărilor adop
tate la sesiunile precedente și a 
constatat cu satisfacție că s-au în
registrat importante rezultate în 
dezvoltarea și diversificarea co
laborării și cooperării economice 
dintre cele două țări.

în legătură cu lucrările pentru 
construirea sistemului hidroener
getic și de navigație de la Porțile 
de Fier, comisia a constatat că a- 
cestea se desfășoară potrivit grafi
cului general de execuție adoptat.

în vederea lărgirii colaborării și 
cooperării economice și industriale 
româno-iugoslave, potrivit condi
țiilor favorabile pe care le oferă 
economiile celor două țări în plină 
dezvoltare, comisia a stabilit un 
program de măsuri pentru concre
tizarea unui important număr de 
acțiuni de colaborare și cooperare 
în industriile constructoare de ma
șini, extractivă, petrolieră, chimică, 
în transporturi, turism.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat într-o atmosferă prietenească, 
cordială.

Protocolul încheiat, cu acest pri
lej, a fost semnat din partea ro
mână de Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, iar din partea iugoslavă .de 
Mustafa Șabici, membru al Vecei 
Executive Federale.

La semnare au asistat Vasile 
Gligă, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, precum și membrii 
celor două delegații guvernamen
tale.

A fost prezent Iakșa Petrici, am
basadorul Iugoslaviei la Bucu
rești.

★
Joi seara, vicepreședintele Con

siliului de Miniștri, Gheorghe Ră
dulescu, a oferit un dineu în cin
stea lui Mustafa Șabici, membru al 
Vecei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia.

Au luat parte membrii celor două 
delegații guvernamentale, partici
pante la lucrările celei de-'a V-a 
sesiuni a Comisiei mixte româno- 
iugoslave de colaborare economică, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Au fost prezenți ambasadorul 
Iugoslaviei la București și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

în pavilioanele C și D din com
plexul expozițional din Piața Scîn- 
teii din Capitală, s-a deschis joi di
mineața expoziția industrială iugo
slavă. '■■■</

La inau. ^fare au participat Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Octavian 
Groza, ministrul energiei electrice, 
Cornel Burtică, ministrul comerțului 
exterior, Ion Crăciun, ministrul in
dustriei ușoare, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
membri ai conducerii unor ministe
re economice, conducători de insti
tuții centrale și întreprinderi de stat 
pentru comerțul exterior, oameni de 
știință, specialiști din mari întreprin
deri bucureștene, ziariști.

Au luat parte Mustafa Șabici, 
membru al Vecei Executive Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, membrii delega
ției guvernamentale iugoslave parti
cipante la cea de-a V-a sesiune a 
Comisiei mixte româno-iugoslave de 
colaborare economică și Iakșa Pe
trici, ambasadorul Iugoslaviei la 
București.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni dir jmatice acreditați Ia Bucu
rești și ți membri ai corpului di
plomatic.

Directorul expoziției, Nikola Nica, 
a rostit cuvîntul de deschidere.

In continuare a luat cuvîntul Mus
tafa Șabici, care, după ce a salutat 
personalitățile prezente, a spus : Ex
poziția pe care o inaugurăm azi re
prezintă expresia dorinței noastre de 
a face cunoscute cetățenilor României 
prietene unele din realizările econo
miei iugoslave și dorința noastră de 
a contribui pe această cale la o mai 
bună cunoaștere reciprocă, Ia dez
voltarea în continuare a schimburi
lor de mărfuri și a colaborării eco
nomice dintre cele două țări.

Relațiile economice dintre Iugosla
via și România marchează de mulți 
ani o evoluție favorabilă. Schimbu
rile de mărfuri indicăo o creștere 
constantă, iar în ultimii ani se dez
voltă și colaborarea industrială și 
tehnico-științifică, turismul și altele. 
Un loc deosebit în colaborarea eco
nomică dintre cele două țări îl ocu
pă construirea în comun a sistemului 
hidroenergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier.

Dezvoltarea dinamică și ascendentă 
a economiilor celor două țări și a 
relațiilor prietenești și de bună ve
cinătate statornicite între ele tra
sează o cale de dezvoltare multila
terală a colaborării noastre econo
mice.

Numeroasele contacte dintre spe
cialiștii în diferite domenii de acti
vitate economică din cele două țări 
au constatat largi posibilități de dez
voltare a relațiilor economice de 
lungă durată și au relevat pe prim 
plan cooperarea și specializarea în 
producția industrială.

Noile posibilități — a menționat 
în continuare vorbitorul — sînt confir
mate și de actuala sesiune a Comi
siei mixte româno-iugoslave de cola
borare economică, care și-a încheiat 
azi lucrările și care prevede extin
derea colaborării în sectorul con
strucțiilor de mașini, al industriei 
petrolului, chimiei, transporturilor, 
turismului și în alte domenii.

în încheiere, Mustafa Șabici și-a

exprimat speranța că actuala expo
ziție va contribui la lărgirea în con
tinuare a relațiilpr economice și a 
colaborării dintre cele două țări.

în cuvîntul său, Cornel Burtică a 
spus : Manifestarea ce-o găzduim în 
aceste zile, a doua în ultimii cinci 
ani, răspunde, fără îndoială, intere
sului reciproc pentru o mai bună 
cunoaștere a producției industriale a 
ambelor țări. în vederea stimulării 
permanente a schimburilor comercia
le bilaterale, a colaborării și coope
ra .'ii economice și tehnico-științifice.

Prietenia și colaborar-a dintre po
poarele României și Iugoslaviei s-au 
ridicat pe un plan superior, au do- 
bîndit un conținut mult mai profund. 
Ele sînt clădite pe stimă și prețuire 
reciprocă, pe deplină egalitate și res
pect al independentei și suveranită
ții naționale, pe neamestecul în tre
burile interne. Dezvoltarea relațiilor 
dintre țările noastre și-a găsit expre
sia în intensificarea an de an a cola
borării în toate domeniile, în extin
derea cooperării economice și științi
fice, în sporirea schimburilor comer
ciale și culturale, corespunzător in
tereselor popoarelor noastre, ale con
strucției socialismului în țările noas
tre.

Relevînd evoluția ascendentă a 
schimburilor comerciale între Iu
goslavia și România, ministrul român 
a arătat că în anul 1968 volumul lor 
a marcat o creștere de 86 la sută 
față de 1965 și de circa 4 ori față de 
1960, iar pentru anul în curs este 
prevăzută o nouă creștere de 33 la 
sută față de 1968.

Căutînd mereu noi forme de cola
borare și cooperare, cele două părți 
acordă o deosebită atenție dezvoltă
rii și extinderii acțiunilor de coope
rare economică și tehnico-științifică, 
a spus apoi vorbitorul.

în aceste zile s-au desfășurat lu
crările celei de-a V-a sesiuni a Co
misiei mixte româno-iugoslave de 
colaborare economică, care au relie
fat noi posibilități de lărgire și di
versificare a colaborării și cooperă
rii dintre țările noastre în diferite 
ramuri de activitate. Tot în acest 
context se înscrie și inițiativa orga
nizării de către Camera Federală 
Economică a Iugoslaviei a actualei 
expoziții. Opinia publică, tehnicie
nii și specialiștii români — a spus în 
încheiere ministrul comerțului exte
rior — întîmpină cu deosebită simpa
tie și interes această manifestare.

★
Cei prezenți au vizitat apoi expozi

ția în care, pe o suprafață de 
2 500 mp, peste 250 de întreprinderi 
reprezintă o gamă variată de produ
se din cele mai reprezentative ra
muri ale industriei iugoslave. Sînt 
expuse generatoare Diesel, mașini- 
unelte și de prelucrare a metalelor, 
un sortiment bogat de aparate de uz 
casnic, produse chimice, textile, con
fecții, tricotaje, articole de marochi- 
nărie și încălțăminte, produse ale 
industriei alimentare și altele.

în aer liber sînt prezentate auto
turisme. mașini agricole și de con
strucții, precum și diverse motoare.

Cu prilejul deschiderii expoziției, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București a oferit o recepție.

(Agerpres)

Manifestări științifice
La Institutul central de cercetări 

agricole s-a deschis, joi dimineața, 
simpozionul național de agrochimie, 
organizat de Consiliul Superior al 
Agriculturii, Ministerul Industriei 
Chimice, Consiliul național al ingi
nerilor și tehnicienilor, Societatea 
națională de știința solului. Simpo
zionul, la care participă cercetători 
și specialiști din institute de învăță- 
mînt, stațiuni experimentale, unități 
agricole, din fabrici și uzine produ
cătoare de îngrășăminte chimice, 
prilejuiește o sinteză a activității de 
cercetare și producție a îngrășămin
telor chimice și îndeosebi a folosirii 
acestora în agricultură. Organizarea 
lui coincide cu împlinirea unui de
ceniu de Ia înființarea primelor la
boratoare zonale . de agrochimie, 
care și-au adus contribuția la ex
tinderea pe baze științifice a chimi
zării agriculturii.

★
Sub egida Academiei, la Timișoara 

•u început joi lucrările simpozionului

de embriologie și patologie prenatală, 
organizat de Centrul de embriologie 
normală și patologică din Timișoara, 
în colaborare cu Ministerul Sănătății 
și Ministerul Invățămîntului. La lu
crările simpozionului participă nume
roși oameni de știință, academicieni, 
profesori universitari, cercetători, me
dici și alți specialiști din centrele me
dicale și institutele de cercetare din 
întreaga țară.

★
Cercetarea tehnico-știintifică în do

meniul turnării metalelor constituie 
tema unei conferințe pe țară, care 
s-a deschis joi dimineața la Bucu
rești, sub auspiciile Consiliului natio
nal al inginerilor și tehnicienilor și 
ministerului de resort. La dezbaterea 
acestei probleme majore, strîns le
gată de activitatea întregii industrii 
constructoare de mașini, iau parte un 
mare număr de specialiști din mi
nistere, institute de proiectări și cer
cetări, din uzine.

(Agerpres)

ÎNTOARCEREA
DIN MAREA BRITANIE
A DELEGAȚIEI I.R.R.C.S.

Joi seara, s-a înapoiat de 
la Londra delegația Institutului 
român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, condusă 
de tovarășul Dumitru Popescu, 
membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația 
conducerii Partidului laburist, a 
făcut o vizită în Marea Britanle. 
Din delegație au făcut parte prof, 
univ. Tudor Ionescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., președin
tele Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii, membru al Consi
liului Național al Frontului Unită
ții Socialiste, conf. univ. Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Biroului 
Executiv al Consiliului Național al

Frontului Unității Socialiste, Ion 
Preoteasa, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Andrei Ștefan, 
prim-adjunct al șefului secției in
ternaționale a C.C. al P.C.R., mem
bru al I.R.R.C.S.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de Mi
hai Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., 
Vasile Patilineț, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihail Levente, secretar al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Ion Pas. preșe
dintele I.R.R.C.S., loan Cotoț, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Bujor Sion, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R. (Agerpres)

ȘEDINȚE DE LUCRU ALE COMISIEI PENTRU CONSILIILE 
POPULARE SI ADMINISTRAȚIA DE SIAI SI COMISIEI 

JURIDICE ALE RARII ADUNĂRI NAȚIONALEI
între 13 și 15 mai s-au întru

nit în ședințe de lucru, Comisia 
pentru consiliile populare și ad
ministrația de stat și Comisia ju
ridică ale Marii Adunări Națio
nale.

Din însărcinarea Consiliului de 
Stat, Comisia pentru consiliile 
populare și administrația de stat, 
sub președinția tovarășului Dumi
tru Balalia, a discutat Proiectul 
de decret privind organizarea și 
funcționarea Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația

Locală, expus în fața comisiei de 
tovarășul Petre Blajovici, preșe
dintele Comitetului pentru Pro
blemele Administrației Locale.

Comisia a examinat, de aseme
nea, Proiectul de lege privind or
ganizarea miliției, prezentat de to
varășul general Stelian Staicu, ad
junct al ministrului afacerilor in
terne. Acest proiect de lege a 
fost analizat și de Comisia ju
ridică, prezidată de tovarășul prof, 
univ. Traian Ionașcu.

De la Ministerul 
invățămîntului

La conferința de presă care a 
avut loc joi dimineața la Ministe
rul învățămîntului, Ion Radu, direc
tor general în acest minister, a in
format pe ziariști asupra modului 
de încheiere a actualului an șco
lar.

Primii elevi care vor întră în va
canță — la 7 iunie — sînt cei din 
clasele I—VIII. La 14 iunie vor ter
mina cursurile elevii claselor IX, X 
șl XI. Serbările de sfîrșit de an, în
soțite de obișnuitele premii și dis
tincții, se vor desfășura la 15 iunie 
atît pentru școlarii din clasele 
I—VIII, cît și pentru cei mai mari.

Unul din primele examene ce vor 
avea loc în această perioadă va fi 
bacalaureatul, a cărui sesiune de 
vară se va desfășura între 1 și 14 
iunie, inclusiv. El va fi susținut în 
fața unși comisii prezidate de un 
profesor* sau conferențiar universitar, 
numit de Ministerul învățămîntului, 
și sprijinit de un vicepreședinte, ales 
de inspectoratul general județean 
din rîndul profesorilor care au cel 
puțin gradul II și predau la alte licee 
decît la cel căruia aparțin absolven
ții celor 12 clase. Concursurile de 
admitere în clasa a IX-a se vor des
fășura între 19 și 28 iunie, punînd 
la dispoziția candidațllor 70 000 de 
locuri — în liceele de cultură gene
rală — și 1100 de locuri, în liceele 
de artă. Promovații claselor a 
VIII-a vor putea concura anul acesta 
și pentru noile licee de cultură ge
nerală înființate la Baia Mare, în 
orașul muncitoresc Boldești-Scăeni 
din județul Prahova și în comuna 
Scornicești din județul Olt, ca și 
pentru noile licee de artă de la 
Satu Mare, Deva, Arad, Buzău.

(Agerpres)

vremea
Cronica

Delegația Comitetului National al 
orașului Praga. condusă de Ludvik 
Cerny, primarul orașului. însoțită 
de Ion Borca, vicepreședinte al Con
siliului popular al Capitalei, și Va
sile Drăgoescu, secretarul Consiliu
lui. si-a continuat joi vizitele pe 
litoral.

în cursul dimineții, oaspeții au 
vizitat stațiunile Eforie Nord. Efo
rie Sud. Mangalia Nord și Manga
lia.

După-amiază, delegația Comitetu
lui National al orașului Praga s-a 
înapoiat în Capitală.

★
Joi după-amiază a avut loc. la 

Biblioteca centrală universitară din 
Cluj, un simpozion consacrat co
memorării marelui învătat si luptă
tor progresist transilvănean Stephan 
Ludwig Roth. Au vorbit conf. univ. 
Camil Mureșan. decanul Facultății 
de istorie-filozofie a Universității 
„Babeș-Bolyai". prof. dr. Otto Fol
berth (Salzburg-Austria), prof. dr. 
docent Carol Gdllner și prof. univ. 
Cselenyj Bela. Au luat parte cadre 
didactice universitare, cercetători 
din cadrul unor institute științifice 
si studenti.

★
Sub auspiciile Asociației de drept 

international și relații internațio

nale (A.D.I.R.I.), joî, la sediul asocia
ției, profesorul de drept internațio
nal privat Harold Bergman, de la U- 
niversitatea Harward din S.U.A., a 
conferențiat despre „Unele probleme 
juridice ale relațiilor internațio
nale".

Conferința, prezidată de prof. dr. 
docent Traian Ionașcu, președintele 
asociației, a fost audiată de o nume
roasă asistentă formată din juriști, 
cercetători în domeniul dreptului și 
al economiei, cadre didactice și uni
versitare, ziariști.

★
Mieko- Takisawa — solistă a tru

pei japoneze, de operă „Niki Kai" — 
oaspete a teatrelor lirice din țara 
noastră pentru a doua oară în de
curs de . șase. ani. a susținut joi 
seara primul spectacol la Constanța.

*
încheindu-și turneul în Bulgaria, 

Teatrul de operetă din București s-a 
înapoiat, joi seara, în Capitală. Ar
tiștii noștri au prezentat la Sofia 
mai multe spectacole cu lucrări din 
repertoriul românesc și universal — 
operetele „Lăsați-mă să cînt" de 
Gherase Dendrino, „Sînge vienez" de 
Johann Strauss și „Secretul lui 
Marco Polo11 de Lopez.

(Agerpres)

s ORT

Ieri în țară : Vremea a fost 
frumoasă și călduroasă, cu ce- 
rul variabil. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra valori cuprinse 
intre 18 grade la Mangalia șl 33 
grade la Botoșani. In București : 
Vremea a fost frumoasă și căl
duroasă, cu cerul variabil. Vîn
tul a suflat slab pînă la potri
vit. Temperatura maximă a 
atins 32 grade.

Timpul probabil pentru 17, 18 
și 19 mai. în țară : Vreme ușor 
instabilă. Cerul va fi temporar 
noros, mai ales în jumătatea de 
nord a țării, unde vor cădea 
averse locale. în rest averse 
izolate. Vînt slab pînă la potri
vit, predominînd din < sectorul 
vestic. Temperatura în scădere 
ușoară, exceptînd sudul țării, 
unde se menține ridicată, la în
ceput. Minimele vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar maxime
le între 19 și 29 grade. In Bucu
rești : Vreme ușor instabilă, cu 
cerul variabil. Vor cădea averse 
slabe în cursul după-amiezilor. 
Vînt în general slab. Tempera
tura se menține ridicată, la în
ceput, apoi în scădere ușoară.

După victoria fotbaliștilor români la Lausanne

„RezdtatuS nu putea
apreciază antrenorul echipei elvețiene

LAUSANNE. 15 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — Douăsprezece 
ore după meciul Elveția—România. 
Este o dimineață strălucitoare și o- 
rașul, oglinda albastră a Lemanu- 
lui, care îl reflectă, crestele argin
tate ale Alpilor, totul si toate ni 
se par mult mai frumoase decît în 
zilele dinaintea acestei partide a- 
supra căreia ne-am concentrat atî- 
ta timp atenția. Acum, detașați de 
minutele de infern ale partidei, de 
cele fierbinți care au urmat fluie
rului final, minute în care băieții 
noștri aveați ochii înlăcrimați de 
bucuria victoriei, să discutăm des
pre această foarte frumoasă per
formantă a fotbalului românesc.

Se poate spune, fără rezervă, că 
cei 12 jucători, care au evoluat 
miercuri seara pe stadionul olim
pic din Lausanne, au scris una din 
cele mai importante pagini ale is
toriei fotbalului nostru. Notăm a- 
ceasta, gîndindu-ne nu numai la 
poarta larg deschisă spre turneul 
final al C.M. din Mexic, ci și la 
implicațiile sale asupra revitalizării 
acestei discipline sportive în țara 
noastră, a afirmării sale pe plan 
international. Se subliniază îndrep
tățit faptul că valoarea unei e- 
chipe, a soccerului. se verifică în 
jocurile desfășurate în străinătate. 
Iată că reprezentativa noastră (al
tădată învinsă 
sare) reușește, 
luni de zile, să 
pe stadioane în 
preliminariilor 
dial, în întîlniri cu miză supremă. Si 
trebuie reținut că succesul a fost rea
lizat nu printr-o apărare disperată, 
ci ca urmare a unui joc bine gîn- 
dit. bine aplicat. „Sînt. desigur, a- 
fectat de rezultatul meciului — ne 
spunea antrenorul elvețienilor. Er
win Ballabio — dar trebuie să re
cunosc că nu putea fi altul. Româ
nii au astăzi o clasă superioară e- 
chipei pe care o antrenez. Jucătorii 
români de astăzi au o tehnicitate 
superioară, ceea ce le permite să 
„lucreze" ușor cu balonul. A fost o 
victorie a inteligentei. O apărare 
de o siguranță uimitoare și un a- 
tac în care orice jucător, chiar și 
cei din linia a doua, sînt foarte pe
riculoși".

Declarația lui Ballabio nu este de 
complezentă, ci exprimă realități in
discutabile. remarcate de către toți 
tehnicienii si specialiștii prezenți în 
tribunele stadionului (cu multi din
tre ei am discutat după terminarea 
partidei).

Un alt aspect demn de subliniat 
privește personalitatea în continuă 
dezvoltare a „unsprezecelui" con
struit si pregătit de Angelo Nicu- 
lescu. Se poate spune că din acest 
punct de vedere am înregistrat o 
creștere sensibilă în comparație cu 
evoluțiile anterioare. în timpul jo
cului — cum era si normal — au 
fost momente în care adversarii, fă- 
cînd eforturi deosebite (în 
în repriza a doua), au luat 
tiva. Rezistînd cu brio — 
canu. plus întreaga linie a 
șilor — fotbaliștii noștri au luat din 
nou conducerea ostilităților. Cu ex
cepții rarisime (cînd balonul a fost

special 
iniția- 
Rădu- 
funda-

Erwin Ballabio
trimis în 
căutat si ... ___  ___________  .
chilibrînd situația, depășindu-si din 
nou adversarul sub raportul concep
ției. Ei ne-au demonstrat că au o 
mai mare încredere în forțele lor. 
că timorarea și 
care, de obicei.
— sînt lucruri 
niul trecutului.

Acest „unsprezece" fără staruri în
cepe să aibă vedete în cel mai bun 
sens al cuvîntului. Ca și la Atena, 
ca si la Paris si aici, la Lausanne, 
presa a vorbit mult despre jucăto
rii noștri, atrăgînd atenția asupra 
valorii lor. Reputația pe care și-au 
cîștigat-o Dumitrache. Lucescu, Nun- 
weiller. Dan. Boc sau Sătmăieanu 
a cîntărit mult în economia parti
dei de miercuri seara, adversarul 
punîndu-si 
re. Teama 
dăm numai

tribune de 3—4 ori), ei au 
au găsit soluții de joc e-

crisparea — cu 
începeau partidele 

aproape de dome-

probleme spre rezolva- 
de Dumltrache, ca să 
un exemplu, l-a obligat

de obicei în depla- 
pe parcursul unei 
realizeze trei puncte 
străinătate. în cadrul 
campionatului mon-
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crearea scalpelului i 
cuantic. Intervențiile 
chirurgicale cu acest 
instrument vor îm
piedica orice pierdere 
de sînge si orice du
rere.

Aparatele si insta
lațiile create pînă a- 
cum pe baza laseru
lui reprezintă doar 
primii pași în acest 
domeniu. După cum a 
declarat academicia
nul Nikolai Basov, 
laureat al Premiului 
Lenin și al Premiului 
Nobel pentru fizică, 
au fost construite a- 
parate care emit pînă 
la zece miliarde de 
impulsuri pe secundă. 
Ele creează perspecti
ve reale pentru reali
zarea unor computeri 
cuantici care să aibă 
aceeași viteză de pre
lucrare a informații
lor. Pentru compara- 

. tie menționez că vi
teza de lucru a ma
șinilor electronice de 
calcul actuale este 
doar de ordinul cî- 
torva sute de mii de 
operații pe secundă. 
Primele celule logice 
— elemente funda
mentale ale viitorilor 
computeri cuantici — 
au si fost obținute tn 
laborator pe baza u- 
nor compuși de arse- 
niu si galiu. Dar, 
subliniază savantul 
sovietic, nici aceste 
miliarde de impulsuri 
pe secundă nu repre
zintă o limită. In vii
tor vor funcționa la
seri de zeci si chiar 
de o sută de ori mai 
rapizi. Vor fi creați, 
de asemenea, laseri în 
gama undelor ultra
violete cu o rază ul- 
trafocalizată si care 
vor avea o „pată" de 
numai circa două mii 
angstromi. Aceasta 
este dimensiunea unei 
molecule mari sau a 
unei gene cromozo- 
mice. Cu un astfel de 
„scalpel", biologii vor 
putea interveni tn 
structura intimă a 
mecanismului ereditar 
pentru a obține mu
tațiile dorite... Sînt 
perspective cu adevă
rat extraordinare pe 
care le deschid apli
cațiile practice ale a- 
cestei descoperiri ma
jore a fizicii moder
ne. de natură să ac
celereze progresul 
tehnic, să contribuie 
la ridicarea la un 
nivel mai înalt a eco
nomiei moderne a 
U.R.S.S., la construi
rea bazei materiale a 
comunismului.

tehnologice cu laseri. 
In urmă cu doi ani 
s-au efectuat la Mos
cova primele convor
biri telefonice fără 
fir. cu ajutorul unui 
fascicol emis de un 
laser, pe o distantă 
de 6 kilometri. între 
Universitatea „Lomo
nosov" si centrala din 
piața Zubovskaia. In 
prezent o astfel de 
„linie" telefonică lea
gă Erevanul cu loca
litatea Biurakan. a- 
flată la o distantă de 
aproape 30 de 
metri. Calitatea 
vorbirilor este 
lentă, pentru că 
împiedicată de nici un 
fel de zgomote para
zitare. Așadar, lase-

Dacă în anii trecuți 
scriam despre 
le modele de 
tor ale unor 
tori cuantici', 
primele experiențe fă
cute cu laseri. în 
prezent, cînd în Uniu
nea Sovietică a fost 
creată o întreagă fa
milie de astfel de a- 
parate, vot scrie des
pre multiplele utili
zări ale laserilor.

Laserul numit „SU— 
1“ este sudor, si încă 
unul de elită: el in
tervine atunci cînd 
metodele obișnuite de 
sudură sînt inutiliza
bile. Sudează aurul cu 
siliciul, nichelul cu a- 
luminiul. tantalul cu 
cuprul, titanul cu mo
libdenul. El este fo
losit, de exemplu. In 
sudarea .... "
diodelor — mai sub
țiri decît firul de văr. 
Un alt membru al a- VA DE LA SILVIU 
cestei prestigioase fa
milii — „K—3 M“ — 
este în stare să per
foreze orificii micro
scopice prin cele mai 
dure si mai casabile 
materiale, fiind un 
prețios instrument în 
producția de filiere 
pentru fabricile de 
fire sintetice. Pînă nu 
de mult aceste filiere 
se executau din pla
tină'. Folosirea razei 
laserului a făcut po
sibilă realizarea lor 
din materiale mult 
mai ieftine, prețul de 
cost scăzînd astfel de 
sute de ori.
„U—20" 
unelte 
găurit 
stalația 
destinată perforării u- 
nor orificii cu dia
metrul de cttiva mi
croni în plăcutele de 
ferită care alcătuiesc 
„memoria" mașinilor 
electronice de calcul.

A fost realizat si un 
„croitor" cuantic, ca
re taie orice fel de 
țesături — de lină, 
bumbac, canron, lav- 
san. precum si piei, 
blănuri naturale si ar
tificiale. carton si 
chiar sticlă. Marginile 
materialelor „croite" 
cu ajutorul laserului 
nu se destramă, deci 
nu mai au nevoie de 
tiuituri; aceasta pen-

actiunea 
foarte 

se su- 
ele. Asa

prime- 
labora- 
genera- 
desvre

kilo- 
con- 

exce- 
nu e

„mustăților"

„U—2“ și 
sînt mașini- 

automate de 
și frezat. In- 
„MLS—1" este

tru că sub 
temperaturii 
înalte firele 
dează între
încît noul instrument 
permite automatizarea 

l operației croitului.
sovietică 

nume- 
instalații

i Industria
J mai produce 
» roase alte
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rul se califică cu 
succes si în domeniul 
telecomunicațiilor.

Instalațiile cu laseri 
pentru analiza spec
trală sînt în prezent 
de neînlocuit în mun
ca geologilor, a. me- 
ta'lurgiștilor. a tuturor 
celor care au de fă
cut analize rapide si 
exacte ale compozi
ției diferitelor mate
riale. Aparatul „GD—• 
314" pentru măsura
rea exactă a distan
telor are o 
neatinsă pînă 
geodezie : la 
eroarea lui 
numai un centimetru.

Primul laser cu des
tinație medicală a 
fost oftalmocoagulato- 
rul „OK—1“ folosit de 
pe acum în practică 
clinicilor de oftalmo
logie. Cu ajutorul lui 
se execută lipirea re
tinei ochiului, desprin
să ca urmare a unor 
traumatisme. Pînă re
cent desprinderea re
tinei condamna fără 
apel la pierderea ve
derii. întrucît nu se 
cunoștea nici o posi
bilitate de interven
ție'în interiorul glo
bului ocular. La in
stitutul de chirurgie 
„Vișnevski" din Mos
cova a fost pus la 
punct un aparat nu
mit telebatoscop. care 
îl ajută pe chirurg să 
vadă oasele scheletu
lui si corpurile străi
ne pătrunse în țesu
turi. Există perspecti
ve apropiate pentru

precizie 
acum în 
zece km 

este de

pe Tacchella să intervină de multe 
ori defectuos la balon; una din
tre aceste erori era cît pe-aci să 
se transforme în gol. Dembrovschi 
greșind cu puțin ținta.

Echipa României si-a deschis sin
gură poarta spre Mexic, nemaiavînd 
nevoie de „ajutorul" vreunui rezul
tat din afară. Este un lucru impor
tant. Dar această victorie are o va
loare și mai mare pentru formarea 
pe mai departe a tinerei echipe pe 
care o avem. Fotbalul se hrănește 
din succese. Este un lucru știut. E- 
xigențele tuturor vor fi si mai mari, 
si mai multe, de acum încolo. Ele 
pornesc de pe poziția pe care am 
cucerit-o. „Vrem să fim primii fot
baliști români care se califică pen
tru un turneu final al C.M. — ne 
declara Dinu. înainte de meci. Si 
nu ne vom cruța pentru a atinge 
acest tel". Ei putem spune că fot
baliștii noștri au făcut pași mari 
pentru îndeplinirea acestui angaja
ment.

Apreciind însă „galoanele" inter
naționale cîștigate ieri, să ne gîn- 
dim la cele de mîine șl să facem 
totul pentru a le obține...

Valentin PĂUNESCU

FOTBALIȘTII NOȘTRI S-AU 
ÎNAPOIAT ÎN CAPITALĂ

La mai puțin de 
meciul victorios de 
fotbaliștii noștri s-au înapoiat 
Capitală. Pe aeroportul Băneasa, Io
tului sportiv român i s-a făcut o en
tuziastă primire de către numeroși 
iubitori ai fotbalului, rude, prieteni, 
reprezentanți ai forurilor sportive.

24 de ore după 
la Lausanne, 

în

ECOURI, DECLARAȚII
o „Cîștigînd meciul cu echipa Elve

ției, reprezentativa României și-a 
sporit șansele de calificare în turneul 
final al campionatului mondial de 
fotbal ce va avea loc anul viitor în 
Mexic. România, cu 5 puncte din 
patru meciuri, a trecut pe primul 
loc în grupa I europeană și poziția 
sa este net avantajoasă fată de a 
celorlalte trei echipe (Grecia, Por
tugalia, Elveția), întrucît ultimele 
două întîlniri le va susține Pe teren 
propriu". (Agenția United Press In
ternational).

• „Selecționata elvețiană, stăpînită 
de trac pe propriul său teren, nu a 
jucat cu suficient aplomb pentru a 
infringe rezistența unui adversar 
care și-a organizat jocul în mod 
exemplar. Nu s-ar putea totuși afir
ma că românii au adoptat o tactică 
ultradefensivă. Jocul lor, bazat pe o 
perfectă coeziune, a fost însă sufi
cient pentru a-i descumpăni pe elve
țieni. în repriza a doua, cînd atacu
rile gazdelor s-au întețit, statura 
atletică a apărătorilor a devenit un

al echipei oaspete".atu prețios
(Agenția „France Presse").

o „După golul obținut, echipa Ro
mâniei a jucat cu o precizie formida
bilă. A cîștigat absolut meritat. Ră- 
ducanu și Boc ar fi descurajat orice 
atacant din lume". (Victor de Werra, 
președintele Federației elvețiene de 
fotbal).

• „Am văzut multe echipe pe cale 
de a se afirma pe plan internațional. 
Printre ele pot numi și această 
„nouă" formație a României, a cărei 
caracteristică este tehnicitatea de 
mare finețe. Surprinzătoare pentru 
mine a fost capacitatea ei de luptă. 
La Paris, în meciul cu Franța, ata- 
canții români s-au comportat ca niște 
mielușei. Acum, la Lausanne, au fost 
de o energie rar întîlnită la o echipă

■ care joacă în deplasare". (Walter 
Lutz, redactor șef al ziarului „Sport" 
din Ziirich).

• „Noi am jucat mult mai bine'de
cît la Lisabona, dar echipa României 
ne-a fost superioară. în plus, nu am 
avut nici șanse la gol. La Lisabona

am avut treî ocazii șî am marcat 
două goluri, aici am avut cinci oca
zii și...“ (Kunzli).

• „Cred că insuccesul nostru a 
constat în faptul că noi a trebuit să 
alergăm după echipa României și nu 
invers". (Odermatt).
• „Echipa României a cîștigat arun- 

cînd pe masă doi „ași" : o tehnicitate 
superioară și o concepție de joc pre
cis determinată. Aș putea spune că 
acest ceasornic s-a dereglat doar pu
țin, în repriza a doua. Apoi și-a re
venit și a controlat în continuare 
jocul". (J. Mayor, secretar al Asocia
ției prese) sportive din Elveția).

• „Tufan, care a debutat frumos în 
echipa națională, a făcut în min. 33 
o cursă extraordinară și a centrat

. Ia același nivel. Eu am intervenit 
împreună cu Michaud. Balonul poate 
l-am atins și eu, dar este cert că... 
Michaud l-a trimis în propria poar
tă". (Mircea Lucescu).

• „Ne-am angajat să luptăm ca 
leii, și am făcut-o. Sînt foarte fericit 
că am fost căpitanul unei echipe în
vingătoare". (C. Dan).

Finalele campionatelor 
universitare

La sfîrșitul acestei săptămîni, spori 
tul studențesc se va afla în plină ac
tualitate : în Capitală — pe trei baze 
sportive — se vor desfășura finalele 
campionatelor universitare la atle
tism, gimnastică și judo. Din infor
mațiile primite de la organizatori re
iese că aceste întreceri s-au bucu
rat de un mare interes din partea 
participanților, al căror număr în 
fazele preliminare ale competițiilor a 
fost de ordinul miilor. La finale 
s-au calificat fruntașii concursurilor 
pe facultăți, care, alături de o serie 
de sportivi invitați special (pe baza 
unor performante de valoare), îșl dis
pută acum titlul de campion univer
sitar.

Finalele la atletism sînt programate 
pe stadionul Tineretului, cele de 
gimnastică (artistică și sportivă) în 
sala Floreasca, iar judo-ul pe tere
nurile Facultății de drept.

Deschiderea festivă a finalelor va 
avea loc mîine după-amiază pe sta
dionul Tineretului, cu care ocazie 
este prevăzut și un meci de fotbal : 
Politehnica Iași — Politehnica Ti
mișoara. întrecerile propriu zise : 
sîmbătă și duminică.

În cîteva rînduri
• Joi la Haarlem, în cadrul gru

pei preliminare a campionatului eu
ropean de baschet masculin, echipa 
României a învins cu scorul de 
98—44 (36—21) echipa Scoției.

O Echipa de fotbal Steaua Bucu
rești a susținut un meci internațio
nal amical la Wuppertal (R. F. a 
Germaniei) cu formația S. K. Wup
pertal. Fotbaliștii români au termi
nat învingători cu scorul de 2—1 
(1—0) prin golurile marcate de Voi- 
nea (min. 3) și Dumitriu III (min. 77).

• An reînceput turneele finale ale 
campionatelor de volei. La Cluj, unde 
se întrec echipele masculine, s-a pro
dus o surpriză : Dinamo a pierdut în 
fața Rapidului cu 1—3, micșorîndu-și 
serios șansele de a cuceri titlul. In 
cel de-al doilea meci al zilei, Steaua- 
Politehnica Galați 3—1.

în meciurile feminine, de la Piatra 
Neamț, rezultate normale : Dinamo- 
Farul 3—0, Rapid-Penicilina 3—0

o Aseară, la Manchester, în meci 
retur pentru semifinalele „Cupei 
campionilor europeni" Ia fotbal, Man
chester United a învins cu scorul de 
1—0 (0—0) pe AC Milano, prin punc
tul marcat în minutul 71 de Bobby 
Charlton învingători în primul joc 
cu 2—0, fotbaliștii italieni s-au cali
ficat pentru finala competiției.



Lucrările geneva Intîlnirea tovarășilor W. Gomulka a primit pe
ambasadorul RomânieiComitetului

celor 18

din Elvețiastate pentru
Demonstrație la Los Angeles împotriva războiului din Vietnam

al C.C. al P.M.U.P.
Cu acest prilej a avut loc o con

vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

t
— Coresponden- primit la 15 mai, la cererea sa, de 
umitrașcu, trans- Wladyslaw Gomulka, prim-secretar

viața internațională

GENEVA 15. — Corespondentul A- 
gerpres, H. Liman, transmite : Joi 
a avut loc la Geneva o nouă ședință 
a Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare.

în cuvîntul său, șeful delegației nl- 
geriene, ambasadorul Sule Kolo, a 
expus poziția țării sale față de pro
blema încheierii unui tratat de in
terzicere a experiențelor nucleare în 
mediul subteran, considerate de țara 
sa printre măsurile urgente de de
zarmare. Cu acest prilej, delegația 
nigeriană a prezentat un document de 
lucru privind experiențele nucleare 
subterane și un amendament Ia pro
iectul sovietic de tratat în 
demilitarizării teritoriilor 
rine.

Reprezentantul S.U.A., 
Fisher, s-a ocupat în intervenția sa 
îndeosebi de problema interzicerii ac
tivităților militare pe fundul mărilor 
și oceanelor. El a reafirmat punctul 
de vedere exprimat în scrisoarea pre
ședintelui Nixon din 15 martie difu
zată ca document al comitetului, po
trivit căruia S.U.A. se pronunță în 
favoarea elaborării unui acord pri
vind interzicerea amplasării pe fun
dul mărilor șl oceanelor a armelor 
nucleare și a altor mijloace de dis
trugere în masă. După cum este cu
noscut, proiectul de tratat prezen
tat de U.R.S.S. la actuala sesiune a 
Comitetului celor 18 state pentru de
zarmare propune interzicerea tuturor 
activităților militare pe fundul mă
rilor și oceanelor.

!

problema 
Bubma-

Adrian

MALAYEZIA

VARȘOVIA 15. -
tul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : Tiberiu Petrescu, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România în 
Republica Populară Polonă, a fost

GENEVA 15. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : To
varășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., s-au în- 
tîlnit joi la Geneva cu delegația 
Partidului Muncii din Elveția, for
mată din tovarășii Jean Vincent, 
Andrâ Muret, Jacov Lechleiter,

membri ai Secretariatului 'Colectiv 
al P.M.E., și Henri Trub și Franz 
Dubi, membri ai Comitetului Di
rector al P.M.E.

Cu acest prilej, într-un spirit de 
prietenie și înțelegere reciprocă, au 
fost discutate probleme de interes 
comun șl unele aspecte actuale ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

liban Criza de guvern
pe cale de soluționare

BEIRUT 15 (Agerpres). — Rashid 
Karame,_ primul ministru demisio- 
nar 
mai 
tele 
plan ____
crize ministeriale. Dar. el a ară
tat că un nou cabinet nu va fi for
mat înainte de sfîrsitul acestei săp- 
tămîni. 
această 
Karame 
ore cu

Charles Helou a avut, de ase
menea. întrevederi cu liderii frac
țiunilor parlamentare.

După cum se știe, guvernul Ka
rame a demisionat la 24 aprilie. în 
urma ciocnirilor ce au avut loc la 
Beirut si în alte localități. între 
forțele de ordine libaneze si gru
puri ale refuglatilor palestinieni.

★
Secretarul general al Ligii Arabe. 

Abdel Khalek Hassouna. a avut joi 
o întrevedere cu ministrul libanez 
al afacerilor externe. Yiussif Sa
lem. Hassouna a sosit Ia Beirut la

al Libanului, a anunțat la 15 
că este de acord cu presedin- 
Charles Helou asupra unui 
privind rezolvarea prezentei

Agentia MEN relatează că 
declarație a fost făcută de 
după o întrevedere de două 
șeful statului libanez.

CIOCNIRI VIOLENTE
PE STRĂZILE CAPITALEI

KUALA LUMPUR 15 (Agerpres). 
— Incidente violente între grupuri 
de diverse naționalități au reizbuc- 
nit miercuri noaptea la Kuala 
Lumpur, capitala Malayeziei, după 
o scurtă perioadă de acalmie în 
cursul căreia poliția a anunțat ri
dicarea stării de urgență pentru 
două ore. Primele incidente au 
avut loc Ia Petaling Jaya, un car
tier industrial al orașului Kuala 
Lumpur, unde s-au desfășurat ade
vărate lupte de stradă. Armata a 
deschis focul asupra mulțimii. Po
trivit primelor informații, în cursul 
acestui incident au fost ucise trei 
persoane. Forțele de ordine au în
cercuit cartierul, operînd numeroa-

se arestări. In oraș, spitalele sînt 
arhipline, medicii și personalul sa
nitar neputînd face față numărului 
mare de răniți. Situația este deose
bit de gravă și datorită lipsei de 
alimente, precum și creșterii ver
tiginoase a prețurilor.

★
Primul ministru Abdul Rahman 

a decretat joi starea de urgență 
pe întreg teritoriul Malayei. El a 
anunțat totodată crearea unui 
Consiliu Național pentru coordo
narea activității administrației ci
vile, poliției și armatei, ca ur
mare a tulburărilor, condus de 
Abdul Razak, vicepremier și mi
nistru al apărării.

Nixon despre poziția S.U.A
în problema vietnameză

Sosirea lui Convorbire

Gustav Husak Kim Ir Sen

14 mai în cadrul turneului său e- 
fectuat în mai multe țări arabe.

In urma întrevederii avute cu 
ministrul afacerilor externe, secre
tarul general al Ligii Arabe a de
clarat ziariștilor că speră că ac
tuala criză dintre autoritățile liba
neze si organizațiile palestiniene va 
fi rezolvată într-o manieră conve
nabilă pentru ambele părți.

Abdel Khalek Hassouna urmează 
să părăsească vineri Beirutul, cu 
destinația Amman.

★
NEW YORK. — Reprezentantul 

permanent al S.U.A. la O.N.U., 
Charles Yost, l-a informat, miercuri, 
pe secretarul general U Thant cu 
privire la desfășurarea reuniunii de 
miercuri a reprezentanților 
patru mari puteri consacrată 
rii unei reglementări politice a 
flictului din Orientul Apropiat, 
nu a fost dat publicității nici tin 
comunicat, surse informate de la 
O.N.U. au afirmat că reprezentan
ții celor patru mari puteri au fă
cut unele progrese în eforturile lor 
de a găsi o soluție. Grupul de lucru 
alcătuit din locțiitorii reprezentan
ților nermanenti ai S.U.A.. Marii 
Britanii, Franței si Uniunii Sovie
tice a tinut o nouă ședință joi. iar 
ambasadorii se vor întîlni din nou 
miercurea viitoare la reședința am
basadorului francez. Armand 
rard.

celor 
găsi- 
con- 
Deși

Be-

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
a rostit miercuri seara o cuvîntare 
radiotelevizată consacrată poziției 
actuale a guvernului american pri
vind reglementarea problemei viet
nameze.

„Eu doresc să pun capăt acestui 
război. Poporul american dorește să 
se pună capăt războiului șl poporul 
sud-vietnamez dorește ca să înce
teze războiul", a declarat pre
ședintele. „Faptul că nu există o cale 
ușoară pentru a pune capăt războiului 
nu înseamnă că noi nu avem altă al
ternativă decît să lăsăm războiul să se 
prelungească, fără perspectiva înce
tării lui. A sosit timpul pentru unele 
inițiative noi. Repetarea formulelor 
vechi și a retoricii depășite din tre
cut nu este suficientă. Am examinat 
cu atenție recomandările făcute atît 
de criticii cît și de sprijinitorii poli
ticii din trecui. Noi puteam să dis
cutăm în mod deschis dacă ar fi tre
buit să intrăm în război. Putem să 
discutăm în mod deschis despre fe
lul cum a fost dus războiul în tre
cut. Problema urgentă astăzi este 
însă ce să facem acum".

Enunțînd principiile politicii S.U.A. 
în problema vietnameză, R. Nixon a 
declarat : „Noi am exclus o încer
care de a impune o soluție pur mi
litară pe cîmpul de luptă și, de ase
menea, o retragere unilaterală din 
Vietnam", recunoscînd astfel, impli
cit, imposibilitatea obținerii de către 
S.U.A. a unei reglementări pe calea 
armelor. Invocînd problema „presti
giului", președintele a reafirmat teza 
potrivit căreia „o națiune mare nu-și 
poate renega angajamentele" și s-a 
referit pe larg la așa-zisul rol ce 
revine S.U.A. față de ceea ce se 
petrece în Vietnam șl în alte zone 
ale lumii.

R. Nixon a afirmat în continuare : 
Noi nu dorim baze în Vietnam ; 
noi nu insistăm asupra unor legă
turi militare ; sîntem dispuși să ac
ceptăm neutralitatea dacă poporul

sud-vietnamez o va alege în mod li
ber ; credem că trebuie să existe 
posibilitatea ca să participe deplin 
la viața politică a Vietnamului de 
sud toate elementele politice ; sîntem 
gata să acceptăm în Vietnamul de 
sud orice guvern care rezultă din 
alegerea liberă a poporului sud-viet
namez ; nu avem intenția să impu
nem vreo formă de guvernămînt 
poporului din Vietnamul de sud ; nu 
obiectăm la reunificare dacă poporul 
din Vietnamul de sud și poporul din 
Vietnamul de nord doresc aceasta, 
în continuare, el a arătat că „pa
cea în Vietnam nu poate fi reali
zată peste noapte. Un război care a 
făcut ravagii atît de mulți ani cere 
tratative amănunțite și nu poate fi 
soluționat dintr-o dată". în a- 
cest context, el s-a oprit asu
pra unor „programe și alternative" 
care, după părerea sa, ar putea 
constitui obiectul tratativelor.

In ce privește problema esențială 
— retragerea trupelor americane și 
aliate din Vietnamul de sud, pre
ședintele nu a depășit vechea pozi
ție americană cu privire la „retra
gerea reciprocă”.

Referindu-se la recentele propu
neri făcute de Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
R. Nixon a declarat: „Deși nu sîn
tem de acord cu mai multe din 
punctele sale, salutăm fapțul că 
F.N.E. a prezentat un program cu
prinzător. Noi sîntem gata să discu
tăm despre programele oricui — 
cele patru puncte ale Hanoiului, 
cele zece puncte ale F.N.E.". Cu toa
te acestea, președintele a pus con
diția ca ele să devină corespunză
toare punctelor de vedere formula
te de Washington.

In încheiere, R. Nixon a spus : „In 
cursul campaniei mele pentru pre
ședinție m-am angajat să pun capăt 
acestui război. Sînt hotărît să res
pect acest angajament. Dacă nu voi 
face aceasta, poporul american poate 
să mă tragă la răspundere".

la Budapesta
N. Podgornîi

BUDAPESTA 15. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, trans
mite : La invitația C.C. al P.M.S.U., 
joi dimineața a sosit la Budapesta, 
într-o vizită de cîteva zile, Gustav 
Husak, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

Pe aeroportul Ferihegy, oaspete
le a fost întîmpinat de Jănos Kâ- 
dăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., și de alți conducători de 
partid.

PHENIAN 15 (Agerpres). — La 
15 mai, la Phenian, a avut loc o 
convorbire între Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, și Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., care face o vi
zită oficială în R.P.D. Coreeană.

A fost efectuat un schimb de 
păreri în legătură cu dezvoltarea 
pe mai departe a relațiilor bilate
rale și în legătură cu probleme in
ternaționale actuale de interes re
ciproc.

Iranul a obținut sporirea
redevențelor de la companiile

petroliere străine
TEHERAN 15 (Agerpres). — Re

prezentanții Societății naționale ira
niene de petrol șl ai „Consorțiului 
internațional", ce grupează mai mul
te companii petroliere străine, au 
ajuns la un acord cu privire la spo
rirea redevențelor pe care acestea 
din urmă le vor acorda statului ira
nian în perioada 21 martie 1969—20 
martie 1970 — anunță un comunic it 
difuzat la încheierea negocierilor ce 
au avut Ioc .-czilele acestea la Tehe
ran. Nu au fost dezvăluite nici un 
fel de amănunte în legătură cu ter-

menii acordului, dar comunicatul 
subliniază că negocierile, a ;tre de
legația Societății națjionjîe iraniene 
de petrol (S.N.I.P.) și reprezentanții 
Consorțiului internațional s-au des
fășurat într-o atmosferă de înțelege
re și că acordul realizat ține seama 
de cererile guvernului Iranului.

Comunicatul menționează că re
prezentanții Societății naționale ira
niene de petrol și ai companiilor 
străine care îșl desfășoară activita
tea în Iran vor avea noi consultări 
în cursul anului.

agențiile de presa transmit GHANA Pregătiri

Lucrările Consiliului Dez
voltării Industriale, orsan 
permanent al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltarea Industrială 
(O.N.U.D.I.) s-au încheiat ieri la 
Viena. Au fost abordate probleme pri
vind politica de industrializare a ță
rilor în curs de dezvoltare, programul 
de activitate al O.N.U.D.I., princi
piile de cooperare internațională în 
domeniul dezvoltării industriale. Din 
inițiativa delegației țării noastre a fost 
adoptată în unanimitate o rezoluție

cu privire la utilizarea calculatoarelor 
electronice și a tehnicilor de calcul 
electronic în programarea industrială și 
evaluarea forțelor industriale.

Sesiunea COSPAR. La 15 
mai, la Braga, s-a deschis sesiunea Co
mitetului internațional de cercetări 
spațiale (COSPAR). La sesiune parti
cipă peste 600 de cercetători științifici 
din aproape 30 de țări. La deschide
rea sesiunii a participat Oldrich Cer- 
nik, președintele guvernului R. S. 
Cehoslovace.

0 declarație a guvernului R. D. Germane, 
în legătură cu stabilirea relațiilor diplomatice dintre R. D. 
Germană și Irak, guvernul Republicii Democrate Germane 
a dat publicității o declarație. Documentul apreciază acest 
act „ca un pas extrem de important în politica externă a 
celor două guverne", care deschide „o nouă etapă în cola
borarea prietenească dintre cele două state".

pentru instaurarea 
unui guvern civil

Astăzi, campania electorală prezi
dențială din Franța își face debutul 
oficial. Candidații, anunțați joi noap
tea de către Consiliul constituțional, 
în afară de mitingurile la care vor 
participa în Paris și provincie, se 
vor adresa de acum prin radio și te
leviziune direct alegătorilor. Afișe 
electorale multicolore au început să 
împînzească zidurile orașelor. Cam
pania, al cărei mecanism a și fost 
pus în mișcare, începe — cum se 
spune aci — «ă-și ia „viteza de 
croazieră".

Principalii candidați sînt cunoscuți. 
Din declarațiile lor recente se dega
jă Și marile opțiuni pe plan politic, 
economic și social pe care ei le pro
clamă în campania de alegeri.

Și-a făcut cunoscută poziția actua
lul partid de guvernămînt (UJD.R.), 
care, după cum se știe, se prezintă 
în alegeri aliat cu republicanii in
dependenți, și cărora Ii se alătură și 
o parte din centriști. Candidatul lor, 
fostul premier Georges' Pompidou, 
își axează campania în jurul ideii 
de continuitate față de opțiunile 
esențiale gaulliste, în special în poli
tica externă. Potrivit unui document 
remis parlamentarilor care îl vor 
sprijini, Pompidou își exprimă inten
ția de a promova o politică bazată 
pe principiile independenței naționa
le, declarîndu-se totodată partizan al 
„respectării alianțelor". Este de do
rit, consideră Pompidou, ca în alian
țele occidentale să se instaureze o 
cooperare veritabilă, fondată pe ega
litatea între națiuni.

în domeniul relațiilor cu țările 
socialiste, Pompidou a definit o po
litică de „destindere, înțelegere, 
cooperare". (Termenii pe care îi fo
losea adesea generalul de Gaulle). 
Politica de destindere între Est și 
Vest trebuie să fie menținută și în 
viitor de către Franța, a subliniat 
fostul prim-ministru.

Abordînd problema integrării vest- 
europene, candidatul U.D.R. a expri
mat părerea că este prematură crea
rea unor structuri juridice și politice 
comune ale țărilor Europei occiden
tale, atîta timp cît cooperarea lor 
economică nu este pe deplin asigu
rată. Totodată, Pompidou a subli
niat necesitatea examinării cu aten
ție a problemei lărgirii Pieței comu
ne și a consecințelor pe care le-ar 
avea această acțiune asupra structu
rii și modului de funcționare ale 
C.E.E., și în primul rînd asupra sec
torului agricol.

Pe plan intern, declarîndu-se pen-

tru „unitate națională și reconcilie
re", Pompidou întinde larg mîna 
centriștilor, solicitîndu-le masiv vo
tul, spre a putea astfel lărgi cit mai 
mult majoritatea partidului U.D.R. 
Fostul premier a făcut o serie de 
promisiuni importante, menționînd 
că, în calitate de președinte, va lu
cra mai strîns cu parlamentul, men- 
ținînd un dialog cu ambele camere 
ale acestuia.

Concurentul principal al lui Pom
pidou este președintele Senatului și 
actualul președinte interimar al 
Franței, Alain Poher, personalitate 
centristă. Sondajele recente îl situea
ză pe locul doi în primul tur și îl

fiind că un candidat centrist nu ar 
putea obține fără aliați decît 10—20 
la sută din voturi ? El mizează pe o 
coaliție largă, centristă la bază, care 
să ralieze însă și stînga necomunistă, 
respectiv pe socialiști și radicali, 
precum și republicani independenți 
și chiar gaulliștl dizidenți.

Ralierea șefului republicanilor in
dependenți, Giscard d’Estaing, majo
rității U.D.R., cît și candidatura so
cialistului Gaston Defferre au îngus
tat aparent marja de manevră a lui 
Poher.

Forțele de stînga se prezintă în 
actuala campanie electorală divizate 
din cauza refuzului liderilor socia-

Debut oficial
în campania electorală
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dau chiar ca învingător la turul doi. 
Desigur, sondajele traduc mai mult 
sentimente decît opțiuni politice, a- 
cestea urmînd a se degaja mai clar 
în următoarele două săptămîni. Sub 
diverse aspecte, temele campaniei lui 
Poher se aseamănă în mare măsură 
cu cele ale lui Pompidou : unitate, 
reconciliere, stabilitate. Pe plan in
tern, Poher a afirmat necesitatea 
restabilirii echilibrului puterilor pu
blice, susținînd că, dacă președintele 
trebuie să controleze activitatea gu
vernului, acesta din urmă trebuie să 
conducă politica țării, iar parlamen
tul să-și regăsească rolul său firesc. 
In concepția sa, președintele nu tre
buie să fie doar un unic arbitru, 
dar și un garant constituțional și 
mai ales un animator al politicii 
oficiale — ceea ce. de altfel, a sus
ținut și Pompidou.

Pe ce forțe politice mizează 
Poher în cursa pentru Elysăe, dat

llști de a adopta propunerea comu
niștilor pentru discutarea unui pro
gram comun de guvernare al stîngii, 
pe baza căruia să se poată ajunge 
la o candidatură unică a acesteia. 
Acest fapt este relevat și de alți li
deri ai stîngii necomuniste, precum 
și ai unor centrale sindicale. In si
tuația dată, partidul comunist chea
mă pe alegători să dea maximum de 
voturi candidatului său, Jacques Du- 
clos la primul tur de scrutin. Baza 
electoratului comunist o constituie 
muncitorii. Dar P.C.F. depune efor
turi largi în direcția atragerii în 
continuare a țărănimii, tineretului si 
intelectualității, în care scop au fost 
prevăzute adunări electorale specia
le. Comuniștii consideră că obține
rea unui maximum de voturi la pri
mul tur de scrutin ar înlesni mult 
lichidarea diviziunii stîngii. După 
unii observatori, P.C.F. ar deține o 
poziție de arbitru, în eventualitatea

turului doi. dată fiind ponderea sa 
deosebită în campania electorală. 
Dar comuniștii își vor stabili tactica 
electorală definitivă numai după pri
mul tur de scrutin.

Partidul socialist (S.F.I.O.) prezintă 
drept candidat pe Gaston Defferre, 
liderul aripii sale de dreapta, adept 
al unei alianțe cu centriștii și ad
versar al unei colaborări cu comu
niștii. Observatorii consideră că prin, 
candidatura sa, care a determinat în 
mare măsură fărîmitarea stîngii, sînt 
înlesnite acțiunile centriste. De alt
fel, Defferre, care, potrivit unor a- 
precieri, nu poate conta decît pe 
maximum trei milioane de voturi, nu 
a ascuns că la turul doi se va retrage 
în favoarea Iul Poher.

într-o conferință de presă ținută 
joi, Defferre a spus că, în cazul în 
care ar fi ales, l-ar desemna pe 
Pierre Mendăs-France ca prim-mi- 
nistru. El a vorbit totodată despre 
modul în care concepe rolul consti
tuțional al președintelui republicii, 
afirmînd că acesta are obligația de 
a prezenta „marile opțiuni", dar „gu
vernul este cel care trebuie să con
ducă politica țării".

în sfîrșit, după cum se știe, Parti
dul Socialist Unificat (P.S.U.) a pro
pus drept candidat al său pe Michel 
Rocard, ceea ce a contribuit de ase
menea la fărîmițarea stîngii.

O dată cu comuniștii, diverse per
sonalități ale stîngii necomuniste, 
precum și lideri ai centralelor sindi
cale continuă să se pronunțe pentru 
o candidatură unică a stîngii, curen
tul de jos de la bază în acest sens 
fiind tot mai pronunțat.

Campania electorală se anunță așa
dar foarte strînsă. Ea va dura numai 
15 zile dacă unul din candidați va 
învinge la primul.tur de scrutin din 
1 iunie. Dar se va întinde pe timp 
de o lună în cazul cînd la primul tur 
se va declara balotaj, urmînd ca un 
nou vot să aibă loc la 15 iunie.

După unii observatori, marile com
binații electorale abia încep, ceea ce 
nu exclude noi regrupări și alianțe, 
mai ales după primul tur de scrutin, 
cînd fiecare partid își va putea cu
noaște mai bine forțele reale de care 
dispune.

Potrivit 
Consiliul 
a anuntat 
cunoscuți ____  _______  ____
dati pentru alegerile prezidențiale 
de la 1 iunie : Georges Pompidou, 
Alain Poher. Jacques Duclos, Gas
ton Defferre. Michel Rocard. Louis 
Ducatel si Alain Krivine.

unor știri de ultimă oră,' 
Constituțional al Franței 
ioi seara că au fost re- 
oficial următorii candi-

Comitetul Executiv al C.C. al Partidului 
Comunist din Danemarca a dat publicității 
o declarație în care protestează împotriva sporirii prețurilor 
și a impozitelor, ca urmare a crizei valutare din țările occi
dentale. Partidul Comunist din Danemarca cere guvernului 
danez să adopte măsuri eficace pentru a pune capăt spe
culațiilor valutare, să stabilească un control asupra inves
tițiilor de capital și asupra comerțului exterior și să reducă 
cheltuielile militare.I
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| Primul ministru al Cubei, Fidel Castro,
i a luat cuvîntul la ședința de închidere a lucrărilor Congre-
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0 mare demonstrație a șomerilor»avut loc 
joi în fața clădirii Parlamentului din capitala Indiei. Demon
stranții au încercat să rupă cordoanele poliției pentru a 
depune la secretariatul Parlamentului o petiție în care cer 
acțiuni hotărîte din partea guvernului pentru lichidarea șo
majului. în urma ciocnirilor care au avut loc între poliție 
și demonstranți, precizează agenția Reuter, 300 de per
soane au fost arestate.

Guvernul Indoneziei, * anunțat un purtător de 
cuvînt al O.N.U., a propus data de 10 iulie pentru „actul 
de liberă alegere" prin care populația Irianului de vest va 
fi chemată să hotărască dacă dorește să rămînă încorporată 
la Indonezia sau să meargă pe o cale proprie. Alegerea datei 
respective nu este totuși definitivă.

Un acord între Finlanda și Uniunea So
vietică cu pdvire la colaborarea în domeniul folosirii 
energiei atomice în scopuri pașnice a fost semnat la Hel
sinki, transmite agenția TASS.

Expoziția „Arhitectura României" s-a des
chis la Casa arhitectului din Minsk. Ea cuprinde numeroase 
fotografii înfățișînd construcțiile de locuințe și de edificii 
social-culturale din București, Craiova, Galați, Cluj și din 
alte orașe.

sului Institutului cuban de zootehnie. El a subliniat impor
tanța lucrărilor acestui congres pentru creșterea șeptelulul, 
ce va trebui să satisfacă nevoile poporului și să contribuie 
la creșterea standardului de viață. Fidel Castro a recoman
dat oamenilor de știință cubanezi să-și axeze cercetările din 
domeniul zootehniei pornind de la condițiile specifica con
crete ale Cubei.

Cosmonautul american William Anders 
a fost numit secretar general al Administrației naționale 
pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.). în această calitate el devine consilier al 
președintelui Nixon în problemele spațiale. Anders a făcut 
parte din echipajul navei spațiale „Apollo-8".

Proiectul „Panther". Reprezentanții R.F.G., An
gliei și Italiei au semnat miercuri la Bonn un acord privind 
crearea în comun a unui avion de luptă denumit „Panther".

ZSC6 irakieni acuzați de spionaj au fost executați 
ieri, a anunțat postul de radio Bagdad.

Treptat, cu prudentă, cîn- 
tărind fiecare pas, guvernul 
militar de la Accra face 
loc administrației civile, 
care, în virtutea proiectelor 
de pînă acum, va trebui 
să-1 înlocuiască, cel mai 
tîrziu la 30 septembrie vii
tor. Un prim gest în aceas
tă direcție a fost autoriza
ția dată, la începutul lu
nii curente, noilor formați
uni politice de a pătrunde 
pe scena ghaneză. Printre 
primele partide înregistrate 
se numără Partidul natio
nal progresist, condus de 
Kofi Busia, care a fost 
principalul opozant al gu
vernului condus de Kwame 
N’Krumah și care în anii 
dinaintea loviturii de stat 
a fost exilat. Un alt pre
tendent la fotoliul prezi
dențial este Kombo Gbe- 
demah. El fusese ministru 
de finanțe în guvernul 
N’Krumah, dar l-a părăsit, 
autoexilîndu-se. Pe lîngă 
aceasta, încă trei partide 
și-au anunțat intrarea în 
scenă : congresul național, 
partidul reconstrucției na
ționale și partidul întregu
lui popor. Lideri ai tinere
tului au anuntat, de ase
menea, formarea Frontu
lui tineretului din Ghana.

Anticipînd actul reveni- • 
rii la un guvern civil, zia
rul „Ghananian Times'* 
scria : „In aceste clipe tre
buie să înțelegem că în 
anul 1969 problemele noas
tre cele mai dificile vor 
fi în esență politice. înlă
turarea lui N’Krumah, sub
liniază ziarul, a dus la a- 
pariția unui vid politic care 
anul acesta va trebui lichi
dat". Cum se concepe la 
Accra umplerea acestui 
vid ? Potrivit unul decret 
al Consiliului National al 
Eliberării (C.N.E.), organism 
creat după lovitura de stat 
din. februarie 1966. se inter
zice reintrarea în viata 
politică a tuturor personali
tăților care au făcut parte 
din Partidul convenției 
populare, condus de fostul 
președinte N’Krumah. De
cretul subliniază că orice 
persoană care a făcut parte 
din această grupare poli
tică nu poate fi fondatorul 
unui partid nou. Faptul în 
sine este apreciat de presa 
africană ca un act menit să 
asigure continuitatea actua
lei politici a guvernului mi
litar.

In legătură cu aceste ten
dințe, presa, făcînd un bi
lanț al situației din Ghana 
în ultimii trei ani, amin
tește că guvernarea mili-

tară a cunoscut o serie în
treagă de frămîntări. La 
numai un an de la prelua
rea puterii de către mili
tari a avut loc o tentativă 
de lovitură de stat condusă 
de trei tineri ofițeri, ale că
ror concepții politice se 
deosebeau de cele ale Con
siliului Național al Elibe
rării. Imediat după aceasta 
au’urmat o serie de ares
tări, ceea ce a fost inter
pretat ca dovedind că opi
nia tinerilor ofițeri era îm
părtășită de o pătură mai 
largă. A urmat apoi în 

.toamna trecută arestarea 
mareșalului Michael Otu, 
comandantul suprem al 
forțelor armate ghaneze, 
care intenționa, de ase
menea, să schimbe orien
tarea politică a țării 
de după lovitura de stat. 
Episodul cel mal semnifi
cativ s-a întîmplat însă în 
aprilie anul acesta, cînd 
neralul Ankrah, unul 
principalii candidați 
postul de președinte, a 
acuzat de corupție și a 
buit să cedeze fotoliul de 
președinte al C.N.E. gene
ralului Afrifa, actualul con
ducător al tării. Revista se- 
negaleză „Afrique nou- 
velle", sub titlul sugestiv 
„Lovitură de stat sau de
misie ?“, scria că în spa
tele acestei răsturnări a si
tuației se ascunde de fapt 
o luptă politică între di
versele fracțiuni din sînul 
Consiliului National al 
Eliberării. Revista precizea
ză că generalul Afrifa apar
ține aceleiași grupări et
nice ca și principalul can
didat la postul preziden
țial, dr. Busia. în felul 
acesta, continuă revista, 
s-ar putea bara drumul ce
luilalt candidat important, 
dr. Gbedemah, aparținînd 
etniei Ewe. Presa relevă 
că reapariția pe scena po
litică a disputelor tribale 
constituie unul din elemen
tele negative ale guvernării 
din ultimii trei ani.

Aceste dispute politice 
sînt grefate și pe o serie 
de greutăți economice căro
ra trebuie să le facă față 
Ghana. Este vorba de o 
creștere fără precedent a 
preturilor, precum și de 
sporirea numărului de per
soane rămase fără lucru. 
Fără îndoială că noul gu
vern civil ce se va instala 
la toamnă se va găsi în 
fata a nlimeroase probleme 
grele de ordin politic șî 
economic.
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