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Instalații moderne de prelucrare a țițeiului la rafinâria din orașul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej Foto : Gh. Vințilărecentei Plenare a C.C. al dat o mare satisfacție nouă,
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INGINERII, TEHNICIENII Șl MUNCTTORII DIN GOSPODĂRIILE

i început la-----  ibffRe dinarul ...general al Comi- ntrăî al Partidului Co- omân, tovarășul Nicolae âușescu, și secretarul general al Partidului Comunist Italian, tovarășul Luigi Longo.Au participat tovarășii Emil Bodnaraș, membru al Comitetului •Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., Pau] Niculescu- Mizil, membru al Comitetului Executiv, Prezidiului Perma-

P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.în cursul convorbirilor, care s-au! desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie, au fost discutate probleme de interes comun pentru cele două partide, probleme actuale ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale și ale situației internaționale.

opinii

MUNCII

AGRICOLE DE STAT AU PRIMIT CU SA TISFACTIE Șl PROFUND

INTERES HOTĂRlREA PLENAREI C. C. AL P. C. R.

Măsuri hotăritoare pentru
transformarea unităților agricole 
de stat în centre puternice ale

producției moderne, de mare
randament și eficiență economică

La redacfie continuă să sosească corespondențe în care lu
crătorii din gospodăriile agricole de stat își exprimă satisfacția și 
interesul deosebit cu care au primit recenta Hotărîre a C.C. al 
P.C.R., cu privire la îmbunătățirea conducerii, planificării, finan-

tării și organizării acestor unități, adeziunea față de măsurile pre
conizate și hotărîrea nestrămutată de a munci cu perseverentă 
și răspundere în vederea traducerii în viață a măsurilor stabilite 
de plenară.

Se creează condiții pen 
tru soluționarea opera 
tivă, eficientă a multi
plelor probleme ale 
producțieiîmpreună cu tovarășii mei de muncă am discutat îndelung multiplele sarcini ce revin lucrătorilor din G.A.S., așa cum au fost subliniate în recenta Hotărîre a Plenarei C.C. al P.C.R., și ne-am convins de necesitatea înlăturării neajunsurilor de pînă acum în conducerea și organizarea treburilor din aceste unități. La plenară au fost analizate cauzele care frînează sporirea producției și a rentabilității G.A.S. Și din experiența unității noastre s-a putut vedea că actualul sistem de conducere al gospodăriilor de stat este destul de greoi. Refe- rindu-ne concret la unitatea noastră, care are o activitate complexă, inginerului îi revin o mulțime de atribuții, acesta fiind obligat să se ocupe cu de toate, dar de

Inq. Matei GEORGESCU,
șeful sectorului vegetal de la 
G.A.S. Răteștî, regiunea Argeș

(Continuare în pag. a HI-a)

Esența non forme orga 
nizatorice-lărgirea 
atribuțiilor și răspun
derii celor ce lucrează 
nemijlocit în sfera pro
ducțieiLucrez dăria de diu din periența îmi permite deci să apreciez la justa valoare oportunitatea măsurilor înscrise în recenta hotărîre a plenarei C.C. al P.C.R., importanța lor deosebită pentru îmbunătățirea activității în acest sector important al agriculturii noastre.Din capul locului aș vrea să subliniez un aspect care mie mi se pare esențial.

Cîmp larg de mamfes 
tare a capacității crea 
toare a specialiștilor

In cele mai diverse locuri 
de muncă oamenii se com
portă cu o profundă seriozi
tate, cu sentimentul cinstei și 
răspunderii față de lucrul pe 
care îl fac ; cu un respect sin
cer față de instituția sau în
treprinderea in care își desfă
șoară activitatea ; cu demni
tate și stimă față de colecti
vul în care lucrează. Există, 
în societatea noastră, un în
demn general, o ambianță 
morală a muncii, un adevărat 
cîmp magnetic al .efortului 
creator. Ne-am obișnuit cu a- 
cest climat — și-l găsim pri
elnic muncii, creației ; ne-am 
obișnuit și fiecare ne simțim 
bine în această ambianță de 
disciplină și ' demnitate, de 
comportare civilizată — pe 
care o simțim ușor din com
portare, din felul cum vor
bește fiecare om din 
respectiv ; din ce auzim 
vedem la o simplă trecere 
prin birourile, prin locurile de 
muncă respective.

Există o stare normală, o 
stare de sănătate, de robus
tețe și de frumusețe spiritu
ală a fiecărui loc de muncă 
— rezultînd din sănătatea 
morală, din comportarea tu
turor acelor care alcătuiesc 
colectivul respectiv. Dar iată 
că, uneori, apare elementul 
refractar care tulbură aceas
tă ambianță, zdruncină sănă
tatea morală a locului de 
muncă. Este interesant de 
studiat și de măsurat efectul 
dăunător asupra unui colec
tiv, cît scade randamentul 
muncii unui asemenea colec
tiv în mijlocul căruia a pă
truns un element certat cu 
morala muncii.

Mi-a fost dat să întîlnesc și 
„să studiez” mai îndeaproape 
un asemenea individ certat 
cu morala muncii, la o între
prindere — liniștită și cu sar
cini complexe — din Dobro
gea. Pînă nu de mult, colecti
vul acestei întreprinderi alcă
tuia un colectiv armonios, un 
loc de muncă în care exista 
acea ambianță sănătoasă, ci
vilizată, stimulatoare, propice 

.creației. A apărut însă aici un 
nou funcționar — un ajutor 
în muncă, un post nou pe

în gospo- stat Ovi- 1950. Ex- cîștigată
Noile forme organizatorice preconizate nu trebuie privite ca niște măsuri pur organizatorice. Ele au un conținut nou, oglindesc stadiul a- tins în dezvoltarea gospodăriilor de stat și perspectivele a- cestui sector, creea-

Ing. Aurel 
POPOVICI 
directorul gospo
dăriei de stat Ovi- 
diu, regiunea 
Dobrogea

(Continuare 
în pag. ai III-a)

Hotărîrea P.C.R. ne-a specialiștilor, și tuturor lucrătorilor din u- nitățile agricole de stat. Foarte just subliniază hotărîrea plenarei că sistemul actual, de conducere, planificare, finanțare și organizare a unităților agricole de stat împiedică punerea în valoare a rezervelor și posibilităților mari existente, utilizarea rațională a mijloacelor de producție, • determină sustragerea unui număr mare de specialiști de la activitatea direct productivă, ceea ce cauzează neajunsurile de care s-a vorbit în ce privește nivelul producției și situația economică- financiară a gospodăriilor de stat.Asemenea dificultăți am întimpinat și la gospodăria de stat Sîncrai de Mureș, unde cu toate că am obținut producții ridicate la ha și pe cap de animal, cheltuielile și prețul de cost au fost depășite și activitatea economică s-a încheiat cu pier-
Eugen DOMBI
inginer-șef
la gospodăria de stat 
Sîncrai de Mureș

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cum depistați și izolați

INAMICII
ADEVĂRULUI

nce părinte o 
știe : vine ziua 
cînd copilul, cu 
ochii în pămînt 
sau, dimpotrivă, 

cu cea mai senină dintre 
priviri, toarnă prima lui 
minciună. în unele case, 
tapaj, dezastru ! Puștiului 
legănat de povești i se pro
rocește o sumbră carieră 
de delicvent, „dacă a .luat-o 
așa de mic". Alți părinți, în 
schimb, înghit netulburați 
o minciună după alta : „e 
mic, săracu’, ce știe el ?“

— Cum ați reacționat ?
— Eram foarte îngrijo

rată — mărturisește profe
soara DOINA ATANA- 
SESCU de la Liceul nr. 1 
din Timișoara, mama unui 
băiețel de șapte ani. A dis
părut de-acasă cîteva ore și 
s-a întors plin de noroi. Ce

m-a îngrijorat însă mai tare 
a fost explicația lui : că a 
stat pe malul Begăi, să 
vadă cum trec vapoarele. 
„Unde ai mai văzut tu va
poare în ianuarie ?“ — „Va
poare de hîrtie, mămico". 
Mi-am zis că minte de în
gheață apele. Taică-su a 
vrut chiar să-1 pedepsească. 
Mai tîrziu am priceput că 
l-am fi nedreptățit. Chiar 
văzuse vapoare de hîrtie : 
erau ...sloiurile.

— Cea mai răspîndită 
minciună în clasă sună așa : 
„Am scris tema, dar mi-am 
uitat caietul acasă" — in
tervine prof. VETURIA 
COSTA, directoare-adjunc- 
tă la același liceu. Uneori, 
pentru a descoperi adevă
rul, nici nu e nevoie de in
tervenția ta. Clasa pufnește 
în rîs, sancționînd astfel 
nesinceritatea; Plecînd de-

- . x , „ , _ aici, cultivăm mîndria de aAaovaru^ e snnt. Aceasta axioma etica ne vine, ca și graiul, din spune adevărul, chiar dacă ...,. . ............................... .... e mai greu de mărturisit.
Cele două exemple de 

mai sus, extrase din uni
versul copiilor, numai apa
rent pot sta alături. Reali
tatea e contrazisă în ambele 
cazuri, dar oare în ambele e 
prezentă minciuna ?

— Să fim foarte atenți la 
particularitățile vîrstei ! 
previne psihologul ION 
DRĂGAN, lector la Uni
versitatea din Timișoara. 
Unii greșesc grav luînd ad 
litteram, drept minciună, 
tendințele firești de fabula
ție si bravadă ale copiilor. 
Puneți un copil să vă po
vestească despre o excursie.

Sîmbăfă ,a intrat în funcțiune, la data 
prevăzută, .tunelul electrificat Teliuc— 
.Ghelar, lung de 6 100 metri. Acesta 
este cel mai mare funel minier, din 
țară. El servește ca drum subteran' 
pentru' transportul mecanizat, cu loco
motive electrice1 cu - trolii 'și vagonete 
de mare capacitate, al minereului, de 
fier de la minele Ghelar. la noua uzină' 
de preparare' de la Teliuc. Lucrările 
de construcție a tunelului s-au executat 
după cele mai moderne metode, ceea 
ce a permis realizarea unor viteze, lu
nare de săpare între 80 și 150 m.

Prin crearea legăturii subterane în
tre exploatarea Ghelar și uzina de pre
parare s-a redus de circa 3 ori dis
tanța parcursă de minereu prin vechiul 
sistem de transport. S-a creat posibili
tatea prelucrării superioare a întregii 
producții de minereuri feroase extrase 
din bazinul Poiana Rusca.

(Agerpres)

ncheta
o c i a I ă

de Victor VÂNTU

bătrîni. Cultul adevărului, al cinstei și al dreptății nu sînt simple virtuți, ele alcătuiesc însăși esența morală a poporului, crescute din rădăcinile existenței sale istorice. Răsfoind o recent tipărită culegere de proverbe românești, am întîliiit zeci și. sute care sancționează pe un ton cînd grav și dur, cînd ascuțit și biciuitor, tot ceea ce încearcă să se opună adevărului și să-l macine, asemeni unor boli — de la lăudăroșenie la prefăcătorie, de la invidie la înșelăciune. într-o iormă sau alta, mai deschis sau mai învăluit, aceste boli au ca agent comun minciuna. Purtătorul acesteia se autocondamnă implacabil : „Cine spune minciună întîi obra
zul își rușinează, iară mai pre urmă sufletul își ucide".Cum își face cîte o dată loc minciuna într-un climat social bizuit pe legile scrise și nescrise ale adevărului și apărat de către ele ? Ce mijloace ne stau la îndemînă pentru a depista și izola pe inamicii adevărului? La prima vedere lucrurile par simple. Minciuna — se știe — are picioare scurte, iar „cine mințește / lumea de el se ferește". Arareori insă ni se înfățișează în stare „pură". Ca și o monedă falsă, minciuna își revendică acoperirea în aur a adevărului, fie că esie vorba de nevinovate gogoși vînătorești, iie de o culpă înscrisă în cadrul penatPe urmele ei, deci. (Continuare in pag. a Il-a)

Un proces actual în Africa

ÎNCHEGAREA
NAȚIUNILOR

:■' ’■
Țigani T. BABIKER,

publicist din Sudan

Actualele lupte interne din Nige- 
: ria, schimbările frecvente de gu

verne din unele țări africane, fră
mântările, politice ce atrag în orbita 
lor forțele sociale din tinerele țări 
independente plasează in actualita
tea vieții politice a continentului o 
problemă complexă, avînd o pro
fundă semnificație istorică. Este 
vorba de fenomenul, în plină des
fășurare în Africa, al depășirii pas 
cu pas a fărâmițării tribale și al în
chegării națiunilor — proces apre
ciat de forțele progresiste ca fiind 
de însemnătate fundamentală pen
tru consolidarea independenței poli-

Telegramă
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI

COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE,

CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL U. R. S. S.MOSCOVAComitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România exprimă profunde condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a mareșalului Rodion Iakovlevici Mali- novski, membru al C.C. al P.C.U.S., ministrul apărării al U.K.S.S., om de stat de seamă, eminent comandant de oști, care și-a consacrat întreaga energie [auririi și întăririi Forțelor Armate, apărării statului sovietic, operei de construire a socialismului și comunismului în Uniunea Sovietică.Poporul român împărtășește sentimentele de durere ale poporului sovietic în legătură cu pierderea grea suferită.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

tice cucerite, și care este frînat, 
prin diverse mijloace, de forțele re
trograde interne și externe intere
sate în menținerea vrajbei între di
ferite grupuri etnice în scopul per
petuării dominației. In articolul de 
față, publicistul sudanez Babiker 
înfățișează aspecte semnificative ale 
acestei probleme sociale majore a 
popoarelor africane.
Oricine privește harta politică a 

Africii este izbit de forma geometrică 
a suprafețelor multor state africane. 
Lucrul se explică prin aceea că 
frontierele au fost trasate arbitrar de 
către puterile coloniale pe vremea 
cînd acestea, dominau nestingherit a- 
supra destinelor omenirii, începînd cu 
Conferința de la Berlin din 1885'). 
Satisfăcîndu-și unii altora pretențiile 
contradictorii cu privire la posesiu
nile teritoriale, participants la aceas
tă conferință au avut drept criteriu 
de demarcare numai longitudinea, 
latitudinea sau cursurile apelor. Po
poarelor, Care locuiau pe acele te
ritorii, nu li s-a acordat nici cea 
mai mică considerație. Și astfel, ho-

') „Actul general al Conferinței de la 
Berlin1! (noiembrie 1884 — februarie 
18S5). In urma mai multor ciocniri se
rioase dintre puterile ce posedau co
lonii în Africa, spre sfîrșitul secolu
lui al XIX-lea s-a căzut de acord să 
se țină o conferință pentru realizarea 
unei înțelegeri cu privire la „regulile 
jocului". La conferință au luat parte 
Germania, Austro-Ungaria, Franța, 
Marea Britanie, S.U.A., Belgia, Por
tugalia, Spania și alte puteri europe
ne. Printre altele, semnatarii au ho- 
tărît ca orice nouă posesiune cucerită 
pe coastele Africii să fie notificată de 
puterea care a obținut-o. Este, de a- 
semenea, demn de semnalat că îți 
„Actul general de la Berlin" s-a fă
cut pentru prima dată într-un act in
ternațional referire la „sfere de in
fluență" (cfr. Enciclopedia Britannica, 
ed. 14, vol. I, p. 34).

(Continuare în pag. a Vl-a)
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a ÎN REGIUNEA HUNEDOARA

| comerciale
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Acum trei aid, .Spyâlul.'fitul 
din Iași a primit tup; •flgmîfptPz 
metru (pentru analize7 olîhiCe' de 
laborator). Dar aparatului îi lip
sesc cîteva piese-principale r -bu-- 
telie de acetilenă, reductor, came
ră de presiune etc — 'și nu se 
poate folosi. S-a trimis, la vreme, 
o sesizam. Drept răspuns, Minis
terul Sănătății și Prevederilor So
ciale a mai trimis la Iași, în loc 
de piesele lipsă, alte aparate 
flam-fotometru în aceeași stare 
invalidă (la spitale de copii și 
de boli contagioase). După cele 
întîmplate, tovarăși de la Iași, 
mai trimiteți o sesizare ?

Fisă9

personală
Expediem această fișă Tribunalu

lui regiunii Banat : Constantin Tau- 
ru, comuna Racovifa (Lugoj). Profe
sor. Adică ex. A fost scos din în- 
văfămînt pentru imoralitate scanda
loasă. Corupător de minore în pro- 
pria-i școală. Dînd dovadă de răb
dare (și bunăvoință) profetică, Tri
bunalul raionului Lugoj după ce a 
tărăgănat procesul cît s-a putut 
l-a... achitat. Probabil cu O mustra
re : „Nu-i frumos, d-le profesor I". 
Procuratura aceluiași raion, nemul
țumită (pe drept cuvint) de proce
dură, a declarat recurs. Acum ur
mează a doua întîlnire a lui C. 
Tauru cu tribunalul. La regiune. 
După care sperăm că va urma în- 
tîlnirea cu o nouă instituție. Nu 
școală — dar tot cu unele funcții 
educative.

PripităGram cu gram se face kilogram. Cum ? Iată cum a procedat Stelian Oprea, gestionar la Combinatul industrial „23 August" din Cîmpina: „Dacă la un sac de mălai ridic tara cu 20 de grame, la 50 de saci fac kilogramul". Aceasta a fost socoteala teoretică. Și acum cea practică : Ia 200 000 saci a obținut un surplus de mălai a cărui contravaloare — 25 687 lei —• și-a însușit-o. Din punct de vedere aritmetic, socoteala este cp- .. rectă. Justiția spune însă clar: e un furt ’ din avutul obștesc. Și cu aceasta (fiind vorba de mălai), Stelian Oprea, a pus-o de mămăligă 1

Regiunii Hunedoara i s-au alocat în ultimii.. ani fonduri importante destinate realizării unor magazine 
_ -si depozite comerciale. Dar,- de mai■ ’ mulți ani la rind,- planul acestor r -ÎY investiții: nu'' se ’ -realizează. în 196JÎ5, de pildă, a" fost îndeplinit doar în proporție de 87,5 la sută, regiunea avînd, la acest capitol, cele mai slabe rezultate din țară. Situația se menține nesatisfăcătoare și în acest trimestru: din volumul de investiții de aproape 30 milioane lei, stabilite comerțului de stat și cooperatist pe întreg anul, abia s-au realizat lucrări în valoare de 200 000 lei. Ceea ce se răsfrînge asupra bunei aprovizionări a populației.Să analizăm situația mai în amănunt. De la început se poate face o deosebire între investițiile comerciale aparținînd uniunii regionale a cooperativelor de consum și cele ale comerțului de stat. Tovarășul FRANCISC GAȘPAR, președintele U.R.C.C. Hunedoara, ne informează că în 1966 uniunea regională a realizat toate obiectivele din plan, creînd totodată condiții ca munca pe șantiere să se desfășoare bine în acest an. Atît pe plan local, cît și la CENTROCOOP, asigurarea la timp a documentației a fost privită cu seriozitate, depunîndu-se eforturi ca lucrările să se înscrie în graficele stabilite. Unitatea de construcții a U.R.C.C., deși slab încadrată cu personal de specialitate și insuficient utilată, a lucrat ritmic, fără stagnări.în opoziție, direcția comercială regională prezintă un , bilanț total nesatisfăcător : anul trecut n-a fost predat nici unul din obiectivele noi planificate. „Principalii vinovăți, 

răspunzători de rămânerile în urmă, 
sînt proiectanții și constructorii, afirmă tovarășul ION PUICAN, directorul direcției comerciale. Pri
mii poartă vina că au întîrziat ne- 
permis de mult elaborarea proiec
telor. I.S.C.A.S. București, de pildă, 
a furnizat pentru complexul de pe 
bulevardul Dacia, din noul centru 
al orașului Hunedoara, un proiect 
inadaptabil - cadrului arhitectonic 
și in totală contradicție cu di
rectivele stabilite de conducerea 
de partid și de 
care lucrarea a fost 
proiectantul obligat 
proiectul in totalitate, 
stitut ne-a făcut mari 
la complexul -Aeroport 
șehi, pentru care a

j

din
arată că proiectanții au elaborarea proiectelor. Banat a mers chiar pînă

(Urmare din pag. I)

încuscrire din Ol- i-aIon Spirea (zis Enache) comuna Fundeni, raionul tenița, are un nepot căruia venit vremea să se însoare. Pentru el, Spirea pusese ochii pe o fată din sat. S-a dus la părinții ei s-o pețească. Vă- zînd că lauda adusă nepotului nu-1 ajută a scos custurea, ame- nințînd-o pe mama fetei: „Ne încuscrim sau nu ?“. Era cel mai tare argument pe care l-a adus. Nu știm în ce măsură i-a folosit nepotului său. A fost suficient însă pentru trimiterea în judecată a lui I. Spirea. Acum cu cine s-a încuscrit ?

stat. Drept 
oprită, iar 
să refacă 
Același in- 
greutăți și 
din Petro- 
prevăzut o 

..seamă de dotări costisitoare; ul
terior s-a văzut că acestea se pot 
executa, la același nivel calitativ, 
și in alte condiții de. preț. Mari ne
plăceri am avut și cu D.S.A.P.C. 
Banat, care a tărăgănat un an -și 
jumătate proiectul, complexului -din 
Orașul Cugir. Cit' despre construc
tori — Trustul regional de construc
ții și întreprinderea de ■ construcții 
siderurgice Hunedoara — obiective
le comerciale constituie pentru ei 
un adevărat balast. Din trimestrul 
IV al anului trecut, lucrările cu 
destinație comercială au fost pur .și 
simplu lăsate baltă"..Afirmațiile directorului comercial sînt întrucîtva îndreptățite. Docu-

mantele întîrziat D.S.A.P.C. acolo incit a pus Direcției comerciale regionale Hunedoara condiții ieșite din comun : „Dacă' nu' aranjați la Combinatul siderurgic Hunedoara să dea pentru șantierele bănățene cîteva sute de tone de- oțel- beton în plus' peste repartiții, nu vă executăm proiectele !“ Evident, condiția nu a' putut fi îndeplinită, în consecință, o lucrare comercială de 10,5 milioane lei este ■ întîrziată cu aproape 20 de luni.Apoi, constructorii au lucrat în- tr-adevăr în ritm de melc. Grupul II de șantiere Petroșeni a întîrziat cu un an de zile darea în funcțiune a complexului Aeroport.Directorul trustului regional de construcții, inginer STELIAN POPESCU, recunoaște : „Am rămas 
mult în urmă cu locuințele, ceea 
ce s-a repercutat și asupra investi
țiilor comerciale. Și anul acesta 
treaba a mers prost. Dar sperăm, să 
remediem situația".întrebarea este : cînd ? In afară de faptul că cetățenii așteaptă ■ noile unități comerciale, banii investiți de stat trebuie fructificați, nu blocați în lucrări luni- ori ani rind.Am căutat să aflăm răspuns întrebarea de mai sus la tov. inginer Al. Popa, șeful secției investiții a sfatului popular regional.

— Beneficiarul investițiilor este 
direcția comercială. Cu el trebuie 
discutat. Noi urmărim numai reali
zarea planului și mai intervenim 
cind e cazul.— Nu socotiți că ar fi fost cazul să interveniți de-adevăratelea, e- nergic și efectiv, de mai multă vreme ?

— Desigur, trebuia, dar nu am 
făcut-o. Anul acesta insă se vor 
schimba lucrurile. Totul va fi bine 
pînă la urmă.Există indicii în acest sens ? Să vedem ce spun faptele. în afara realizărilor infime din 'primul trimestru sînt de discutat și alte aspecte. Complexul Aeroport Petroșeni-, de exemplu, stă de peste trei luni de zile nefolosit. Dar -nici directorul direcției comerciale regionale, nici colaboratorii acestuia nu știu nimic. „Se va verifica" ■ — ni se spune. Ciudată optică de beneficiar ! Complexul de la Hunedoara continuă să rămînă un șantier părăsit. La Cugir abia s-a deschis finanțarea, iar la depozitele de produse alimentare, textile-încălțămin-

Cura helio-marină primăvara

lala

te, metalo-chimice mobilă avansează într-un asemenea ritm, îneît se pune cu ‘toată seriozitatea problema dacă vor putea fi folosite la datele stabilite prin plan.Am întrebat în ce măsură Ministerul Comerțului Interior poartă răspunderea acestei îngrijorătoare rămîneri în urmă. Ni s-a răspuns scurt: „Ministerul nu are nici' o vină". Atunci, ce trebuie făcut pe plan local ?
„Comitetul regional de partid — spun tovarășii TRAIAN BARBU, adjunct, și inginerul BUJOR ALBU, a'ctivist -al secției economice â comitetului regional — a 

stabilit de nenumărate ori modul 
cum trebuie scoase din impas in
vestițiile comerciale. Apatia însă 
se menține. Direcția comercială iși 
ia drept paravan întârzierea proiec
telor, constructorii reclamă lipsa de 
operativitate a beneficiarului în 
asigurarea proiectelor și deschide
rea finanțării, iar proiectanții se 
scuză în felul lor".Cercul vicios al neglijării investițiilor comerciale nu se închide aici și consecințele nu se limitează doar la cele relatate pînă acum. Re traseele turistice care străbat regiunea — lîngă Parcul Zimbrilor de la Hațeg, la Miercurea-Deal, Aurel Vlaicu, Geoagiu-Băi și în alte locuri — a fost prevăzută construirea de hanuri și complexe comerciale cu specific ardelenesc. Ele trebuiau să . fie gata la începutul sezonului turistic, spre a oferi vi- legiaturiștilor condiții corespunzătoare de cazare și alimentație. Nu numai însă că pînă la ora actuală nu s-a lucrat nimic, dar nu există nici măcar proiectele. Atît conducerea U.R.C.C., cît și a sfatului popular regional se leagănă în speranțe (oare pe ce bază?) și probabil că, în ultimă instanță, se va recurge la improvizații nedorite.Este semnificativă situația de la Geoagiu-Băi. în această stațiune, frecventată de mulți turiști din țară și străinătate, s-a prevăzut construirea unui complex de deservire modern. D.S.A.P.C. Deva a făcut proiectul, s-a trecut la demolarea restaurantului, și a vechii terase. Dar, surpriză I S-a constatat că noul proiect nu poate fi realizat întrucît terenul nu este corespunzător. Datorită neglijenței proiectanților de la Deva 'și ușurinței U.R.C.C. în aprobarea documentației, stațiunea respectivă este pusă astăzi în imposibilitate de a-și primi cum se cuvine oaspeții.Primele două luni ale anului fost, așa cum s-a văzut, luni totală hibernare. Este deci zul ca zilele de primăvară dezmorțească neîntîrziat pe structorii și beneficiarii ților comerciale. Sfatul regional, ca

El va adăuga o serie de fap
te despre care a auzit în 
alte împrejurări și i-ar fi 
plăcut să le fi trăit. el în
suși. Pre-adolescenții, in
fluențați de cărți și filme, 
au obiceiul să-și atribuie 
cele mai năstrușnice și mai 
grozave isprăvi. Psihologii 
vorbesc de limbajul meta
foric al copilului în care el 
crede cu deplină sincerita
te. Ca în .,Micul print" al 
lui Saint-Exupefy.

— Nu socotiți însă fireas
că îngrijorarea unor pă
rinți : tinde. sfîrșdște- meta
fora si unde începe minciu
na propriu-zisă. ?

— întrebarea s-ar pune
altfel : ce determiriă dena
turarea realității ? Dacă co
pilul urmărește . sistematic 
și deliberat interesul, cu in- , , . . - „
teriție, atunci șe semnalează
ininciuna. Detectarea pre
cisă-, reală are o-mare im- 
hbrtanță1, momentul acesta 
fiind* adesea sursa unor 
Sfor-F de edUCătie cu re
percusiuni . țrebănuite.

-- Ca să afli exact cînd 
și dacă minte copilul? 
. în primul .find : de ce? 
Sînt'-pă-rinti care uită să se 
îiitfebe, sau dacă o fac iși 
.închipuie că minciuna, a 
fost „adusă" de la școală 
pri de pe stradă. îi fac co
pilului o morală pe tema 
„derbedeilor" cu care se 
„înhăitează”., șî-1 .pedepsesc 
aspru. Nu cumvă însă co
pilul a prins gustul chiar de 
•lă părinți, a îhvătat că min
ciuna poate fi lucrativă ? 
Ajunge; -citeodată,- un sim
plu „Nicușor, răspunde tu 
la/telefon și spune că nu 
sîntem acasă". Si Nicușor 
descoperă o formulă de 
-t'iâță^e La aceleași rezultate 
cQ^ducejțseveritătea excesl- 
vă;’în special pedepsele 
corporale, spaima de ele, îl 
împing pa.copil să-și caute 
căi de salvare. în mintea 
lui adevărul începe să se 
confunde cu palma sau cu
reaua. Le evită, evitînd a- 
devărul.

Un caz dramatic relatat 
de profesoara Doina Atana- 
sescu. Pentru cel mai mic 
fleac, un fost elev al ei era 
bătut sălbatec, literalmente 
călcat în picioare. Tatăl său 
rpotiva că e mincinos și 
falsifică notele din carnet. 
Adevărat, dar la Scoală nu 
mintea, era un băiat de o 
mare sensibilitate, plîngea 
ascultind Beethoven. De 
trei ori a fugit de-acasă, a 
rămas repetent,' liceul nu 
l-a mai terminat. în schimb 
s-a căsătorit cu prima fe
meie ieșită în ' cale și care 
i-a oferit adăpost. Un caz 
ieșit din comun. Indiferent 
însă de gravitatea faptelor, 
acolo unde adevărul nu este, 
respectat și prețuit, încol
țește nesinceritatea, . lipsa 
de încredere, minciuna. La 
început, copilul recurge in
stinctiv la astfel de soluții, 
apoi ele acționează asupra 
lui ca niște bacili câre-i 
macină caracterul în plină 
formare. Adeseori, copilul 
descoperit că minte este 
mult prea sever și pe 
nedrept etichetat drept 
„rău". își pun însă părinții, 
profesorii problema cauzei ? 
E un prim simptom al u- 
nor boli ale adevărului, 
care impun o terapeutică 
diferențiată, pe măsura u- 
nei vîrsțe cînd abia încep 

I să se 'despartă apele de us- 
.' cat, adevărul de inamicii 
: lui. ■

inamicii

Datornicul
păgubaș

năm că pe această cale se 
încalcă o anumită ordine 
socială sau interioară.

Ne place omul parolist,
dar îl tolerăm cu prea ....
multă larghețe pe neparo- prin fraudă, fărămuncă- și 
list, socotit doar „tip nese
rios". înt.r-o Scrisoare a- 
dresată redacției, cititorul 
ENE FLORIAN din Capi
tală țintuiește pătrunzător 
un astfel de fluture pus pe 
relații rapide și lucrative. 
A venit în întreprindere 
prin transfer. Comunicativ, 
agreabil, leagă spontan cu
noștințe. Trece dintr-un 
.birou în altul, om bine in
format în. thaterie fotba
listică. Pe nesimțite îm
prumută o sumă mică, 
un 5—10 lei. A doua zi, pa
rolist, o restituie și anga
jează discuții mai „adinei" 
despre tainele balonului 
rotund. împrumutul solici-

pînă la leafă, de un sutar. 
Un sutar- de ..la unul, de la 
altul. La plata salariului, ne 
scrie cititorul,, „omul nostru 
se scuză că-i grăbit dar mă 
asigură (probabil și pe cei- 

" lalți) că o să-mi restituie 
suma... mai, tîrziu, mai are 
13 rate de achitat la aju
torul reciproc. Vă dau sem
nalmentele morale ale a- 
cestui personaj fiindcă nu 
este deloc exclus ca mîine
să dispară prin transfer la 
o altă întreprindere, unde

ca vine din partea unui vii
tor profesor-,. Nu mai pu
țin dăunător prin a- 
ceea că hrănește o iluzie 
primejdioasă, a reușitei / . ..... - j
efort. Anul trecut am avut 
o surpriză teribil de neplă
cută ! Unul dintre cei mai 
buni absolvenți .care se 
bucura de aprecierea .și în
crederea unanimă, și-a în
sușit o importantă sumă 
din banii strinși pentru 
banchetul de absolvire. La 
început, el a negat totul, 
cu o mare vehemență,. so
cotind că nimeni, n-ar., putea 
lu'a în serios fapta-i desca- 
lîficantă. Au ieșit treptat la 
iveală lucruri cărora ni
meni nu Ie dăduse pînă 
atunci importanță. De unde, 
ani în șir, avea bani pentru 
a le face „cinste" colegilor, 
la diverse bodegi ? De-a 
lungul facultății el gospo
dărise sumele de bani ce 
se strîngeau cu prilejul, u- 
nor reuniuni studențești. 
Lanțul înșelăciunii a ieșit 
în vileag, verigă cu verigă. 
Trăise ani de zile în min
ciună. A fost o lecție și 
pentru cei dispuși să tra
teze unele manifestări din 
aceeași „familie", cuhji ar 
fi false motivări de ab
sențe, drept „copilării".

Despre îngăduința față de 
acest nărav, socotit minor

ADEVA

INAMICII

reală 
pagu-

vedere 
deose-

KULUI
în formele lui incipiente, 
înțelepciunea populară se 
pronunță usturător : „Cu 
minciuna prinzești, dar la 
cină îți sar ochii".

după clasicul slogan al 
prestidigitatorului — se mai 
adaugă inevitabila „nebă
gare de seamă".

— Ce favorizează viața 
relativ lungă a unor min
ciuni ?

— După părerea mea, 
lipsa unui control la vreme 
și eficace — răspunde ION 
IOSA, director adjunct la 
Direeția de control și re
vizie pentru regiunea Ba
nat. Buruiana neplivită, pă
gubește. Iată un caz. într-o 
comună din raionul Deta, 
un falsificator, Gudera Lo
thar, a funcționat timp în
delungat ca profesor, ba 
chiai’ ca director adjunct 
de școală. Se înțelege că 
nu e vorba numai de pre
judiciul material, deși con
siderabil — peste 14 000 lei
— drepturi ilegale de sala
riu încasate în urma falsi
ficării diplomei de studii. 
Dar ce educație putea să 
facă un astfel de individ, 
a cărui viață s-a clădit pe 
o minciună grosolană ? Si 
cum a putut ea trece, rie- 
stînjenită, aproape 11 ani ?

— în unele împrejurări
— răspunde la aceeași în
trebare conf. univ. PETRE 
STANCIU — avocatul ei 
este înțelegerea strîmbă a 
noțiunii de colegialitate. 
Am discutat foarte serios 
această problemă, cînd am 
constatat că unii respon
sabili de grupă nu-și fac 
conștiincios datoria. Tre
ceau prezențe fictive la 
cursuri și seminarii, favo- 
rizînd tendințe de chiul și 
indisciplină. Le-am expli
cat că fapta lor reprezintă 
tot ce poate fi mai antico- 
legial și duce la prezentarea 
la examene a unor ele
mente slab pregătite.

Din răspunsurile primite 
pînă în acest punct al an
chetei se conturează 
o serie de metode tera
peutice care combat bolile 
adevărului. Firesc însă, ac
centul nu cade atît pe le
cuirea lor, cît pe acțiunea 
d<z'prevenire, de depistare 
și închidere a surselor con
tagioase.

Există însă una mai 
pernicioasă decît toate și 
de care aveam să mă cioc
nesc! îndeosebi acolo unde 
adevărul cîștigă cele mai 
aspre bătălii. în sala pași
lor pierduți.

tudiind-o — îmi 
spune judecătorul 
OLIMPIU MARIN 
TEUSDEA. de la 
Tribunalul oraș-

raion Timișoara — mi-am 
format convingerea că ni
mic n-o favorizează în
tr-o mai mare măsură
decît naivitatea și cre
dulitatea victimelor ei. Ciu
dat. uneori nu-ți vine să 
crezi cît de ușor se prind 
unii în plasa ei de păianjfi, 
deși le venea la înderri 
s-o sfișie din prima clip;

Argumente : istoria umx 
infracțiuni concentrată în 
cîteva dosare pe care le 
răsfoim împreună. Ana 
Hlaghie, recidivistă cu pal
mares bogat, operează în 
orașul de pe Bega, apoi 
îșî mută activitatea la Su
ceava unde, pe motiv că i-a 
sosit în vamă un Fiat — 
1300, stoarce de Ia un cetă
țean 8 500 de lei, în cîteva 
etape. Ca să fie crezută, îl 
pune de irei ori pe dru
muri, • Suceava-București și 
retur. -Profesia bietului

u ocazia unui 
recent control, 
s-a descoperit 
că Inspectoratul 
raional ADAS 

Timișoara (director Ili'e Po- 
nici, contabil-șef Margareta 
Pătrună) a raportat fals 
realizarea planului pe 
primele două trimestre ale 
anului trecut. Apoi, cu 
conștiința lucrului bine fă
cut, gospodărește, au înca
sat premii în valoare de 
circa zece mij de lei.

— Prin următorul artifi
ciu — explică directorul re
gional ADAS Banat, FLO
RIAN IONESCU. Ca să sal
veze- procentele „lipsă", ei 
au recurs la încasarea anti
cipată a unor sume scaden
te în perioadele următoare, 
încâlcind instrucțiunile și 
regulamentele. S-au prins 
însă în propria plasă : în 
scripte au apărut încasări 
pe două trimestre în 
prinsul aceluiași bilanț tri
mestrial.

— Cum au ■ reușit s 
determine pe asigurați 
plătească ratele înainte 
termen ?

— Printr-o muncă 
„convingere" pe t.eren. 
sigurații în cazul de față 
sînt o serie de cooperative 
agricole din raion. Ele au 
tot interesul să aibă relații 
cît mai bune cu inspectorii 
ADAS. Dacă se ivește cum
va o calamitate... prietenul 
la nevoie se cunoaște. Co
operativele n-au știut de ce 
li Se cere să plătească mult 
înainte de termenul con
tractual, dar au consimțit.

Directorul ILIE PONICI, 
pe care-1 vizităm, se arată 
surprins că se face caz în 
jurul unei — cum. o nu
mește blajin — „operațiuni 
curente." Din moment 
asigurații au acceptat 
ne verse banii...

— Exact cît vă lipsea 
faceți „plinul".

— Eu am aflat tîrziu 
situație. N-am știut decît 
cu ocazia reviziei.

Colacul salvator : „N-am 
știut". Dar cine trebuia să 
știe ?

— Ca să spun adevărul- 
adevărat : de vreo trei ani 
sînt persecutat (expresia îi 
aparține — N.R.) cu Sarcini 
de plan peste puteri.

— Dai' chiar în trimes
trul ultim din anul trecut 
ați realizat, totuși, planul. 
Si n-a fost nevoie de „ar
tificii".

— Faci planul, dar cu ce 
eforturi ! exclamă cu năduf 
interlocutorul.

Intr-adevăr cheia adevă
rată a intîmplării : fugă de 
efort. O dovedește situația 
reală : gradul scăzut de cu
prindere în asigurări, la u- 
nele capitole, pe raza de 
acțiune a inspectoratului 
raional Timișoara. Sub po
sibilități. Iar munca temei
nică, efortul de pe teren, 
au fost înlocuite prin „dibă
cia" planului realizat 
artificii de condei.

N-aș fi stăruit atît 
pra acestei întîmplări. 
ea n-ar demonstra un 
cu o mai largă semnifica
ție. în general, îndărătul 
unei minciuni se află tot
deauna o concepție de viață 
ușoară — fuga de efort, 
lipsa de răspundere, rezol
varea facilă a unor dificul
tăți. Izvorul nesincerității 
este de multe ori tentația 
fructului gata cules. Tot
odată, la iuțeala de mină —

s-o înceapă iarăși de la 
fotbal și 5 lei !“

Micile, convenționalele 
„neadevăruri", lesne tole
rate, ajung de la pretextul 
inofensiv la scara escrocu
lui în miniatură. Contează 
în acest caz ierarhizarea 
lor după valoarea 
sau prezumptivă a 
bei ?

— Din punct de 
etic, nu pot să fac o
bire între minciuna gra
vă și una oarecare, zisă 
măruntă. Indiferent de ..ca
libru" — comentează psiho
logul ION DRĂGAN - e 
un fenomen cu o acțiune 

. nocivă asupra relațiilor so
ciale. Atacă principalul 
liant : încrederea în seme
nul tău. pe care o acorzi, 
intr-un anumit grad, .anti
cipat. Raporturile noastre, 
deschise și prietenești în 
substanța lor, sînt tulburate 
de experiența amară a ne- 
sincerității. Te bizui pe cu- 
vîntul cuiva și el te în
șeală. întîmplarea. oricît de 
neînsemnată pe plan mate
rial, are drept consecință 
vicierea climatului firesc 
print.r-o doză de scepticism.

Prin însăși natura ei. 
minciuna (aparent nevino
vata minciună) conține ger
menii agravării care se 
structurează într-o filozofie 
sui-generis asupra vieții. 
Cine învață să trișeze, se 
dezobișnuîește cu timpul de 
regulile normale ale jocu
lui, capătă fatala credință 
că e posesorul unei tehnici 
infailibile și al unui destin 
norocos. Un gînditor din 
veacul trecut spunea că 
printr-o minciună sacrifici 
nu numai un adevăr, dar 
adevărul în general.

Fidel acestei judecăți, 
conf. univ. PETRE STAN- 
CIU, decanul facultății de 
matematică a universității 
de pe Bega, o certifică prin 
exemple :

— Am descoperit la unii 
studenți practica de a trece 
în bibliografia lucrărilor de 
seminar opere științifice pe 
care, în realitate, nu le-au 
parcurs. Cel mult au ciupit 
din ele, la repezeală, un ci
tat. O lipsă de probitate 
intelectuală menită să ne 
pună pe gînduri mai ales

naiv ? De necrezut: ccntâ- 
bil-șef ! O altă recidivistă, 
Maria Cei'nica, în'decurs de 
cîteva luni doar, Și-a „ce
dat" ■ locuința d'fe 12 ori, ob- 
ținînd de la ' 12 creduk 
suni? de lei 78 000 ! îi im 
cînta cu ..relațiile" ei, pe 
unii îi aducea chiar în se
diul Spațiului locativ, fără 
ca unul măcar să bănuiască

' ipologia
1 ■c'-un“S i numai în func- 

tie . de 
După unii și, în 

funcție . de calibru. E-
■ xis’tă un soi de minciuni 
acceptate ca b fatalitate, ta
cit și reciproc uneori, 
cotite în limitele 
niențelor" impuse de 
tatea modernă. Cel obiș
nuit să le mînuiască cu o 
anume dezinvoltură ar fi 
sincer mirat dacă cineva i 
s-ar uita în ochi și l-ar 
taxa drept mincinos. Cînd 
într-o întreprindere se face 
un sondaj pentru a se sta
bili cauzele întîrzierilor de 
la semnarea condicii, cei 
vinovăți furnizează mate
matic același răspuns : 
„N-a venit tramvaiul". (E- 
vident, sînt cazuri cînd 
I.T.B.-ul își are partea leu
lui. dar nu despre aceasta 
este vorba). Dar pentru toți 
ceilalți, pentru cei punc
tuali, cum a venit tramva
iul ? Celui în cauză, cunos
cut ca tip comod, cu repe
tate 'întârzieri la lucru, scu-

■ za cu tramvaiul nu i se mai 
pare de mult ceea ce este 
în realitate — o minciună 
— ci, în cel mai rău caz, un 
pretext. Cei din jur știu 
perfect de bine că „a pre
texta" (o întîrziere, o boa
lă. o absență) se traduce pe

-românește prin „a minți" 
"“sau"’„a înșela". Datorită o- 

bișnuintei însă, faptului
•că e o-minciună de calibru 

mic, tupeului celui 
| cauză, acceptăm fără 
i tresărim sau să ne indig-

min- 
variază
.vîrstă ?

so'- 
„conve- 

socie-
cu-

să-i 
; să 
: de

de
,A-

plasa ce i se întinsese Cum 
încasa banii, escroaca pă
răsea orașul, voiaja prin 
diverse stațiuni de odihnă, 
triniitîndu-le naivilor miș
cătoare cărți poștale ilus
trate și telegrame încuraja
toare. precum că treburile 
sînt. în regulă și afacerea 
progresează...

— Ai fi înclinat să spui
— comentează judecătorul
— că păgubașii au plătit 
scump prețul credulității. 
Moral însă, nu. Datorită 
miopiei lor și credinței că 
pot „aranja" o treabă ală
turi de căile legale, ei au 
favorizat pe înșelători, care 
s-au „rodat" pe parcurs, de 
la o reușită la alta. Min
ciuna are picioare scurte, 
însă în aceste împrejurări 
i-au crescut aripi.

au 1 de j ca- I să I con- | unită- jpopular | și celelalte organe locale competente trebuie să privească investițiile comerciale cu atenția necesară, să stabilească' răspunderi ferme în această pri-■ -vință, luînd totodată urgent mă- |■ ■ suri energice pentru intensificarealucrărilor ; întrucîtmu este Irtf-Sduif l nici ca statul‘Să-fie păgubit prin . nefructificarea investițiilor comerciale — nici1 ca -locuitorii • regith ' mii să fie lipsiți de condițiile 'superioare de deservire zute de stat prin [' investiții și, cu' atît mai mult,, nu este de acceptat acestui .„arț,.... în „pli n., sezon., .turiști c, vizitatorii ‘să fie frustrățî de' posibilități mai bune: de: odihnă și confort.’

Litoralul oferă, în orice sezon, priveliști frumoase, condiții bune de cazare și masă. Cura helio-marină este la fel de eficace în lunile mai, iunie și septembrie ca și în toiul verii, dar fără efectele obositoare ale căldurii toride.Oficiul Național de Turism, prin agențiile și filialele sale, a pus în vînzare bilete pentru perioadele 15 mai—15 iunie și 1-—30 septembrie. Cazarea se face în cele mai bune hoteluri din Mamaia, Eforie Nord și Eforie Sud, iar tarifele, în aceste perioade, atît pentru cazare cît și pentru masa, sînt reduse. Transportul pe C.F.R. și cu autobuzele D.R.T.A. beneficiază, de 'asemenea, de 50 la sută reducere.Pentru ca persoanele venite la odihnă să se simtă cîf mai'bine și să-și petreacă vacanțe plăcute se organizează excursii în Delta Dunării, la ruinele cetăților Histria și Calatis, la monumentul de la Adamclisi, precum și la Varna, în R. P. Bulgaria.
— Dar în cazul martoru

lui mincinos ?
— Scopul lui este a de

natura realitatea, cu mina 
pe inimă. Minciuna este a- 
desea un bumerang care îi 
lovește exact pe cei care 
l-au lansat. Ca să-l scoată 
basma curată pe un șofăr 
găsit la volan în stare de 
ebrietate, martorul Ion 
Cîmpeanu își retrage de
clarație inițială și susține 
că el ar fi condus mașina. 
(Socoteala eră Sihiplă : nu 
s-ar fi ales decît cu o a- 
mendă pentru conducere 
fără permis, în schimb șo
ferul — care i-a inspirat 
ă doua declarație, cea min
cinoasă — i-âr fi rămas 
.„recunoscător"). Ulterior 
însă, în timpul procesului, 
constrîns de declarațiile al
tor doi martori — oameni 
integri, care au respins 
promisiunile făcute și lor 
de șoferul vinovat — Cin-.- 
peahu e silit să recunoas
că : mărturie mincinoasă.

Cazul, judecat la 
are și o altă latură nu 
puțin instructivă pc 
profesioniștii minei 
despre care unii, naivi 
închipuie cu oarecare 
mirație că sînt minți isi 
Forța implacabilă a a_.e 
vărului, mai devreme s' 
mai tîrziu, îi mină sj 
propria lor cursă de m 
ciuni. în realitate, cînd 
om ajunge să mintă, int 
gența și talentul îl părăs, 
sau — cum spune Ibrăil 
nu — „pentru un om 
adevărat inteligent, a mi 
este o sforțare, pe care ; 
impune penibil, miner 
contrazicînd raportu 
reaie d(n lume, prea c 
și tiranic impuse minții 
teligente".

Ca și graiul, din bă. 
ni s-a transmis axio 
adevărul e sfînr.

prevă- planul de ce 
să

în 
să

ca în vara
Laurențiu VISKI 
corespondentul „Scinteii"

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚĂ
Ștefan D1NICÂ 

cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Odată cu venirea primăverii, uriașa roată din parcul Herăstrău este pregătită pentru pal
pitantele călătorii ale celor mici Foto : M. Cioc

Paznicul llie. Rusu de la 
fabrica Zagna-Vădeni. (Brăi- , | 
la) este citat în fața Comisiei ’ 
pentru soluționarea. litigiilor S 
de muncă, de pe lingă între-,, .. ■ 
prinderea Energo-Monțaj Cluj. ,, 
Motivul? In 1965, fiind sala-... 
riat al acestei întreprinderi, 
llie Rusu a primit o primă., 
cu... 15 lei mai mult. (Contro
lul financiar a stabilit că în
treprinderea a plătit salaria- 
ților, nejustificat, prime în. va- 1 
loare de 50 900 lei). . Firește . | 
că banii statului trebuie adu- . 
nați. Da.r ca să vină omul de 
la Brăila la Cluj să. depună. 
15 lei... Noroc că nu a fost che
mat, cu mai mare urgență,, cu 
avionul. Cit costă cursa pînă ■ 
la Cluj ?

Colocvii
Pentru acest an cadrele didac- ■. 

tice de la Școala generală din | 
comuna Gropeni (Brăila) au făcut 
trei abonamente la revista „Co
locvii". Pînă în prezent însă nu 
au primit nici un număr al re
vistei. Iată o temă-pe care func
ționarii Oficiului P.T.T.R. Brăila 
— responsabili de această situa
ție — trebuie să o ia în dezba
tere. Intr-un' singur • colocviu. 
Poate vin și celelalte.

CIȘTIWRI LA LOZ IN PUCIn fiecare an, sute de participanți cîștigă autoturisme la Loz în plic. De la începutul acestui an și pînă în prezent au fost cîști- gate peste 60 autoturisme la Loz în plic. ■;Printre cei care au cîștigat în ultimul timp autoturisme -la- Loz- în plic se. numără participanți din Craiova, raionul Istriaț F’ălțN. _ ceni, București, Brașov» Focșani, comuna Amărăști de (Jos, -raionul- - Caracal, comuna Roznov, raionul P. Neamț, comuna Flo'reșfi, -raionul Titu, Medgidia și din alte localități din țară.Lozul în plic oferă jucătorilor posibilitatea să cîștige' premii, în bani și obiecte: Se atribuie autoturisme Renault 10 Major, Mo'SkȘ viei 408, Wartburg 312/1, Fiât 850, Wartburg Lux, Wartburg S.tfmj: dard, Trabanț. 601, motociclete, precum și televizoare^, frigidere; aparate de radio, aspiratoare, ceasornice, biciclete, mașini de cusut, plkapuri, aparate foto. De asemenea se acordă premii în bani de cîte 20 000 lei, 10 000 lei, 5 000 lei; 2 000 lei ș.a.

Magazinele de legume și fructe au pus în vînzare, pentru cei care doresc să-și amenajeze grădinițe proprii, semințe de legume din sbiuri superioare : tomate, dovlecei, castrdveți cornișon, salată, ceapă și altele.Aceleași unități pun la dispoziția celor interesați un bogat sortiment de semințe de flori.
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PAGINA 3

Convorbire cu 
cadre de con
ducere de la 
Uzina de pro
duse sodice

Govora

PREVEDERILE
PROIECTULUI
IN PROBLEMA

CUM AM 
DEPĂȘIT

Uzina de produse sodice Govora s-a dat complet în exploatare în 1960. Prin proiect, ea a fost sortită să lucreze cu pierderi planificate. Colectivul uzinei nu s-a mulțumit, nu s-a împăcat cu soarta de bugetivor, deși prin proiect el avea acoperire, cum se spune. Animat ’ î dorința de. a obține re- .dtate cît mai mari față de prevederi, colectivul 
uzinei din Govora, în 
scurt timp, a rentabilizat 
producția, în condițiile 
realizării unor produse de 
înalt nivel calitativ. Anul trecut aici s-au înregistrat ' beneficii în valoare de 17 milioane lei, mai bine de 4 milioane fiind peste plan. Discuția cu 
ing. VASILE SĂVULES- 
CU, directorul Uzinei de 
produse sodice Govora, cu alte cadre de conducere din întreprindere a fost axată tocmai pe reliefarea căilor și mijloacelor 

■folosite pentru rentabili
zarea accelerată a pro
ducției.

— Pe ce pîrghii prin
cipale s-a acționat ?— Una dintre ele constă în obținerea, cu ace
leași instalații, a unor 
produse cu caracteristici 
superioare. Anul trecut, 96,4 la sută din producția de sodă calcinată a fost de înaltă calitate. A crescut simțitor și procentul sodei caustice de calitate superioară. Am produs peste plan circa 10 000 tone sodă calcinată și caustică de calitatea I și superioară. Stăm bine la acest capitol și în primele luni din anul curent. Esențial în acțiunile întreprinse de chimiști, operatori, maiștri și ingineri 
este etapizarea limitelor de calitate, pe care trebuia să le atingem, în 
strînsă concordanță cu ce
rințele economiei națio
nale.

— Cum s-a procedat, 
concret ?— S-au format colective de muncitori, tehnicieni și ingineri, care și-au asumat sarcina și răspunderea de a examina fiecare tehnologie în parte. Ei au venit cu soluții bine gîndite în vederea creșterii conținutului de substanță activă din produse, concomitent cu reducerea impurităților din ele. La soda calcinată, de pildă, s-a ajuns la concluzia că poate fi îmbunătățită calitatea acesteia prin scăderea conținutului în oxizi de fier. In urma cercetărilor și experimentărilor s-a căzut de acord asupra variantei celei mai eficiente : modificarea tehnologiei de spălare și de- zincrustare la coloanele de carbonatare. Rezultatele ? S-a obținut sodă calcinată 
cu un conținut de 30 gr. 
oxizi de fier la o tonă, 
ceea ce corespunde carac
teristicilor calității „ex- 

. tra“.— Dar în privința so
dei caustice ?— La acest produs s-a ridicat necesitatea sporirii conținutului de hidroxid de sodiu. După cercetări și experimentări, soluția a fost găsită : s-a construit un dozator cu 4 viteze și s-a montat o rețea de a- buri la caustificatoarele verticale, obținîndu-se în final un randament de

caustificare cu 5—6 Ia 
sută mai mare. In ordine, s-a modificat și schema tehnologică a stației de e- vaporare, precum și instalația de spălare a bicarbonatului de sodiu. îmbunătățirea calității acestui produs i-a sporit competi
tivitatea pe piața mondia
lă, precum și gradul de 
rentabilitate.La serviciul tehnic, ing. 
LUCIA LAZĂR ne-a vorbit despre acțiunile întreprinse pentru ca instala
țiile uzinei să atingă și să 
depășească parametrii 
proiectați, fapt ce s-a reflectat, pozitiv .asupra indicatorilor financiari.'— La soda, calcinată, capacitatea de producție a fost depășită cu 48 la sută față de proiect, iar la car- bonatul de sodiu brut cu 33 la sută. Iată două dintre principalele perfecționări aduse procesului tehnologic : modificarea a- dîncimii geometrice a bar- botajului la distiler și mărirea capacității de producție a instalației de distilare, prin introducerea separatorilor de stropi. Ce înseamnă aceste procente e ușor de calculat: obți
nerea unui spor de pro
ducție la soda calcinată de 
peste 20 000 tone anual. Ne preocupă, în continuare, reducerea consumului specific. în acest sens am trecut la revizuirea documentației privind repartizarea materiilor prime pe produse.Am adresat și întrebarea : ce se prevede acum pentru sporirea gradului de rentabilizare a tuturor produselor fabricate ? Ne-a răspuns tov. ION 
BOITAN, inginer șef al 
uzinei.— Numai la cîteva produse noi mai avem o rentabilitate scăzută. Este vorba de silicatul de sodiu solid 1/3, silicatul lichid tip A, precum și de soda calcinată, ale căror prețuri pe tonă pot fi și trebuie reduse. Un colectiv al uzinei, alcătuit din cadre de răspundere, a- vînd rol nu numai să constate, ci să și elaboreze soluții, îngrijindu-se de înfăptuirea lor, a analizat recent fiecare produs în parte, stabilind precis ce trebuie făcut pentru creșterea gradului de rentabilizare. La silicați, de pildă, se va merge pe dimi
nuarea severă a cheltuie
lilor de producție. In a- cest scop, se vor aplica următoarele soluții: obținerea de 1 000 tone silicați mai mult cu aceeași instalație, modificată corespunzător, menținerea unui regim rațional de exploatare a cuptoarelor de topire în vederea creșterii timpului de funcționare între două reparații. La soda calcinată vom micșora simțitor cheltuielile generate de transportul calcarului și se va perfecționa tehnologia de utilizare a acestuia. Cele e- numerate au menirea să concure în acest an la 
reducerea cheltuielilor de 
producție, Ia produsele a- 
mintite, cu peste 3 milioa
ne lei. Ceea ce îndeamnă, implicit, sporirea beneficiului și a gradului de rentabilizare pe ansamblul uzinei, pe fiecare produs.

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

In,tr-un atelier de proiectare al ICE- 
CHIM-București

Foto : R. Costin

REGIONALĂ C.F.R. LA GALAȚIDe la 1 aprilie și-a început activitatea Direcția regionala C.F.R. Galați. Ea cuprinde aproape 10 la sută din lungimea de exploatare a întregii rețele de cale ferată, în care sînt incluse și complexele feroviare Galați, Mărășești, Tecuci, Adjud, Buzău și Făurei. Noua direcție regională a fost înființată în scopul satisfacerii în condiții mai bune a cererilor de transport pe căile ferate din această parte a țării, cereri care au înregistrat o creștere continuă, ca urmare a dezvoltării unor importante obiective economice.(Agerpres)

I

Nimeni nu contestă efortul deosebit pe care l-a depus, în ultimul timp, colectivul uzinei „Steagul roșu" din Brașov pentru redresarea întregii activități economice. De pildă, în primele două luni din acest an, întreprinderea brașovea- nă a realizat planul producției 
marfă în proporție de 106 Ia sută, 
dînd peste prevederi produse în 
valoare de 20 milioane de lei. Conducerea uzinei a scăpat însă din vedere un lucru esențial pentru activitatea oricărei unități productive: cu ce forțe și eforturi s-au obținut aceste succese ? Se știe că nu e suficient numai să se îndeplinească sistematic producția globală sau marfă planificată, ci interesează deopotrivă productivitatea muncii pe fiecare muncitor, cîte produse se realizează într-o unitate de timp sau cît timp se consumă pentru realizarea unui produs. In u- zină, aceste aspecte au fost urmărite atît la nivelul secțiilor cit și al serviciilor funcționale, însă mai mult formal, constatativ, fără să se întreprindă ceva pentru creșterea nivelului productivității muncii. După două luni, sarcina sta
bilită la acest indicator a fost rea
lizată numai în proporție de 97,8 
la sută.Cum argumentează comitetul de partid și conducerea uzinei nivelul scăzut al productivității muncii? Cu o superficialitate inexplicabilă ni s-a spus: sarcina de creștere a productivității muncii, de 13,7 la sută, stabilită pentru acest an este exagerat de mare. Imediat ni s-au arătat calculele făcute în uzină. Rezultă că se poate asigura, un spor de productivitate de nurrfai 6—7 la sută față de anul trecut. Ceea ce înseamnă ca mai mult de jumătate din sporul planificat al producției să se obțină nu pe seama creșterii productivității, ci a numărului de muncitori. Adică, o uzină cu pondere mare în industria construcțiilor de mașini, cu o vastă experiență, o dotare tehnică modernă și cadre calificate încearcă să se alinieze la nivelul eforturilor minime, cu toate că sarcina trasată 
de plenara C.C. al P.C.R. din de
cembrie 1966 este clară : anul 1967 
este anul ridicării pe o treaptă su
perioară a nivelului întregii activi
tăți economice, în contextul căreia 
sporirea productivității muncii o- 
citpă un loc important. Mai mult chiar, conducerea uzinei caută în prezent să obțină și asentimentul

Măsuri hotarîtoare pentru transformarea unităților agricole

Soluționarea operativă, 
eficientă a problemelor 
producției
(Urmare din pag. I)nimic la modul concret, eficient, el jucînd rolul de verigă intermediară. Adesea sînt neglijate unele sectoare considerate în mod greșit ca fiind de mai mică importantă. Iată, de pildă, cazul culturilor furajere. în anul 1966 planul la aceste culturi s-a realizat doar în procent de 92 la sută și Ia prețuri, ridicate. O explicație este și faptul că specialiștii nu s-au ocupat îndeaproape de acest sector, acordînd o mai mare atenție culturilor pentru boabe. Pe ce raționament? Am socotit că furajele sînt de mai mică importanță în comparație cu griul și porumbul, la care, dacă nu s-ar fi realizat planul, am fi fost mai mult trași la răspundere. Este un aspect, cred, din care se desprinde necesitatea profilării unităților pe sectoare — vegetal, animal sau pe un număr limitat de ramuri de producție, lucru ce se realizează în condiții corespunzătoare prin crearea fermelor agricole.Anomalii există și în privința planificării producției. Planul de producție este nominalizat de către departament și trust. Procedîn- du-se așa, nu se cunosc concret specificul și condițiile unității ; la alcătuirea planului economico-fi- nanciar nu participă direct specialiștii și celelalte cadre din unități, care cunosc cel mai bine posibilitățile și condițiile concrete de muncă. Cîteva aspecte.Am primit ca indicator producerea de legume pe suprafața de 40 ha. Gospodăria noastră nu are nici condiții naturale favorabile și nici forță de muncă. La ce consecințe se ajunge : să aducă oameni de la distanțe foarte mari. în anul 1966 cheltuielile pentru transportul muncitorilor s-au ridicat la 230 000 lei, care, împreună cu sistemul defectuos de valorificare a produselor, au dus la înregistrarea unor pierderi de Ia sectorul grădină în valoare de 269 000 lei.Sistemul de finanțare și creditare este și el prea complicat și are un caracter rigid, rondurile suplimentare solicitate de noi pentru obținerea de producții mai mari s-au obținut cu mare greutate, fiind necesare multe formalități și justificări inutile. Pentru producția de lapte ce s-a obținut în plus, anul trecut a fost nevoie de un consum mai mare de concentrate. Pentru

suplițnentarea repartiției a trebuit să intervenim la forul tutelar, timp în care producția de lapte a stagnat. Am-solicitat' fonduri pentru electrificarea sectorului porcin de la Ciupa, în vederea mecanizării procesului de producție. Nu ni s-ati pus la dispoziție. Ce a rezultat? Pregătirea furajelor se face și' acum la centrul gospodăriei, distanță de 10 km;de acest sector, cheltuindu-se anual, în- plus, cu transportul circa 200 000 lei. ■ • ■ ■■ Apreciem că sistemul actual de evidență și comunicare a datelor este mult prea încărcat, răpește timp prețios specialiștilor. în calitatea pe care o am trebuie să întocmesc și să comunic zilnic sau periodic următoarele: situația operativă la trust-, situația însămînțărilor, a fertilizării; a aprovizionării ; să întocmesc o serie de dări de seamă și documentații cerute de diverse servicii pe modele de situații diferite. în privința îngrășămintelor, serviciul vegetal de la trust cere zilnic o situație privind încorporarea în sol a acestora. Serviciul de aprovizionare cere și el o situație separată cu „mișcarea" îngrășămintelor. îmi pun întrebarea : cine este mai interesat în folosirea îngrășămintelor ? Nu cel care răspunde direct de soarta producției ? Și atunci de ce mai este nevoie să fim sîcîiți cu tot felul de astfel de situații.Măsurile cuprinse în Hotărîrea C.C. al P.C.R. urmăresc să ridice pe o treaptă superioară activitatea gospodăriilor de stat pentru a deveni unități de mare randament și înaltă eficiență economică. Ne vom strădui să le aplicăm întocmai.
Esența noii forme orga
nizatorice
(Urmare din pag. I)ză acele condiții care să permită rezolvarea operativă și competentă a numeroaselor probleme pe care le ridică producția agricolă, folosirea judicioasă a bazei lor tehni- co-materiale și a forței de muncă, valorificarea mai bună a experienței, priceperii și inițiativei lucrătorilor din aceste unități.Hotărîrea rezolvă unele -probleme care ne- frămîntă de multă vreme,-care ne-au dat nu o dată bătaie de cap„ au frînat dezvoltarea economică a unităților agricole de stat, care au determinat obținerea unor rezultate nesatisfăcătoare față de eforturile mari făcute de către stat. Am să dau citeva exemple. Eu sînt- specialist agricol. Datorită funcției de director pe care o am, precum și a actualelor forme organizatorice

nu pot să mă ocup efectiv, nemijlocit de producție. Mai bine de 50 la sută din timp mi-1 răpesc analiza actelor contabile, rezolvarea diferitelor probleme cu banca și cu terțe persoane, ședințe în gospodărie și la trusturi și multe altele. Nu este normal. O agricultură modernă, bazată pe cele mai noi lucrări ale științei, precum și folosirea cu maximum de randament a bazei tehnico-materiale, presupune prezența activă, nemijlocită, permanentă a specialiștilor direct în procesul de producție. Am convingerea fermă că măsurile stabilite de plenară — asigurarea conducerii fermelor de către un specialist a- gricol, care răspunde nemijlocit de întreaga activitate organizatorică și tehnică, dispune personal de folosirea mijloacelor materiale și financiare încredințate, precum și creșterea cointeresării materiale a acestuia, vor rezolva această cerință stringentă, vor permite unităților agricole de stat să obțină rezultate tot mai bune, la nivelul sarcinilor mari pe care agricultura de stat le are în cadru] economiei naționala Nu este singurul domeniu în care hotărîrea pune capăt unor situații anormale cu efecte negative dintre cele mai serioase, existente în prezent în gospodăriile de stat. Noi, cei care lucrăm în unități, am simțit pe pielea noastră consecințele unor greșeli ca cele criticate în hotărîre: modul defectuos cum se lucrează la alcătuirea planurilor de producție, sistemul de finanțare și creditare care este greoi, rigid și excesiv centralizat, nedînd posibilitatea unităților să dispună operativ de fondurile necesare, pentru nevoile producției, numărul mare de rapoarte statistice, date tehnico- operative și evidențe contabile etc. Eliminarea lor prin măsurile sta- bilile va permite valorificareaSmai bună a condițiilor naturale și materiale existente în fiecare loc, va da posibilitate specialistului agricol să manevreze mai bine fondurile bănești, să asigure mai operativ nevoile procesului de producție, să-și pună. în valoare spiritul de inițiativă și experiența gospodărească,, ceea ce, bineînțeles, este un lucru hotărîtor .pentru producție. 
Cîmp larg de manifestare 
a capacității specialiș
tilor
(Urmare din pag. I)deri. De ce? Chiar pentru cauzele înșirate mai sus și în primul rî.nd datorită planificării și organizării

necorespunzătoare a producției, tehnicității scăzute, folosirii neraționale a utilajelor, tractoarelor, lipsei specialiștilor din activitatea concretă de pe teren.Copleșiți de birocratism și formalități inutile, inginerii gospodăriilor de stat nu au putut pune în practică cunoștințele și experiența lor, adesea îndelungată și, trans- formîndu-se pe nesimțite din specialiști în simpli funcționari, nu au putut, contribui cu toată capacitatea lor nici la obținerea unor producții la nivelul posibilităților», reale și nici Ia rentabilizarea uni- « tăților în .care liicrău. /întocmirea evidențelor primare și rapoartelor statistice, datele tehnice operative cerute de trust și departament; totalizînd un număr mare de situații, de multe ori inutile, solicitau un volum exagerat de muncă de birou care a sustras cadrele de specialitate din munca productivă.Trebuie spus că în multe cazuri chiar inginerii agronomi sau alți specialiști din organele de îndrumare — trusturi, departament — ca să-și găsească de lucru, au creat și inventat ei înșiși tot felul de situații și statistici. O cauză principală a acestui fenomen este, după părerea mea, și faptul că nu sînt selectați în suficientă măsură tinerii care să intre în facultăți de specialitate din agricultură. De aceea, ar fi de dorit ca să fie elaborate instrucțiuni concrete și corespunzătoare și în acest domeniu, în sensul ca cei care urmează agronomia să știe din capul locului că după absolvire vor trebui să lucreze ca specialiști în unitățile de producție agricolă și nu în birourile unor instituții orășenești.Foarte important este modul de salarizare și premiere din unitățile de stat, retribuirea făcîndu-se în primul rînd în raport cu contribuția adusă la obținerea de producții mari și de beneficii; de asemenea, acordarea creditelor pentru construirea de locuințe și anumite cantități de produse și alte avantaje prevăzute. Toate a- cestea vor .contribui. în mare măsură la. permanentizarea specialiștilor și-a celorlalți lucrători din unitățile agricole și prin aceasta la obținerea unor rezultate tot mai bune în agricultură.Sînt convins că în urma aplicării măsurilor de îmbunătățire prevăzute de hotărîrea plenarei va fi îmbunătățită în mod radical activitatea productivă și economică- financiară a tuturor unităților a- gricole de stat, contribuind prin aceasta la dezvoltarea întregii e- conomii naționale.
forurilor centrale pentru drumul „minimei rezistențe", pe care, se pare, și l-a ales.în cele ce urmează dorim să a- ducem ia cunoștința conducerii uzinei cîteva dintre canalele de risipă 
a forței de muncă, pe baza unor exemple .ee ni le oferă activitatea din lunile ianuarie și februarie. In această perioadă, în uzină s-a înregistrat o depășire a numărului 
mediu scriptic de peste 600 de sa- 
lariați, aceasta fiind în esență și cauza nerealizării productivității muncii planificate. De ce afirmăm că s-a irosit forța de muncă ? în- trucît nivelul rebuturilor s-a menținut ridicat, ceea ce înseamnă că o parte din munca depusă nu s-a

doar în parte de către conducerea uzinei brașovene.• Rezerve se constată și în utilizarea timpului de lucru. în ianuarie și februarie, coeficientul de utilizare a fondului de timp maxim disponibil a fost de 93 la sută. Explicația trebuie căutată în absențele nemotivate și învoirile ce se fac -în- timpul programului de lucru. în cadrul celor opt ore.se constată că muncitorii prezenți nu folosesc productiv fiecare minut. Dovadă ne-o fac cele 2.0 de minute care sînt irosite, în medie, pe schimb de către fiecare muncitor. Cifra ca atare nu spune mare lucru. Ea capătă însă consistență dacă ne gîndim că pe această

din programul de lucru se impune 
în prezent ca o condiție fără de 
care nu poate fi concepută așeza
rea pe baze moderne, științifice a 
producției. Statornicirea unei discipline ferme de producție, prin- tr-o muncă politică susținută în fiecare atelier și secție, cît și prin stabilirea pe baze realiste a normelor de muncă trebuie să constituie. obiectul unei neîntîrziate acțiuni a comitetului de partid și a conducerii uzinei. Mai adăugăm că desele defecțiuni mecanice, precum și o serie de deficiențe organizatorice au provocat întreruperi 
accidentale, în primele luni, de 
peste 63 000 ore, ceea ce reprezintă 
o pierdere de circa 15 la sută din

Șl LA UZINELE „STEAGUL ROȘU“ DIN BRAȘOV

materializat în produse care să intre în circuitul economic. DS. exemplu, pînă la sfîrșitul lunii fe
bruarie, în uzină au fost rebutate 
peste 640 tone piese turnate sau 
prelucrate, în valoare totală de circa 5 milioane lei, ceea ce reprezintă un procent de 2,5 la sută din producția planificată a se realiza în această perioadă. Dacă continuăm calculul, avînd în vedere productivitatea muncii pe salariat, în perioada amintită rezultă că munca a peste 180 muncitori a fost irosită, datorită neglijenței, neatenției și deficiențelor tehnologice. Se vede că indicațiile date de plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966 cu privire la lichidarea rebuturilor au fost recepționate

cale se pierde o producție din planul lunar de 4—5 procente, înlăturîn- du-se totodată posibilitatea creșterii productivității muncii.Dar, la folosirea nerațională a fondului de timp disponibil contribuie și actualele norme, de muncă care se practică în uzină. Se constată că în majoritatea locurilor de muncă ele nu au o temeinică fundamentare tehnică, fiind depășite cu mare' ușurință. în lunile ianuarie și februarie coeficientul de realizare a normelor pe uzină a fost de peste 135 la sută. Așadar, muncitorii urmăresc nu de puține ori realizarea normei de timp., care nu capătă un corespondent practic întotdeauna. Folosirea judicioasă a 
forței de muncă, a fiecărui minut

fondul de timp planificat, fapt ce a. afectat serios productivitatea muncii.Conducerea uzinei n-a acționat decît timid și sporadic pentru' închiderea acestor canale de risipă, iar acum cere suplimentarea planului forțelor de muncă. Soli
citarea unui plus de muncitori, to
tal nejustificat, așa cum rezultă 
din actuala stare de lucruri, este 
dăunătoare atît intereselor uzinei, 
cît și ale economiei naționale. Conducerea uzinei nu trebuie să vegeteze în umbra unor realizări globale. Folosirea rațională a forței de muncă' și creșterea productivității muncii presupun asigurarea 
unui raport just între muncitorii de 
bază și auxiliari. In prezent, la

„Steagul roșu", fiecare muncitor de bază e aproape dublat de unul auxiliar. Condamnabil e faptul că toată lumea se declară mulțumită de această situație. Se spune că „față de normativele stabilite stăm bine" Menținerea unui mare număr de muncitori auxiliari ocupați în special în sectoarele de transport, depozitare, curățenie, în raport cu numărul muncitorilor de bază, nu e în ultimă instanță decît o irosire legală a forței de muncă și a mijloacelor bănești. Necesitatea redu- * cerii simțitoare a numărului muncitorilor auxiliari este un fapt ce nu trebuie argumentat în mod deosebit. Pentru aceasta este nevoie însă să se acționeze hotărît și permanent în vederea extinderii me
canizării lucrărilor de deservire, 
stabilirea exactă, nu pe baza nor
mativelor depășite, ci prin analize 
amănunțite Ia fiecare loc de mun
că, prin cronometrări și fotografieri ale tuturor mișcărilor în scopul depistării și înlăturării timpilor „morți". Dar, în loc să acționeze în aceste direcții, conducerea uzinei a mai angajat în acest an 95 de sala- riați care nu se ocupă cu altceva decît cu... manipularea unor produse în magazii, de curățenie.Utilizarea neraț.ională a forței de muncă, a mașinilor și utilajelor, volumul mare al rebuturilor nu sînt altceva decît principalele ipostaze simptomatice ale unor defecțiuni organizatorice, care au determinat folosirea unui număr de muncitori în plus peste numărul mediu scriptic aprobat. Aceasta a grevat nu numai asupra productivității muncii, ci și asupra salariului mediu. In lunile ianuarie și februarie, salariul mediu realizat de muncitori a fost cu 81 de Iei mai mic decît cel planificat. Grija față de muncitori nu presupune tolerarea la infinit a unor abateri de la disciplina de producție, ci, dimpotrivă, manifestarea unei maxime exigențe față de valorificarea în
tregului potențial al forței de mun
că de care dispune uzina. Comitetul de partid, conducerea uzinei, factorii de răspundere din fiecare verigă a întreprinderii trebuie să analizeze neîntîrziat situația critică în care se află uzina, să ia măsuri energice pentru lichidarea ne- întîrziată a tuturor fenomenelor de risipă.

Viorel SALAGEAN
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Am asistai la un spectacol din

cultură

ESTE JURIUL UN
CU

FUNCȚIONARE IRE
PROȘABILĂ ?

anunfa evenimentul pentru a 
alfi. spectatori. Și în alte loca
tară am întîlnit cazuri asemă- 
La Medeleni, Grigoreni, Stru- 
Bălcescu, din regiunea Bacău,

primei etape, pen- 
repetarea deficien- 
cere însăți de'zvol- 
a mișcării noastre

elevi ai școlii de meca- 
Aceste faptă demonstrea- 

în „febra organizării" or-

„MECANISM"

teatre cinema

între scriptele
- 9;și scena 20,30,

10,30;
16,15;

B ADEVĂRATA EXIS
TENTĂ A FORMA
ȚIILOR FANTOMĂ

tv
■ NU SE POATE PRE

TINDE CALITATE,
ATUNCI ClND LIP ROLUL

POLO 
FETE

Cara-
FE-

putut să 
se opresc 
înscrise în 
singur, din 
modern — 
unor între-

din iarnă, studenților din Bucu-

concursului

AL VlIhLEA CONCURS AL ARTIȘTILOR AMATORI

® Teatrul de Operă și Balet : 
SPĂRGĂTORUL DE NUCI — 
11. TRAVIATA — 19.30.
® Teatrul de stat de operetă : 
SECRETUL LUI MARCO-------
— 10,30, CASA CU TREI
— iw,B3.
• Teatrul Național „I. L. 
giale" (sala Comedia) : O 
MEIE CU BANI — 11, ÎNȘIR-TE 
MĂRGĂRITE — 15, RĂZVAN 
ȘI VIDRA — 20, (sala Studio) : 
CASTILIANA — 10, ÎNTlLNIRE 
CU ÎNGERUL — 15, DOMNII
GJ.EMBAY — 20.
0 Teatrul de Comedie : CAPUL 
DE RĂȚOI — 10,30, RINOCERII
— 20.
». Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : MOARTEA LUI 
DANTON — 10, PROCESUL
HORIA — 19,30 (premieră), (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU — 
10; 19.30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O NOAPTE FURTU
NOASA — 10; 15,30, PATIMI — 
19,30, (sala Studio) : SONET 
PENTRU O PĂPUȘĂ - 10.30;
20. ABSENȚA UNUI VIOLON
CEL — 16.
0 Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : 
VIFORUL — 10; 20.
0 Teatru' Mic : JOCUL IELE
LOR — 10,30, AMOOOR — 15.30; 
DOI PE UN BALANSOAR — 
,19.30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : FILE 
DE TEATRU — 10, CEI TREI 
MUȘCHETARI — 15.30.
• Teatrul evreiesc de stat : 
CROITORUL FERMECAT — 11, 
UN ȘIRAG DE PERLE — (spec
tacol de folclor evreiesc) — 20 
(premieră).
» Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : CHIRIȚA ÎN IAȘI 
și NĂPASTA — 10,30, ULTIMA 
ORĂ — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : IARMAROCUL 
PITICULUI CLIP — 11.
0 Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI — 11 ; 19.30. (sala
Victoria) : COLIBRI MUSIC- 
HALL — 11; 19,30.
e Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : CU 
PICIOARELE PE PĂMÎNT — 
20.
• Circul de stat: INTERNA
ȚIONAL ’67 — 10; 16; 19,30.

9,00 — Cum va fi vremea.
9.02 — Gimnastica de dimi

neață.
9,10 — Emisiune pentru copii și 

tineretul școlar.
10,35 — Reteta gospodinei.
10.45 — Emisiunea pentru sate.
12.15 — Concert simfonic.
14.45 — Rugbi : Dinamo—Gri-

vița Roșie.
16.00 — Fotbal : Alternativ de la

Iași și București intilni- 
rilc dintre echipele 
C.S.M.S.-Rapid și Dina
mo Bucurcști-Petrolul.

18.15 — Magazin 111.
19,00
19.15

— Telejurnalul de seară.
— întrebări la care s-a 

răspuns... întrebări la 
care nu s-a răspuns încă. 
Emisiune de știință.

— Interpretul preferat — 
Muzică populară româ
nească la cererea tele
spectatorilor.

— Teatru în studio : „Tro
ienele" de Euripide, în 
versiunea lui Jean Paul 
Sartre. (în românește de 
Radu Popescu). în dis
tribuție : Olga Tudora- 
che. Gina Patrichi, Vale
ria Seciu. Anda Caropol. 
Lucia Murcșan. Geta 
Anghelută, Ruxandra 
Sireteanu, Gabi Mari
nescu, Ion Marinescu, 
George Constantin.

22,00 — Reportaj filmat : 
Lotru in sus".

22,20 — Invitații noștri : Les 
Surfs (Madagascar) și 
Jennifer (Franța).

22.40 — Telesport.
23.00 — Telejurnalul de noapte.

19.45

20.15

„Pe

cîntăretei
de muzică
ușoară
BETTY CURTISLuna aceasta, în
treprinde un turneu 
în țara noastră cu
noscuta cîntăreață de 
muzică ușoară Betty 
Curtis.

Născută la Milano, 
Betty Curtis și-a în
ceput de tânără ca
riera artistică, inter
pretând muzică de 
jazz. Posibilitățile 
sale vocale și talen
tul deosebit i-au per
mis să abordeze dife
rite stiluri de inter
pretare a muzicii 
ușoare, vocea și personalitatea ei afir- 
mîndu-se tot mai 
mult, cucerind publi-

Cum se creează decalajul

Aflai la cea de-a opta ediție a sa, 
concursul republican al artiștilor ama
tori a cunoscut în toată jara aceeași 
atmosferă sărbătorească, plină de emu
lație, care caracterizează întreaga noas
tră mișcare artistică amatoare. In a- 
cest an, marea întrecere beneficiază și 
de o serie de îmbunătățiri ale regula
mentului. Astfel, pentru a se sti
mula caracterul de masă al întrecerii, 
rolul său educativ, se prevede ca sis
temul de desfășurare să fie fur-retur. 
Acesta oferă posibilitatea creșterii ca
lității programelor prezentate între cele 
două etape, permite atragerea unui 
public mult mai numeros. In virtutea 
aceluiași scop se condiționează parti
ciparea la concurs, ca și în ceilalți ani, 
de susținerea unui anumit număr de 
spectacole pe scenele caselor de cul
tură și ale căminelor culturale, de îm
bogățirea repertoriului formațiilor cu 
lucrări sau programe noi. Regulamen
tul, analizat și discutat de loate orga
nele culturale, aștepta să fie transpus 
în practică chiar de la I ianuarie 1967. 
Cum s-a realizat acest lucru ?

De la bun începui o precizare. Este 
normal ca de la un an la altul unele 
formații artistice să dispară, pentru ca 
în locul lor să se ridice altele noi, for
mate din tineri entuziaști, talentafi,. cu 
dragoste față de artă. Este un proces 
obiectiv și chiar necesar pentru îm
prospătarea vigorii mișcării artistice a- 
mafoare. In actualul concurs,-în regiu
nea Maramureș au fost numeroase e- 
chipe artistice — ca, de pildă, corurile 
din Mogoșești, Lăpuș, Potău, dansa
torii din Colțerea, Socond, ansamblu
rile folclorice din Vad, Gherța Mică, 
Tămășești — care au fost promovate la 
faza raională datorită realelor calități 
artistice dovedite. Dar, lucru curios, cu 
puțin timp înainte de începerea con
cursurilor apar ca ciupercile • după 
ploaie sumedenie de formații noi. Au 
toate baza reală care să le asigure o 
existență artistică normală ? Faptele de
monstrează de cele mai multe ori con
trariul. Acesta este cazul echipe
lor din comunele Bîrsănești, Adjudeni, 
Lozinca din regiunea Bacău, al corului 
din Rîpele din aceeași regiune, care 
s-a desființat imediat după apariția sa 
în concurs, al brigăzilor artistice apar- 
finînd unor întreprinderi piteștene.

Cum s-a ajuns la această situație 7 
Să urmărim situația din orașul Pitești. 
Aici, în loc ca cererile de înscriere în 
concurs să-și urmeze filiera normală 
(de la întreprinderi spre comisia oră
șenească de organizare) s-a procedat 
invers : consiliul sindical local a dat 
dispoziții în instituții privind înscrierea 
unor formații. Că aceste formații există 
și activează, ori nu ; că sînt posibilități 
pentru revilalizarea unora dintre ele sau 
pentru înființarea altora noi — aceste 
aspecte, esențiale, au fost ignorate în 
acel moment și nimeni nu s-a gîndit 
să studieze condițiile din întreprinde
rile „somate" să participe ,la concurs. 
De aceea, la jumătatea lui februarie

situația pe oraș era îngrijorătoare : se 
prezentaseră doar cîfeva echipe artis
tice. Consiliul sindical local a convo
cat atunci o ședință cu toți activiștii 
culturali din întreprinderi. Dispozițiile 
ferme au fost repetate...

— „...cu bune rezultate — consideră 
Ion Rizu, membru al biroului executiv 
al consiliului și responsabil cu proble
me cultural-educative. Majoritatea for
mațiilor care absentaseră au dat asigu
rări că vor fi prezente în concurs".

Am avut curiozitatea să stăm de 
vorbă cu membrii citorva din aceste 
formații. Situația nu era atît de roză 
precum ni s-a spus. Corul C.F.R., de 
pildă, la sfîrșitul lui martie, deci la în
cheierea fazei pe întreprinderi, reușise 
să învețe... un cîntec. Bineînțeles, în a- 
ceste condiții el nu a mai 
concureze. Și exemplele nu 
aici : din cele trei coruri 
concurs s-a prezentat unul 
cele patru formații de dans 
de asemenea una, brigăzile 
prinderi ca I.C.R.T.I., sfat regional, Spi
talul T.B.C., I.R.V.A etc. nici nu s-au 
înființat. Lucrul cel mai curios este însă 
altul. Pe parcursul concursului, văzîn- 
du-se că neprezentările se mențin, în 
orașul Pitești s-au făcut mai multe re- 
programări de spectacole. Dar și ele tot 
formal, deoarece numai data era schim
bată, .formațiile planificate rămînînd a- 
celeași, deși se știa de existența lor 
fantomatică. Aceeași goană după cifre 
seci, goale de conținut, s-a făcut remar
cată și în regiunea Galați. Aici, pentru 
ca numărul echipelor să crească, în nu
meroase comune au apărut separat for
mații vocale bărbătești și femeiești, în 
loc de coruri mixte.

formațiilor din concurs, pentru prezen
tarea și descifrarea noului repertoriu, dar 
unde ponderea principală, de asemenea, 
nu aparține activității practice.

Dacă consfătuirile de care aminteam 
aveau rolul de a ajuta la „demararea” 
primei faze a concursului în condiții 
optime, pe parcurs ar fi trebuit ca ni
velul calitativ al spectacolelor, reper
toriile abordate să fie în permanență sub 
obiectivul activului cultural regional. Am 
urmărit, spre edificare, cum s-a tradus 
acest sprijin în raionul Găești din re
giunea Argeș.

De la centrul de regiune s-a stabilit 
de la bun început un număr de oa- 

. meni, care aveau obligația de a urmări 
și sprijini concursul în raion. După trei 
luni de la începerea sa, doar unul sin
gur a fost văzul prin Găești, am lost 
informați la Comitetul raional de cul
tură și artă. Intr-un referat din februa
rie al Casei regionale a creației popu
lare se recomanda o analiză a desfă
șurării fazei intercomunale a concursu
lui în toate raioanele. Recomandarea a 
rămas însă la Găești pe hîrtie.

— Mai mult, pe tot timpul concursu
lui în raionul nostru au fost extrem de 
rare cazurile cînd am fost vizitați de 
metodiștii Casei regionale a creației 
populare — afirmă Emil Zugravu, se
cretarul comitetului raional de 
și artă Găești.

Desigur că dorința este Jhanimă : să 
avem jurii obiective, competente, care 
să aibă o contribuție substanțială la 
reușita manifestării artistice. Sprijinind 
acest punct de vedere exprimat cu con
secvență ani de-a rîndul de artiștii ama
tori, ziarul nostru a mai subliniat im
portanța alegerii cu mult discernămînt 
a juriilor încă de la prima fază a con
cursului. Aici, mai mult decît oriunde, 
se simte nevoia unor oameni de spe
cialitate (coregrafi, compozitori, cadre 
didactice, actori- și regizori) care să 
poată depista cu ochi sigur talentele 
autentice, să le poată îndruma înainte 
ca acestea să sufere influența nocivă 
a falsului folclor. Pentru a face față 
acestei sarcini, în fiecare raion și oraș 
s-a constituit înainte de concurs cîfe un 
juriu, a cărui componență judicios al
cătuită oferea premisele unor aprecieri

competente. Dar și în acest caz Iniția
tivele au rămas formale, practic ele re- 
dueîndu-se la vechile formule, criticate 
în anii frecufi. Am întîlnit de pildă în 
regiunea București' jurii improvizate, care 
apreciau formațiile de dansuri fără a 
avea în componența lor nici un core
graf. Soluțiile de ultimă oră au ca o 
primă consecință clasificările eronate. 
La Podu Turcului, raionul Adjud, juriul a 
promovat pentru faza raională cite o 
formație din fiecare sat al comunei, 
indiferent dacă a meritat sau nu. în 
Pitești am stat de vorbă cu cîțiva membri 
ai juriului orășenesc. Atît Moise Mitu- 
lescu, director adjunct al Liceului de 
muzică, cît și prof. Gh. Moreanu de 
la același liceu, Nae Cosmescu, regizor 
la Teatrul din localitate, și alții au afir
mat că nimeni nu i-a informat asupra 
acestei sarcini obștești. De altfel, în 
juriul orășenesc Pitești o serie de ca
tegorii de intelectuali sînt slab repre
zentate (de exemplu, de la Teatrul de 
Stat s-a apelat la serviciile unui singur 
actor). Dar atunci cine face parte din 
juriu ? '
cadrul fazei orășenești. La masa juriu
lui se găseau doar două persoane, ac
tiviști ai Consiliului sindical local, în 
același limp organizatori ai concursului 
și instructori ai formațiilor.

Acest spectacol a mai ridicat încă o 
problemă. In sală se găseau doar vreo 
zece persoane ; iar la intrare nici un 
afiș nu 
atrage și 
lități din 
nătoare.
gări, N _
concursul s-a desfășurat în săli aproape 
goale sau populate cu copii. In unele 
comune din regiunea Galați' au fost 
aduși, pentru a umple sala căminului 
cultural, 
nizatori.
ză că 
ganele locale au neglijat aspectul e- 
ducativ al concursului, caracterul său 
festiv, sărbătoiesc, transformîndu-l in
tr-un scop în sine, într-o vizionare sear
bădă, care nu s-a bucurat de prezența 
efectivă a susținătorilor, a amatorilor de 
artă. Nu este suficient că după trei 
luni de spectacole se raportează cifre 
și procente realizate, dacă în spatele 
lor nu se găsește o adevărată activitate 
de masă.

Peste cîteva zile va începe faza raio
nală a concursului. Intervalul de timp 
rămas este suficient ca în fiecare regiu
ne să se tragă învățămintele necesare 
în urma desfășurării 
fru a preînfîmpina 
felor semnalate. O 
tarea mai departe 
artistice amatoare.

R CONSTANTINESCU, G. DIMA, 
I. VLANGA, Gh. BALTA

9 RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran panoramic (siria a 
II-a) : PATRIA 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.15.
0 DRAGA BRIGITTE — cinemascop : REPUBLICA (comple
tare „1907") — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15, GLORIA (comple
tare Despre noi) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
O OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : BUCU
REȘTI — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18 45; 21, AURORA — 10,15;
12,45; 15,15; 17,45, TOMIS - 8,45; 11,15; 13,45; 16; 20,45, FLO- 
REASCA — 9,30; 12; 15; 18. FLAMURA — 9; 11,30; 15,30; 18; 
20,30.
O CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN — cinemascop : LUCEAFĂ
RUL (completare Despre noi) — 9; 11,15; 13,30; ,15,45; 18; 20,30, 
FESTIVAL (completare Expoziția „Dezvoltarea științei în Ro
mânia") — 8,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15, EXCELSIOR — 
10,15; 12,30; 14,45, 17,15; 20, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21 (la ambele completarea Surîsul sfinxului), MELODIA 
(completare Cinci săptămîni în balon) — 9; 11.15; 13,30; 16;
18,30; 21, MODERN (completare Hieroglifele pămîntului) 
11,15: 13,30; 16; 18,30; 21.
Q ZORBA GRECUL : CAPITOL — 9,15; 12; 14,45; 17,45; 
UNIREA - 15; 17,45; 20,30, MUNCA — 15; 17,45; 20,30.
O INSULA : CENTRAL — 9; 11,30; 15,45; 18,15; 20,45. 
0 SCARA CURAJULUI : UNION (completare Despre noi) 
15,30; 13; 20,30.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : DOINA — 11.15; 13,45; 
18,45; 21,15, COTROCENI - 10,30; 15,15; 18; 20,45.
o DACII — cinemascop : GIULEȘTI (completare „1907") 9; 11; 
15,30; 18; 20,30, DACIA — 8,15—14,30 in continuare ; 16,45; 19; 
21, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30. VOLGA — 9,15; 
11,30; 14,15: 16,30; 18,45; 21.
a ZILE RECI : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare 
Orizont științific nr. 9) 9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
9 BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAT și OGLINDA CU DOUĂ FEȚE : 
LUMINA — 9,30; 15; 19,15.
O ÎNAINTE DE RĂZBOI; TOMIS (completare Expoziția „Dez
voltarea științei în România") — 18,45, FLOREĂSCA (comple
tare Despre noi) — 20,45.
• MONDO CANE (ambele serii) : TIMPURI NOI — 8,45; 12,15; 
16,45; 20.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinemascop : VICTO
RIA — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18, BUCEGI (completare Despre 
noi) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, RAHOVA — 10,30; 
12,45; 15,30; 18; '20,30, MIORIȚA (completare Surîsul sfinxului)
— 9.15; 11,30: 13.45: 16,15; 18,45; 21
o TREIZECI ȘI TREI — cinemascop ; VICTORIA (completare 
Pe urmele unui reportaj) — 20,45, LIRA (completare Campionii 
Europei) - 15.30: 18.15; 20,30.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : BUZEȘTI (completare Surogat)
— 15.30: 18; 20.30.
» LEAC CONTRA DRAGOSTEI : GRIV1ȚA (completare Ori
zont științific nr. 1) - 9,30; 12; 15.45; 18; 20,30.
0 MOSUL MOSHI, — ALO JAPONIA 1: MOȘILOR (completare 
Umbre) - 15.3Q; 18: 20,30.
9 FANTOMA DIN MORISV5LLE : POPULAR (completare 
Romanțe aspre) — 15,30; 18; 20.30.
« EVADARE ÎN TĂCERE : PACEA (completare Zece minute 
în lumea fluturilor) —.11; 15,45; 18; .20,45.
0 DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : PROGRESUL (com
pletare Romanțe aspre)

concerte
Azi au loc două concerte la Ateneu. La ora 11 Filarmonica de 

stat din Tîrgu Mureș prezintă un concert simfonic, avînd la 
pupitrul orchestrei pe Remus Georgescu. Solist : Semion Snit- 
kowski. în program : Simfonia de recviem de B. Britten : Con
certul pentru vioară nr. 5 de Mozart ; Concertul pentru orches
tră de coarde de Remus Georgescu și Suita a II-a „Daphnis și 
Clue" de Ravel.

La ora 20 începe concertul orchestrei ,.Barbu Lăutaru". Diri
jor : Florian Economu. Soliști : Angela Moldovan, Ion Cristo- 
reanu, Vlad Dionise, Damian Luca, Ana Ispas, Viorica Flintașu 
și alții.

SEȘTE ÎNDRUMAREA 
METODICĂ

Turneul

Da-

care 
țara

O.S.T.A. PREZINTĂ

- ■ îyivr ■

cui. A participat la 
Festivalurile de la 
San Remo unde, în 
1961, a obținut pre
miul I cu mult apre
ciata melodie „Al 
di lă".

A interpretat roluri 
și în filme. In același 
timp apare în perma
nență la posturile de 
televiziune, a între
prins turnee în nu
meroase țări. Discu
rile ei cunosc o largă 
difuzare în întreaga 
lume.

In țara noastră 
vine însoțită de for
mația condusă de

chitaristul și compo
zitorul Pietro Ber- 
tani. Din orchestră 
mai fac parte Anto
nio de Vita, Pallotta 
Gustavo, Mario Lam- 
berti, Mario d’Am
brosio, Vaifro Bissoli și solistul vocal 
nilo Sacchi.

Concertele pe 
le vor da în 
noastră vor avea loc 
la București în 
lele de 19, 20, 24, 
26 și 27 aprilie 
Sala Palatului și 
Cluj, in zilele 
22—23 aprilie, în Sala 
Sporturilor.

în multe regiuni din țară (Brașov, 
Mureș Autonomă-Maghiară) ca și în nu
meroase orașe și raioane, specta
colele prezentate în concurs s-au desfă
șurat la un înalt nivel calitativ. In re
giunea Maramureș etapa intercomunală a 
prilejuit aducerea pe scenă a obiceiu
rilor, datinilor și tradițiilor folclorice lo
cale. Ele au marcat noutatea, nota spe
cifică a actualului concurs. In alte părți 
însă nivelul la care s-au prezentat for
mațiile, repertoriul abordat au demons
trat odată mai mult că fără un sprijin 
competent mișcarea artistică de ama
tori nu poate progresa. După cum re
marcau specialiștii Casei centrale a 
creației populare, în regiunea lași re
pertoriul formațiilor corale a rămas cel 
de acum trei ani. M?i mult. In acest 
interval de timp ele nu au progresat, 
majoritatea prezentîndu-se la concurs 
parcă din obligație, cîntînd din amin
tiri.

Scopul principal al fazei intercomunale 
(înnoirea substanțială a repertoriului) a 
fost astfel escamotat. In regiunea Bacău 
echipa de dansuri a căminului cultural 
din Goioasa nu cunoștea încă dansurile 
din repertoriu, iar acestea nu aveau 
nimic comun cu zona folclorică a co
munei. In raionul Tg. Ocna a trebuit 
chiar să se amîne de cîfeva ori con
cursul deoarece fechipele nu erau pre
gătite. Programele brigăzilor artistice 
din mai toate locurile vizitate (București, 
Pitești, Baia Mare) erau simpliste, pă- 
cătuiau prin generalități și chiar vulga
rități. Cine se face vinovat de toată 
această stare de lucruri ? In primul rînd 
organele culturale regionale și raionale, 
datoare să exercite un control ți o 
îndrumare permanentă. Conform unei 
hotărîri a comisiei centrale de orga
nizare a concursului al Vlll-lea, ar fi 
trebuit ca fiecare comisie regională 
să organizeze consfătuiri cu instructorii, 
fia genuri, în cadrul cărora să se ana- 
izeze serios problema repertoriilor, • 

calității interpretării.
In mod normal, aceste ședințe colec

tive de lucru trebuiau să se desfășoare 
în primele săptămîni ale fazei interco
munale, deoarece aici, mai mult ca 
oriunde, se simțea nevoia unei îndru
mări competente. Cu toate acestea, în 
regiunea București aceste consfătuiri nu. 
s-au organizat de loc, la Hunedoara 
au fost planificate abia la sfîrșitul lui 
martie, iar la Pitești, cele cu instructo
rii coregrafi și de brigăzi artistice, pre
văzute inițial pentru 24 martie, au fost 
amînafe pentru începutul lui aprilie. Dar, 
chiar și acolo unde consfătuirile au avut 
loc, eficacitatea lor a fost cu mult sub 
cea prevăzută. Explicația e simplă. Ce 
sprijin concret pot primi artiștii amatori 
în urma unei ședințe, cu referat și dis
cuții teoretice, în care indicațiile prac
tice sînt complet ignorate (așa cum s-a 
petrecut de pildă la lași, la consfătuirea 
cu dirijorii) ? La fel se petrec lucrurile și 
în cadrul studiourilor artistului amator 
din centrele raionale (la Vaslui, de 
exemplu), locurile cele mai indicate pen
tru îndrumarea metodică a instructorilor

în sesiunea majoritatea Universității rești au promovat integral examenele. Rețin însă atenția cîteva cifre care indică faptul că la unele facultăți, numărul studenților integraliști din anul I este destul de scăzut. Care sînt cauzele acestei situații ?— în ultimul timp — ne spunea prof. dr. Geor
ge Ciucu, prorector al U- niversității — perfecționarea învățămîntului superior a fost urmărită îndeosebi pe calea îmbunătățirii planurilor și programelor, manualelor și materialului didactic. Cred însă că a existat și mai există încă o slabă preocupare pentru îmbunătățirea, cel puțin în egală măsură, a seminariilor care, uneori mai mult decît cursul, pot avea un rol hotărîtor în crearea unui climat de studiu specific universitar, în asimilarea aprofundată și creatoarea cunoștințelor de către studenți. Consecințele sînt vizibile la anul I, deși, evident, importanța seminarului nu se reduce doar la anul I.— Există uneori părerea — a continuat acad. 
Caius Iacob — că rostul seminarului universitar se reduce lă o simplă înregistrare de cunoștințe. Neîndoielnic, menirea a- cestuia este ca fiecare student să iasă de la ora de seminar mai bogat din punct de vedere intelectual, să știe mai multe. Ne interesează însă de mult calea pe care a ajuns în posesia noilor cunoștințe. Și pentru că ora de seminar poate prilejui prima activitate creatoare a studentului, a- ceastă cale nu poate fi, după părerea mea, decît dezbaterea stimulatoare, confruntarea și verificarea opiniilor, care să cultive deopotrivă cugetarea îndrăzneață, asocierile profunde, de idei, putința de a vorbi argumentat și cursiv. Adeseori sînt întrebat : „Ce facem cu cutare. problemă insuficient clarificată ?“, „Cum să supunem discuției cu studenții o controversă ?“ Dar tocmai aceste probleme noi, complexe, vii suscită atenția, mobilizează forța de analiză și de interpretare a tinerilor. Condusă cu o înaltă măiestrie pedagogică, fiecare discuție universitară purtată cu studenții pe o a- semenea temă permite o

tot atît

> ‘

SEMINARULUI
în formarea spiritului 
științific universitar
anchetă pe teme de învățămînt

mai bună sistematizare a elementelor, cucerirea unei viziuni mult mai largi în aprecierea fenomenelor științifice.Seminarul aflat în contradicție cu asemenea principii are o slabă ținută științifică și, în realitate, cu excepția cîtorva note noi, el șește cu mult investigația făcută sor într-o De altfel, mărturie a noștri, sînt încă frecvente cazurile cînd semina- riile se reduc la simpla reluare a cunoștințelor predate la cursuri, uneori pe bază de întrebări și răspunsuri, alteori cu a- jutorul unui referat ca- re-și propune să epuizeze pur și simplu problema tratată, fără să antreneze însă pe studenți la discuții, la un schimb creator de opinii. Neexistînd pretutindeni o sincronizare perfectă între curs și seminar, se ajunge adesea ca în timpul seminarului să se „recapituleze" cunoștințe cu care studenții vor lua contact abia la prelegerile viitoare.Iată și un exemplu de ceea ce am putea numi „seminar-rneditație". Ni-1 relatează lectorul universitar Iancu Iova, prodecan al Facultății de fizică : „La începutul acestui an de învățămînt, în activitatea cu studenții a- nului I, am observat că unii dintre aceștia veniseră din liceu cu un deficit considerabil de cu-

nu depă-de un profe- lecție de liceu, după propria interlocutorilor

noștințe de specialitate. Din această cauză, o mare parte din orele de seminar au fost sacrificate pentru adîncirea noțiunilor de matematică și de fizică la nivelul mediu".— De fapt — confirmă prof. dr. docent Alexan
dru Furtunescu, prorector al Institutului- agronomic „Nicolae Bălcescu", — individualitatea specifică u- nor asemenea forme de activitate concretă cu studenții este nu o dată încălcată. Există și aici a- nunîite „mode". De pildă, în organizarea unei lucrări practice cu studenții, unii colegi sînt teritați — și se comportă ca atare — să teoretizeze la nesfîrșit. Cînd, de fapt, accentul ar trebui să cadă pe cultivarea deprinderii ca studentul să rezolve independent o anumită problemă, să-și însușească o metodă proprie de lucru.Se subliniază adeseori că seminarului îi revine sarcina să cultive o gîn- dire creatoare, polivalentă. Destul de rar se înfățișează care frînează acestor deziderate. Interlocutorii noștri au arătat că unele cadre didactice, deosebit de competente și de valoroase, cărora le revine sarcina conducerii catedrelor, fiind absorbite de alte probleme importante ale activității lor științifice, lasă pe planul al doilea munca didactică. Așa se face că activitatea din seminarii este destul de sporadic

insă cauzele realizarea

urmărită și îndrumată de unele catedre. Să nu uităm apoi că mult depășitul sistem de normare a activității universitare favorizează ca, aproximativ, în 8 din 10 cazuri conducerea seminarului să revină asistentului, membru al corpului didactic universitar cu mai științifico-didaclică. deosebi această cauză — ne spunea prof. dr. docent Alexandru Furtunes- cu — dă naștere unor situații cu adevărat paradoxale. La Facultatea de medicină veterinară, bunăoară, conducerea activității de clinică — hotă- rîtoare pentru însușirea de către viitorii specialiști a metodelor și procedeelor concrete de lucru — nu face parte dintre atribuțiile normate ale titularilor de curs, cum s-ar cuveni pentru transmiterea eu adevărat a măiestriei profesionale, ci este încredințată șefilor de lucrări și asistenților'1.Necesitatea însușirii și perfecționării treptate a unei metodologii specifice seminarului universitar este evidentă pentru multe cadre didactice. Cu toate acestea, în ședințele de catedră destul de rar se întilnesc analize, dezbateri, schimburi de experiență consacrate extinderi; celor mai eficiente forme de activitate cu studenții. „Din păcate, se a- preciază adesea — și-a exprimat părerea lectorul

ceamică experiență „In-

universitar dr. Ioan Po- 
povici, prodecan al Facultății de geologie-geogra- fie din București — c? un conducător de seminal este suficient să aibă .' pregătire științifică, pentru ca succesul seminarului să fie asigurat. Așa se explică lipsa unei preocupări sistematice pentru ca îndeosebi tinerii asistenți, să-și însușească arta de a dirija discuțiile, de a selecta și indica o bibliografie adecvată, de a adapta seminarul la specificul anului de studiu". „Există, dacă vreți, o psihologie aparte a orei de seminar — ne încredințează asist, univ. Liviu 
Crainic, de la Institutul de construcții. O anumită temă sau problemă de specialitate reține mai mult sau mai bine atenția și preocuparea studenților, cînd i se oferă o tentă de autenticitate. Pentru un constructor, de pildă, nu există grinzi sau pereți în general, ci există în primul rînd grinzile de susținere ale unui pod, pereții unui siloz ș.a.m.d. Această psihologie, a- ceastă optică specifică studenților trebuie neapărat detectată pentru că a- deseori ea este cel dintîi sprijin al asistentului".Asupra formelor de organizare și de conducere a seminariilor, fără îndoială că nu pot fi date rețete general valabile. Par însă demne de un interes mai larg propunerile cu zarea, mari, a o temă miteze, sfera cursului predat. Un seminar „Eminescu", bunăoară, poate contribui a- deseori cu mult succes la cunoașterea unor atribute esențiale ale literaturii române, decît cel consacrat unei teme fragmentate. Tot astfel, seini- nariile consacrate altor personalități marcante din trecutul științei și culturii românești i-ar ajuta pe studenți să-și circumscrie gîndirea într-o sferă mult mai largă de idei. Asemenea seminarii s-ar evidenția nu numai prin- tr-o tematică bogată, dar ar oferi' vorabil voltarea versitar cultură nostru și rea patriotică a viitorilor» specialiști.

privire la organi- îndeosebi la anii unor seminarii cu care să nu se li- prin definiție, Ia

un teren pentru în mediul a ttHițiilo- de ale poporului pentru educa-
fa- dez- uni-

Mihai IORDANE SOI
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CULTURALE
Machete la scară La încetarea din viața a

FOTBAL /e/7, pe stadionul Republicii

@ Politehnica București - Selecționata 

universitară a Franței 1-0

@ Progresul - U. T. Arad 4-0
Pe stadionul Republicii din Capitală a avut loc ieri meciul amical de fotbal dintre echipa Politehnica București și Selecționata Universitară a Franței, care a întreprins un turneu în țara noastră. Au cîștigat studenții bucureșteni cu scorul de 1—0 (1—0), prin golul marcat de Cicu dintr-o lovitură li* beră de la aproximativ 25 nu

în deschiderea acestei partide, echipele Progresul București și U.T. Arad s-au întîlnit într-un meci con- tînd pentru etapa a 18-a a campionatului categoriei A. Fotbaliștii bucureșteni, mult mai activi și deciși în fazele de finalizare au învins cu scorul de 4—0 (3—0). Autorii golurilor: Oaidă (2), Matei și Țarălungă.

Moment dificil în careul fotbaliștilor francezi
Foto : R. Costin

VOLEI

Sîmbătă s-a deschis la Cluj cea de 
a doua ediție a festivalului „Pr'ifnă- 
vara studențească". Anul acesta — 
tradiționala sărbătoare a artei stu
dențești clujene va cuprinde mani
festări de o mare complexitate, la 
care vor fi antrenați mii de studenți 
din întreg centrul universitar. De a- 
semenea, vor fi prezente formațiile 
bucureștene : corul „Madrigal", or
chestra „Camerata" a Consarvatoru- 
lui „Ciprian Porumbescu". Festivalul 
se va încheia la 16 aprilie cu un mare 
spectacol de gală. Juriul va acorda 
celor mai bune formații și celor mai 
talentați artiști amatori diplome și 
titlul de „Laureat al celei de-a doua 
ediții a festivalului artei studențești 
clujene", iar participanților, insigna 
„Festivalul — primăvara studențeas
că".

Un colectiv al Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" a prezentat sîmbătă 
seara, în sala studio, celebra comedie 
a lui Moliere „Tartuffe". Piesa este 
pusă în scenă de artistul poporului 
Ion Finteșteanu, care deține totodată 
și rolul titular. In celelalte roluri au 
apărut: Silvia Fulda, Valeria Gagea- 
lov, Janina Tomescu, Rodica Popescu, 
Matei Alexandru, Marcel Enescu, Gh. 
Popovici Poenaru, George Paul A- 
vram, Marian Hudac, Cosma Brașo- 
veanu și alții. Decorurile și costu
mele sînt semnate de Mihai Tofan.

Sîmbătă seara, colectivul Circului 
de Stat din București — alcătuit din 
40 de persoane — a plecat într-un 
turneu în Bulgaria. Timp de aproape 
trei luni, el va prezenta spectacole la 
Sofia și în principalele orașe din țara 
vecină.

In prezent un grup restrîns de ar
tiști ai circului se află în turneu în 
Polonia. In prima jumătate a acestei 
luni, alte două mici trupe de la cir
cul bucureștean vor prezenta o serie 
de spectacole în Uniunea Sovietică.

Filarmonica de Stat din Tîrgu Mu
reș, în turneu la București, a prezen
tat sîmbătă seara, în sala Ateneului, 
un concert simfonic. Programul a cu
prins Concertul pentru orchestră de 
coarde de Remus Georgescu, dirijorul 
concertului, Simfonia de requiem de 
Benjamin Britten și Suita din baletul 
„Daphnis și Chloe" de Ravel. Inter
pretarea Concertului nr. 5 pentru 
vioară și orchestră în la major de 
Mozart a prilejuit publicului bucu
reștean reîntîlnirea cu tînărul violo
nist sovietic Semion Snitkovski, lau
reat al Concursului internațional 
„George Enescu". (Agerpres)

n^lur^iă
mareșalului R. L Malînovskî

AZI
ÎN CAPITALĂ
RUGBI : Grivița Roșie — Di-r 

namo, stadionul Republicii, ora
14.45.

FOTBAL : Dinamo București— 
Petrolul, pe stadionul Republi
cii, la ora 16,30.

HANDBAL : Rapid—Progresul 
(feminin), pe terenul Giulești, 
la ora 9,30 ; Universitatea Bucu
rești—Agronomia Iași (masculin), 
pe terenul Tineretului, la ora 
12,15 ; Steaua — Dinamo Bacău . 
(masculin), pe terenul Progresul, 
de la ora 17.

BASCHET : Politehnica — 
Steagul roșu Brașov" ■ (masculin), 
în sala Floreasca, de la ora
11.45.

CICLISM : „Cupa tinereții" 
— cursă de 100 km pentru 
alergătorii seniori, pe șoseaua , 
Buftea, la ora 10.

Derbiul 
a revenit 
rapidistelor

Desfășurat aseară în sala Flo
reasca, meciul dintre formațiile 
bucureștene Rapid și Dinamo, unul 
dintre tradiționalele derbiuri ale 
campionatului feminin de volei, 
s-a încheiat cu un succes net al ra
pidistelor: 3—0 (15—4; 15—13;
15—6). Victoria acestora, mai rapi
dă decît se aștepta, este urmarea 
unui plus de energie și a bunei or
ganizări in apărare. In schimb, di- 
namovistele s-au comportat cu 
mult sub așteptări, lipsa de formă 
manifestîndu-se, din păcate, mai 
ales la jucătoarele de bază, între 
care numeroase componente ale 
lotului reprezentativ.

I
Turiști americani 
ne vizitează țara

în portul Constanța a ancorat sîm
bătă dimineața motonava americană 
de pasageri „Independence", aparți- 
nînd companiei „American Export 
Isbrantsen Lines". ,

Motonava, avînd la bord peste 600 
de turiști americani, întreprinde o 
croazieră pe Marea Neagră.

Prin grija Oficiului Național de 
Turism al Republicii Socialiste Româ
nia, peste 300 de turiști americani au 
plecat în cursul dimineții cu un tren 
special spre București unde au vizitat 
orașul și diferite muzee, iar ceilalți 
pasageri au vizitat orașul .Constanța, 
stațiunile Mamaia și Eforie Nord.

Seara, la bordul motonavei, amira
lul John M. Will, comandantul linii
lor companiei americane respective, 
a oferit un cocteil în cinstea autori
tăților , portuare și oficialităților lo- 
cale. (Agerpres)

Era către amurg cînd, 
la Siofok, ne-am îmbar
cat pe un vas de agre
ment cu intenția de a 
traversa Balatonul din
spre malul lui de miază
zi spre țărmul celălalt, 
spre zona dealurilor vul
canice, acolo unde penin
sula Tihany se înfige ca 
un braț viguros în lac.

Nu cred că cea mai 
izbutită ilustrată să ' fi 
surprins vreodată soarele 
strălucind, cu ațîta inten
sitate, incendiind ținutu
rile cu un polei roșu a- 
prins. Dar iată că soa
rele se pitise dincolo de 
dealurile cu tulpini de 
viță de vie și culturi de' 
porumb și pămîntul tot 
nu-și schimba culoarea; 
continua să fie roșu. În
soțitorul meu, un coleg 
de la ziarul „Nepsza- 
badsag“, m-a lămurit: 
cit vedeai cu ochii se 
dezvăluiau uriașe zăcă
minte de bauxită, iar ro
șul ei rămînea încreme
nit pe suprafața solului. 
Multă lume aduce laudă 
lacului cu fața-i plină 
de riduri și vinului- de 
Balaton. Dar nu trebuie 
uitat că aracii își împlîn- 
tă rădăcinile între bul
gări de bauxită și tot 
dintre ei își trag boabe- 

, le de struguri .seva.. ...
Dezvoltarea industriei 

aluminiului în R.P. Un
gară are în considerabi
lele rezerve de bauxită 
temelii solide. într-un 
timp scurt, automobilul a 
străbătut drumul de la 
Balaton la una dintre 
puternicele uzine ale in
dustriei de aluminiu din 
R.P. Ungară, cea de la 
Ajkai, din județul Vesz- 
prem. De altfel, în drum 
spre Balaton, am văzut 
din goana mașinii și pi
votul industriei ungare 
de aluminiu, halele lui 
vaste, coșurile fumegîn- 
de, o aripă înveșmîntată 
în schelăria construcției. 
Era binecunoscutul com
binat de la Înota. Re
capitulasem pe drum no
țiuni ce ne erau cunos
cute din presa ungară: 
industria aluminiului, 
puternic dezvoltată, o- 
cupă un loc de frunte în 
Europa. Statul ungar 
a prevăzut sarcini spo
rite pentru dezvolta
rea acestei industrii în 
anii planului cincinal, 
producția de aluminiu 
urmînd să crească la 
60 000 tone în 1970. Este 
o mărturie a intențiilor 
de a valorifica și mai in
tens bogatele rezerve de 
bauxită.

Potrivit evaluărilor, a- 
ceste rezerve vor ajunge 
pentru mai multe zeci de 
ani — ne-a spus, printre 
altele, dr. Toth Bela, in-

- •
‘ gineful șef al'uzinelor de 

la Ajkai. Cercetările, ex
plorările continuă însă 
în ritm intens. -„Bauxita 
noastră este bună, avînd 
oxid de aluminiu în pro
porție de 50-1-52 la sută . 
și putîndu-se, ■ prelucra, 
ușor. L t

Din împrejiirimij unde '' 
se găsesc minele, se în
dreaptă pe ; funiculare 

. spre instalațiile de pre
lucrare corfele cu bau
xita. Uzina de alumină 
și cea de aluminiu fac 
aici dasă comună. Li se 

' adaugă centrala termo
electrică cu o putere in- 

• stalată de 150 MW.
Ne-am interesat de 

perspectivele pe care le 
are uzina îți anii cinci-, ■ 
rialului. In, cabinetul: 
său, inginerul șef a .des- ■ 
fășurat o hartă. Din le
genda culorilor se putea

de producție este un cu
vin t de ordine. Pentru 
că experiența de aici a 
ajuns la. maturitate, pen
tru că aici au fost 
realizate evidente pro
grese în domeniul teh
nicii de producție a 
afuminiului, o grupă de 
automatizare a centralei 
industriei aluminiului, 
cuprinzînd nu mai puțin 
de 30 de specialiști cu o 
înaltă autoritate în pro
fesia lor, are sarcina de 
a duce lucrările mai de
parte ; ei și-au stitbiliț 
domiciliul pentru’ o cre- 
me îndelungată la Ajkai. 
In catalogul de lucru al 
specialiștilor au fost în
scrise 150 de teme de 
automatizare.

Cercetărăa, căutările 
înfrigurate ale specialiș
tilor explorează zonele 
necunoscute ale tehnicii.

însemnări de călătorie 
din R. P. Ungară

înțelege că erau „foto
grafiate" atît uzina exis
tentă, cit și viitoarele 
construcții menite să ri
dice ' la puteri" noi pro
ducția de aluminiu. In
teresant de remarcat este 
raportul dintre suprafața 
de extindere a uzinei, 
care se dublează, și ca
pacitatea de producție, 
care urmează să crească 
de patru ori față de cea 
actuală.

Explicațiile au fost lă
muritoare :

— Proiectul întocmit 
de specialiștii noștri a 
izbutit să găsească so
luții economicoase pen
tru gospodărirea, aș zice 
cu zgîrcenie și totodată 
eficientă, a suprafețelor 
de producție. Poftim — 
și interlocutorul meu a 
urmărit cu arătătorul ri
nul din perimetrele hărții 
vechi și apoi al zonei 
noi, care urmează să fie 
construită. Șase ateliere 
de fabricație vor fi con
centrate într-unul singur 
și acesta va fi doar cu 
ceva mai spațios decît 
oricare dintre cele ac
tuale.

Pentru dezvoltarea 
producției de aluminiu 
— ni se spune — colec
tivul scontează nu numpi 
pe cele 3 miliarde de.jo-; 
rinți, investiții pe care le 
va acorda statul în cin-, 
cinai; s-a ales totodată 
calea cea mai sigură, ve
rificată, de ridicare a efi
cienței investițiilor. Au
tomatizarea procesului

Fiecare pas făcut înainte 
în acest domeniu angre- 

' nează apoi sute și mii de 
oameni într-o mare școa
lă a ridicării calificării 
profesionale.

— Noi am avut plăce
rea — ne spune la un 
moment dat inginerul 
Toth — să fim de două 
ori gazdele cîtorva spe
cialiști ai tinerei uzine 
orădene de alumină, cu 
care am stabilit relații 
din cele mai bune. Aș 
dori să mă folosesc de 
prilej și, prin intermediul 
ziarului d-voastră, să le 
transmit colegilor noștri 
de la Oradea urările cele 
mai bune : să producă 
cît mai mult și mai ief
tin, cu beneficii cît mai 
mari; iar colaborarea 
reciprocă să fie cît mai 
rodnică.

...Cîndva, în curtea u- 
zinei era ordine desăvîr- 
șită, aleile asfaltate și 
rondurile cu flori erau 
stropite zilnic. Acum 
parcă nici nu li se mai 
vede urma. Pămîntul e 
răvășit aproape peste tot. 
Din toamna lui 1965 au 
început lucrările de re
construcție, ele urmînd 
să fie încheiate în 1968. 
Ne aflăm într-o uzină'- 
șantier. Schelele meta
lice, nervuri ale viitorului 
aflat 'tiv construcție, ridi
că la dimensiune natu- 

i rală cotele de pe harta 
uzinei anului 1970 ce 
ne-a fost arătată de in
ginerul șef.

Constantin MORARU

Pe scurt de peste hotare
REPREZENTATIVA DE RUGBI 

A FRANȚEI rămîne favorita actua
lei ediții a „Turneului celor 5 na
țiuni", după victoria cu 20—14 (9—6) 
obținută ieri în fața echipei Țării 
Galilor pe stadionul din Colombes din 
Paris. Succesul francezilor, aplaudat 
de 45 000 de spectatori, s-a conturat 
însă greu. Cu 20 de minute înainte 
de sfîrșitul jocului oaspeții condu
ceau cu 14—9, dar gazdele au egalat 
în minutul 66 și s-au detașat dato
rită unui dropgol și unei încercări 
realizate de Guy Camberabero.

LA TURNEUL ZONAL DE ȘAH 
DE LA HALLE Victor Ciocîltea a re
mizat în runda a 12-a cu Kujpers. Cu 
același rezultat s-au încheiat și par
tidele Johanson-Minici și Kinmark- 
Vesterinen. Matulovici l-a învins pe 
Gerusel. în clasament conduce Por- 
tisch (Ungaria) cu 9,5 puncte (1), ur
mat de Hort — 9 (1) și Uhlmann 7.5 
etc.

PRIMUL MECI V.F.L. GUMMER- 
SBACH-TRUD MOSCOVA, contînd 
pentru semifinalele „Cupei campio
nilor europeni" la handbal masculin, 
a revenit handbaliștilor vest-germani 
cu scorul de 15—11. Returul va avea 
loc la 8 aprilie la Moscova.

ÎN SEMIFINALELE „CUPEI CAM
PIONILOR EUROPENI" LA SPADĂ, 
vor avea loc meciurile T.S.B. Heiden- 
heim-Giardino Milano și Dinamo 
Moscova-Djurgarden Stockholm. în 
sferturile de finală T.S.B. Heidenheim 
a dispus cu 8—4 de O.S.C. Budapesta, 
deținătoarea trofeului, iar Djurgarden 
cu 8—2 de Steaua București.

FOSTUL CAMPION MONDIAL DE 
BOX LA CAT. GREA, FLOYD 
PATTERSON, și-a făcut reintrarea

întîlnindu-1 la Pittsburg, într-un meci 
de 10 reprize, pe Bill Mcmurray. 
Patterson a cîștigat prin k.o. în prima 
repriză, în 2’37”. Se proiectează ca la 
25 aprilie Patterson să-I întilnească 
în meci revanșă pentru titlul mondial 
pe Cassius Clay.

DUPĂ ZECE RUNDE, IN TUR
NEUL DE ȘAH DE LA SARAJEVO 
conduce marele maestru sovietic Leo
nid Stein cu 7 puncte, urmat de Ci- 
rici, Benko, Ivkov și Byrne cu cîte 
6,5 puncte.

A 12-a ETAPĂ A „TURULUI CI
CLIST AL MAROCULUI", desfășu
rată contra-cronometru pe circuitul 
de ia Essaouira (48 km), a revenit 
suedezului Gosta Petterson cu timpul 
de lhl8’35”. învingătorul ă trecut 
acum pe primul loc în clasament cu 
48h31’49”, urmat la 4’46” de maroca
nul Mohamed el Gourch. Fostul lider, 
Erik Petterson, ocupă locul al treilea 
la 5’02”.

Mineralierul „Carpați" 
a sosit în portul Constanța

„Carpați", cel de-al 5-lea minera
lier de 25 400 tdw construit de șan
tierele navale japoneze pentru țara 
noastră, a sosit sîmbătă în portul 
Constanta. în drumul spre patrie, 
care a coincis și cu prima călătorie 
de producție, „Carpați" , a'îiicătcat și 
adus pentru nevoile interne 24 332 
tone de minereu de, fier din portul 
indian Madras.

în cursul acestui an, flota noastră 
maritimă comercială va primi alte trei 
mineraliere din această clasă.

(Agerpres)

ADUNARE CONSACRATĂ CELEI DE-A XXII A ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII UNGARIEILa cooperativa agricolă de producție „Prietenia româno-ungară" din comuna Ostrov, regiunea Dobrogea, a avut loc sîmbătă la prînz o adunare consacrată celei de-a 22-a aniversări a eliberării Ungariei de sub jugul fascist. Au luat parte numeroși cooperatori agricoli, mecanizatori de la stațiunea de mașini și tractoare din localitate, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Cu acest'prilej, Traian Bidoaie, vicepreședinte al Sfatului popular al raionului Adamclisi, și Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare

la București, au vorbit despre importanța evenimentului și despre prietenia dintre popoarele român și ungar.
•kCu prilejul celei de-a 22-a aniversări a eliberării Ungariei de sub jugul fascist, posturile noastre de radio transmit o săptămînă a culturii ungare. începînd de la 3 aprilie' vor fi prezentate o serie de emisiuni muzicale, precum și mai multe emisiuni literare consacrate acestui eveniment. (Agerpres)

' în legătură cU':.încetareâ>}dîji viață a mareșalului Rodion Mali* novski, ministrul apărării al 
9 U.R.S.S., o delegație a Comitetului Central al Partidului Comunișț Român, condusă de tovarășuj, Manea Mănesc.u;? membru’ supleant al Comitetului Executiv, secretar al C'.C. al ,£’.C;.R,( a prezentat simt bâtă condoleanțe ambasadorului Uniunii Sovietice la București; A. V. Băsov, și celorlalți membri ai ambasadei.La sediul ambasadei au venii', de asemenea, pentru a prezenta condoleanțe delegații- din partea ' Marii Adunări Naționale, Ministerului. Forțelor Arma’e. Ministerului Afacerilor Externe, Comitetului

Centră), al Uniunii Tineretului Comunist, Acadehiiei Militare Generale ^i Garnizoanei militare București, Comitetuldi organizatoric al veteranilor din războiul antifascist,, reprezentanți , ai oamenilor muncii din 'întreprinderi, un grup de pionieri.. .Pupă ce. au păstrat un moment de reculegere, membrii delegațiilor au semnat în cartea de condoleanțe.Au prezentat, de asemenea, condoleanțe șefi de misiuni diplomatice acreditați în Republica Socialistă ’ România și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
Telegramă

Ministrul Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, general-colonel Ion ioniță, a adresat Ministerului Apărării al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste o telegramă prin care exprimă profunde condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a mareșalului Uniunii Sovietice, Rodion lakovle- vici Malinovski, ministrul apărării al U.R.S.S., activist de seamă al partidului și statului sovietic, eminent comandant militar, care și-a

consacrat toate forțele cauzei construirii comunismului în U.R.S.S. și apărării statului sovietic.Militarii Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România — se spune în telegramă — împărtășesc durerea militarilor sovietici prilejuită de greaua pierdere â mareșalului R. t. Malinovski, exemplu de slujire devotată a intereselor patriei și poporului sovietic.
corespondență din Moscova
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ÎN SFERTURILE DE FINALĂ ALE 
TURNEULUI DE TENIS DE LA CIU
DAD DE MEXICO, Martin Riesen 
(S.U.A.) l-a învins cu 18—16, 12—10 pe 
iugoslavul Nicola Pilici. Alte rezul
tate : Mandarino (Brazilia) — Cox 
(Anglia) 6—4, 4—6, 6—3 ; Roche (Aus
tralia) — Richey (S.U.A.) 6—4, 4—6,
6—2. La feminin, Ann Haydon (An
glia) a dispus cu 6—3, 6—2 de Trudy 
Groenman (Olanda), iar Helga Nies- 
sen (R.F.G.) cu 6—2, 6—2 de Alice
Tym (S.U.A.).

ÎN CADRUL SEMIFINALELOR 
„CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI" 
LA FOTBAL, echipele Internazionale 
Milano și Ț.S.K.A. Cerveno Zname 
Sofia se vor întîlni la datele de 19 
aprilie (Milano) și 26 aprilie (Sofia).

MORALA

vremea
Ieri în țară : vremea s-a men

ținut instabilă și s-a răcit în 
cea mai mare parte a țării, ex- 
ceptînd Dobrogea. Cerul a fost 
variabil, mai mult acoperit în 
jumătatea de nord a țării, unde 

s-au semnalat precipitații temporare sub formă de ploaie. în 
sudul Moldovei s-a semnalat burniță, iar în nordul țării și 
regiunea de munte lapoviță și ninsoare. Ploaie izolată s-a sem
nalat și în Muntenia. Temperatura aerului la orele 14 era cu
prinsă între 1 grad la Suceava și Rădăuți și 19 grade la Man
galia. In București : vremea a fost instabilă, cu cerul mai mult 
noros. A plouat slab. Vîntul a suflat 
temporare. Temperatura maximă a fost

Timpul probabil pentru zilele de ?.. 
vremea în general instabilă, cu cerul 
precipitații temporare în jumătatea de 
izolate, mai ales sub formă de averse. . .
tura va crește la sfîrșitul intervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 2 și 8 grade, iar maximele între 6 și 16 grade. 
In București : vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros, fa
vorabil aversei de ploaie. Vînt potrivit din vest. Temperatura 
în creștere treptată.

potrivit, cu intensificări 
de 15 grade.
4 și 5 aprilie. în țară : 
schimbător. Vor cădea 

est a tăi ii ; în rest ploi 
Vint poțrivit. Tempera-

I (Urmare din pag. I)

schemă. Greu să-i definești 
I calificarea — ceva printre

celelalte servicii. Nu știa 
să linieze o hîrtie, să com- 

Ipleteze un formular, să bată la 
mașină o adresă. I s-a ex
plicat, atunci, cu bunăvoință 

Își răbdare. Avea de păzii toi 
anul cîteva hîrtii într-un do
sar și dosarul în sertar — 

9 niște hîrtii întocmite de alții 
8 la începutul anului și pentru 
• tot anul ; mai trebuia să facă 
I din cînd în cînd o adresă de 
5 repartizare de materiale ; oa- 
* menii construiesc, au nevoie 
| de cărămidă, de ciment, de 
j cherestea. Năzdrăvanul func- 
1 ționar a înțeles din toată lec- 
Iția asta că oamenii, ca să

construiască — au nevoie de 
el ; a înțeles că el are în 

Imînă pîinea și cuțitul. Și din-
tr-un post despre care con
trolul financiar — analizînd 
— s-a pronunțat că nu își 
justifică salariul, el a făcut un 
posf-cheie. Și a început să 

I lucreze, ca într-o prăvălie
proprie, pe cont propriu, cu 

i șantierele, cu comunele, cu
diverse instituții și întreprin
deri. Și iată-l instalat pe un 

! scăunel, la un birou, cu te
lefonul lingă el, împărțind

materiale celor care constru
iesc, „făcind rost de materia
le", făcind repartizări, sco- 
țînd construcția socialistă din 
încurcătură — și pretinzînd 
pentru fiecare „servici" par
tea leului. „Veniți la mine, vă 
ajut eu 1 Aranjez eu I Am au
zit că aveți miei frumoșii 
Ceva ouă se găsesc pe a- 
colo I? Mai aveți vinu-ăla 
grozav? S-au copt piersicile?” 
...Și pentru fiecare „ajutor", 
pentru fiecare „intervenție" 
gen : „Nea cutare, vezi că 
vine nea Stan, dă-i un me* 
tru de cherestea I Dă-i zece 
saci de ciment" — întindea 
mina să-și primească dreptu
rile ; tradiționalul plocon al 
slujbașilor de pe timpuri.

După cum am spus, fot vo
lumul lui de lucrări se rezuma 
la un dosărel cu cîteva file, 
pe care le ținea întinse per
manent pe birou — ca să se 
vadă că muncește — și din 
care lua cîte o cifră și o tre
cea pe altă hîrtie. Neavînd 
ce face, eroul nostru dădea 
telefoane după telefoane „în 
interes de serviciu", vorbea 
cu șantierele, cu întreprinde
rile, vorbea cu toată țara. 
„Alo, duduie I Aloo, duduie I 
Sînt cutare I Sînt cutare I" — 
și repeta de mai multe ori

numele întreg al instituției în 
numele căreia vorbea. .„Sînt 
cutare 1 Dă-mi un București I 
Dă-mi un Brașov! Și dă-mi 
o Medgidie I” Comenzile îi 
erau respectate, pentru că el 
striga numele întreg al insti
tuției. Și pornea să vorbeas
că, să „comunice”, să „re
zolve". Și peste tot avea o 
cunoștință, o legătură, un a- 
rânjament — iar dacă nu a- 
vea, căuta să-și facă. Se 
aflau Și alți oameni’in birou? 
Se batea la mașină ? Se lucra 
la contabilitate7 Se auzea și 
în celelalte birouri și pină la 
poartă ? Nu lua în seamă pe 
nimeni.

Vîntura cu telefonul raioa
nele, regiunea, toată țara — 
asuda, răgușea, tutuia toată 
lumea, împărțind promisiuni 
și aranjamente în dreapta și-n 
stingă, cu grijă ca să-și re
colteze avantaje personale.

In mod obișnuit, oamenii 
au în ei puterea să trateze cu 
disprețul cuvenit — să vin
dece sau să izoleze fenome
nul ; și în același timp ei simt 
nevoia să se ia măsuri și sa 
li se apere acea ambianță 
sănătoasă a locului de mun
că, îndepărtîndu-se din mij
locul lor elementul intrus, vă
tămător. în ce moment indi
vizii aceștia încep să se

^desfășoare" ? In momentul 
în care simt că cineva tolerea
ză asemenea manifestări, le 
privește cu spirit îngăduitor.

Dar răul trecut cu vederea, 
tratat cu ușurătate, se întoar
ce — oricît s-ar părea de 
ciudat I — asupra acelora ca
re îl trec cu vederea și îl tra
tează cu ușurătate. Cu alte 
vorbe — fiecare impostor, 
fiecare element rău,. îngăduit 
într-un colectiv de muncă — 
sapă groapa aceluia sau ace
lora care îl protejează.

Societatea noastră pune 
mare preț pe existența și ne- 
cruțarea cu care splendida 
ființă a muncii — omul — 
cu incomensurabilele sale e- 
nergii, își apără și își asigu
ră curățenia morală, ca pe Un 
singe al său — climatul mo
ral de care are nevoie pen
tru a crea, pentru a făuri bu
nuri materiale și spirituale fo
lositoare societății, construc
ției noastre socialiste.

Supravegherea, veghea ne
încetată pentru a izola ase
menea elemente este o 
datorie a colectivităților în
seși, a fiecăruia dintre noi. 
Locul de muncă este într-un 
fel și o unitate spirituală —■ 
un cîmp. de forțe magneti
ce foarte sensibil la orice 
abateri de la morala muncii.

La Moscova a fost dat publicității necrologul mareșalului Uniunii Sovietice Rodion Iakovlevici Malinovski, ministrul apărării al U.R.S.S., membru al C.C. al P.C.U.S., deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S., de două ori Erou al Uniunii Sovietice, încetat din viață la 31 martie 1967.R. 1. Malinovski s-a născut în anul 1898 la Odessa. Necrologul arată că, în anii primului război mondial, R. I. Malinovski a participat ca soldat la lupte și a fost rănit de două ori, iar în zilele revoluției din februarie el s-a încadrat în rîndurile maselor de soldați revoluționari. După Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a intrat voluntar în Armata Roșie și a străbătut calea glorioasă de luptă de la soldat la mareșal al Uniunii Sovietice.în anii care au urmat războiului civil, la care Rodion. Malinovski a participat activ, el și-a consacrat forța și energia construcției și întăririi armatei sovietice.Necrologul amintește că în anii 1937—1938 R. I. Malinovski s-a aflat în primele rînduri ale luptă* torilor comuniști internaționaliști care au luptat în Spania republicană împotriva fascismului.în timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei, în funcțiile de comandant de corp de armată, comandant de armată și comandant al trupelor de pe fronturile din sud, sud-vest, al fronturilor ucrainene II și III, el s-a dovedit un eminent conducător, particip.înd direct la elaborarea și realizarea unor mari operațiuni militare care au contribuit la zdrobirea armatelor hitleriste. Sub comanda lui R. I. Malinovski; se arată în necrolog, trupele frontului Transbaikal, împreună cu alte fronturi, au dat o lovitură zdrobitoare armatei Japoniei imperiăltste.Sînt amintite apoi funcțiile de răspundere încredințate mareșalului Malinovski în atiii după terminarea Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Din 1957 și Ipînă la ■sfîrșitul vieții sale a deținut funcția, de .ministru al apărării al U.R.S.S.Șl I.. Malinovski a ăvut; o mare contribuție la perfecționarea or- gariizării și înarrtiării armatei și flotei, la instruirea și educarea - efectivului lor, la dezvoltarea științei militare sovietice.în continuare, în necrolog sînt subliniate calitățile personale ale lui Rodion Malinovski și activitatea desfășurată de el în cadrul P.C.U.SPentru meritele remarcabile față de patrie i s-a decernat de două ori titlul de Erou al Uniunii Sovietice și a fost decorat cu numeroase ordine și medalii. Lui R. I. Malinovski i-au fost decernate, de asemenea, numeroase ordine și medalii ale țărilor socialiste și ale altor stateîn persoana lui R. I. Malinovski, poporul sovietic, ostașii armatei și flotei au pierdut un om de stat de seamă, unul din făuritorii activi ai forțelor armate ale U.R.S.S., un eminent conducător de oști sovietic, care și-a închinat întreaga viață cauzei întăririi puterii de apă

rare și apărării statului socialist, un fiu credincios al partidului comunist, al cărui membru a fost din anul 1926.Necrologul lui Rodion Malinovski este semnat de conducătorii de partid și de stat ai Uniunii Sovietice, precum și de un mare număr de mareșali și generali comandanți ai armatei și flotei Uniunii Sovietice.După cum se știe, în calitate de comandant al frontului II ucrainean, mareșalul Malinovski, cu experiența sa de luptă și profundele cunoștințe militare, a adus o contribuție de seamă la lupta comună a arjnatei sovietice, și armatei române, pentru izgonirea trupelor fasciste de pe teritoriul țării noastre și la obținerea victoriei finale asupra hitlerismului.
★Sîmbătă, începînd de la ora 14, un mare număr de locuitori ai Moscovei au trecut prin fața catafalcului pe care se află depus corpul neînsuflețit al ministrului apărării al U.R.S.S., Rodipn Malinovski. în sala îndâliătă a Casei Centrale a Armatei, catafalcul este așezat pe un. p.ostampnt înajt acoperit de jur împrejur cu coroane depuse de organizații de partid și de stat, de organizații obștești, de atașați! militari acreditați la Moscova. într-un lung șuvoi trec reprezentanții oamenilor muncii din Moscova, ai unităților militare, studenți ai academiilor militare.La catafalcul defunctului au făcut de gardă Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi și alți conducători ai partidului comunist și ai guvernului sovietic, mareșali, generali, amirali, precum și atașați militari acreditați la Moscova, printre care și atașatul militar al R. S. România, colonel Ion Trofin.Din țară și de peste hotare sosesc numeroase telegrame de condoleanțe. Funeraliile vor avea loc luni, 3 aprilie.

Silviu POD1NA



BOUVIA

Acțiunile partizanilor 
se intensifică

• TRUPELE GUVERNAMENTALE ÎN DIFICULTATE
• GUVERNUL CERE SPRIJIN ARGENTINEI

O telegramă transmisă de agenția 
France Presse din capitala Boliviei 
anunță că situația din această țară 
continuă să rămînă încordată, ca ur
mare a intensificării acțiunilor de 
partizani. Un comunicat oficial rele
vă lapidar că „în ultimele 24 de ore, 
operațiunile trupelor guvernamentale 
împotriva forțelor de partizani au 
continuat potrivit previziunilor". In 
cercurile militare din capitala Argen
tinei se apreciază că situația din Bo
livia ar putea suferi o evoluție neaș
teptată în următoarele 72 de ore. 
deoarece armata boliviană întîmpină 
dificultăți în lupta împotriva partiza
nilor. Guvernul bolivian, se sublinia
ză în aceleași cercuri, are de făcut 
față unei insurecții generale și nu 
unei acțiuni izolate de partizani. Ca 
măsură de prevedere, guvernul ar- 
gentinean a trimis pe generalul Edu
ardo Aguirre pentru a inspecta dis
pozitivele de securitate luate la fron
tiera dintre Argentina și Bolivia. Din 
Buenos Aires se comunică sosirea șe

fului de stat major al forțelor aeriene 
boliviene, Jorge Colier Cueto, pentru 
a cere sprijinul militar al Argentinei.

• REMANIEREA
de la Saigon • ÎNCHEIEREA VIZITEI LUI

mondial al petroluluiLIBANULUI

CABINETULUI TURC ® Farsa „con

agențiile de presă transmit

la Beirut, a fost acord între Liban

O DELEGAȚIE DE PARTID 
ȘI GUVERNAMENTALĂ A R.P 
POLONE VA VIZITA BULGA 
RIA, la invitația C.C. al P.C. Bui gar și a guvernului acestei -.țări

PETROLEUM
A ACCEPTAT
REVENDICĂRILE

• Majorarea 
redevențelor cu peste 

50 la sută

stituțională"
A. A. GROMÎKO ÎN R.A.U. • Cel de-al 7-lea Congres

Rezoluția plenarei
C. C. al P. C. Francez 

despre concluziile alegerilor

Sîmbătă, semnat un și „Iraq Petroleum Company", prin care societatea petrolieră a acceptat să majoreze cu peste 50 la sută redevențele plătite pentru conducta ce traversează teritoriul acestei țări. Anual, statul libanez va încasa 6 230 000 dolari, față de 4 milioane, cît primea pînă în prezent. Suma sporită va fi a- chitată retroactiv, începînd de la 1 ianuarie 1966.Acordul încheiat de guvernul libanez cu I.P.C. este asemănător cu cel încheiat de a- ’ ceeași companie cu guvernul Siriei. Intr-o declarație dată publicității după semnarea a- cordului, primul ministru libanez, Rashid Karame, a afirmat că I.P.C. a consimțit să plătească Libanului, în aceeași proporție ca și Siriei, orice sumă datorată pentru trecut.
HUMPHREY

Delegația, în frunte cri Wladvslaw Goftiuika, prtm-secretar',,‘al-C.C; al P.M.U.P., și Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri, soseste la Sofia la 3 aprilie. (B.T.A.).
ȘEDINȚA EXTRAORDINARA A 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL 
FRANȚEI. Cu acest prilej, primul ministru Georges Pompidou a remis președintelui de Gaulle demisia cabinetului său, care a fost acceptată. Noul guvern francez va fi format după alegerea noilor organisme ale Adunării Naționale Franceze. Agenția France Presse relatează că, în principiu, lista noului guvern va fi dată publicității joi seara.

Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, și-a încheiat vizita în R.A.U.' vineri seara> el a fost primit de președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser.In comunicatul comun dat publicității se arată că cele două ■ părți, și-au exprimat satisfacția față de relațiile prietenești trainice dintre U.R.S.S. și RAU. Cele două părți și-au exprimat neliniștea profundă în legătură cu agresiunea S.U.A. împotriva poporului vietnamez, au cerut încetarea imediată și necondiționată a bombardamentelor împotriva R. D. Vietnam, retragerea trupelor străine care intervin în treburile interne ale Vietnamului, și-au exprimat sprijinul deplin față de dreptul inalienabil al poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta. Schimburile de păreri, se arată în comunicat, au confirmat că pozițiile celor două guverne coincid în cele mai importante probleme abordate.
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ANACRO- Vineri la Cas-
■uiQRfl sfeau (Belgia).
IVIuHI Ceremonie de i-
naugurare ă noului sediu al marelui
cartier general al N.A.T.O. transferat 
din Franța. Cățărați pe clădirea princi
pală, un grup de suflători din așa- 
numite „trompete thebane" salută cu 
lovituri de fanfară sosirea principalilor 
demnitari, inclusiv generalul american 

i Lemriitzer, comandantul suprem al 
I' N.A.T.O. „Părea, că asiști la o clasică 
I predare a comenzii într-o oarecare 

cazarmă" — comentează corespon
dentul A.F.P. „Nu este ceva anacronic 
îh aceste „trompete thebane" ? — se 
înfreabă' el. Dar parcă numai aceasta l 
însăși existența N.A.T.O. este un ana
cronism I

ț';

EXAMINAREA AMĂNUNȚI
TĂ A ACTIVITĂȚII ------
a fost cerută de un grup de 
foști colaboratori ai Asociației 
le a studenților din S.U.A. O 
nea anchetă, se spune în declarația dată 
publicității, va trebui organizată în mod 
deschis, fie de Congres, fie de repre
zentanți ai opiniei publice americane.

C.I.A.
500 de 
naționa- 
aseme-

Ei au arăta! că raportul în legătură cu 
penetrația C.I.A. în organizațiile ob
ștești din S.U.A., prezentat recent de 
fostul ministru al justiției Nicholas Kat- 
zenbach, tinde să ascundă adevăratul 
caracter al activităfii C.I.A. în 
neretului american (A.F.P.).

rindul fi-

LA SAIGON. Sîmbătă a fost promul-FARSĂ „CONSTITUȚIONALA" la șaiuu™.
gată „noua constituție" a Vietnamului de sud, aprobată de Adunarea consti
tuantă încă acum trei săptămîni. Ea prevede menținerea la putere a juntei 
militare. Dar, în scopuri pur demagogice, conducerea juntei a declarat că la 
postul de președinte (alegerile pentru desemnarea acestuia fiind stabilite pen
tru 1 septembrie) pot să candideze și persoane civile.

Primele reacții denotă că „noua constituție" reprezintă pentru poporul 
sud-vietnamez o nouă manevră a juntei menită să creeze o bază legală pen
tru menținerea la putere a militarilor, scop mascat însă prin risipa de fr; 
potrivit cărora s-ar garanta posibilitatea instaurării unui regim civil 
Saigon.

■aze
la

A FOST de către deCABINETUL TURC 
REMANIAT sîmbătă președintele Consiliului Miniștri, Suleyman Demirel,anunță surse autorizate din Ankara. Se precizează că remanierea a afectat următoarele departamente : Ministerul Comunicațiilor, al energiei și resurselor naturale, Ministerul Educației Naționale, al lucrărilor publice, comerțului, sănătății etc. NEDREPT Dole 

aviația 
ofițer

LA ROMA

PARIS 1 (Agerpres). — Ziarul „l’Hufnanite" a dat publicității Rezoluția politică adoptată la recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Francez: 
„învățămintele alegerilor legislati
ve și sarcinile partidului".Rezoluția menționează că rezultatele alegerilor legislative reprezintă o mare victorie politică a P.C.F. și a partidelor de stingă. Aceste alegeri creează condiții favorabile pentru pași noi pe calea unirii forțelor democratice.

Rezoluția arată că, în cadrul 
progresului general al forțelor 
stingi!, P.C.F. a ciștigat peste un 
milion de voturi, numărul depu- 
taților a crescut de la 41 la 73. 
Partidul Comunist s-a afirmat 
ca principală forță democratică 
a țării, și peste 5 milioane de 
alegători au aprobat programul 
său.Scrutinul din 12 martie — se a- rată în rezoluție — a dovedit că unirea pari idelor de stingă este elementul decisiv al regrupării tuturor republicanilor. Rezoluția subliniază în continuare că, pentru înfăptuirea obiectivelor lor, forțele democratice trebuie să realizeze cît mai rapid posibil o grupare a majorității tuturor forțelor progre-

Vizitele
delegației române 
în R. P. Bulgaria

■ SOFIA 1. — Corespondentul A- gerpres G. leva transmite: Delegația română condusă de tovarășul Vasile Vîlcu- președintele .Uniunii. Naționale a cooperativelor agricole de producție, care a participat Iâ lucrările Congresului gospodăriilor agricole cooperative de muncă 'din R. P. Bulgaria, a vizitat regiunile Pazargic, Plovdiv și Plevna, unde a luat cunoștință de realizările u- nităților agricolei, locale. Oaspeții au făcut, de asemenea,'o vizită la Mausoleul ostașilor români de la Grivița, căzuți în războiul pentru independență. In orașul Plovdiv, delegația ,a avut întrevederi cu reprezentanți ai organelor locale de partid și de stal. Delegația a fost însoțită de Ștefan Andreev Stefanov, locțiitor al ministrului agriculturii a) R. P. Bulgaria.La Sofia, membrii delegației au- avut o întîlnire cu Venelin Koțev, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, Nikola Palagacev. ministrul agriculturii. Stoian Siulemezov. președintele Consiliului Uniunii gospodăriilor agricole cooperative de muncă, întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

sului, că acum este posibil să se elaboreze un program de guvernare al stîngii. P.C.F. reînnoiește propunerea făcută Federației stîngii de a se începe discuțiile în acest scop. Rezoluția se pronunță pentru revenirea la sistemul electoral reprezentativ proporțional. Ea face apel la membrii'de partid să lupte pentru întărirea ' forțelor păcii din Franța, pentru încetarea bombardamentelor americane în Vietnam și instaurarea păcii în baza acordurilor de la. Geneva din 1954, pentru afirmarea unității de acțiune în a- părarea revendicărilor economice și sociale ale- oamenilor muncii, pentru dezarmare și pace.

France Presse trans
mite din Roma că, 
neri, peste 
persoane, în 
studenți, au 
în apropierea 
Chigi, unde 
ședințele S.U.A., 
bert Humphrey, 
întrevederi 
ai guvernului 
Demonstranții au difuzat 
manifeste care denun
țau războiul dus de 
S.U.A. în Vietnam și 
purtau pancarte cu in
scripții în fâvoarea păcii 
in Asia de sud-est. Pa
latul Chigi 
conjurat de 
ale poliției, 
împrăștia 
monstranți. 
restate 131
ne.

vi-
1 000 de 
majoritate 
manifestat 

i Palatului 
vicepre- 

Hu- 
avea 

cu membri 
italian.

a fost în- 
cordoane 

pentru a 
pe ■' de- 

Au fost a- 
de persoa- 

Cu toate acestea,

manifestațiile 
nuat în timpul seri.i pe 
străzile orașului, provo- 
cînd întreruperea circu
lației.

Un grup de perso
nalități din Florența 
— unul din orașele pe 
care le va vizita vice
președintele S.U.A., 
Hubert Humphrey — 
a adresat acestuia o 
scrisoare în care îșt 
exprimă „gdînca în
grijorare" față de 
războiul dus de State
le. Unite in Vietnam. 
Scrisoarea subliniază 
că „încetarea bombar
damentelor asupra 
Vietnamului de nord 
șt începerea unor tra
tative reprezintă un 
obiectiv urgent în ve
derea asigurării păcii

au conii- și.libertății poporului 
vietnamez și împiedi
cării transformării a- 
cestui război intr-o 
conflagrație mondia
lă".

Din Londra se anun
ță că în vederea primi
rii, duminică seara, a 
oaspetelui american, 
Scotland Yardul a a- 
doptat o serie de mă
suri speciale de secu
ritate. După cum a de
clarat un purtător de 
cuvint al acestei poli
ții, printre aceste mă
suri se numără „asigu
rarea" tuturor traseelor 
pe care le va folosi vi
cepreședintele, pentru a
împiedica „demonstra
ții în favoarea păcii 
sau alte acțiuni antiame- 
ricane”.

Generalul Ky : farmec poate
avea recuzita civilă !

LISTA NOULUI CABINET OLAN
DEZ ESTE APROAPE COMPLETA. A rămas vacant numai postul de ministru al agriculturii, pentru a cărui completare fostul ministru al apărării, Piet de jong, căruia regina Juliana i-a încredințat acum zece zile misiunea de a forma noul guvern, continuă consultările cu liderii diferitelor partide.

CEL DE-AL 7-LEA CON
GRES MONDIAL AL PE
TROLULUI urmează să aibă loc în capitala Mexicului între 2 și 8 aprilie a. c. Participă aproximativ 3 500 de delegați clin peste 80 de țări. Congresul va face un studiu amănunțit asupra progresului lehnico-științific realizat in ultimii patru ani în domeniul industriei crări va gație de condusăadjunct al ministrului petrolului. . (Agerpres)

Căpitanul 
Noyd din 
americană, 
cu strălucite refe
rințe in cariera 
militară — după 

cum relatează agenția Reuter — a in
tentat o acțiune judiciară la CuT/rta. 
federală a S.U.A. El, cere înaltei . » 
stanțe să dea o decizie față de rv J/- 
zul Comandamentului forțelor aeriene 
fie de a-i primi demisia, fie de a i se 
încredința o misiune care să nu aibă 
nimic de-a face cu războiul din Viet
nam. Noyd declară că nu este un pa
cifist, că nu se opune in general ori
cărui război, ci războiului dus de 
S.U.A. in Vietnam ca „nedrept și inu
til". Obiecția sa — afirmă ofițerul a- 
merican — este fondată pe conside
rente umanitare.

încă un „caz de conștiință". Și ceea 
ce este foarte 
militarilor.

Șl INUTIL"

semnificativ... in rindul

(Urmare din pag. I)

tare trasate cu rigla într-o îndepăr
tată capitală europeană secționau tri
buri, despărțeau familii și dădeau pe 
unii membri ai lor pe mina unui 
stăpîn colonial, iar pe alții — pe 
mînă altuia. Fiecare unitate „teri
torială" conținea în interiorul ho
tarelor sale,- în majoritatea cazurilor, 
un mare număr de triburi diferite.

Noile, state, africane au moștenit 
frontierele stabilite cu peste 80 de ani 
în urmă. Ca și îh trecut, frontie
rele demarchează și astăzi mai cu- 
rînd unități teritorial-politice decît 
grupuri naționale distincte. Cu cî- 
teva excepții, nu se poate, de aceea, 
vorbi încă despre apariția unor na
țiuni în sensul deplin al acestei no
țiuni.

- .
Cucerirea Africii de către colonia

liștii europeni a întreriîpt dezvoltarea 
regatelor și imperiilor existente pe 
teritoriul acestui continent si trans
formarea lor firească în state , na
ționale. Cuceritorilor li s-au opus 
puternice alianțe intertribale, puse 
sub o conducere unică. Deși aseme
nea alianțe nu s-au ridicat pînă la 
nivelul unei națiuni, ele au marcat 
totuși recunoașterea comunității de 
interese împotriva invadatorilor stră
ini — o necesitate esențială ce deter
mină formarea națiunilor.

Colonialismul a dat noi lovituri 
zdrobitoare organizării tribale, an
gajate îhtr-un proces de profundă 
transformare. Pe lingă guvernare 
străină, acesta a introdus adminis
trația centralizată și a impus africa
nilor, cu forța, legi străine ce intrau 

■ inevitabil în; contradicție cu cele tra- 
‘ diționale. Schimbul contra bani, co

merțul , au înlocuit schimburile în 
natură. ' „trocul", s-au instituit im
pozite ce trebuiau plătite în monedă. 
Pentru a le plăti, africanii au început 

jj să muncească ca .'salariați, părăsin- 
N dm-șUsatele și comunitățile. Sistemul 
H arendării, care făcea posibilă aduna- 
| rea la un loc a recoltelor pentru a 
R fi vîndute în țări îndepărtate, a pă- 
I truns pe pămînturile fertile lucrate 

R de-a lungul veacurilor în devălmă- 
B șie. Mijloacele moderne de comu- 
H nicație au scurtat distanțele, legînd 
H între ele regiuni îndepărtate. Copiii 
0 „mai norocoși" au fost trimiși la 
H școli pentru a deveni mici functio- 
H nari guvernamentali. Africanii indi- 
| geni deveneau comerciant! cu-'amă- 
g nunțiii, rriisiti său mici oameni de 
| afaceri.
1 Toate acestea au avut puternice 
■ repercusiuni asupra structurii tribale 
B traditionale a societății africane. Co- 
| loriialiștii au zdruncinat, viața, obiș^ 
| nuită a africanului, legătura sa cu 
| tribul, economia sa și valorile sale.

Fără să vrea și fără să-și dea sea- 
9 ma, ei au sprijinit procesul formării

națiunilor. Noile orașe au devenit 
centre de luminare și de unitate.

Curînd însă colonialiștii au înțeles 
că prin aceasta dezlănțuie forte 
pe care nu le vor putea stăpîni. 
După primul război mondial, cînd 
în Africa, ca și în restul lumii colo
niale, au izbucnit uriașe bătălii anti- 
coloniale. care au fost reprimate sîn- 
geros, colonialiștii, în special cei 
britanici, și-au . dat seama de nece
sitatea de a introduce unele schim
bări în metodele lor de dominație. 
In acest scop, ei au lansat o cam
panie de -restaurară- a organizării 
și autorității tribale. Vechile frontie
re tribale au fost .restabilite. Șefii 
de trib au devenit funcționari gu
vernamentali plătiți, investiți, con
trar tradițiilor, cu puteri judecăto
rești și administrative'; funcția de 
șef de trib a devenit ereditară ; s-a 
creat, ca să spunem așa, O clâsă a 
aristocrației tribale, ale cărei inte

piedica unificarea poporului. Nu 
există țară africană' în care aseme
nea disensiuni să nu fi fost create 
sau cel puțin uneltite de către colo
nialiști, în vederea satisfacerii pro
priilor lor țeluri imperialiste.

Dar, în pofida tuturor mașinațiilor 
colonialismului, tendința spre unifi
care s-a accentuat și a căpătat am
ploare. Pe deasupra frontierelor 
tribale, intelectualii, muncitorii, stu
denții, comercianții și alte forte au 
stabilit, la diferite nivele, alianțe în 
scopul luptei pentru libertate. Mișcă
rile anticolonialiste au militat de la 
început împotriva politicii de dezbi
nare dusă de colonialiști. Sesizînd 
faptul că certurile și disputele din 
motive regionale, tribale sau reli
gioase nu pot fi decît în folosul co
lonialiștilor, forțele antîimperialiste 
s-au străduit în permanentă să arate 
necesitatea unității împotriva domi
nației străine. O serie de partide po-

ÎNCHEGAREA
rese erau strîns legate de cele ale 
stăpînilor. coloniali, >

Ca urmare, în viața socială au a- 
părut și au devenit active două ten
dințe opuse. Pe de o parte, guver
narea centralizată, noile ; relații de 
producție, comerțul,comunicațiile, 
dezvoltarea orașelor .’favorizau apa
riția națiunilor. Pe de altă parte 
însă, restabilirea frontierelor triba
le și stimularea organizării tribale 
acționau ca un obstacol‘pus în mod 
deliberat în calea unității și apariției 
națiunilor. „Fanatismul" și prejude
cățile tribale erau încurajate -. Cșl 
mai strict centralism ■ al autorității 
coloniale în toate problemele vitale 
era combinat cu o descentralizare 
bazată; pe autocrația șefilor de trib.

Pe această bază era practicată sis
tematic politica colonială a lui „dez
bină și stăpînește" („divide et impe- 
ra“). Neconcordantele tribale — re
gionale, rasiale și religioase — erau 
umflate și transformate în probleme 
grave, cu intenția- evidentă.-de a -îhî- ■’

* In Sudan, un poet a scris urmă
toarele versurift. . > ■
„Ce este un Gaali, Dungulani sau tin

■■ Shaigi.
In afară de un, motiv'd^disco^ile 

între mine și fratele meii ? 
Hai să trăim cu toții împreună, cei 

mai îndepărtați și cei mai apropiați. 
Și Nilul să ne fie tată, iar noi să fim 

..............--.tațisudanezi.d"■ .. "-I-- '«^4-

petroliere. La lu- participa și o dele- specialiști români, de Nicolae Ionescu,
WEEK- 
END-UL 
DIN TEXAS

Desen de Eug. TARU

reamintite în această privință 
exemplele Congoului (Kinshasa), Su
danului și Nigeriei, unde dezbinările 
de ordin tribal joacă un rol impor
tant în favorizarea planurilor impe
rialiste. în aceste condiții, lupta 
pentru unitate națională capătă o 
însemnătate decisivă.

în multe cazuri, aceasta nu este 
deloc o problemă simplă. Moștenirea 
deceniilor de dominație colonială 
este de așa natură îneît desăvîrșirea 
unității implică rezolvarea unei serii 
de alte probleme interdependente. Pe 
scurt, se impun cu necesitate solu
țiile democratice, care să lichideze, 
în cadrul progresului general,, econo
mic. și . cultural,. dezvoltarea inegală 
din interiorul fiecărei țări.

Desigur, independența politică ofe
ră j posibilități pentru a realiza a- 
ceasta. Există condiții mai bune pen
tru’ descătușarea forțelor de produc
ție, pentru progresul economic, pen-

■EH

■litice,'Vindicate, organizații țărănești tru 'dezvoltarea învățămîntului și a
și diverse asociații ale intelectualilor 
au Jucat un rol deosebit de pozitiv 
în ' acest domeniu. Schimbările în 
raportul de forțe pe plan mondial — 
apariția sistemului mondial socialist, 
victoriile mișcărilor <je eliberațecna-; 
țională de pe întregul continent afri
can, din Asia și din alte părți ale 
lumii — au creat condiții favorabile 
pentru .liipta: de eliberare a popoare
lor africane. De la mijlocul deceniu
lui al șaselea, 35 de state africane 
au obținut independenta politi'că.

★
Lupta de eliberare sra lovit _în- 

continuu de barierele tribale, regio
nale și-i;.eligioase. Ea a căpătat ade- 
sea-'așpectul unor lupte izolate,' dtise 
in mod individual.' de triburi împo
triva unui puternic inamic străin. In 
aceste condiții, unitatea devenea 
indispensabilă pentru obținerea vic
toriei. Lupta anticolonialistă a dat 
astfel, un puternic impuls .apariției, 
națiunilor.'

După cucerirea independenței po
litice, consolidarea ei și dezvoltarea 
tinerelor state impuneau înlăturarea 
vestigiilor colonialismului, între care’, 
instituțiile tribale. Menținerea-lor nu 
numai că. îngreuneazăvaparitia de na
țiuni unitare, dar tinde să pună în 
pericol însăși integritatea teritorială 
a statelor și permite să fie utilizată 
de către neocolonialism în propriile 
.sale scopuri. Este suficient să

altor sectoare.
Un greu obstacol în calea realizării 

acestor obiective, și prin urmare a 
unității, rămîne sistemul tribal în
treținut și consolidat de colonialiști. 
■.Granițele și privilegiile tribale în
greunează chiar și adoptarea pe plan 
național a unor măsuri modeste pri
vind programe economice și de altă 
natură. De aceea, rămășițele tribalis- 
mului sînt combătute în unele dintre 
noile state independente. In Guineea 
și Senegal au fost luate măsuri pen
tru a lipsi pe șefii tribali de împu
ternicirile lor administrative și de 
posibilitatea de a cere în continuare 
impozite și de a folosi muncă forțată, 
îh Sudan, ca și în alte țări unde 

' persistă încă administrația tribală, 
toate grupările progresiste cer aboli
rea și substituirea ei cu guverne lo
cale alese.

Pe timpul colonialismului, regiuni
le mai fertile au cunoscut o dezvol
tare relativă, în timp ce restul țării 
rămînea extrem de sărac și înapoiat. 
Aceasta s-a întîmplat aproape in toa
te țările africane. O asemenea situa
ție, complicată de „explozia" dispute
lor. rasiale si religioase, a dat naștere 
unor puternice resentimente din par
tea regiunilor înapoiate fată de fra
ții din cele mai puțin înapoiate. în 
acest fel au apărut alte focare de 
disensiune. Eforturi, sistematice pen-

și pentru a ridica regiunile mai îna
poiate vor fi de un deosebit folos în 
lichidarea acestor periculoase cauze 
potențiale de fricțiuni și conflicte.

Neocolonialismul, în încercarea sa 
de a redobîndi pozițiile pierdute de 
colonialiști în Africa, se folosește, 
printre altele, de disensiunile inter
ne (și de asemenea și de cele conti
nentale). Prin diferite metode ocoli
te, el se străduiește să ațîțe disensiu
nile. De aceea, forțele progresiste a- 
fricane consideră că una din condi
țiile cardinale ale desăvîrșirii uni
tății este vigilența permanent trează 
și lupta împotriva tuturor formelor 
de penetrație neocolonialistă. în a- 
cest sens, apelul la unitatea întregii 
Africi servește și ca un foarte pozitiv 
factor în consolidarea unității din 
interiorul fiecărei țări africane.

Menținerea aparatului de stat cre
at de colonialism, precum și a legi
lor pe caie el le-a promulgat, afec
tează nefavorabil cauza unității na
ționale, precum și celelalte domenii 
ale vieții sociale. De aci, necesitatea 
de a înlocui acest aparat cu o demo
crație autentică. Respectul pentru 
tradițiile diferitelor grupuri etnice și 
pentru limbile lor, libertatea cultului 
religios și restaurarea drepturilor 
democratice ale maselor rurale 
sînt măsuri care pot contribui în- 
tr-adevăr la înlăturarea neîncrederii 
și animozităților. în unele țări, na
țiunile sînt deja închegate sau sînt 
în curs de formare. Este cazul unor 
state situate în nordul și vestul Afri
cii și de-a lungul coastelor estice. 
Dar, în multe altele, națiunile nu 
s-au format încă. Nu mai este nevoie 
să spunem că formarea națiunilor 
nu se poate face numai cu dorințe. 
Trebuie să existe condiții obiective. 
Spre exemplu, este pe deplin adevă
rat că formarea națiunii presupune 
comunitatea de limbă. Dar aproape 
în fiecare dintre statele africane se 
vorbesc zeci de limbi absolut dis
tincte. S-ar putea ca, în viitor, lu
crurile să evolueze spre o limbă na
țională unică, dar aceasta va cere, 
fără îndoială, mult timp. în multe 
țări, barierele lingvistice sînt înlătu
rate prin adoptarea ca limbă oficia
lă a limbii fostei metropole colonia
le sau a unei- limbi locale mai evo
luate. Dar aceasta lasă mult de do
rit în ceea ce privește dezvoltarea 
unei culturi naționale.

Cu toate acestea, există condiții 
favorabile pentru desfășurarea pro
cesului de formare a națiunilor în 
Africa. Succesele înregistrate în 
acest domeniu în unele tari, 
care în esență nu sînt deosebite de 
alte state africane, au venit să arate 
că obstacolele din calea unei deDline

La ranchuf său 
din Texas, pre
ședintele Johnson! 
a invitat pen
tru acest week
end pe am

basadorii lafino-americani acreditați 
la Washington. S-au pregătit numeroa
se „surprize". Cel mai grozav... gră
tar din toate timpurile — a aflat cores
pondentul lui „Le Figaro". Fiecare in
vitat va primi cile un uriaș sombrero 
de cowboy din Texas. Vor avea loc 
spectacole („western show") cu in
dieni și cai. Totul nu pur și simplu 
pentru divertisment, ci cu un scop pre
cis : pregătirea atmosferei pentru con
ferința cu reprezentanții Americii La
tine, prevăzută pentru 12 aprilie la 
Punta del Este. Contradicțiile serioase 
dintre S.U.A. și țările Americii Latine 
vor plana inevitabil asupra acestei con
ferințe la nivel înalt. „Și oare avan
premiera... cu grătar și sombrero va 
îndulci aceste contradicții l" — se în
treabă observatorii.

dezvoltări naționale pot fi depășite. 
In acest sens, cauza progresului este 
indisolubil legată de unificarea po- 
poareloi sub formă de națiuni, pro
ces prin care pot să fie eliberate 
energiile lor creatoare de bunuri

fie tru a pune capăt dezvoltării inegale materiale .. și spirituale.
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| , tratative" — a arătat N. Lawson.

DE
ZARE

Criza ce se ma
nifestă de cîtva 
timp în presa bri

tanică, ilustrată de fapte ca schimba
rea de proprietar și de aspect a zia
rului „Times", continuă. Un anunț apă
rut in ziarul cercurilor de afaceri din 
Marea Britanie, „Financial Times”, adu
ce la cunoștința celor interesați’că săp- 
tăminalul englez „Spectator" este de 
vînzare. Fondat în 1828, săptămînalul 
se află acum — după spusele redacto- 
rului-șel Nigal Lawson — în „jenă fi
nanciară". De vină este mai ales scă
derea veniturilor din reclame.

In anunțul apărut în „Financial Ti
mes" se specifică că pentru achizițio
narea săplămînalului este nevoie „de 
un capital nu prea important'’. „Cînd 
se va prezenta omul potrivii cu o ofer
tă potrivită, sînlem gafa să ducem
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