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In regiunea Crișana

A început

construcția
unei rafinării

în localitatea Suplacu de Bar- 
cău din regiunea Crișana a în
ceput construcția unei rafinării. 
Noua instalație proiectată de 
specialiști ai Institutului de pro
iectări instalații petroliere din 
Ploiești, va avea o capacitate de 
prelucrare de 300 000 tone pe an. 
Ea va contribui la valorificarea 
superioară a zăcămintelor de 
țiței descoperite în ultimii ani 
în această parte a țării. Țițeiul 
de la Suplacu de Barcău, ca
racterizat prin lipsa de fracții 
ușoare și o vîscozitate foarte 
ridicată, folosit pînă acum drept 
combustibil, va fi transformat 
în bitum, combustibili ușori pen
tru calorifer, păcură și benzină, 
în acest fel valoarea unei tone 
de țiței prelucrat va spori cu 
peste 150 Ia sută.

Se remarcă faptul că aproape 
jumătate din utilajele noii uni
tăți de prelucrare a țițeiului vor 
proveni din disponibilități exis
tente la unele instalații similare 
din țară. Aceasta va permite ca 
cheltuielile de investiții _ făcute 
cu construcția noii rafinării să 
fie recuperate în circa un an și 
jumătate de la darea ei în ex
ploatare.

(Agerpres)

O nouă unitate
a industriei
alimentare

La Combinatul de fibre artificiale Brăila,

datorită măsurilor luate și hărniciei colectivului

PRODUCȚIA
ȘI-A GĂSIT CADENȚA

La Slatina a început con
strucția unei noi unități a in
dustriei alimentare — între
prinderea de colectare și pre
lucrare a laptelui. Conform 
proiectului, această întreprin
dere va produce anual 2 000 
tone de brînză telemea, 
tone de 
nic 100 
diverse 
făcute 
materia 
de unitățile agricole din ra
ioanele Drăgănești-Olt, Slati
na și Dzăgășani. întreprinde
rea este prevăzută cu o hală 
de fabricație, un laborator și 
un corp auxiliar format din 
depozite, ateliere de întreți
nere etc. Aburul necesar pre
lucrării laptelui va fi asigurat 
de o centrală termică proprie, 
iar pentru păstrarea produse
lor finite se construiește o fa
brică de gheață cu o capaci
tate de 10 tone pe zi.

Noua unitate, care va intra 
în funcțiune în prima jumăta
te a anului viitor, urmează să 
fie dotată cu utilaje și insta
lații produse de uzinele Teh- 
nofrig din Cluj și Odorhei.

(Agerpres)

857 
unt și va prelucra zil- 
hectolitri de lapte în 

produse ce vor fi des- 
în stare proaspătă, 
primă fiind asigurată

IN ZIARUL DE AZI:

0 Umanitatea spitalului ® Planifi
carea, instrument de ridicare a ren
tabilității agriculturii de stat @ Răs
punderea organelor economice față« 
de actul importului S Experiența 
de viață a creatorului de artă © Re
flecții pe marginea unor stocuri 
de cărțiTovarășul Nicolae Ceaușescua primit pe ambasadorulRepublicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășul Nicolae CeaușesGU, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a primit marți, 11 aprilie, pe amba
sadorul extraordinar șl plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Ceho-

slovace în Republica Socialistă Ro
mânia, dr. Cestmir Cisar, la cere-, 
rea acestuia.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat. într-o 
atmosferă tovărășească.
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Secfia preparare și finisaj a întreprinderii ,Jesâtura"-lași Foto i Agerpres

(Continuare în pag. a IlI-a)(Continuare în pag. a V-a)

chimiștilor brăileni
Noi succese

misiunea
corespondență din Hanoi
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acesta este un 
de iresponsabilitate 
unei mame. M-am

ar fi putut avea vreo 
ență periculoasă, nocivă, 
fiicei lor. Mai aflasem că în 
orelor de serviciu, celor doi 
le poate veni, cît de cît ■ în

In cei aproape doi ani de cînd au 
fost puse în funcțiune secțiile de bază 
ale Combinatului de fibre artificia- 
le-Brăila, sarcinile de producție pre
văzute n-au fost îndeplinite integral. 
Cauzele erau în general cunoscute; 
în primul rînd, avariile provocate de 
întreruperile în alimentarea cu ener
gie electrică și termică, însușirea cu 
încetineală a tehnologiei, lipsa piese
lor de schimb necesare, neajunsurile

CE IMPLICĂ

HOTELIERĂ
MODERNĂ

Deși străvechi mărturii îi atestă 
tradiții ce urcă spre adîncul vremu
rilor (de la fabuloasele caravanse- 
raiuri ale Orientului la renumitele 
„mansiones" și „tabernales" din lu
mea romană), se poate spune că a- 
ceastă profesie, în larga ei accep
țiune de astăzi, este o incontesta
bilă creație a geniului modern. Le
gate indisolubil de vertiginoasa dez
voltare a transporturilor și, implicit, 
a călătoriilor — cu corolarul lor 
contemporan : turismul de masă — 
industria și profesiunea hotelieră re
prezintă împlinirea unor necesități 
stringente ale timpului nostru.

— Nu proporțiile clădirii definesc 
prestigiul hotelului — ne-a spus to
varășul ȘERBAN ANDREESCU, di
rectorul întreprinderii brașovene de 
hoteluri și restaurante „Carpați", 
care și-a cîștigat un binemeritat re
nume în țară și în străinătate. Te 
poți simți prost într-un hotel gran
dios și poți avea o reală plăcere de 
timpul petrecut într-un hotel mo
dest. Fie că e vorba de marele ho
tel „Carpați", fie de hoteluri turis
tice de mai mici dimensiuni, cum 
sînt „Rozmarin" din Predeal sau 
„Sport" din Poiana Brașov, strădania 
noastră principală se îndreaptă per
manent spre pregătirea și instruirea 
personalului pentru a fi la înăl
țimea îndatoririlor ce-i revin...

O reală plăcere constituie, într-a- 
devăr, timpul petrecut într-unul din 
aceste hoteluri, unde personalul — 
de la omul care te ajută să-ți 
transporți bagajele pînă la respon
sabila de etaj, care face oficiul de 
gazdă surîzătoare și grijulie sau pînă 
la îngrijitoarea care preia și pre
dă rufele la spălat sau hainele la căl
cat — este o întruchipare continuă 
a amabilității și serviabilității, ștră- 
duindu-se să creeze o ambiantă în 
care să te simți „ca acasă".

Un rol de seamă în crearea unei 
asemenea ambiante îl joacă primul 
contact cu hotelul, iar cel ce per
sonifică acest moment esențial este 
recepționerul, „omul de la ghișeu", 
care te primește, îți înregistrează ac
tele, îți înmînează cheia camerei. 
De multe ori, după el judeci, pe 
bună dreptate. întregul ansamblu. 
Aici însușirile profesionale se con
cretizează în operativitatea și promp
titudinea cu care sînt rezolvate o- 
perațiile strict necesare legate de 
primire (se cere înlăturată și în a- 
cest domeniu multă formularistică 
inutilă I), în politețea cu care oaspe
tele este întrebat de serviciile pe 
care ar putea să i le facă hotelul, 
în amabilitatea cu care acesta este 
ajutat să se orienteze într-un oraș 
încă necunoscut pentru el, în multi
tudinea și diversitatea cunoștințelor, 
de la stăpînirea cîtorva limbi străine 
de largă circulație pînă la informa
rea la zi privind monumentele isto
rice, așezămintele culturale, frumu
sețile turistice ale orașului sau re
giunii.

Există însă, la recepția unor hote
luri, atitudini ce sînt departe de_ a 
favoriza o bună apreciere asupra în
tregii instituții. A intra în posesia 
unei chei este, în multe hoteluri, o

problemă cu destule necunoscute sau, 
. mai bine zis, cu una singură : suma 

pe care o așteaptă drept „recompen
să personală" omul de la ghișeu. Re- 
cepționerul Adrian Racotă, de la un 
hotel din Sighișoara, avea, la un mo
ment dat, 19 locuri libere, dar con
tinua să trimită oaspeții la plim
bare în așteptarea unor clienți „în
țelegători". La hotelul „Mureșul" din 
Arad s-a constatat că recepționerul 
Sava Petrovici găzduia 76 de per
soane neînregistrate în situația de 
casă, costul acestor locuri urmînd să 
intre în buzunarul său. Ca să nu mai 
vorbim de atitudinile morocănoase, 
repezite, de aroganța ostentativ afi
șată, de parcă fiecărui client i s-ar 
face o favoare deosebită că i Se în
găduie să doarmă în hotel. Uneori, 
aceste atitudini se asociază cu impo
liteți sau chiar insulte flagrante, cum 
s-a întîmplat recent la hotelul „Bu
levard" din Sibiu, față de un grup 
de sportivi din asociația „Progresul".

Victor BÎRLADEANU 
Rodica ȘERBAN

în recrutarea și pregătirea cadrelor, 
precum și în organizarea muncii în 
secții. Este drept că oamenii nu au 
stat pasivi în fața acestor greutăți, 
dar înlăturarea lor efectivă reclama 
unirea eforturilor tuturor factorilor 
interesați. Era nevoie, înainte de 
toate, de un sprijin real, eficient, din 
partea Ministerului Industriei Chimice 
și a altor foruri centrale. Dar pentru 
aceasta, cauzele neajunsurilor trebu
iau cunoscute nu în mare, ci pînă în 
cel mai mic amănunt. La indicația 
conducerii de partid și de stat, bi
roul Comitetului regional Galați al 
P.C.R. a trimis în combinat, la în
ceputul acestui an, un colectiv de 
specialiști care, împreună cu tovarășii 
din minister și din combinat, au ana
lizat în profunzime, timp de mai multe 
săptămîni, cauzele neajunsurilor au 
stabilit soluții optime de înlăturare a 
lor, formulînd răspunderi ferme.

Dar, înainte de a arăta ceea ce s-a 
întreprins, amintim revirimentul pro
dus. In luna martie, planul de pro
ducție la celofibră și rețele cord, pro
dusele de bază ale combinatului, a 
fost îndeplinit și depășit. Față de 
luna precedentă producția a crescut 
cu 33,7 la sută, iar calitatea s-a îm
bunătățit substanțial, înscriindu-se în 
imediata apropiere a normelor sta
bilite în proiect.

„Problema cheie care a determinat 
aceste rezultate bune — ne spune 
Teodor Antonescu, inginer șef co
ordonator, — a fost asigurarea con
tinuității procesului de producție și 
perfecționarea tehnologiei de fabri
cație. La noi, unde lucrăm cu viscoză, 
o întrerupere de numai cîteva secunde 
în alimentarea cu energie electrică 
înseamnă 8—10 zile pentru a se atinge 
din nou capacitatea de producție din 
momentul cînd s-a produs întrerupe
rea. Tocmai de aceea, pe baza stu
diilor întreprinse am luat măsuri de 
a asigura o continuitate maximă în 
alimentarea cu energie electrică".

Cu sprijinul Ministerului Energiei 
Electrice, pompele de viscoză de la 
stația de preparație chimică și ma
șinile de filat — puncte nevralgice 
ale fluxului tehnologic — au fost pre
văzute cu încă 2 surse suplimentare 
de alimentare cu energie electrică.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii"

Omul mărginii se consideră 
buricul pămînfului. In univer
sul său îngust, el este suve
ran. In spațiul pe care reu
șește să-l prindă ochiul și 
mintea sa, el se află' întot
deauna în centru.

Este întotdeauna mulțumit 
de sine. Nici nu poate con
cepe ceva mai bun. Dacă îi 
ceri să fie mai bun se revoltă 
împotriva acestei cereri pen
tru că o consideră absurdă. 
Ca și cînd i-ai cere să-și iasă 
din piele. Dar dacă-i spui că 
altui e mai bun ? In primul 
rînd consideră aceasta ca un 
afront personal, ca o calom
nie sau ca o intrigă. El nu 
înțelege că este posibil să 
existe altul mai bun. De aceea 
crede că, pur și simplu, vrei 
să-l jignești. Și chiar dacă, 
prin absurd, reușește să în
țeleagă ceva, el consideră a- 
cel „mai bun“ străin de sine 
și . indezirabil. El spune : să 
fie el cum vrea și să mă lase 
pe mine așa cum sîgj
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Întotdeauna superioritatea 
altora îi este incomodă. O 
intuiește ca pe un fel de po
vară care i-ar îngreuna viafa 
și i-ar înstrăina-o, făcîndu-i-o 
de nerecunoscut. Ca și cînd 
cineva i-ar răvăși într-o zi, în 
camera de dormit, lucrurile 
așezate de multă vreme în
tr-o anumită ordine și pe care 
le găsea și pe întuneric, fără 
eforturi. Sau ca și cînd ar fi 
culcat într-un pat străin în 
care se zvîrcolește toată 
noaptea.

Marca superiorității o- 
mului mi se pare a fi ca
pacitatea de a recunoaște 
superioritatea altuia.

Oamenii nu sînt distribuiți 
uniform cu toate valențele, 
într-un sens, unul îi este su
perior altuia, pentru ca acesta 
să-i fie superior primului în 
alt sens. De aceea e necesar, 
în primul rînd, ca fiecare 
să poată deosebi în ce constă 
superioritatea altuia. Deci să 
aibă inteligenta, spiritul

îndeplinit

Dintotdeauna, mama a trebuit să fie 

- și este - mai apropiată de fată, da

torită unor motive ce țin de trăsăturile

și responsabilitățile specifice care se 

cer transmise și sădite fetei și faptului 

că ea, prin inerenta sa experiență per

sonală (pe care, cu emoție și cu imen

să dorință de mai bine, o vede reluată, 

treaptă cu treaptă, de fiica sa), știe - 

și poate - să se apropie direct de su

fletul fetei.

ancheta socială

Despre Doina T., de pe str. Prin
cipatele Unite din București, afla
sem că nici unul dintre părinți nu 

influ- 
asupra 
timpul 
părinți 

__ __ . ajutor,
pentru supravegherea copiilor, o bu
nică, cu care locuiesc împreună. Cu . 
toate acestea aflasem că nu au fost 
în stare să-și crească singuri fiica 
mai mare (care lipsea chiar 3—4 zile 
de acasă) așa că în cele din urmă 
s-a hotărît internarea ei într-o co
lonie de reeducare. Bănuiam că cel 
puțin mama fetei este profund afec
tată de această hotărîre — după 
numeroase încercări eșuate de a-și 
aduce fiica pe calea cea bună.

— Intr-adevăr, la un moment dat 
am încercat și cu vorba blîndă, dar 
mai ales cu cea aspră, s-o cumințesc 
pe fată,' dar n-am reușit — ne de
clară mama. De ce n-a reușit mama 
Doinei T. să-și „cumințească" fiica ? 
Pentru că acest „moment dat" a ve
nit prea tîrziu. Cînd g încercat ea 
să-și supravegheze fiica ? Răspunsul 
ne apare cu claritate : După ce alu
necase pe panta periculoasă! după ce 
se produseseră traume sufletești, 
după ce fata se obișnuise, chiar, cu 
postura de victimă, ignorînd conse
cințele, adică așa cum chiar mama 
ne-â spus, fără ocol în timpul dis
cuției avute : „după ce ni s-a atras

atenția de la miliție, am îricercat să 
vedem ce e cu ea“.

— Dar pînă atunci fata lipsea 
de-acasă cîte o zl și chiar mai multe. 
Nu v-ați întrebat pe unde umbla, ce 
făcea, ce mînca ?

— .Nu — ni s-a răspuns cu mare 
sinceritate. (Ni s-a părut că femeia 
nu a auzit bine, nu a înțeles între
barea, și ne-am simțit obligați să o 
reformulăm de cîteva ori. Același 
răspuns). într-un sfîrșit, ea a adău
gat, totuși, că nu avea ce face, și a 
ținut să sublinieze, fără pic de triste
țe, chiar cu o anumită mîndrie, de 
revendicare a rolului ei, că ca a 
cea care a cerut ca Doina să fiecea care a cerut 
misă în colonie.

Desigur, cazul 
limită, o mostră 
crasă din partea 
folosit de acest caz pentru că el pune 
în lumină o învățătură amară — de 
care ar trebui să. țină seama multe 
mame : dacă nu știi să te apropii din 
timp, încă din perioada preadoles
centei de fiica ta, dacă „momentul1' 
cînd îți amintești că ai răspunderi 
de mamă intervine prea tîrziu, atunci 
cazul descris mai sus se poate re
peta.

Natalia STANCU

(Continuare în pag. a II-a)

observajie și ochiul • format 
pentru aceasta. Deci, să-și 
dezvolte simjul ierarhiei va
lorilor care este hotărîtor pen
tru judecarea și înțelegerea 
lucrurilor și a raporturilor din- . 
ire ele. în al doilea rînd, 
este indispensabilă capacita
tea omului de a recunoaște, 
de a accepta realitatea supe
riorității altuia și de a avea 
curajul să o afirme public. 
Ceea ce presupune, desigur, 
sinceritate față de el însuși și 
față de adevăr. Și ceea ce a- 
rată că a reușit să iasă din 
umbra propriei sala persoane 
(care nu o dată îl fine prizo
nier). în al treilea rînd, 
și aceasta este poate esențial, 
este puterea omului de a as
pira spre superioritatea pe 
care a înțeles-o și a recunos
cut-o. Voința de a o atinge și 
a face ceva pentru a reuși. 
Aceasta presupune ambiție, 
nobil orgoliu și, mai ales, 
înfrîngerea comodității, a o- 
bișnuinfei, rutinei. înăbușirea 
simțului călduțului, răvăși
rea culcușului moale în care 
se topesc voința și energia și 
adoarme idealul.

lată în ce constă, cred, în 
fond, receptivitatea față de 
nou, față de progres, față de 
mai bine.

Cei care nu văd, nu reu
șesc să identifice ceea ce le 
e superior, reprezintă balas
tul societății. Ei atîrnă greu 
ca niște pietre de moară pe 
spinarea colectivității. Un om 
întocmește o lucrare. O lu
crare foarte proastă. Cineva 
competent i-o citește și-i spu
ne cum ar fi trebuit să fie. 
El ascultă și, apoi, uluit și in
trigat, răspunde cu un ton de 
dezarmantă sinceritate: păi 
așa am făcut și eu. In schimb, 
asemenea oameni au o lupă 
pentru defectele altora. Ci
neva era în stare să dezvă
luie scăderi nebănuite ale 
dramelor lui Shakespeare, dar 
era incapabil să recunoască, 
să descifreze chiar cel mai 
mic defect bietei sale piese 
într-un act.

Dacă un asemenea om are 
o muncă de răspundere, cît 
de mică, este un adevărat de
zastru. Pe cei mai buni de- 
cît el îi consideră proști sau 
nebuni. Și atunci în mod fi
resc vrea să-i îndrepte. 
Critica superiorilor o consi
deră persecuție și cu această 
temă își sufocă în fiecare sea-

Dumitru POPESCU

„Phoenix* a ridicat ancora. Cei patru quakeri 
americani și-au încheiat misiunea lor temerară. 
La bordul unei mici ambarcațiuni, cu nume plin 
de semnificație, ei au transportat în R. D. Viet
nam medicamente în valoare de 20 milioane 
dolari. Curajosul echipaj a avut de înfruntat nu 
numai urgia oceanului, ci și pe cea a autorită
ților americane, care au încercat să zădărniceas
că în fel și chip această călătorie. Neputînd-o 
opri, autoritățile S.U.A. au hotărît să recurgă la 
sancțiuni juridice împotriva echipajului, decla- 
rînd că acesta „a violat legislația americană".

La sosirea în R. D. Vietnam cei patru quakeri 
— mesageri ai solidarității americanilor simpli 
cu lupta dreaptă a poporului vietnamez — au 
fost întîmpinați cu multă căldură și simpatie, 
fiind timp de o săptămînă oaspeții locuitorilor 
din Haifong și Hanoi.

— Ce v-a îndemnat să întreprindeți această 
acțiune temerară ? — l-am întrebat pe dl. Ho
race Champrey, veteranul echipajului, în timp 
ce se pregătea de plecare.

— Am încercat toate căile posibile ca să ne 
opunem agresiunii revoltătoare și inumane a 
imperialismului american împotriva poporului 
vietnamez. Am recurs la refuzul de a servi în 
forțele armate, de a plăti taxele de război, ca și 
la multe alte, acțiuni de protest. Am riscat și pro
priile noastre vieți, ridicîndu-ne împotriva 
acestui război criminal.

Dl. Earle Reynolds, căpitanul lui „Phoenix", îmi 
mărturisea la sosire' că, avîntîndu-se într-o călă
torie atît de lungă la bordul unui iaht mic care 
a avut de înfruntat furtuni puternice, membrii 
echipajului au ținut să-și exprime sentimentele 
lor de simpatie pentru cauza dreaptă a poporu
lui vietnamez și, totodată, protestul împotriva 
agresiunii S.U.A.

— Am sperat că o călătorie întreprinsă în sco
pul de a oferi ajutor așa-zisului „dușman" al 
S.U.A., încâlcind astfel legile patriei noastre, va 
atrage atenția lumii și va trezi conștiința celor 
care n-au luat poziție pînă acum față de acest 
război — mărturisește Horace Champrey.

— Tona de medicamente pe care ați adus-o 
la bordul iahtului a fost cumpărată, după cîte 
știm, din banii adunați prin contribuții publice.

— Aceasta a sporit valoarea lor, conferin- 
du-le puterea unui simbol, o mărturie grăitoare 
a năzuinței nobile, a celor mai diverse categorii 
de oameni din S.U.A., de a veni în sprijinul 
luptei eroice a poporului vietnamez.

— Cu ce -sentimente părăsiți R. D. Vietnam, 
după ce ați cunoscut timp de mai multe zile 
poporul vietnamez, realitățile vieții și luptei sale?

— Am înțeles mai bine suferințele sale și 
ne-am pătruns de un profund respect față de 

, acest minunat popor, care luptă cu abnegație și 
eroism pentru o cauză dreaptă — libertatea pa
triei sale.

(Continuare în pag. a II-a) Adrian IONESCU
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SPITALULUI
Calificare

mofturos

Interesează

pe gospodine

traseului

Constantin BRATU 
pensionar, 
str. Heliade 
Radulescu nr. 65 
Cîmpina

Dr. Constanța CARTiANU 
medic inspector 
la Secțiunea sânâtate 
și prevederi sociale - 
Sfatul popular al regiunii 
București

înaltă

La capătul

în
pe

ecouri

Opinia exprimată de acad. prof. dr. Th. Bur- 
ghele, într-unul din numerele trecute ale zia
rului nostru, în legătură cu condițiile de asis
tență și tratament în spitale a suscitat un larg
interes în rîndul cadrelor medicale și al mul
tor cetățeni. Publicăm două din scrisorile 
primite la redacție în legătură cu această 
temă.

ar tre- 
anumit

pentru a răspunde cum se 
cuvine înaltelor ceritițe ale 
profesiunii de medici

Mama și fiicaFAPTUL r

DIVERS

La șantierul platformei 
din Pitești funcționează 
de calificare în meseria 
gheri. Elevii sînt muncitori 
lucrează cu program redus, 
toate acestea, participarea 
cursuri este stranie. La 
ma predare (trei ore de matema
tică) era un singur elev. Profeso
rul nu dezarmase : preda cu e- 
locinfă. Trei ore de matematică, 
cu un singur elev I Dacă lucru
rile vor merge mai departe așa, 
sînt toate șansele ca elevul să de
vină, în loc de dulgher, doctor în 
matematici. Și cine o să mai facă, 
pe șantier, cofrajele ?

Chiriașul
9

curs 
dul- 
care

Proprietarul casei din str. Lăp
tari 1 (Ploiești) a cerut sfatului 
popular orășenesc aprobarea pen
tru supraetajarea locuinței. N-a 
întîmpinat obiecții : cererea se 
încadrează perfect în normele le
gale. Cu toate acestea, nu se 
poate aviza începerea lucrărilor. 
Unul dintre chiriași nu este de 
acord. „Șantierul o să-mi strice 
liniștea" — obiectează el. Și sfa
tul popular îl roagă de șase luni 
să fie de acord — este în intere
sul orașului să se construiască noi 
spații locative. I-au făcut, pe rînd, 
rugăminți : arhitectul șef, un 
vicepreședinte, apoi președintele 
sfatului popular. Zadarnic. Și ast
fel, o cerere justă nu se poate re
zolva. Cînd va ieși comitetul exe
cutiv al sfatului popular orășe
nesc din „aria" chiriașului mof
turos ? Tratativele continuă. N-ar 
fi exclusă o sesiune a comitetului 
executiv al sfatului popular.

Aurel Dumitru Barziuca, 
profesie inginer. Domiciliul 
stabil — Hunedoara. Locul de 
muncă — fără ; nu-i place să 
muncească. Cutreieră țara. Pro- 
fitînd de buna credință a unor 
cetățeni (și de naivitatea lor) 
reușește să obțină anumite 
sume de bani. Ultima încercare 
— la Brăila. S-a prezentat 
responsabilei Farmaciei nr 29 : 
„Sînt... (urmează numele unui 
cunoscut fotbalist, de profesie 
medic, de la „Universitatea" 
Cluj). Mi s-a defectat autotu
rismul. Am nevoie de bani". 
Și a primit. Și iată așa pe tra
seul București—Negru Vodă— 
Galați—Brăila a înșelat 17 
tățeni. După atîta drum 
mează acum o perioadă 
staționare.

ce-
ur- 
de

Planificare
Anul trecut, în mai multe 

școli din orașul Iași (printre 
care liceele nr. 2, 3, 6, 7), s-au 
înființat cabinete stomatolo
gice. Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale a investit 
în aceste cabinete importante 
sume de bani (circa 80 000 lei 
pentru fiecare). Cabinetele stau 
însă închise; pentru că nu 
s-au repartizat medici stoma
tologi care să lucreze aici. Mi
nisterul va scoate la concurs 8 
posturi de medici stomatologi 
pentru aceste cabinete școlare 
în perioada 8-17 mai. Și exact 
cînd medicii vor fi numiți... 
elevii vor intra în vacanța 
mare.

După masă
Roman. Bufetul „Șiretul". Pe 

ușă intră Dumitru Giosanu, str. 
Nouă 28. Se așează la masă. Co
mandă mîncare și băutură. Este 
servit. La sfîrșit, nota de plată. 
D. Giosanu holbează ochii : „să 
plătesc 1 ?“ Auzind ce „pretenții" 
are ospătarul, D. Giosanu îi plă
tește cu un potop de înjurături, 
încercînd să-l lovească. Nu reu
șește. In schimb, își descarcă mî- 
nia pe un consumator care luase 
apărarea ospătarului. Huliganul 
ește chemat la ordine de către 
cetățeni. Părăsește bufetul. Ajun
ge la Tribunal. Primește doi ani 
închisoare. Și pleacă. Să-i exe
cute.

Rubrică redactată de
Stefan ZIDARIȚĂ
Ștefan DINICĂ 

eu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

zuri disperate — încrederea 
în viață, a-i crea o aseme
nea stare morală care să-l 
ajute să depășească mo
mentele de slăbiciune, îndo
ielile — este un act uman 
inegalabil, l-aș numi sublim.

Scriu aceste rînduri încă 
sub impresia emoțiilor prin 
care am trecut. De trei ani 
mi-am pierdut vederea, în 
urma unei boli. Sînt pensio
nar în vîrstă dei 68 de ani. , ,
O/cîțr medici m-gu consul
tat pînă acum I Credeam, la 
un moment dat, că totul este 
zadarnic. Am încercat încă o 
șansă. Am fost internat la 
Spitalul de ochi nr. 2 din 
Ploiești Aici am simțit din 
primul moment solicitudinea 
și ambianța profund uma
nă. Pentru medici, surori 
nu însemnam un oarecare 
caz, un număr de pat — 
ci omul care aștepta de 
la ei totul : reînsănătoșirea. 
Din felul în care mi-au vor
bit și m-au îngrijit medi
cii și surorile am înțeles că 
pot spera într-o vindecare. 
Mărturisesc că, după trei 
ani de încercări zadarnice, 
îmi cam pierdusem această 
speranță.

M-a operat dr. Ion Lupu- 
țiu. Speranța mea vagă da 
la început s-a împlinit: 
mi-am redobîndit vederea. 
Sînt din nou lîngă familia 
mea, mă bucur la fel ca toți 
ceilalți de tot ce este fru
mos în jur. Oare răspunde
rea pe care și-a asumat-o 
medicul, operîndu-mă — 
după ce făcusem atîtea în
cercări — nu este un gest 
care poate fi calificat drept 
sublim ? Poate că tocmai a- 
semenea acte dă sensuri 
înalte și umanizează profund 
profesiunea de medic.

Ce fond moral
I

j

Llca B., în vîrstă de 18 ani, a 
comis o gravă abatere de la nor
mele noastre morale. Consecințele 
n-au fost catastrofale, atîta timp cît 
toți cei care ,au înconjurat-o, inclu
siv serviciul, nostru, au dat dovadă 

' de multă înțelegere. Părinții au go- 
nit-o însă de acasă și n-au mai vrut 
să știe nimic de ear Fata și-a găsit 
un adăpost și sprijin la o „Casă a 
copilului1'. Sentimentul culpei, opro
briul propriei familii, al dezrădăcină
rii, i-au provocat adînci răni sufle
tești. în acest caz, , atitudinea părin
ților și a mamei în special mi se pare 

i mCauSsgl «î^c^ojamniabilă cu cît dis-
'CUtîad ctT.’făftf, rffl-ăm dat seama că 
fusese ușor coruptă; (mai mult din 
ignoranță : marna ei nu îi dăduse nici 
cele mai elementare noțiuni de edu
cație în acest sens ; nici vorbă să-i 
explice rațiunile pentru care 
bui să se comporte într-un 
fel și nu în altul.

In timpul anchetei noastre 
noscut-o pe Constanța P. din 
„16 Februarie", crescută într-un spi
rit de severitate aproape absurdă, 
de către o mamă lipsită de o ele
mentară înțelegere și blîndețe, care 
confunda zburdălniciile și cochetă
riile. vîrștei .cu frivolitatea, franche
țea cu impertinenta, naturalețea cu 
indecența. Crescută ca o viitoare că
lugăriță, intuind însă fondul de ipo
crizie al acestei educații, fata, 
dezorientată, căzuse victima unui ac
cident ireparabil și încercase chiar 
un act disperat.

Și dintr-un caz și din altul rezultă 
că esențial în educarea tinerelor 
fete este odată cu experiența de 
viață pe care mama o transmite fii
cei fondul moral, trăinicia și seric’i- 
tatea cu care principiile și normele 
conviețuirii și eticii noastre sociale 
sînt sădite în sufletul tinerei fete.

ați transmis 
și ați sădit 
fiicei voastre

Actul medi
cului poateaureola 12 ore a rămas co-

a medicului

am cu- 
raionul

umanitară

In ce rezidă

(Urmare din pag. I)
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și- guralivi 
care se bu- 
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VW
îmbătat cu 
au făcut în 

treabă mai

I

, adversarului superior. Se pune 
pe lucru, ambițios, și nu mai 
poate trăi atîta Timp cît se 
află sub noua ștachetă.

EL bre curajul și tăria de a 
privi în față orice adevăr, de 
a nu-și face lui și celorlalți 
nici o concesie. El se duce 
într-o zi la vecinii despre 
care se spusese mereu că 
sînt mai nepricepuți și mai 
rămași în urmă, și după ce 
cercetează -atent,. se întoarce 
și spune : „v-ați îmbătat cu 
apă chioară. Ei 
cutare sector o 
bună decît noi. Ei au ajuns

Umanitatea spitalului și 
medicului sînt no

țiuni indisolubil legate — 
una nu poate exista fără cea
laltă. Aici comitem conștient 
un pleonasm — necesar și o- 
bligatoriu pentru orice me
dic. în ce constă pleonas
mul ? Tocmai calitatea de 
medic — titlul dobîndit în 
genere cu pasiune și efort 
de continuă autodepășire — 
conține ceea ce numim noi o 
profundă înțelegere a umani
tarismului, bogat izvor sti
mulator în activitatea și com
portamentul unui medic. 
Chiar și atunci cînd se află 
în concediu, medicul nu 
poate fi deconectat total de 
orice fel de obligații profe
sionale. în spital, pe stradă, 
oriunde ș-ar afla, medicul 
rămîne un angajat. Este da
tor să acorde sprijin la ne
voie. Cînd nu se întîmplă 
așa, este grav, avem de-a- 
face cu o atitudine nedemnă 
de un medic.

Des se amintește că re
zultatele activității pe tă- 
rîmul apărării sănătății sînt 
determinate, în primul rînd, 
de baza tehnico-materială 
pusă la dispoziție. Este ade
vărat. Cu toate acestea, nici 
un fel de instrument, apa
ratură, dotație ultramoder
nă nu valorează prea mult 
dacă lipsește dăruirea totală 
a omului-medic.

îmi practic meseria de a-

proape 20 de ani. în a- 
cești ani am întîlnit și 
cunoscut colegi cu remarca
bile calități profesionale. Mi 
se vorbea uneori despre ei 
la superlativ. în dispensare 
sau spitale, în orașe sau pe 
ulițele satelor, în timpul 
programului sau în afara lui, 
acești oameni știau și reu
șeau să-și exercite cu înaltă 
conștiinciozitate profesiunea 
de medic. Umanitarismul lor 
se concretiza zilnic în fapte 
•— unele mai simple, altele 
mai complexe și care, însu
mate, conturau profilul mo
ral al acestor oameni. Apre
ciez, în acest sens, medicii 
care lucrează la spitalul de 
copii din Răcari, regiunea 
București. In numai 3 ani 
de la înființare, mortalitatea 
infantilă din raion a scă
zut sub media existentă în 
regiune. Dacă și la celelalte 
secții de pediatrie, la spita
lele din Alexandria, Călărași, 
Giurgiu, Slobozia, Videle și 
Schela spiritul de răspunde
re ar fi pe măsura celui ma
nifestat aici, s-ar obține pe 
regiune rezultate și mai 
bune în ocrotirea sănătății 
copilului.

Dar se mai găsesc încă 
și azi medici care prin ati
tudinea lor — indiferentă, 
pur funcționărească — nu-și 
onorează meseria. Medicul 
Nicolae Popescu din comuna 
Singureni, aducîndu-i-se la 
dispensar, în stare gravă, un 
copil nu a făcut tot ceea 
ce era posibil, tot ceea ce în
datoririle profesiei de medic 
cereau, din care cauză, co
pilul n-a mai putut fi salvat. 
Indolența lui a mers și mai 
departe : a contestat pînă și 
sancțiunea dată de Sfa
tul popular al raionu
lui Giurgiu. (Și nu era la 
prima sancțiune). Este, 
de asemenea, reprobabilă 
fapta comisă de medicul Pa- 
nait Popa și asistenta Tatia
na Drăghici din circa sanita-

ră Găiseni, raionul Titu. 
Nevaccinînd o gravidă (în 
evidența oficială au înre
gistrat-o totuși ca fiind vacci
nată contra tetanosului) cînd 
femeia a născut, cu aceeași 
condamnabilă nepăsare nu 
s-au îngrijit să ia măsurile 
de profilaxie impuse, fapt 
ce a avut urmări grave.

Stefan Sallo este specia
list pediatru la spitalul din 
Videle. într-o zi i-a fost adus 
la spital un copil. Un caz de 
tetanos.
pilul la spital fără a primi 
ajutorul medical, deși trata
mentul trebuia început ime
diat. A venit apoi „Salvarea", 
l-a luat pe copil și l-a dus 
în aită parte... Cum să cali
ficăm fapta acestui om, că
ruia i s-a încredințat misiu
nea atît de nobilă și de răs
pundere de a se îngriji și 
apăra sănătatea copiilor ?

Aceste cîteva exemple do
vedesc că mai sînt oameni 
care, prin actele lor, pătea
ză nobila profesie de medic. 
Ei nu numai că se abat de 
la îndatoririle elementare pe 
care le implică profesiunea 
aleasă, dar calcă în picioare 
înseși obligațiile stricte 
impuse de legile nescrise 
ale moralei noastre. Prin ati
tudinea lor lipsită de răspun
dere își creează o proastă re
putație, seamănă neîncredere 
în rîndul oamenilor.

Așa cum spuneam la în
ceput umanitatea medicului 
imprimă acest calificativ și 
unității în care își desfă
șoară activitatea. De aceea, 
consider că cei care se abat 
de la îndatoririle profesiunii 
noastre trebuie să fie supuși 
oprobriului public ; atitudi
nea lor să fie discutată și 
dezaprobată în primul rînd 
de tovarășii de muncă, de 
medici care tr ebuie să f a- 
pere cu cea mai mare fer
mitate prestigiul profesiei. 
Este nevoie ca și conduce
rile unităților sanitare în 
care se ivesc asemenea ca
zuri să dovedească mai 
multă exigență, fermitate în 
apărarea rendmelui spita
lului sau policlinicii respec
tive, să se ocupe în mod 
responsabil, îndeaproape de 
educarea acelora care nu au 
înțeles încă să-și consacre 
întreaga capacitate de mun
că și spiritul lor de omenie

atinge
<1...

sublimul
In articolul publicat 

„Scînteia" se evidenția, . 
bună dreptate, contribuția și 
rolul deosebit al personalu
lui medico-sanitar și al spi
talelor la apărarea sănătății 
oamenilor muncii, subliniin- 
du-se mai ales acele trăsă
turi morale care trebuie să 
călăuzească și să caracteri
zeze pe oamenii din acest 
sector.

Responsabilitatea medicu
lui este, după părerea mea, 
covîrșitor de mare I A-i re
da omului — în atîtea ca-

A Ceapa deshidratată care se găsește de vîn- 
.g?are în magazinele de legume și fructe are 

aceleațși calități la gătit ca și ceapa proaspătă. 
Folosirea de către gospodine a cepei deshidra
tate prezintă numeroase avantaje : economie 
de spațiu la depozitare, economie de timp la 
gătit; nu necesită eforturi la preparare, ceapa 
fiind curățată șj tăiată. Deosebit de important 
este și faptul; că ceapa deshidratată poate fi 
păstrată în bunei condiții timp îndelungat. Pre
țul este convenabil, 100 gr de ceapă deshidra
tată, ^ambalată în pungă de polietilenă, costă 
3,25 lei și reprezintă echivalentul a 1 200 gr 
de ceapă proaspătă.

„Mai întîlnești la unele mame con
cepția : să o lăsăm să se distreze 
atîta vreme cît e cu noi. Pe urmă 
o să înceapă .grijile meseriei, o să 
ajungă „roabă la bărbat" și... s-a 
terminat cu distracția, cu voia bună 
— atitudine ce izvorăște dintr-o con
cepție veche și eronată asupra rela
țiilor de familie", observa Dana Io- 
nescu, mama unei adolescente din 
cartierul Balta Albă.

Pe vremuri fata era pregătită pen
tru viața de mamă cu exclusivitate. 
Cinstea, hărnicia, fidelitatea, devota
mentul dovedit față de familie, înde
plinirea exemplară a îndatoririlor de 
mamă și soție se datorau în mare 
parte educației primite de fată în 
propria familie mai dinainte, cel mai 
adesea, conform unei tradiții etice 
declarate cu mîndrie a „familiei", a 
„neamului" respectiv. (De altfel, este 
și cunoscută, în acest sens, mentali
tatea populară : uită-te la mamă ca 
să vezi cum e fiica).

Astăzi, adolescenta pleacă de obi
cei, imediat după terminarea „școlii, 
la școli superioare, în producție, de
parte de familie, într-un alt mediu, 
între momentul despărțirii de familia 
părintească și cel al închegării unei 
noi familii, poate trece o vreme în
delungată. Fata este pusă .— și nu 
o dată — în situația de a alege sin
gură. de a decide ea într-o anumită 
situație. Mama trebuie să fie cea' 
dintîi care să educe la fată puterea 
de a face față, de a rezolva nu
meroase momente critice care apar 
în viață și în profesie.

Răspunderile mamei în perioada 
preadolescentei și adolescentei. sînt 
acum și mai mari — consideră tov. 
.Aurelia Turcii, cercetător la Institu- 
. tul de Psihologie al Acaderriiei. în 
„momentul în care fiica a părăsit pra- 
£gul casei părinților, chiar dacă a- 

ceștia continuă să aibă o anumită 
Sinfluență, mama trebuie să fie si
ngură că a făcut totul pentru a trans

mite fiicei sale principiile celei mai 
înalte conduite, că a transformat a- 

•J ceste principii în convingeri atît de 
ferme, încît ele vor acționa ca un 

(al doilea instinct, vor „controla" toa
te manifestările ulterioare ale fetei 

; făcînd ca orice act, orice gest și 
1 hotărîre a ei să fie plină de respon- 
; sabilitate.

Una dintre cele mai importante 
surse de echilibru al adolescentei, o 
premisă dintre cele mai sigure ale- 
gerii unui drum bun în viață, a ar- 

ț; moniei căsniciei ei viitoare este con
servarea purității ei sufletești.

( „Considerînd ca o prejudecată și 
«nu ca pe o concepție dintre cele mai 
î raționale, lăsînd pe un plan minor 

acest principiu fundamental în edu
cația adolescentei, unele mame au 
contribuit fără voia lor la ruinarea 
vieții de familie a fetelor lor. Viața 
de familie a acestora (și am un ase
menea exemplu în familia vecină), 
dacă nu s-a destrămat rapid, este 
roasă, minată mereu de neîncrede
rea, de suspiciunea, de gelozia, în- 
trucîtva întemeiată a soțului" — 
spunea pedagoga Ileana Marinescu.

„Nimic nu poate compensa absen
ta căldurii și afecțiunii materne ofe
rite generos și înțelept la momentul 
oportun — ne spune Maria Alice 
Dumitrescu, asistentă socială șefă, 

Policlinica Colțea. O tînără 
strada Dinicu Golescu,

Exemplul mamei
în domeniul comportării morale a 

fetei, exemplul mamei este de fa.pt 
o cheie. Putem face procesul moral 
al unei fete de 12 ani (Florica C.) 
care dă dovadă de tulburări de com
portament, cînd aflăm că mama (că
reia acum după divorț nu i-a fost 
încredințată fiica din motive de imo
ralitate), dispărea mai înainte de-a- 
casă cu săptămînile, și casa (tatăl și 
doi frați) rămîneau pe mîinile fetei. 
Cine avea oare grijă atunci de evo
luția ei sufletească, de depășirea mo
mentelor critice prin care trece chiar 
și cel mai echilibrat și mai normal 
copil ? „Ce poți spune. însă, cînd în
tîlnești mame care, negînd trecerea 
anilor, uitîndu-și datoriile, au com
portări cu consecințe nefaste asupra 
conștiinței și moralității fiicei ? —
ne relata '• cu tristețe economista 
S. Dumitrescu.

Desigur este vorba de cîteva situ., 
ții rare și nereprezentative, dar 
foarte grave. Căci, dacă pentru ce
lelalte. pentru majoritatea tinerelor 
fete, amintirea și figura mamei se 
înscrie printre tradițiile familiale Iu? 
minoase și care îndeamnă în conti
nuare la o înaltă atitudine etică pen
tru o asemenea fată, familia, mama, 
constituie Un exemplu pe care tre
buie să îl nege, sau de care trebuie 
să se delimiteze/ pentru ca după a- 
ceea să-și construiască singură, (a- 
dică fără ajutorul matern elemen
tar), un alt model. „Mă gîndesc — 
continuă interlocutoarea noastră — 
că ar exista o mulțime de soluții în 
ceea ce-i privește pe asemenea pă
rinți, cele mai multe ținînd de efor
tul lor personal de a-și repune ei în
șiși în disenție sistemul propriu de 
valori și normele de comportare.

Mai ales în cadrul unei societăți 
ca a noastră, în care fetelor le sînt 
deschise porțile oricărei activități, 
mama trebuie ajutată să joace un<.tpl 
mai mare în dezvoltarea, în educa
rea morală și pregătirea temeinică 
pentru viață a fetelor. în dezvoltarea 
și afirmarea aptitudinilor lor.

râ nevasta. Pe cei dați drept 
exemplu îi consideră protejați 
și îi disprețuiește sau îi urăște. 
Consideră periculoase în sine 
toate ideile noi și le com
bate, iar dacă nu poate, le 
modifică. Adesea, cu abilita
te, metodic, pînă cînd le des
figurează. Desigur un aseme
nea om, care nu poate iden
tifica noul, elementul supe
rior, și lî se opune, crede 
uneori că face bine. Dar el 
este în mod obiectiv o pie
dică și dacă se găsește pe o 
arteră principală a progresu
lui, trebuie înlăturat din drum. 
Cu toate că el nu va înțelege 
de ce, și va fi profund și du
reros contrariat. Dar trebuie 
îndepărtat pentru ca să poată 
respira și înflori inteligența și 
spiritul înaintat.

Al doilea personaj repre
zintă frîna. El poate să iden
tifice ceea ce e mai bun de
cît el, dar e prea slab, prea 
laș sau prea leneș pentru a-l 
urma. Și de aceea îl urăște. 
Tot ceea ce fac alții mai bine 
decît el, îl îmbolnăvește. Vrea 
fie să împiedice să se facă 
ceva mai bine decît poate 
face el, fie, dacă nu reu
șește, să-i nege lucrului sau 
omului mai bun valoarea, să-l 
eclipseze, să-l denigreze. 
Uneori, prin mijloace antiso
ciale, dintre cele mai repro
babile. Este periculos ca co
leg ; nefiind lipsit de calități, 
de inteligență, poate.fi ipo
crit și intrigant. Calitățile per
sonale reale sînt adesea, da
torită defectelor, pervertite. 
Ele sînt puse în valoare de 
viciu și nu de virtute. Dar e 
și mai nociv dacă deține o 
anumită autoritate. Ceea ce 
n'i e în stare să realizeze, 
ceea ce nu poate asigura să 
se realizeze, declară că nu e 
posibil. Și atunci își folosește 
mintea, inteligența pentru a 
găsi justificări și argumente 
care să-i permită să stea pe 
loc. Inventează ceva pentru 
a-și asigura dreptul și posibi
litatea de a nu inventa nimic. 
Se ascunde sub hîrtii, sub a- 
probări, sub răspunderea al
tora. Dacă găsește noului cel 
mai mic viciu de formă, îl 
amplifică și îl denunță cu

zgomot. Omul acesta pune 
bețe-n roate progresului 
în mod conștient.

Am asistat la o demon
strație extrem de interesantă 
a unor studenti străini de la 
arta dramatică, în cadrul unei 
întîlniri internaționale desfă
șurate în țara noastră. Exerci
țiul invedera o știinjă didac
tică foarte avansată care face 
din actor un psiholog fin, ca
pabil să intuiască toate mean
drele sufletești ale personaju
lui și să construiască savant, 
cu aerul că improvizează. 
Mi-am exprimat entuziasmul

sește că noul i s-a . părut atît 
de neverosimil, încît nu a cre
zut căi în . afară de ,utilitatea 
lui, propagandistică, are vreo 
valoare practică.

Asemenea oameni se cer 
treziți la realitate. Puși 
sub duș rece și forțați cu 
toată intransigența 
cunoască ceea ce e 
decît pot face ei, 
să acționeze pentru 

. apelași randament. Ei sînt re
cuperabili. Dacă sînt identi
ficați ca atare, dacă sînt fă- 
cuți de rușine și ambiționați.

Dar mai e el, sarea pămîn-

realizează și, măi ales, nu se 
generalizează numai cu entu
ziasm. . Sînt -• -----
care se laudă, 
cură, care spun 
și care apoi clachează. Pro
gresului îi sînt indispensabile 
luciditatea, spiritul realist, 
metodica, perseverența. Nu 
este de ajuns Să dorești 
să faci ceva mai bun decît 
alții. Pentru a putea trebuie 
să le găsești acestora secre
tul, să te ridici la pregătirea 
și îndemînarea lor, Să faci 
eforturile pe care le-au 
făcut ei. Aceasta e valabil

superior față de 
conducătorii celei din urmă 
au știut lucrul acesta de la 
început, dar au tăcut, au răb
dat și au menținut decalajul. 
Au continuat să lucreze prost, 
în timp ce ceilalți lucrau me
reu mai bine.

■ ■ Cineva .poate să spună : 
„ce atîta teorie ? Cîtă con
tingență are cu viața această 
speculație despre nou și des
pre superior?" Ei bine, une
ori dimensiunile materiale ale 
acestei „speculații" se măsoa
ră în milioane de lei. Nerecep- 
tivitatea pentru ceea ce este 
nou, lipsa de vizibilitate sau 
de energie în competiția pro
gresului, se soldează cu găuri 
adînci în avuția națională, cu 
pierderi planificate, cu măr
furi nevandabile, cu materie 
primă aruncată la gunoi. Sau 
cu comerț deficitar, cu ali
mentație publică indigestă, cu 
administrație birocratică și 
costisitoare. Acesta poate fi 
prețul imobilității în dialec
tica progresului. De aceea 
avem mari „datorii" de plătit 
celor cărora progresul li 
pare incomod.

A face totul la nivelul 
mai înalt, a face tot atît
bine ca cei mai buni pe plan 
mondial, e acum un ideal 
național al poporului român. 
E un deziderat fundamental 
al partidului nostru, al orîn- 
duirii socialiste. Compararea 
numai cu noi înșine, închista
rea, — ng. arată partidul 
— înseamnă autocondam- 
nare, înseamnă autoexcludere 
conștientă din șuvoiul impe
tuos al progresului universal. 
Ce ai putea spune despre 
un om care ținînd în 
mînă un produs similar cu 
cel fabricat de el, dar mai 
bun, spune cu o totală in
conștiență : bine, dar acesta 
e produs de capitaliști I $i 
se uită la el cu scîrbă și de
zaprobare. El ar vrea să spună 
că obiectul respectiv este 
realizat într-o societate ale 
cărei relații de producție se 
bazează pe exploatare. Dar 
lucrul acela e produs nu de 
capitaliști, ci de muncitori. Și 
el demonstrează în ultimă in
stanță ce pot face muncitorii, 
nu numai în capitalism, ci 
pretutindeni. (Să nu uităm

fa|ă de un profesor de-al 
nostru prezent la demonstra
ție. El avea o morgă de su
perioritate copleșitoare și în 
cele cîteva cuvinte cu care a 
expediat chestiunea a vrut să 
pună toată reținerea sa doctă 
fată de exaltarea unui profan. 
In felul acesta evenimentul a 
fost redus la proporții mi
nore, iar el a continuat să 
ignore în școala dramatică 
românească o excepțională 
experiență |a care fusese mar
tor și la înălțimea căreia nu 
se simfea capabil să se ri
dice.

Alții, mai dibaci, recunosc 
în vorbe ceea ce e superior 
(constrînși, desigur). Dar pînă 
a doua zi metamorfozează 
elementul nou cu abilitate, re- 
ducîndu-l la dimensiunile ve
chiului. Amalgamează astfel 
fotul încît nu mai știi unde se 
termină vechiul și de unde în
cepe noul Dacă uneori este 
luat mai «țin scurt, mărturi-

iului nosiru (din fericire fof 
mai amplu multiplicai în so
cietatea românească socia
listă). El suferă pentru orice 
eșec al său și al altora. El 
se bucură sincer cînd undeva, 
ia noi, s-a făcut ceva mai 
bine decît a făcut el sau la 
el. încleștează dinții, învață 
și face pînă la urmă și el așa, 
sau chiar mai bine. Acesta e 
omul stăpîn pe sine. El se go
nește din urmă oricît ar fi de 
obosit, oricît i s-ar părea de 
dulce odihna. El simte ime
diat în gură cocleala ruginei 
și din clipa aceea nu mai 
poate înghiți nimic. Are 
ochiul ager și desprinde ime
diat pe o suprafață largă miș
carea înainte. Și consemnează 
aceasta în gura mare, pentru 
a nu-și lăsa nici o șansă de a 
face contract cu lenea, și 
pentru că are un admirabil 
spirit sportiv, e capabil să se 
extazieze pentru performanța

■O-S i • s . , t.

mai departe*. El consideră 
că e o îngîmfare prostească 
să spui mereu despre un ve
cin că e mai slab pentru ca 
astfel să te poți ridica în pro
priii tăi ochi, pentru ca ast
fel să nu sim|i nevoia de a 
face eforturi mai mari. El nu 
îi iartă pe cei ce se încîntă 
de fiecare gest pe care îl fac 
și care iși tămîiază fiecare 
lucrușor ce le-a ieșit din mină. 
Cu o privire necruțătoare 
identifică cifrele și faptele 
și scutură toate petalele 
de trandafir de pe lucruri, 
arătînd adevărul la di
mensiunile și valoarea sa. 
li compară pe tofi cu cei 
mai buni și-i dă de rușine pe 
lăudărdși, și-i ambifionează 
pe cei harnici, furnîndu-le foc 
în vine.

El este făclierul viitorului 
neamului nostru, al progre
sului nostru.

Desigur, progresul nu se

și în tehnică,' și în știință, și 
în administrație, și în orice 
sector social. Și este valabil 
nu numai pentru individ, ci 
pentru orice întreprindere sau 
instituție, pentru orice colec
tivitate, pentru orice națiune.

Ca și între indivizi, și în
tre colective sau țări, este po
sibil ca unele s-o ia înaintea 
celorlalte într-un domeniu și 
să rămînă față de celelalte în 
urmă, în altul. în epoca mo
dernă, acest proces se pe
trece vertiginos, fulgerător. 
Ce se întîmplă dacă unul nu 
află că altul face ceva mai 
bun ? Sau dacă închide 
ochii ? Cine pierde decît 
colectivitatea sau națiunea 
respectivă ? Rușine nu e 
de a recunoaște că faci mai 
prost ca altul, ci de a con
tinua să faci mai prost, chiar 
și după ce ai aflat aceasta. 
O întreprindere lucrează de 
mai mulți ani cu randament

că abia în orînduirea noastră 
muncitorul își poate desfășura 
întreaga putere de creație. 
Și că orînduirea noastră își va 
afirma superioritatea depășind 
productivitatea muncii sociale 
a tuturor orinduirilor prece
dente).

Una din marile calități ale 
regimului nostru este că știe 
să recunoască și recunoaște 
cu luciditate diferența ce a- 
pare în fiecare sector între 
ceea ce facem noi și alții. Ne 
comparăm cu țările cele mai 
avansate și lucrul acesta ne 
ambiționează în chip creator. 
Nu este vorba doar de o am
biție sentimentală. Aspirăm 
spre lucrurile cele mai înalte 
nu doar cu sufletul, ci și cu 
mintea, și cu brațele. Nu e ni
mic mai dăunător decît de
magogia progresului profe
rată de neputincioși. Ei vor
besc despre progres ca des
pre ceva măreț dar abstract, 
aproape inaccesibil, astral. 
Ei nu intuiesc progresul ca 
pe ceva concret, imediat, 
conținut în faptele noastre de 
fiecare zi. Se gîndesc că 
progresul va veni, nu că a 
venit și că trebuie reținut și 
înmulțit, și dezvoltat, și gene
ralizat.

Nu este un secret că am 
■moștenit altceva decît mulți 
alți contemporani 
din alte țări,

ai noștri 
că a'm pornit 

de la un nivel mai scăzut în 
■ marea noastră cavalcadă spre 

progres. Dar nu ne va folosi 
la nimic lamenfîndu-ne în 
continuare, spunîndu-ne nouă 
înșine mereu că avem
dreptul să fim mai în urmă. 
Voința întregii națiuni este 
de a ajunge din urmă pe cei 
cară';' datorită împrejurărilor 
istorice, sînt astăzi mai îna
inte. Dar această voință tre
buie să se materializeze în- 
tr-o privire atentă a fie
căruia din noi fâță de tot 
ceea ce e mai nou și rpai 
bun., dar și în iuțeala de a 
afla cum se face aceasta, în 
meticulozitatea de a realjza 
și în forța de a depăși.

Nu putem ignora nimic 
din ceea ce fac alții mai 
bine.

Nu putem suporta să 
facem nimic mai prost 
decît alții.

poate.fi
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PLANIFICAREA
instrument de ridicare

a rentabilității

stabili o structură rațională a planului 
de cultură, un sistem economic și efi
cient de fertilizare, consumurile cele 
mai economice de mijloace materiale 
și bănești pentru realizarea sarcinilor 
prevăzute în plan, precum și o folo
sire eficientă a sistemei de mașini. 
In acest fel, planul întocmit de lucră
torii din fermă va fi o expresie vie 
a inițiativei și spiritului gospodăresc 
al acestora în valorificarea tuturor re
zervelor de producție, devenind, într-a- 
devăr, o pîrghie în conducerea activi
tății de producție și economice a fer
mei. Pe de altă parte, restringerea con
ținutului

J

agriculturii de stat
arătat la recenta Ple- 
P.C.R., lipsurile și ne-

Așa cum s-a 
nară a C.C. al 
ajunsurile -ce s-au manifestat pe linie 
de conducere, planificare, finanțare și 
organizare a G.A.S. au făcut ca rezer
vele și posibilitățile de care dispun 
unitățile agricole de stat să rămînă 
încă nevalorificate, iar rezultatele obți
nute să nu fie pe măsura eforturilor 
materiale făcute și a condițiilor create.

Potrivit sistemului de planificare 
practicat pînă acum, .indicatorii de plan 
se stabileau de către Departamentul 
Gostat care îi repartiza apoi pe trustu
rile teritoriale, iar acestea la rîndul lor 
îi defalcau pe gospodării. In reparti
zarea indicatorilor de plan pe trusturi,, 
folosindu-se drept criteriu principal 
realizările medii din anii precedenți 
privind nivelul producției și al cheltu
ielilor, nu s-a ținut seama, în totali
tate, de diversitatea condițiilor de 
producție existente în teren și mai ales 
de noile rezerve ale unităților în con
dițiile creșterii dotației materiale, adîn- 
cirii procesului de concentrare și spe
cializare a producției.

Una dintre defecțiunile sistemului 
actual de planificare a producției gos
podăriilor agricole de stat se referă 
la repartizarea în unele cazuri fără 
discernămînt a diferitelor culturi sau 
specii de animale pe diferite trusturi 
sau unități. Fără să se țină seama de 
condițiile pedoclimatice specifice, în 
anii trecuți, în regiunea Brașov s-au re- 
oartizat gospodăriilor de stat să cultive 
sțiprafețe însemnate cu porumb boabe, 
cînd, de fapt, aceste unități pot și tre
buie să cultive în primul rînd cartofi — 
lucru firesc în această zonă cu tradiție 
și condiții de favorabilitate- naturală. 
Din această cauză s-a realizat o eficien
ță economică mult mai redusă la hec
tar.

De asemenea, în sistemul de plani
ficare practicat pînă acum au existai 
lipsuri serioase și în orientarea produc
ției zootehnice. Anul trecut gospodă
ria de stat Ivănești, regiunea Bucu
rești, a crescut peste 5 000 de ovine, 

toate că are o suprafață foarte mică- 
pășune. In aceste condiții, produc- 
medie de lînă pe oaie tunsă a fost 
2,3 kg, iar prețul de cost s-a ridicat 
139 lei pe kilogram. Deși este cu-

Victor PELIN 
director în Departamentul 

gospodăriilor agricole de stat

cu 
de 
ția 
de 
la 
noscut că ovinele sînt o specie renta
bila, din cauză că prin plan i s-au 
repartizat sarcini de creștere a acestei 
sj&feii, gospodăria a pierdut la produc
ția de lină peste un milion de lei. In 
ultimul timp au fost luate unele măsuri 
de către departament și trusturi pentru 
lichidarea anomaliilor semnalate. Se 
impune ca, în continuare, să se acorde 
cea mai mare grijă pentru înlăturarea 
lor peste tot, precum și pentru pre
venirea apariției unor astfel de feno
mene negative.

Urmărind să se încadreze în indica
torii medii primiți de la departament, 
lucrătorii de la trusturi procedau une
ori mecanic în repartizarea sarcinilor 
de plan pe unități, ajungînd în unele 
cazuri fie la exagerări, fi- L 
evaluarea potențialului .real de 
ducție și a productivității muncii 
unități, diminuîndu-se î

fie la sub- 
pro- 
din 

în acest , mod 
caracterul mobilizator al planului. Și în 
acest an există exemple de acest fel. 
Gospodăriile de stat Scărișoreanu, Ne
grești, Cobadin și altele din regiunea 
Dobrogea au in plan, să realizeze pro
ducții de porumb mai mici' cu 300—400 
kg la ha față de media pe ultimii 5 
ani. La gospodăriile de stat Nazarcea, 
Ostrov și alte unități viticole producțiile

Pe șantierul Institutului Politehnic 
clin Capitală

Foto : M. Cioc

medii de struguri planificate pe anul 
1967 sînt sub media realizărilor din ul
timii ani.

In asemenea cazuri, sarcinile stabi
lite nu reflectă în mod corespunzător 
posibilitățile existente în fiecare uni
tate, nu constituie uri criteriu just de 
apreciere a efortului propriu al lucră
torilor în realizarea planului. Un ase
menea plan, la elaborarea căruia rolul 
cadrelor tehnice și economice din gos
podărie este redus, nu poate fi consi
derat un instrument eficace de condu
cere a activității de producție și eco
nomice a unității respective.

De asemenea, 
plicare a conținutului planului, 
completarea a o serie de indicatori de 
detaliu. Așa-numitul caiet de plan cu
prinde circa 70 de fișe de calculații a- I 
nalitice pentru completarea cărora se 
execută calcule greoaie, complicate, ce 
antrenează un personal tehnic și eco- I 
nomic numeros. Multe dintre calculații 
nu prezintă un interes direct în ur
mărirea executării planului, iar unele I 
dintre ele, interpretate rigid de orga
nele exterioare, provoacă greutăți în 
relațiile de finanțare. și creditare, pre- I 
cum și în aprecierea rezultatelor obți
nute în raport cu prevederile de plan.

In condițiile organizării de unități I 
specializate, în care activitatea este li
mitată la un singur sector de produc
ție ca de pildă complexele industriale I 
de creștere și îngrășare a porcilor, 
combinatele avicole, marile îngrășăto- 1 
rii de taurine etc., actuala formularis- ! 
tică de plan s-a dovedit necorespun
zătoare. In cazul acestor unități se 
completează în întregime numai fișele 
de calculații specifice ramurii de pro
ducție Organizate în unitate, restul 
fiind utilizate parțial sau deloc. Pe de 
altă parte, unele aspecte proprii ale 
tehnologiei de producție din aceste uni
tăți nu sînt evidențiate în totalitate 
prin fișele de calculații de plan și de 
urmărire a rezultatelor.

Sistemul de planificare practicat în 
unitățile agricole de stat vădește prea 
puțină elasticitate în raport cu situa
țiile ce intervin pe parcursul desfășu
rării procesului de producție agricolă, 
iar în unele cazuri favorizează apariția 
unor situații cu totul anormale. Anali
zele efectuate asupra modului cum 
s-au întocmit planurile de producție 
și financiare pe acest an în unele gos
podării de stat confirmă aceste apre
cieri. In loc să caute căi de reducere a 
prețului de cost prin mărirea producției 
la ha și alte mijloace, G.A.S. Șercaia, 
regiunea Brașov,' pentru a se încadra în 
baremul de cheltuieli, a redus cantita
tea de cartofi de sămînță pe acest an 
cu 300 kg la ha. Este adevărat că re
ducerea s-a operat pe hîrtie, dar este 
clar că o astfel de prevedere nu tre
buie aplicată deoarece ăr duce la di
minuarea producției. Din aceleași mo
tive s-au redus artificial, prin plan, ele
mente de cheltuieli de producție la 
G.A.S. Feldioara din aceeași regiune. 
Aici valoarea îngrășămintelor chimice 
s-a redus dintr-un condei cu 41 mii lei 
la trifoi, cu 70 mii lei la sfeclă, cu 165 
mii lei la pajiști, iar valoarea cartofilor 
de sămînță s-a diminuat cu 528 mii lei.

Numărul mare de indicatori de plan 
economici și financiari urmăriți în 
execuție reclamă un sistem de eviden
ță economică complicat, care, în ma
joritatea cazurilor, nu este operativ. 
Este suficient să arătăm că, lunar, o 
gospodărie agricolă de stat are obli
gația să înainteze organelor de statis
tică nu mai pu|in de 15—35 dări de 
seamă.

Toate aceste deficiențe ale sistemu
lui de planificare și evidență au deter
minat existența- unui aparat funefionă- « 
resc numeros care . își desfășoară majo- | 
ritatea activității în birou, de cele mai a 
multe ori fără o contribuție directă la ra 
rezolvarea ■ problemelor curente ale pro- li 
ducției. Completare;; numeroaselor si- fi 
tuații statistice și fehnico-operafive, în- - 
tocmirea multiplelor calculații și docu- g 
menfații cerute de trusturi, departament fi 
și alte organe, antrenează o mare parte „ 
din timp și pe specialiști, care, în .mod | 
sistematic, sînt sustrași de la sarcinile de g 
producție. g

Măsurile cuprinse în Hotărîrea adop- H 
tată de recenta Plenară a C.C. al g 
P.C.R. cu privire la îmbunătățirea con- _ 
ducerii, planificării, finanțării și orga- | 
nizării gospodăriilor agricole de stat | 
au o însemnătate deosebită. Aplicarea „ 
măsurilor stabilite creează condițiile | 
perfecționării formelor și metodelor de g 
planificare în unitățile agricole de stat. „ 
In acest sens, Hotărîrea adoptată de re- | 
centa Plenară prevede că elaborarea | 
planului de producție și economic-finan- _ 
ciar se va face de către fiecare unitate I 
agricolă de stat în parte, corespunzător | 
condițiilor și posibilităților concrete de _ 
care dispune, rezultatelor obținute. Pla- s 
nul va cuprinde un număr redus de in- S 
dicatori stabiliți de Consiliul Superior al r 
Agriculturii în lumina necesităților eco- S 
nomiei naționale. a

s-a ajuns la o com- 
prin. I

I

I

Conform acestor prevederi, ferma a- 
gricolă își va desfășura activitatea pe 
baza unui plan de venituri și cheltuieli, 
care va cuprinde ca indicatori princi
pali planul de cultură, efectivele de 
animale, producția și livrările, volumul 
total al cheltuielilor, al veniturilor to
tale și venitul net ce urmează a se 
obține.

In scopul ușurării întocmirii lucrări
lor de planificare se va elabora o for- 
mularistică specifică diferitelor profila 
de producție ale fermelor. La nivel de

întreprindere, planul de venituri 
cheltuieli va cuprinde un număr 
strîns de indicatori sintetici, prin care 
se va evidenția activitatea de produc
ție economică și, financiară a fermelor. 
De mare Însemnătate este faptul că, 
prin noul sistem de planificare, ferme
le își vor întocmi propriile lor planuri 
de venituri și cheltuieli, din însumarea 
cărora va rezulta planul de venituri și 
cheltuieli al întreprinderii.

Avantajele ce decurg din sistemul 
îmbunătățit de planificare sînt multi
ple. Faptul că planul va fi elaborat de 
înșiși lucrătorii care activează nemijlo
cit în producție conferă acestuia un 
caracter real, avînd în. vedere 
care stabilesc indicatorii vor 
în deplină cunoștință de cauză,

Numai la nivel de fermă

ra

că cei 
acționa

se pot

I

Este un fapt bine cunoscut că 
statul nostru cheltuiește însemnate 
fonduri financiar-valutare pentru 
procurarea din import a unor ma
șini și utilaje, materii prime și ma
teriale, piese de schimb, aparate de 
măsură și control. O cerință ele
mentară a spiritului gospodăresc1 
impune ca cei care solicită aceste 
fonduri să drămuiască cu maxi
mum de exigență fiecare leu-valută 
destinat importului, căutînd mai 
întîi să valorifice propriile resurse 
interne, să reducă consumurile spe
cifice, să identifice noi posibilități 
pentru realizarea în țară a unor 
înlocuitori, astfel îneît din alte țări 
să fie aduse numai materialele, 
mașinile și utilajele strict necesare 
producției șl obiectivelor aflate in 
construcție.

Din analizele recente, făcute de

comandarea acestor materiale 
import. Atribuția acesteia 
rezuma doar la însuma- 
unor cifre și transmiterea

opri 
din 
se 
rea 
lor către întreprinderile de comerț 
exterior ? Nu avea ea datoria 
să ceară un calcul fundamentat 
prin care să se justifice necesită
țile reale ale uzinei ? Aceleași în
trebări se cuvin, a fi adresate și 
Direcției generale utilaj petrolier 
și minier din cadrul Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini. 
Uzina „Unio“ Satu-Mare, pe care o 
coordonează amintitul for de re
sort, a solicitat ca în anul 1967 
să-i fie aduse din import 91 de 
demarori cu inerție, fără a ține 
seama că resursele provenite din 
comenzile anilor 1965 și 1966 asigu
rau integral necesarul pentru 
acest an.

i planului la cîțiva indicatori 
sintetici va înlătura rigiditatea de pînă 
acum a prevederilor de detaliu, va 
ușura și reduce volumul lucrărilor de 
planificare.

Autonomia deplină acordată șefului 
’de fermă în organizarea și conducerea 
procesului de producție va întări răs
punderea acestuia față de realizarea 
sarcinilor de producție și economice, 
permițînd folosirea cu chibzuială a tu
turor mijloacelor materiale și bănești, 
îmbunătățirile aduse pe linie de plani
ficare, finanțare, creditare și evidență 
vor permite degrevarea specialiștilor 
de lucrările de birou, creînd condiții 
pentru participarea directă la procesul 
de producție. întocmirea unor , planuri 
judicioase, simplificarea evidenței eco
nomice prin reducerea numărului Indi
catorilor, introducerea unor documente 
simple adaptate specificului activității 
fiecărei unități vor face ca planurile 
și evidențele respective să constituie 
în mîna conducătorului instrumente 
operative și eficiente de informare și 
urmărire periodică a îndeplinirii sarci
nilor.

înfăptuirea măsurilor stabilite de Ple
nară în domeniul îmbunătățirii condu
cerii, planificării, finanțării și organiză
rii gospodăriilor agricole de stat asi
gură o eficiență superioară a activită
ții lucrătorilor din G.A.S.

(Urmare din pag. I)

și-a găsit

Combinatul siderurgic Hunedoara : 
o nouă șarjă la furnalul de 1 000 m.c.

Foto ; Gh. Vlnțilă

materiale valorînd circa 70 000 lei 
valută. Cum poate să justifice o 
asemenea risipă — în ultimă in
stanță este vorba de risipă — con
ducerea acestei întreprinderi, cînd 
permanent partidul a stabilit sar
cini precise în domeniul economi
sirii și gospodăririi cit mai rațio
nale a materiilor prime și a mate
rialelor ? Cu atît mai mult, cu cît 
este vorba de materii prime și ma
teriale care angajează mijloace de 
plată externe.

Dacă examinăm aprofundat, ob
servăm că o asemenea practică 
are multiple consecințe negative. 
Pe de o parte sînt imobilizate fon
duri valutare, în dauna satisface
rii cerințelor stringente ale altor 
întreprinderi. Pe de altă parte, 
o dată ajunse în depozitul. între
prinderii, aceste materiale aprovi-

FA>A DE ACTUL

Nicolae HÂRȘU 
controlor revizor generol adjunct 

în Ministerul Finanțelor

nu

se 
Ia

organele de control și revizie ale 
Ministerului Finanțelor, se desprin
de preocuparea intensă a conduce
rilor multor întreprinderi și a Co
rurilor lor de resort pentru a gos
podări cît mai rațional aceste fon
duri. Cu discernămînt și înaltă 
răspundere au procedat, bunăoară, 
conducerile unor direcții .generale 
din Ministerul Industriei Chimice, 
de exemplu Direcția generală a in
dustriei îngrășămintelor chimice ’ și 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, care, prin colective de 
specialiști, au reanalizat cererile 
depuse de întreprinderile subordo
nate, identificînd cu acest prilej 
anumite mașini, utilaje, și ma
teriale la care ■ importul nu 
era cu nimic justificat. .Fondurile-• 
valutare economisite au fost diri
jate în alte sectoare. Din păcate, 
peste tot. se procedează așa.

Orice gospodar, înainte de a 
aproviziona, ia în considerare
stabilirea necesarului, printre alte 
elemente, stocurile existente. Cu 
atît mai mult, aceasta se impune 
atunci cînd este vorba de a aduce 
din import unele materii prime și 
materiale, pentru ase economisi re
sursele de valută. Or, numai bun 
gospodar nu poate fi calificată, din 
acest punct de vedere, conducerea 
uzinei „23 August" din Capitală, 
care cu o larghețe condamnabilă 
a solicitat, la import, peste nece
sar, circa 500 tone de florură de 
calciu, 80 tone de vopsea refracta
ră, 3 tone de inoculin, 90 axe car- 
dănice și alte materiale, în valoare 
de aproape 300 000 de lei valută, 
cjeși stocurile existente la începutul 
lui 1967 acopereau cerințele, atît 
pe anul în curs, cît și pentru con
tinuarea producției în anul viitor. 
Dacă conducerea uzinei nu a ma
nifestat chibzuință și spirit de răs
pundere în folosirea acestor fon
duri, o analiză atentă la nivelul Di
recției generale utilaj energetic, 
metalurgic și de construcții putea

Cazurile de față, ca și altele, 
scot în evidență necesitatea ca

■ legislația actuală, referitoare. la 
răspunderea materială a con
ducerilor de întreprinderi, să 
aibă o. bază cît mai largă și să se 
refere la toate sarcinile și îndato
ririle acestora în cheltuirea fondu
rilor, în general, și a celor valuta
re, în special. Conducerea în
treprinderii trebuie să poarte 
în primul rînd răspunderea 
pentru actele care angajea
ză importurile de materiale, ma
șini sau utilaje. Numai așa vom 
avea cu adevărat o răspundere 
reală pentru pagubele pricinuite 
din incompetență și neglijență.

O cale importantă pentru econo
misirea resurselor valutare . desti
nate importurilor o constituie și 
folosirea, la stabilirea necesarului 
de aprovizionat, -a normelor de 
consum riguros calculate. Unele 
întreprinderi, 
tă ’ 
din 
de 
stabilite pe baza unor 
specifice informative, i 
te, care ulterior pot deveni o sursă 
de risipă și de menținere a chel
tuielilor de producție la un nivel 
ridicat. Serviciul de aprovizionare 
și organele tehnice de la Uzina 
de piese auto-Colibași, bunăoară, 
la stabilirea necesarului de sîrmă 
crom-nichel, mătase cauciucată și 
alte materiale a luat în calcul con
sumuri specifice superioare celor 
reale. Pe baza acestor elemente, cu 
totul aproximative și ne.fundamen- 
tate științific, conducerea uzinei a 
solicitat aducerea din import, în 
plus, a unor cantități din aceste

cerință, 
import 

materii prime

nesocotind 
solicită 
a unor 

Și

aceas- 
aducerea 
cantități 

materiale 
■ consumuri 
neactualiza-

zionate nerațional se transformă 
în adevărate „izvoare" de do- 
bînzi penalizatoare, pe care tot 
statul le plătește. Socotesc că 
în acost caz dobînzile penalizatoa
re generate do Imobilizarea în 
stocuri supranormative a unor ma
terii prime și materiale aprovizio
nate din import, peste necesitățile 
reale, să fie plătite de către toți 
cel care și-au permis să nesoco
tească criteriile elementare de efi
ciență economică.

în repetate rînduri, partidul a 
indicat întreprinderilor și ministe
relor ca înainte de a solicita pro
duse din import să exploreze toate 
căile și posibilitățile de reali
zare lîn țară a unor materii prime, 
materiale sau mașini. Or, se mai 
întîlnesa încă, pe alocuri, situații 
cînd nu numai că asemenea posi
bilități nu sînt căutate, ci chiar 
mai mult, conducerile întreprinde
rilor recurg cu ușurință la impor
turi de materiale și utilaje, care se 
fabrică și în țară, fiind întrutotul 
egale din punct de vedere al per
formanțelor cu cele din alte țări. 
O asemenea mostră de nesocotire 
flagrantă a-intereselor economiei o- 
feră conducerea Uzinei de medica
mente București. Aceasta a adus din 
import un întrerupător Delle, va
lorînd peste 100 000 lei valută. A- 
cest întrerupător se fabrică și la 
Uzina „Electroputere" — Craiova. 
Conducerea acestei unități a moti
vat că uzina craioveană n-a 
acceptat livrarea întrerupătorului în . 
primul semestru din anul 
ci doar în cel de-al doilea. 1 
vu] s-a dovedit neîntemeiat, i 
cît chiar termenul de livrare 
lit la import a fost prevăzut 
tru... luna august. Sosirea în țară 
a avut loc în luna noiembrie 1966, 
iar montarea întrerupătorului res
pectiv nu s-a făcut nici pînă la în
ceputul acestui an. în mod limpe
de se vede că la uzina de medi
camente nu se examinează cu toa-

1966, 
Moti- 
întru- 
stabi- 

i pen-

tă atenția asemenea acte, atît de 
costisitoare pentru economie.

Lipsa controlului operativ curent 
din partea unor conducători- de în- | 
treprinderi asupra activității sala- 
riaților care răspund de aprovizio
narea cu materii prime, materiale 
și mașini din import este o cauză 
des întîlnită ce generează risipa de 
fonduri valutare. Deși pentru 1967 
avea nevoie doar de 2 200 bucăți 
relee și întrerupătoare de semna
lizare, serviciul de aprovizionare de 
la uzinele „Tractorul" Brașov a în
tocmit două fișe tehnice pentru im
portul acestui echipament? ’electric. 
O dată prin uzina coordonatoare a 
acestor importuri, ,-,Electr.oprecizia“ 
Săcele, și a doua oară,:r-r ca be
neficiar direct. Era o obljgație ele
mentară a conducerii uzinei „Trac
torul" de a renunța la cbnîânda fă
cută prin uzina coordofrâtoare în 
situația în care se dovedise opti
mă soluția aprovizionării directe. 
Or, ea nu a procedat în acest fel 
și nici conducerea Direcției gene
rale automobile, tractoare, rulmenți 
nu s-a sesizat de acest fapt.

Unele întreprinderi solicită ade
seori aducerea din import a ma
terialelor și pieselor de schimb cu 
ajutorul unor mijloace speciale de 
transport, bunăoară... avioane. în 
cazuri deosebite transportul cu 
mijloace speciale este pe deplin 
justificat: se evită pe această cale 
serioase consecințe economice. Dar, 
un asemenea procedeu nu are ni
mic comun cu practica unor uzine 
și fabrici care exercită presiuni 
asupra întreprinderilor de comerț 
exterior. Un caz de acest fel nl-1 
oferă conducerea Combinatului 
de celuloză șl hîrtie Suceava. 
A cerut de urgență, „par avion" 
cîteva bucăți de rezistențe. Ele 
au fost aduse la 10 ianuarie 
1967, dar se mal găseau în ma
gazie șl la... 31 ianuarie a.c. Atunci 
cînd se fac asemenea comenzi ur
gente, .conducerile întreprinderilor 
ar trebui să se gîndească că în 
afară de cheltuielile suplimentare, 
ocazionate de aducerea materiale
lor cu mijloace speciale, se iroseș
te și valută, știut fiind că pentru 
cantități mici, cu livrare imediată, 
prețurile sînt de regulă mai mari, 
Și în acest 
cheltuielile suplimentare ce s-au 

' efectuat cu
materiale să fie suportate de con
ducerea întreprinderii și de toți a- 
ceia care nu au prevăzut din vre
me aprovizionarea lor.

în fața unor asemenea neglijențe, 
în mod firesc se pune întrebarea: 
cum au acționat la timpul respec
tiv organele' însărcinate cu exerci
tarea controlului preventiv patri
monial din întreprinderile în cau
ză? Răspunsul nu poate fi 
acesta: ele nu și-au făcut 
plin datoria. La rîndul lor, 
ganele de control financiar 
îndeosebi cele din ministere, nu au 
verificat în mod sistematic și exi- 
gent felul în care întreprinderile 
respectă îndatoririle ce le revin pe 
linia utilizării fondurilor valutare. 
Conducerile celor două ministere, 
examinînd gravitatea abaterilor 
constatate de organele de control și 
revizie ale Ministerului Finanțelor, 
au luat măsuri cuvenite împotriva 
cadrelor de conducere și a salaria- 
ților din întreprinderi, direcții ge
nerale, care au tratat fără simț de 
răspundere angajarea fondurilor 
valutare destinate importurilor.

Cheltuirea în condiții de. înaltă 
economicitate a fondurilor valuta
re, problemă adînc analizată de 
conducerea partidului la recenta 
Consfătuire privind activitatea în 
domeniul comerțului exterior, se 
impune ca una dintre cele mai im
portante sarcini în fața oricărui 
conducător de întreprindere, indi
ferent de gradul unității pe care o 
administrează. Ministerele, în pri
mul rînd, au datoria să impună un 
sever regim de economii în ce 
privește folosirea fondurilor -fi
nanciar-valutare puse la dispoziție 
de către stat.

caz opinez ca toate

achiziționarea acestor

decît 
pe de
niei or- 
intern,

în consecință, în luna martie nu s-a 
produs nici o întrerupere.

Un colectiv de 13 specialiști s-au 
ocupat direct de secția rețele cord. 
Ei au efectuat determinări statistice 
asupra variațiilor principalilor para
metri, stabilind modalitatea de a-i 
menține în condiții. optime ; de ase
menea, au întocmit bilanțuri de ma
teriale, urmărind ridicarea gra
dului de utilizare a viscozei și 
a fibrelor artificiale. Serviciul pro
ducție ne-a furnizat ' Cîteva ci
fre concludente. Dacă în trimes
trul IV al anului trecut dintr-o tonă 
de viscoză s-a realizat, în medie, 79 
la sută fibre, în luna martie procentul 
a crescut la 90 la sută. A sporit și 
gradul de utilizare a fibrelor. La o 
producție maximă zilnică de 21 tone 
fibre cord se obțineau, în decembrie 
anul trecut, circa 12 tone rețele cord. 
Astăzi, la aceeași producție zilnică se 
realizează frecvent 20 tone. Pentru 
aceasta însă, ne informează inginerul 
șef coordonator al combinatului, a 
trebuit stabilită și aplicată o nouă 
schemă de organizare a fluxului teh
nologic. Bobinele cu fire, ieșite din 
filatură, prezentau lungimi ale firu
lui diferite. Pentru a nu provoca în
treruperea mașinilor de cablat, bobi
nele au început să fie riguros sortate 
și introduse în lucru. Indicii de uti
lizare a mașinilor au crescut. Durata 
de echipare a acestora s-a redus de 
la 150 minute la mai puțin de 70 mi
nute, apropiindu-se de timpul prevă
zut în proiect.

Colectivul de specialiști a constatat, 
la fața locului, defecțiuni repetate în 
funcționarea mașinilor și instalațiilor. 
S-a introdus un program strict de re
vizie și întreținere. Erau însă prea 
puțini mecanici și lăcătuși. La pro
punerea biroului comitetului regional 
de partid, 50 mecanici și lăcătuși din 
alte întreprinderi din ’ regiune au ve
nit în ajutor. Timp de mai multe zile 
s-a revizuit, conform programului sta
bilit, fiecare mașină și instalație în 
parte.

încă din luna februarie s-au făcut 
progrese vizibile și în asigurarea pie
selor de schimb. în combinat s-a or
ganizat o expoziție cu toate piesele de 
schimb necesare, la care au fost invi
tați reprezentanții mai multor, minis
tere. Au fost studiate împreună dese
nele matrițelor, s-au analizat posibili
tățile efective de realizare. Erau în 
general piese simple, din mase plasti
ce, sticlă și ceramică. Concluzia la 
care s-a ajuns este : doar 7 piese de 
schimb, din cele peste 200 cîte sînt 
necesare combinatului, nu pot fi asi
milate deocamdată în țară. In scurt 
timp, la diferite întreprinderi din țară 
s-au confecționat matrițe, s-au exe
cutat prototipurile, iar recent a înce
put producția de serie. In prezent, 
combinatul primește zilnic loturi mari 
de piese de schimb. Practic această 
problemă este acum rezolvată.

Simultan, pe baza unor studii apro
fundate, s-au luat măsuri pentru îm
bunătățirea asistenței tehnice pe 
schimburi. Din 94 ingineri, 80 lucrea
ză astăzi nemijlocit în producție. La 
preparația chimică a viscozei, la baia 
de filaj, s-au fixfit posturi de ingineri 
pe schimburi. Serviciile mecanic-șef și 
energetio-șef asigură asistență tehnică 
în toate schimburile. Maiștrii au fost, 
de asemenea, repartizați rațional pe 
posturi de lucru și schimburi. Din sec
toarele frig și aparate de măsură și 
control, 9 maiștri au fost repartizați 
să lucreze într-un sector cheie — în
treținerea mașinilor și instalațiilor. O 
atenție deosebită s-a acordat, în ulti
ma vreme, și ridicării nivelului de 
pregătire profesională a muncitorilor. 
Un număr de 150 operatori chimiști 
au urmat cursul de ridicare a califi
cării, iar acum sînt sprijiniți continuu 
de către maiștri și șefii de secție să-și 
însușească temeinic tehnologia de fa
bricație, modul de funcționare a ma
șinilor și instalațiilor.

„Astăzi — ne spune inginerul Con
stantin Obreja, director general al 
combinatului — datorită sprijinului e- 
ficicnt primit din partea organelor lo
cale de partid, a forurilor de resort 
din ministerul nostru și a altor organe 
centrale, considerăm că nu mai avem 
greutăți de netrecut. De la primul la 
ultimul om din combinat sînteha an
gajați în realizarea sarcinii importante 
trasate de partid — atingerea para
metrilor proiectați. Rezultatele obținute 
în luna martie arată că, încă în ncest 
an, vom face ca această investiție să-și 
dovedească pe deplin eficiența econo
mică".

La ora cînd transmiteam redacției 
aceste rînduri, directorul general al 
Combinatului de fibre artificiale din 
Brăila ne-a comunicat telefonic că în 
fiecare zi din prima decadă a lunii a- 
prilie planul de producție a fost rea
lizat și depășit. Depășirea este apre
ciată la 3—4 tone fibre artificiale -pe 
zi. Este un indiciu care demonstrează 
că producția și-a găsit aici cadența 
cuvenită. Rezultatele din luna martie 
și din prima decadă a acestei luni sînt 
deci îmbucurătoare. Urăm chimiștilor 
combinatului noi succese în munca lor 
entuziastă consacrată îndeplinirii cu 
cinste a planului pe cel de-al doilea 

I an din cincinal.
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a creatorului de
DOUA

însemnări despre

albumul

DMWW GHIAȚĂ
Literatura, nimeni nu 

mai contestă acest lucru, 
este o formă specifică de 
cunoaștere a realității, 
exprimarea unui univers 
interior sau exterior prin 
intermediul metaforei sau 
al imaginii artistice. Poe
tul descoperă un raport 
inedit între fenomene și 
comunică emoția sa în 
contact cu lumea, proza
torul observă categoriile 
morale și sociale și dă 
viață unei umanități re
prezentative, tipice. La fel 
procedează dramaturgul, 
interesat de conflicte. 
Toți pornesc de la un ni
vel de experiență, de la 
faptul trăit material sau 
măcar intelectual, în ca
zul cel mai fericit de la 
amîndouă dintr-odată, 
beneficiind nu mai puțin 
de acumulările de expe
riență ale vremii, de cul
tură. Experiența de viață 
nu se poate reduce la pe
ripețiile existenței fizice, 
ea înseamnă indiscutabil 
informare, dobîndirea ri
nei performanțe a spiritu
lui prin punerea și solu
ționarea unor probleme, 
prin exercitarea aptitudi
nilor.

Lipsa experienței de 
viață se constată în lite
ratură numaidecît. Poetul 
rămîne la senzație, ro
mancierul nu vede oame
nii, dramaturgul nu sur
prinde ciocnirile de forțe, 
dialogul său nu transcen- 
de goala conversație. O- 
biectul artei este univer
salul surprins în particu
lar, generalul intuit în in
dividual, nu amănuntul 
accidental, deseori fără 
semnificație. Autobiogra
fiile literare sînt, cum a- 
desea s-a dovedit, în 
mare parte inexacte, ima
ginare, fiindcă în litera
tură interesează numai 
realul semnificativ. Unii 
autori sînt surprinși de in
firmarea critică a poves
tirii unor întîmplări din 
cărțile lor : — Dar sînt 
fapte care s-au petrecut 
într-adevăr 1 susțin ei, 
ceea ce nu importă, din 
moment ce respectivele 
întîmplări nu spun din 
punct de vedere artistic 
nimic. Cele mai serbede, 
din cauza reproducerii 
fidele a realității, sînt 
așa-zisele romane cu 
cheie. Peniru cititorul care 
nu cunoaște personajele 

-■reale pastișate de autor, 
cartea n-are nici un ecou. 
Condiția existenței roma
nului este, uneori, ca ro
mancierul să-și trădeze 
modelele reale. Pentru 
a-și crea tipurile sale, 
Balzac a făcut sinteza u- 
nei multitudini de 
mene.

Comedia umană, 
genială sub toate 
turile, însumează

Prof. univ. dr. docent Al. PIRU

ța sa, monotonă, s-a con
sumat mai tîrziu între pe
reții unei camere căptușiți 
cu plută, unde primea vi
zite după miezul nopții. 
Experiența interioară pre
domină în creația sa. în 
căutarea timpului pierdut 
este o altă Călătorie în 
jurul camerei mele, ope
ră de creație obiectivă 
totuși, în care elementul 
autobiografic subiectiv 
din Jean Santeuil e trans
gresat. Ceea ce se degajă 
în primul rînd din creația 
acestor mari scriitori e 
puternica impresie de au
tenticitate, de profund a- 
devăr uman. Senzația de 
viață este copleșitoare și 
în opera lui William 
Faulkner. înrolat în avia
ția engleză, suferă în 
timpul primului război 
mondial un accident în

Franța. Primele romane 
sînt compuse în jurul vira
tei de 30 de ani, pe baza 
unor experiențe și obser
vații personale din război 
și din tribulațiile sale de 
artist silit să fie rînd pe 
rînd vînzător într-o libră
rie, curier poștal, desena
tor, agent comercial, fo
chist la o centrală elec
trică — ocupații modeste 
ce i-au prilejuit un con
tact intim cu medii și ca
tegorii sociale diverse 
din care avea să-și extra
gă imensul său material 
de viață. A doua versiu
ne a Sanctuarului (1931), 
frescă a mediilor sociale 
din Sud zugrăvite prin 
personaje ca Temple Dra
ke, exponentă feminină a 
tinerei generații vide și 
reci a atras atenția asu
pra scriitorului care, după

speci-

operă 
rapor- 
o ex

traordinară experiență de 
viață, un impresionant 
număr de destine, de e- 
xistențe individuale văzu
te sub specia eternului, 
ridicate adică la rangul 
de spețe, prin încorpora
rea absolutului. Vocația 
de scriitor i-a fost trezită 
de cursurile de literatură 
de la Sorbonne și de vas
te lecturi pînă la 
de 20 de ani.

Comedia umană 
cepe țnsă abia la 
ani, cu un roman 
istoric. Romancierul adop
tă stilul de viață al lumii 
pe care vrea s-o cunoas
că, nu evită greutățile în 
scopul documentării, sa- 
crificînd bani. Asaltat a- 
poi de creditori, lucrează 
ascuns cîte 16 ore pe zi 
fără întrerupere. Moartea 
îl surprinde la 51 de ani, 
respins de Academie (vo
taseră cu doi ani în urmă 
pentru el numai Lamar
tine și Hugo). Comedia 
umană, apărută în 17 vo
lume pînă în 1848, numără 
10 cicluri în aproximativ 
50 de tomuri. Experiența 
de viață a autorului, di
versificată în fiecare e- 
rou, e în întregime absor
bită în creație. Pentru a 
scrie, Balzac abia a avut 
timp să trăiască. A dat 
vieții o operă și operei o 
viață.

S-a spus și nu fără 
dreptate că romanul în 
căutarea timpului pierdut 
(în 15 volume) de Marcel 
Proust este o nouă Co
medie umană, 
doar sub aspect tehnic 
(narațiunea nu e crono
logic continuă ca la Bal
zac, ci retrospectivă, pe 
baza memoriei afective, 
involuntare). Este intere
sant că Proust a trăit 
exact cît și Balzac, adică 
tot numai 51 de ani. A de
butat tot la 20 de ani și 
înainte de opera 
a compus, între 
1904, un roman 
de pagini, Jean 
Viața i-a fost 
fără evenimente. Existen-

vîrsta

o în- 
30 de 
cvasi-

diferită

capitală 
1896— 

de 1 000 
Santeuil. 
aproape

unul dintre ei. Înte
meiată pe valori sufle
tești și cinste umană de 
o calitate rară, inspirată 
și sinceră, gravă dar 
fără ostentație, aspră și 
intimă, lirică dar sobră, 
strălucitoare însă cu 
moderație, luminoasă și 
stenică, arta lui expri
mă decis și subtil un a- 
devăr interior ireducti
bil și nu e lipsită de 
multiple corespondențe, 
în stil și înțelepciune, 
cu arta populară.

Sfera comparațiilor 
cu unii poeți' români, 
de care a fost apropiat 
pentru asimetriile hie
ratice, stîngăciile voite 
și stilizate, figurativul 
naiv al artei populare, 
s-ar putea extinde dacă 
observăm bucuria cu 
care pictează Ghiață 
roadele pămîntului — 
„Frumosul fruct pentru 
săraci", cum scrie M. R. 
Paraschivescu în Laudă 
tomatei. Atît în compo
zițiile cu tîrguri, în care 
țăranca pune întotdeau
na fructele pe prosoape 
albe, ca marama 
împodobește cu 
drie chipul, cît, 
ales, în naturile statice, 
el are acea intuiție se
cretă a perfecțiunii ar
monioase generate de 
natură, pe care o va fi 
avut și Geo Bogza cînd 
scria deunăzi poemul 
despre merele ionatane.

Dar Ghiață e toto
dată și pictorul peisa
jelor de iarnă, după 
cum e și pictorul flori
lor de cîmp sau de 
munte, nepretențioase 
și nepictate cu mai mult 
sentiment de la Lu- 
chian încoace.

închidem alhtmul 
Ghiață cu marile bucurii 
transmise de umanita
tea blinda, claritatea și 
noblețea sentimentul u. 
cu care 
chegat 
de a 
secret 
spune 
templăm 
Ghiață, densă de 
lucire coloristică. 
turii „Meridiane", 
ne-a oferit o carte de 
preț (deși selecția o- 
mite unele lucrări foar
te caracteristice), îi do
rim să depășească sta
diul editării de albume, 
trecînd la ediții de „o- 
pere complete" ale ar
tiștilor români, atît. de 
necesare azi pentru cu
noașterea și aprecierea 
lor mai deplină.

în regiunile de deal, ro
ditoare și bogate în pă
duri, ale Olteniei, sim
țind — cum spunea 
un alt neîntrecut ar
tist — că pămîntul e 
mai frumos ca marea, 
marea e imensă, pe 
cînd pămîntul e ine
puizabil — pentru un 
pictor cel puțin. Aci, 
la 
în 
că, 
horă îl farmecă pe Du
mitru Ghiață corespon
dența statornicită de 
veacuri între frumuse- 

: țea calmă a naturii și 
echilibrul, maiestuos și 
simplu, al tipurilor u- 
mane întîlnite. Și atunci 
piciorul, firesc și cu un 
spirit de sinteză insolit, 
dă formelor umane, 
încremenite și paș
nice, aspectul monu
mental, tăcut și puter
nic al muntelui. In zu
grăvirea țăranului ro
mân, Ghiață e neîntre
cut de veridic, depășind 
prin aceasta lecția îna
intașilor.

In prefața albumului 
. pe care Editura „Meri

diane" l-a dedicat ope
rei lui Ghiață, Ai ,E. 
Baconsky ohserbă că ță
ranii din pictura lui 
„sînt oameni ai înverșu
nării și luptelor încor
date și că superioritatea 
lor ține de o tărie lăun
trică pe care nici o vi
cisitudine n-a reușit s-o 
înstrăineze" ; Ghiață e

Puțini pictori români 
au izbutit să dea artei 
lor autenticitatea pe 
care o au pînzele lui 
Dumitru Ghiață. Și cu 
toate că între pictorii 
noștri, și nu numai ai 
noștri, Ghiață este fără 
îndoială unic, recepta
rea lui ca mare creator 
de pictură e, totuși, re
lativ tîrzie. A trebuit 
timp îndelungat pentru 
ca această artă, puter
nică și subtilă, vibrînd 
discret dar nespus dc a- 
parte și de profund, 
și avînd de spiis un 
cuvînt greu în defini
rea specificului nostru 
național, să-și lase în
țelese o parte din tai
nele ei.

Ca și alți mari ar
tiști, Dumitru Ghiață e 
un perpetuu îndrăgos
tit de realitate; fără 
să-l copleșească, nici
odată banalizată în 
ochii lui, natura rămîne 
mereu de descoperit și 
aceasta îl seduce pe 
pictor de fiecare' dată 
cînd se așează în fața 
șevaletului, fericit de 
puritatea• și consistența 
priveliștii pe care a ho- 
tărît s-o așeze în cadrul 
tabloului.

Chiar și în peisajele 
sale marine, iubind ma
teria. rezistentă, el s-a 
oprit mai mult asupra 
puterii masive a rocii 
decît asupra cerului și 

• apei. Dar nu în acest 
loc s-a regăsit plenar, ci

Lumină de august, inspi
rat din relațiile dintre ne
gri și albi, trăiește la o 
fermă din Oxford, comita
tul Lafayette, publicînd 
noi volume de poeme, 
nuvele și romane, de ex
poziție nudă, adesea bru
tală, a vieții materiale și 

■ spirituale, din perspecti
va unei conștiințe nehotă- 
rîtă (Absalom, Absalom ; 
Requiem pentru o călu
găriță ; Cătunul; Orașul; 
Conacul etc.).

Experiența de viață joa
că un rol esențial în ope
ra marilor noștri roman
cieri. In Ion, Liviu Rebrea- 
nu introduce viața sa și a 
familiei sale într-un sat 
din nordul Transilvaniei 
la începutul secolului XX. 
în Pădurea spînzurăților 
este relatată tragica în- 
tîmplare a fratelui său 
Emil din vremea primu
lui război mondial. Pen
tru Răscoala autorul a 
făcut studii istorice, recu
noașteri în teren, anchete 
printre țărani. A realizat 
epopeea după încercări 
succesive în decurs de 
mai mulți ani, prolectînd 
întîi o piesă de teatru, 
apoi niște nuvele și fixîn- 
du-se abia în ultima fază 
la roman. Ultima noapte 
de dragoste, întîia noapte 
de război de Camil Pe
trescu se bazează pe ex
periența directă a auto
rului din primul război 
mondial, iar Patul lui 
Procust este povestirea 
tribulațiilor literare, jur
nalistice și sentimentale 
ale unui intelectual în 
care autorul poate fi de 
asemenea recunoscut. 
Dar totul a fost absorbit 
în creație și astfel avem 
nu simple fragmente au
tobiografice, ci expunerea 
semnificativă, finalizată, 
a unor destine tipice, ca
racteristice.

Iată doar cîteva exem
ple semnificative din atî- 
tea altele înregistrate de 
istoria literaturii univer
sale, exemple, ce demon
strează cu pregnanță ro
lul deosebit de impor
tant, efectul, aș spune, co- 
vîrșitor pe care îl are în 
creația artistică experi
ența de viață a scriitoru
lui. Și aceasta deoarece, 
cunoașterea adîncă a 
vieții, contactul intim, per
manent cu cele mai di
verse aspecte ale ambi
anței sociale a epocii a 
fost dintotdeauna și este, 
fără îndoială, și pentru 
creatorul zilelor noastre o 
necesitate vitală în valo
rificarea resurselor și ap
titudinilor sale artistice, 
în înțelegerea și repre
zentarea realității vremii 
sale.

DE LA BUCUREȘTI LA

® Teatrul de opera și balet : COSI FAN TUTTE — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă : SÎNGE VIENEZ — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : VEDERE DE 
PE POD — 19,30, (sala Studio): DOMNII GLEMBAY — 19,30.
• Teatrul de Comedie : UN HAMLET DE PROVINCIE — 20.
« Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : TRISTAN ȘI ISOLDA (spectacol prezentat de Teatrul de stat 
P. Neamț) — 19,30, (sala din. str. AI. Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL MI
TICA BLAJINU — 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : AU FOST ODATĂ... 
ORFELINE — 19,30, (sala Studio) : SCAUNELE — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea"
— 20. ' ' '
• Teatrul Mic : INCIDENT LA VICHY — 19,30.
©Teatrul evreiesc de stat : VIOARA LUI STEMPENIU — 20.
® Studioul Institutului de artă teatrală
giale" : ROMULUS CEL MARE — 20.
» Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
VISTEI — 19,30, (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
e Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : AȘA SE ■ 
JOACĂ PE LA NOI — 20.
• Circul de stat : CAVALCADA CURAJULUI — 19,30.

VALE

și cinematografică „I. L. Cara-

Victoriei) : PĂCALĂ — 17.
(sala Savoy) : PARADA RE-

tv

de sat, 
țărăneas- 

la

margine 
curtea 
la tîrg sau

Radu VARIA

JUANA 
și ima-

ce-i
mt ri
mai

con- 
lui 

st-ră- 
Edi- 
care

EXCELSIOR
■ 9,45; 12; 14;

20,45.
DRAGOSTEI : GIULEȘTI 
noi) — 15,30; 18; 20,30.
STIL ITALIAN : VICTO-

(com- 
16,15; 

(completare Petrol) — 
COSMOS (completare 
15,30; 18; 20,30.

■

cinema

o

A apărut

„PRESA
UNOR STOCURI

nr. 2/1967

Din sumar:9;

lucrărilor înscrise.

puțin

re-

nece- 
stu-

la lucrările bele- 
excelează prin

făcut 
citito-

PATRIA 
9; 11,15;

judi- 
cerin-

pot da, fără 
mînă de aju- 
prin prospec- 

cititorilor

luna mai. De 
trebuie acor- 

mulfă atenție 
conținutului

I. TODOR 
economist principal, 
Serviciul difuzării 
cărții U.R.C.C.-Cluj

planurilor edito- 
de a asigura sta- 
unor tiraje 
la nivelul

NOASTRĂ

un 
um-

ATELIERUL 
ZIARISTULUI

D. Todericiu : Cum prezentăm 
intelectualul satului.

Vasile Oancea : „Lupta C.F.R.“ 
și opinia cititorilor.

S. Bonifaciu : Turismul — 
masiv cu poteci puțin 
blate.

M. Sevastos : Amintiri din 
dacția „Adevărului".

De asemenea, revista mai pu
blică rubricile : „Cum scriem", 
„Cuvintul cititorului", „Pe ur
mele materialelor publicate".

18,00 — Pentru cei mici : Ala-Bala.
18,25 — Pentru tineretul școlar ; Un vechi tezaur de cultură : Muzeul 

Bruckenthal din Sibiu.
19,00 — Telejurnalul de seară. Agenda economică.
19,27 — Buletinul meteorologic.
19.30 — Recital poetic.
19.40 4- Cronica discului de Petre Codreanu.
20,00 — Telecronica economică : Arhitectura — frumusețe și eficiență.
20.30 — Clubul tinereții.
21,00 — Filmul artistic „Coplan își asumă riscul" — producție a stu

diourilor franceze.
22.40 — Panoramic.
22,55 — Telejurnalul de noapte.9 RĂZBOI ȘI PACE — film-'pentru ecran pa

noramic (seria a Il-a) : 
Petrol — cinemascop) — 
18,45; 21,15.
© ROBII: Sala Palatului
— orele 17 și seria 1 912
BLICA
PITOL — 9; 11,15; 13,30;
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 
completarea Legenda ciocîrliei).
o RIO CONCHOS
REȘTI — 8,45; 11;
FĂRUL — 9; 11,15;
— 8,45; 11,15; 13,45:
11; 13,30; 16; 18,30;
Pallady).
® CABOTINUL —

17,45;. 20,45

(completare
13,45; 16,15;

bilete 1933(seria de
— orele 20) REPU-

9; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15, CA- 
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MO-
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 (la toate

— cinemascop : BUCU- 
3,30; 16; 18,30; 21, LUCEA- 
13,30; 16; 18,30; 21, TOMIS 
20,45, MELODIA — 8,30; 
21 (la toate completarea

9; 11,45; GUSTUL MIERII
— 14,45; 17,45;. 20,45 — CENTRAL.
® INAMICUL PUBLIC NR. 1 : CINEMATECA
— 10; 12; 14.. .
e BUMERANGUL — cinemascop : FESTIVAL 
(completare Petrol) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,45; 21, GRIVIȚA (completare Șase mii de 
ani) — 9,30 fW 15,45; 18; 20,30.
0 CAVALERUL FĂRĂ ZALE: UNION 
(completare Zece minute în lumea fluturilor)
— 15,30; 18; 20,30.
e DACII — cinemascop : LUMINA — 8,30;' 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, MIORIȚA 9,45; 12,15; 14,45; 
17,30; 20, PROGRESUL — 15,30; 18; 20,30, CO- 
TROCENI — 15,15; 18; 20,45, VIITORUL 
15,30; 18; 20,30, DRUMUL SĂRII — 15,30; 
20,30.
o PROGRAM PENTRU COPII ; DOINA
9; 10.
® SECRETUL CIFRULUI: DOINĂ — 1
13,45; 16,15; 18,30;
® LEAC CONTRA
(completare Despre
® CĂSĂTORIE ÎN
RIA (completare Comoara din Panagjurist) — 

(completare 
(com- 
20,30. 
(com- 
18,30; 
18,15;

11,30;

9,15; 11,30; 13,45; 16, AURORA
Pallady) — 9,15; 13,30; 15,45, BUZEȘTI 
pletare Pe urmele lui 1907) — 15,30; 18;
© DIMINEAȚA DEVREME : VICTORIA 
pletare Comoara din Panagjurist) — 
20,45, AURORA (completare Pallady) —
20.30.
9 PERSPECTIVĂ ÎN PICTURĂ — SCRISOA
RE DIN GERMANIA — DE LA ATOM LA 
CRISTAL — MĂNUȘA — HRĂPĂREȚUL — 
HATMED — ADAM ȘI EVA-. TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
o ÎMPĂRATUL CIOC DE STURZ și 
GALLO : DACIA (completare Ritmuri 
gini) — 9—19,30 în continuare.
0 SCARA CURAJULUI 
pletare Nicolae Labiș) 
18,30;’ 20,45, FLAMURA 
9,30;' 12; 16; 18,15; 20,30, 
Bomboane muzicale) —
® OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE : BUCEGI — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,30; 20,45. 
o NUME STRĂIN : GLORIA (completare Le
genda ciocîrliei) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30. FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. 
© UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : 
UNIREA (completare Orizont științific nr. 1) — 
11; 15,30; 18; 20,30.
® SĂRMANII FLĂCĂI: TOMIS (completare 
Pallady) — 16,15; 18,30.
o INSPECTORUL DE POLIȚIE : FLOREASCA 
(completare Pe urmele Iui 1907) — 9; 11,30; 14: 
16,15.
© TREIZECI ȘI TREI : FLOREASCA (comple
tare Pe urmele Iui 1907) — 18,30; 20,45.
® MONDO CANE (ambele serii) : VITAN 
15,30; 19.
• NU SÎNT DEMN DE TINE ; MOȘILOR 
15,30; 18; 20,30.
© APELUL — cinemascop : MUNCA — 16; 
18,15; 20,30.
a ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE 
LOR ZBURĂTOARE — cinemascop : POPU
LAR — 10,30; 15; 17,45; 20,30.
« ÎMPĂRATUL CIOC DE STURZ: FLACĂRA 
(completare Campionii Europei) — 15,30; 18;
20.30.
© WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinema
scop : COLENTINA — 15,30; 17,45; 20.
© EVADARE ÎN TĂCERE: FERENTARI 
(completare în poartă... Iașin) — 15,30; 18; 20,30. 
a JUANA GALLO : PACEA — 11; 15,30; 18; 
20,30.
© THERESE DESQUEYROUX : RAHOVA 
15,30; 18; 20,30.
0 BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : LIRA 
15,30; 18; 20,30.
e JANDARMUL DIN SAINT TROPEZ — cine
mascop : VOLGA (completare Nicolae Labiș)
— 8,30; 10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45.
© ZILE RECI : CRÎNGAȘI (completare Mun
tele) — 15,15; 18; 20,30.

în ultima vreme, am a- 
vut dese ocazii să constat 
că într-o serie de unități 
din rețeaua de desfacere 
a cărții există stocuri se
rioase, care imobilizează 
fonduri și, în ultimă in
stanță, se soldează cu 
pierderi materiale. Care 
este explicația acestei si
tuații ? O serie de caren
țe ale modului de stabi
lire a tirajelor, a sistemu
lui de aprovizionare și 
desfacere care apasă cu 
toată greutatea, în primul 
rînd, asupra rețelei de 
difuzare.

Editurile 
îndoială, o 
tor rețelei, 
tarea părerii 
referitoare la tiraje și pro
ducția editorială, cît și 
prin organizarea la nivel 
superior a desfacerii.

Este adevărat că în fie
care an, editurile ne ofe
ră proiectele planurilor 
editoriale care sînt difu
zate rețelei de desfacere 
a cărților pentru a fi con
sultați cititorii. Pe baza 
unor aprecieri mai mult 
sau mai puțin întemeiate, 
se hotărăsc tirajele. în 
treacăt fie spus, sistemul 
actual de informare a o-

Teatrul
de păpuși 
din Craiova
în turneu

■
prin țară

CRAIOVA (corespon
dentul „Scînteii"). — 
Incepînd de ieri și pînă 
la 28 aprilie actorii Tea
trului de păpuși din 
Craiova vor fi oaspeții 
copiilor din regiunile 
Argeș, Brașov și Hune
doara. La Drăgășani, 
Rîmnicu Vilcea, Sibiu, 
Copșa Mică, în Valea 
Jiului, la Sebeș, Blaj și 
alte numeroase localități 
din aceste regiuni ei vor 
prezenta piesele „Guli- 
ver în țara păpușilor" 
și „Păcală".

piniei publice au privire 
la cerințele de carte este 
cît se poate de defectuos : 
timpul foarte scurt afec
tat studierii proiectelor 
planurilor editoriale, ca 
urmare a lansării cu în- 
tîrziere, caracterul schim
bător al acestora, infor
mațiile sumare cu privire 
la conținutul și calitatea 
lucrărilor ce urmează să 
fie tipărite etc., le fac să 
fie, în bună măsură, ine
ficiente. Din cauza timpu
lui scurt, mulți cititori, bi
bliotecari, difuzori, nepu- 
tînd să parcurgă toate 
prezentările proiectelor de 
planuri, le restituie libra
rului în alb, urmînd ca a- 
cesta să-și exprime punc
tul de vedere, pe baza ex
perienței sale profesiona
le, stabilind un necesar 
mâi mult sau mai 
real.

Acest sistem a 
să scadă interesul
rilor pentru proiectele u- 
nor planuri editoriale. Și, 
ceea ce 
tant, nu 
la forme 
fuzare a 
reținerile
bonamentele,

este mai impor- 
s-a putut trece 
avansate de di- 
cărții, cum sînt 
anticipate șl a- 

neexistînd

Dumitru GHIATA

siguranța apariției lucră
rilor respective.

Prezentarea titlurilor în 
proiectele planurilor edi
toriale nu oferă întotdea
una cititorilor și lucrăto
rilor din rețeaua de difu
zare date concludente cu 
privire la conținutul și va
loarea
Aceste prezentări, mai cu 
seamă 
tristice, 
formulări generale, lipsite
de date concrete, cu pri
vire la autor, la temă, su
biect etc., ceea ce face ca 
unele lucrări valoroase 
să fie privite cu rezer
vă. In alte cazuri, pre
zentarea îmbracă haina 
reclamei comerciale. Toa
te acestea sînt departe de 
a favoriza o dezbatere 
constructivă în jurul pro
iectelor 
riale și 
bilirea 
cioase,
țelor cititorilor.

Consider că este 
sară îmbunătățirea 
diului cererii de carte. In
primul rînd, proiectele 
planurilor editoriale tre
buie să fie puse la dis
poziția celor interesați in
tr-un timp care să per-

Tn gradina

pictorul și-a în- 
opera. Nu, arta 
picta nu e un 
pierdut, putem 
după ce 

opera

mită studierea și expri
marea părerii diferitelor 
categorii de cititori cu po
sibilități de analiză șl o 
aprofundare temeinică din 
partea rețelei de desfa
cere. Cel mai indicat ar 
fi ca aceste proiecte să 
fie puse la dispoziție re
țelei de difuzare, în for
ma lor definitivă cel mai 
tîrziu prin 
asemenea, 
dată mai 
prezentării
cărții și, unde e cazul, și 
a autorului, renunțîndu-se 
la formulări generale, 
pentru ca din lectura con
cisă, atentă, cititorul să-și 
poată face o imagine cît 
mai apropiată de valoa
rea cărții.

In această privință, aș 
mai adăuga necesitatea 
întîlnirii dintre cititori și 
scriitori, precum și redac
tori ai editurilor. în mo
mentul de față, aceste în- 
tîlniri au loc sporadic, mai 
mult cu ocazia „Lunii căr
ții la sate".

Cîteva cuvinte despre 
cel care sondează opinia 
cititorilor — librarul. A- 
cestuia i se cer recepti
vitate, investigație psiho
logică, orizont cultural

vast, dragoste de meserie. 
Dacă rețeaua de librării 
din orașe dispune, într-o 
oarecare măsură, de oa
meni calificați, în mediul 
rural, lucrurile se află la 
început de drum. Și acest 
fapt explică creșterea 
stocurilor de cărți din de
pozite și librării, difuza
rea greoaie a unor titluri 
ce ocupă de prisos spațiul 
comercial, precum și re
versul acestui fenomen, 
lipsa de pe rețea a unui 
număr însemnat de lucrări 
solicitate de cititori.

Situația aceasta este 
generată în momentul de 
față și de sistemul de a- 
provizionare, practicat de 
Baza pentru desfacerea 
cărții din București. în
tre aprovizionarea unită
ților C.L.D.C. și ale coope
rației de consum cu cărți 
noi există un decalaj de 
2—3 săptămîni. Cînd o 
serie de titluri ajung la 
cititorul din mediul rural, 
el și le-a procurat de la 
unitățile C.L.D.C. sau 
„Cartea .prin poștă".

I. Bucheru : Cum „văd“ un ziai 
modern.

N. Petrovici : Răscoala din 1907 
oglindită în presa vremii.

Șerban Cioculescu : Caragiale 
și 1907.

Gh. Diaconu : Atribute în defi
nirea personalității ziarului 
„Dobrogea nouă“.

Ernst Breitenstein : Artificiile 
de formă nu fac ziarul mai 
interesant.

ANCHETA NOASTRĂ : CORE
LAȚIA ȘTIINȚĂ-PRODUCȚIE 

ÎN PRESĂ
Acad. Raluca Ripan : Două mari 

unități.
Acad. Ștefan Peterfi: Ziarul 

poate facilita o legătură mai 
pronunțată.

loan Bota și Ion Arcaș : Tropis
me în abordarea actualității 
științifice.

Andrei Kovâcs : Paralele — cînd 
se întîlnesc.
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Primirea la C.C. al P.C.R

a delegației de activiști ai P.M.S.U
Marți’, 11 aprilie, tovarășul Vir

gil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația de activiști ai 
P.M.S.U., condusă de tovarășul 
Csaki Istvan, membru al C.C. al 
P.M.S.U., prim-secretar al Comite
tului județean SzOlnok al P.M.S.U., 
care 
unui

La
rășii Matei Ștefan, membru al C.C.

ne-a vizitat țara în cadrul 
schimb de experiență, 
primire au luat parte tova-

al P.C.R., și Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.

A participat Jozsef Vince, am
basadorul R.P. Ungare la Bucu
rești.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

în aceeași zi, delegația a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre pa
trie.

(Agerpres)

t

a delegației economice a statului Izrael

de

Marți, ministrul finanțelor al 
Izraelului, dl. Pinhas Sapir, a fost 
primit de Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, și
Aurel Vijoli, ministrul finanțelor.

★
Ministrul Izraelului la București, 

Eliezer Doron, a oferit marți o re
cepție în saloanele hotelului Athe- 
nee Palace cu prilejul vizitei în 
țara noastră a delegației economi
ce a statului Izrael în frunte cu 
Pinhas Sapir, ministrul finanțelor.

Au participat Aurel Vijoli, mi
nistrul finanțelor, Gheorghe Cioa
ră, ministrul comerțului exterior, 
Petru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Victor Io- 
nescu, președintele Camerei de Co
merț, membri ai conducerii unor 
departamente economice și alte 
persoane oficiale.

Au luat, de asemenea, parte, șefi 
de misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic.

luat 
Ex-

„Zilei Cosmonauticii

(Agerpres)

Ca-
am-

Interior, pen- 
sectoarele bu- 
industriale.

SOSIREA
NOULUI AMBASADOR 

AL MARII BRITANII 
LA BUCUREȘTI

Cronica

ADUAIARE PUBLICĂ CO PRILEJUL ZILEI ffimi

Cu pi’ilejul Zilei internaționale 
a foștilor deținuți și 
litici antifasciști, în 
sității populare din București a 
avut loc marți după-amiază o adu
nare publică.

Despre semnificația acestei zile 
a vorbit tovarășul Nicolae Guină, 
membru al C.C. al P.C.R., care a 
arătat că în fiecare an la 11 apri
lie se aniversează Ziua interna
țională a foștilor deținuți și de
portați politici antifasciști, ziua 
eliberării din lagărele și închiso
rile naziste. El a evocat apoi bo
gatele tradiții de luptă ale poporu
lui român împotriva reacțiunii, a 
fascismului și a războiului hitle- 
rist, momentele importantă ale 
luptei antifasciste din România, 
tradițiile colaborării și unității cu 
mișcarea antifascistă internaționa
lă, prietenia internaționalistă cu 
militanții antifasciști din alte țări.

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la politica externă a țării 
noastre și a subliniat solidarita
tea poporului român cu lupta 
dreaptă a poporului vietnamez.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Comitetul foștilor deținuți antifas
ciști susține inițiativele „Federa- 

' ției internaționale a luptătorilor

deportați po- 
sala Univer-

din rezistență, a victimelor și deți- 
nuților fascismului", participînd la 
acțiunile pe plan internațional pe 
care aceasta le inițiază. Aniversînd 
Ziua internațională a foștilor deți
nuți și deportați politici antifasciști, 
aducem de la această tribună un 
pios omagiu celor căzuți împotriva 
fascismului, un salut frățesc luptă
torilor antifasciști din loate țările, 

în continuare, tovarășul Valter 
Roman, membru al C.C. al P.C.R., 
a evocat personalitatea generalului 
polonez Karol Swierczewski, strălu
cit comandant militar, neînfricat 
militant antifascist, de la asasinarea 
căruia s-au împlinit zilele acestea 
20 de ani.

în încheierea adunării a fost pre
zentat un program de filme docu
mentare și artistice.

La adunare au participat amba
sadorul Republicii Populare Polone 
la București, Wieslaw Sobierajski, 
și membri ai ambasadei polone.

La Casa prieteniei româno-sovie- 
tice din dbnstanța a avut loc marți 
după-amiază o adunare cu prilejul 
sărbătoririi Zilei ..cosmonauticii în 
U.R.S.S. Prof. univ. dr. docent Lu
cius Săveanu, de la Institutul peda
gogic din Constanța, a vorbit des
pre începuturile cosmonauticii,: și 
primii pași ai omului în Cosmos.

La adunare a luat parte F. I. 
Skudov, consul general al Consu
latului U.R.S.S. la Constanța. în 
încheiere, a fost prezentat filmul 
artistic „Apelul", producție a stu
diourilor cinematografice sovie
tice.

★

Cu același prilej a avut loc o 
nifestare la Casa orășenească de 
cultură din Oradea, unde a 1 
cuvîntul prof. Virgil Pașcanii, 
punerea a fost urmată de o gală de 
filme avînd ca temă realizările 
cosmonauticii în Uniunea Sovie
tică.

(Agerpres)

cosmonauticii
ani în 

urmă, la 12 aprilie 
1961, omul a pătruns 
pentru prima, dată în 
Cosmos. Această me
morabilă zi, deschi
zătoare a erei zboru
rilor posmice, a fost, 
decretată în Uniunea 
Sovietică „Ziua cos
monauticii".

Evenimentele . ne 
sînt încă : ■ proaspete 
în amintire. Parcă 
ieri s-a înscris pe or
bită nava „Vostok", 
avînd la bord pe Iuri 
Gagarin. De atunci 
însă, știința și tehni
ca sovietică au reali
zat noi și mari pro-

In total, din octom
brie 1957 și pînă în 
prezent, Uniunea So
vietică a lansat în 
spațiul extraterestru 
peste 200 de aparate 
cosmice, cu ajutorul 

'■cărora s-au extins 
considerabil limitele 
cunoașterii de către 
om a Universului.

Sateliții' din seria 
„Cosmos" au fost pla
sați, pe diferite orbite 
cu înclinații între 48 viitor, navele cosmice 
și 82 de grade față de 
planul ecuatorial și la 
înălțimi între 144 și- 
40 000 de kilometri. 
Cu ajutorul lor du' 
fost studiate centurile

număr dl revistei 
„Ogoniok". El arată, 
intre altele, că un rol 
importanții vor avea 
în viitor navele pilo
tate, stațiile automate 
fiind doar o primă 
etapă. în zborurile 
efectuate pînă acum, 
radiațiile nu au re
prezentat un pericol 
cît de cît 'serios pen
tru sănătatea și viața 
cosmonauților. Dar în

CORESPONDENȚA DJN MOSCOVA 
I

DE LA SILVIU PODINA

(Agerpres)

s ORT
Ieri au început la Stockholm

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Francisc Păcurariu 
a fost numit în calitate de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Grecia și Cipru, în locul 
tovarășului Mircea Bălănescu, care 
a primit o altă însărcinare.

de tenis de masă
D9

Timpul probabil pentru 13-14-15 
aprilie. Vreme în răcire ușoară, mai, 
ales în prima parte a intervalului. 
Ceru) va fi schimbător. Vor cădea 
ploi locale, în regiunea ’ de munte 
lapoviță și ninsoare. Vînt potrivit 
din nord-vest. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între zero și 10 
grade. în regiunea deluroasă și în 
nordul țării, condiții de brumă, 
în București : Vreme schimbătoare, 
cu cer temporar noros,) favorabil 
aversei de ploaie. Vînt potrivit din 
vest. Temperatura în scădgre..ușoară*,..

Campionatele mondiale de tenis 
de masă, aflate la cea de-a 29-a e- 
diție, s-au deschis ieri la Stockholm 
în prezența primului ministru al 
Suediei, Tage Erlander, și a unui 
numeros public. La campionate par
ticipă cîteva sute de jucători ve- 
niți din toate continentele planetei. 
Continuing tradiția, competiția a 
început cu întrecerile pe echipe, . 
pentru cupele „Swaythling", la 
masculin, și „Corbillon", la feminin. 
Echipa masculină a României, care, 
joacă în grupa a 8-a a prelimina
riilor, a învins selecționata Izrae
lului cu 5—0 (Giurgiucă — Yechua 
2—0; Rethi — Pasternak 2—0; Ne- 
gulescu — Edelstein 2—0; Giurgiu
că — Pasternak 2—0; Negulescu — ' 

.„Yechua. 2-^-0). ■ ....

Selecționata feminină a României 
a întrecut cu 3—0 reprezentativa 
Cambodgiei.

Alte rezultate: Cupa Swaythling: 
Iran — S.U.A. 5—4; Indonezia — 
Spania 5—1; Australia — Maroc 
5—0; Japonia — Ecuador ;
Cehoslovacia — Norvegia ;
Iugoslavia — Noua Zeelandă 5—0.

Cupa Corbillon: Noua Zeelandă 
— Norvegia 3—0; Olanda' — Da
nemarca 3—2; U.R.S.S. — Irlanda 
3—0; Franța — Elveția 3—2; An
glia — Luxemburg 3—0.

ASEARĂ LA F. R. F.

PROGRAMUL DE VIZITARE A MUZEULUI 
DE ISTORIE A PARTIDULUI COMUNIST, 

A MIȘCĂRII REVOLUȚIONARE 
§1 DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA

Muzeul de istorie a Partidu
lui Comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România — Șoseaua Kiseleff 
nr. 3, anunță programul de vi
zitare a muzeului :

Marți și joi intre orele 10,00 
16,00 — 20,00 ;

miercuri și vineri 16,00—20,00 ; 
sîmbătă, 10,00 — 14,00 ; dumi
nică, 8,00 — 20,00 ; luni în
chis. s.

La cerere se fac programări 
de grupuri de vizitatori prin 
serviciul de popularizare 
muzeului, telefon 15 21 13.

- AU FOST TRASE iA SORIT

Sferturile 
de finală ale

Cupei Românieij»
<<

Marți, 11 aprilie, a sosit în 
pitală Sir John Chadwick, noul 
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Marii Britanii în Republica 
Socialistă România.

★
Marți dimineața, delegația Com- 

somolului condusă de Serghei 
Pavlov, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.L., care la invitația C.C. al 
U.T.C. se află în țara noastră, a 
vizitat uzinele „Danubiana" din 
București, unde a avut o întâlnire 
prietenească cu tineri muncitori, 
ingineri și tehnicieni, membri ai 
comitetului U.T.C

în cursul aceleiași zile, delegația 
U.T.C.L. a depus coroane de flori 
la Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa- 

■ triei, pentru socialism și la Monu
mentul eroilor sovietici. în conti
nuare, a fost vizitat Muzeul de isto
rie a Partidului Comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 

.din România.
Seara, delegația a participat la 

deschiderea unei expoziții de foto
grafii ’înfățișînd aspecte din munca 
și viața tineretului sovietic, orga
nizată la Casa de cultură a tinere
tului din raionul „Tudor Vladimi- 
rescu". La inaugurarea expoziției, 
tovarășii Petru Enac’ne, prim-secre
tar al C.C. al U.T.C., și Serghei 
Pavlov, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.L., au rostit' scurte cuvîntări. 
După vizionarea unui film docu
mentar despre viața și preocupă
rile tineretului sovietic, Ansamblul 
artistic al Uniunii Tineretului Co
munist a prezentat

*

Marți, a sosit în 
rășul Joop Wolff, 
ziarului „De Waarheid", care, 
invitația redacției ziarului

un spectacol.

sorți, 
Iată-le :

în ziua de 3 mai a.c. vor 
avea loc în patru orașe neu
tre sferturile de finală ale „Cu
pei României" la fotbal. Asea
ră la sediul F.R.F. au fost sta
bilite, prin tragere la 
meciurile respective.
Foresta Fălticeni (categ. C.) — 
C.S.M.S. Iași (categ. A) ; C.F.R. 
Timișoara (categ. B) — Pro
gresul București (categ. A) ; 
Minerul Baia Mare (categ. B) 
— Rapid București (categ. A) ; 
Steaua (categ. A) — Farul 
(categ. A).

Capitală tova- 
redactor șef ai 

la 
i „Scîn- 

teia", va face o vizită în țara noas
tră.

La aeroportul Băneasa, oaspetele 
a fost întîmpinat de
Dumitru Popescu, redactor șef a' 
ziarului „Scînteia", de membri 
conducerii redacției.

★

Marți s-a deschis 
vilionului Expoziției 
ționale din Capitală 
documentare organizată de Came-

tovarășul

ai

ra de Comerț în colaborare cu Mi
nisterul Comerțului 
tru specialiștii din 
nurilor de consum

★
în cadrul schimburilor cultural- 

științifice și tehnice dintre Româ
nia și S.U.A., marți după-amiază 
s-a deschis la Galați expoziția: 
„Unelte manuale în S.U.A.".

La deschidere au participat re
prezentanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, ai ministe
rului Afacerilor Externe, conducă
tori ai organelor locale de stat, 

■ reprezentanți ai unor instituții1 cul
turale, întreprinderi industriale și 
unități comerciale din localitate. 
Au fost prezenți membri ai am
basadei S.U.A. la București.

Cu acest prilej, au luat cuvîn
tul Gheorghe Moca, vicepreședinte 
al Sfatului popular orășenesc Ga
lați, și ambasadorul Statelor Unite 
ale Ămericii la București, "Richard 
H. Davis.

Expoziția, la care participă peste 
60 firme americane, este organizată 
pe secții — produse metalice, re
parații auto, produse lemnoase și 
altele. Ea va rămîne deschisă pu
blicului gălățean pînă la 26 aprilie, 
după care va poposi în orașele 
Cluj și Ploiești.

Cu prilejul deschiderii expozi
ției, ambasadorul S.U.A. a oferit 
un cocteil la restaurantul Brateș 
din Galați.

(Agerpres)

de radiații și cîmpul 
magnetic al Pământu
lui, a fost stabilită 
concentrația particu
lelor încărcate din io- 
nosferă și condițiile 
de răspîndire a ra- 
dio-undelor. „Coș- 
mos-122" și „Cosmos- 
144" au adus savânți- 
lor date prețioase în 
domeniul meteorolo- aparate 
giei, iar „Cosmos-UO" 
— în domeniul medi- 
cinei și biologiei. Alți 
sateliți au deschis ca
lea creării ; unor noi 
aparate cosmice, cum 
sînt generatorii mo
leculari, au dus la 
perfecționarea rache
telor purtătoare și a 

, tehnicii de lansare.
Paralel cu aceste Au fost încununate 

realizări s-a desfășu- de succes experien- 
rat, fără întrerupere, 
un vast 'program de 
cercetare amănunțită sateliți cu o singură 

rachetă, Lansările de , 
sateliți din seria 
„Cosmos" continuă.

Unele aspecte ale 
viitorului cosmonau
ticii sînt abordate de 
Iuri Gagarin într-un 
articol din ultimul

grese, cercetările sa- 
vanților au dezlegat 
alte taine ale tărîmu- 
rilor cosmice. La în
ceput au fost lansate 
nave cu cîte un sin
gur cosmonaut; apoi 
au urmat cele cu doi 
și cu trei oameni. Pri
mele zboruri au fost 
de scurtă durată, apoi 
durata lor a crescut. 
Stații automate au 
înconjurat astrul lu
nar, fotografiind de 
la distanță partea lui 
invizibilă, de pe Pă-. 
mint, apoi altele au 
aselenizat lin pe su
prafața Lunii, trahs- 
mițînd imagini pano
ramice „de la fața lo-

. cului".. ..._ .........

a unor fenomene din 
spațiul extraterestru 
cu ajutorul sateliților 
artificiali din seria 
„Cosmos". Zilele tre
cute a fost lansat un 
nou satelit de acest 
tip — „Cosmos-154".

¥ ■

t-

în incinta 
economiei 
o expoziție de

Pa- 
na-

(Urmare din pag. I)

Problema principală este 
și în acest domeniu, ca și 
în alte verigi ale deservi
rii, aceea a selecționării 
și pregătirii personalului 
calificat. Nu este admisibil, 
bunăoară, ca pentru func
ția de recepționer oamenii 
să fie selecționați după a- 
celeași criterii ca acelea ce 
acționează pentru postul 
de... portar de întreprinde
re (in unele regiuni, de 
altfel, nici nu întîlnești re- 
cepționeri, ci „portari-ges- 
tionari"). In hotelurile din 
orașul Arad, de pildă, nu
mai un singur recepționer a 
fost efectiv calificat pen
tru această muncă, restul 
au lucrat în domenii une
ori diametral opuse. Se 
cer înlăturate favorurile, 
arbitrariul, bunul plac care 
mai reprezintă încă în u- 
nele locuri unicele criterii 
de angajare într-o aseme
nea muncă de mare răs
pundere.

E greu de înțeles pe ce 
motive școala tehnică hote
lieră, care a funcționat în 
urmă cu cîțiva ani, a fost 
desființată ; asta în,. vre
me ce în alte țări pre
gătirea personalului de spe
cialitate se face printr-o 
rețea largă de învățămînt 
teoretic și practic.

Ambianța hotelului — 
deși determinată, în ulti- 
ină analiză, tot de personal 
v— o alcătuiesc însă și o mie 
ținu de alte amănunte, fie
care cu importanța sa, une
ori covîrșitoare. „Totul 
contează aici — ne arăta 
tovarășul MIRCEA BARA, 
directorul I.H.R. Sinaia — 
de la curățenia ireproșabilă 
a covoarelor sau mochete
lor :de pe coridoare pînă 
la îmbrăcămintea civiliza
tă a'personalului, la albea
ța imaculată a așternutului,

la moliciunea pernelor, a 
saltelelor, la funcționarea 
fără cusur a instalațiilor 
sanitare. Călătorului îi 
șade bine cu drumul, spune 
proverbul, dar nu-i mai pu
țin adevărat că și odihna 
trebuie să-i priască din plin, 
iar sentimentul autentic că 
te odihnești este generat 
de toate aceste amănunte".

Numai odihnitoare nu pot 
fi însă calificate cadrul și 
atmosfera unor hoteluri ca 
„Răsăritul" din Oradea (de 
curînd renovat), unde scă
rile sînt acoperite cu pre
șuri destrămate, murdare, 
sau „Mureșul" din Arad, 
unde pînzele de păianjen 
constituie „decorul" multor 
încăperi. După cum deloc 
odihnitor apare faptul că, 
într-un hotel ultramodern 
ca „Europa" din Eforie, se 
poate întîmpla. ca la orele 
6 dimineața liftul să zacă 

’ înțepenit (pentru că înso- 
țitoarea citește... ziarul), iar 
trezirea unor călători care 
vor să nu piardă trenul se 
face nu prin intermediul 
civilizat al telefonului 
(deși camerele sînt înzes
trate cu asemenea obiecte), 
ci prin bătăi barbare în 
ușă. Din asemenea „amă
nunte", cărora li se acordă 
o minimă importanță (sau 
nu li se acordă deloc), se 
țese impresia dezagreabilă 
cu care pleacă unii călă
tori.

Noul în industria hotelie
ră modernă îl constituie 
mai ales lărgirea continuă 
a gamei de servicii oferite 
oaspeților. La hoteluri cum 
sînt „Nord" din Capitală, 
„Carpați" din Brașov, „Ba
laș" din Sinaia și altele, cei 
ce sînt găzduiți au posibili
tatea să primească micul 
dejun în cameră, să-și dea 
la spălat rufele, la călcat 
hainele, la lustruit încălță
mintea, să achiziționeze lu-

cruri de primă necesitate 
(săpun, pastă de dinți, cre
mă de ras etc.) ori obiecte 
de artizanat, să rețină bilete 
la avion sau la tren, la un 
spectacol sau la o manifes
tare sportivă ș.a.m.d. Unele 
hoteluri cu un bine definit 
profil turistic, cum sînt cele 
de pe litoral, de la Cota 
1 400 sau de la Poiana Bra
șov, închiriază fie costume 
de baie și obiecte de pla
jă, fie schiuri, patine, ha
norace, bocanci de excursie, 
în perioadele dintre sezoa
ne, hotelul „Sport" de la 
Poiana Brașov oferă și un 
alt gen de servicii — aici 
se pot organiza consfătuiri 
și conferințe.

Este regretabil însă că 
această preocupare pentru 
lărgirea ariei de servi
cii nu se observă de- 
cît într-un extrem de mic 
număr de hoteluri. în al
tele e deajuns să soliciți 
micul dejun în cameră — 
adică să dai curs invita
ției înscrise citeț pe afișul 
de reclamă — ca să fii 
privit de personal ca o făp
tură ciudată, coborîtă din 
altă lume. Dacă intri în ho
lurile hotelurilor „Dacia" 
din Deva sau „Bistrița" din 
Bacău înhămat cu trei va
lize, poți fi sigur că vei 
aștepta mult și bine fără 
să vină cineva să te ajute ; 
e vorba, în fond, de un ser
viciu elementar, dar dacă 
nici acesta nu se înfăp
tuiește, ai mai putea măcar 
să te gîndești la altele ?

Mai ales în micile hote
luri, pregătirea și instruirea 
personalului se cuvine să 
fie multilaterală, cuprinzînd 
toată sfera noțiunii de de
servire hotelieră ; în multe 
hoteluri mici, intime, din 
diferite țări am văzut cum 
patronul, împreună cu u- 
nul sau doi membri ai 
familiei, îndeplineau în a-

celași timp — fără să aibă 
impresia că „le cad galoa
nele" — funcțiile de recep- 
ționeri, barmani, ghizi, a- 
chizitori de bilete, îngriji
tori ai curățeniei etc. A- 
ceasta ar duce la o mai 
mare economicitate a ex
ploatării hoteliere și, toto
dată, ar spori simțul de 
răspundere al personalului 
pentru întreaga activitate a 
hotelului.

Și pentru că am amintit 
de hotelurile mici, intime, e 
necesar să menționăm fap
tul că în industria hotelieră 
mondială se vădește, în mo
mentul de față, o pronun
țată tendință spre dezvol
tarea tocmai a acestui. tip 
Tie hoteluri, mai puțin pre
tențios pe planul dotării, 
al numărului de persoane 
folosite la deservire, dar cu 
o vădită atracție pentru 
mulțimea turiștilor dornici 
de colțuri liniștite, cu un 
confort minim, care să în
găduie o evadare din cita
dinul „supracivilizat". Or, 
la noi s-a acordat pînă în 
prezent prea puțină atenție 
și interes acestei forme efi
ciente a industriei hoteli
ere. Unii străini care ne-au 
vizitat țara, exprimîndu-și 
admirația pentru efortul 
considerabil desfășurat pe 
litoral și în alte părți în 
ridicarea unor „giganți" 
hotelieri, și-au arătat 
nedumerirea in legătură cu 
faptul că nu avem suficien
te hoteluri mici, construite . 
în stilul specific și atît de 
plăcut al arhitecturii mon
tane românești.

Asemenea hoteluri mici
— „hanuri" în stil rustic, 
agrementate cu toate atri
butele confortului modern
— sînt prevăzute în pla
nul cooperației de con
sum : 40 cu 1 190 locuri de 
cazare. Din păcate însă,

pină acum s-a făcut ex
trem de puțin pentru 
transformarea lor în reali
tate.- Anul acesta abia se I 
va da în exploatare unul, 
la Agapia, la începutul se- I 
zonului turistic, iar altul, i 
la Rucăr, este prevăzut să | 
fie terminat 
cembrie.
explicații 
legătură 
construirii 
explicație 
existența lor concretă.

Un cuvînt se cuvine spus j 
și în legătură cu folosirea 
eficientă pe plan economic I 
a bazei noastre hoteliere. în g 
vreme ce în lunile de vară ’ 
hotelurile .sînt. supraaglo- t 
merate, neputînd uneori I 
face față marelui număr de j 
cereri din țară și din străi
nătate, în restul anului g 
multe dintre ele — mai ales I z 
cele situate pe litoral sau ' 
la munte — sînt în cea 5 
mai mare parte a timpului | 
insuficient utilizate. în a- | 
ceastă privință, trebuie , 
spus că o răspundere în- I 
semnată revine O.N.T.-ului, i 
care nu face — nici în ’ 
străinătate și nici în țară i 
— o propagandă . turistică j 
vie, interesantă, de anver- 9 
gură, ieșită din chingile » 
rutinei, care Să atragă tot I 
timpul anului un mare nu- I 
măr de turiști.

Profesiunea de hotelier a I 
devenit una dintre cele mai I 
caracteristice pentru însuși 1 
spiritul timpului nostru. | 
Hotelierului modern i se I 
cer multiple calități, dar i 
una, esențială, le întrunește ■ 
pe toate : aceea de a fi un j 
autentic radar al gustului și 1 
preferințelor călătorilor, 
capabil să recepteze toate 8 
semnalele și să le transpună I 
în formele practice, con- “ 
crete, multilaterale ale de- I 
servirii. 1

abia în ■ de
dau, firește, 
duiumul în 

întîrzierea
Se 
cu 
cu 
lor, dar nici o 
nu înlocuiește

nu vor zbura pe or
bite joase, circumte- 
restre, ci vor între
prinde călătorii spre 
alte planete. Nil' este 
exclus, în acest caz 
— menționează^ Ga
garin — ca radiațiile 
sa fîe destul de in
tense. Cercetările în 
domeniul apărării vi
itorilor cosmonauți 
împotriva radiațiilor 
continuă. Primul cos
monaut al lumii con
sideră să nu este ra
ționai ca navele cos
mice să fie lansate 
numai pentru zboruri 
de cîteva zile. Ele vor 
rămîne, probabil, pe 
orbită timp îndelun
gat. Aprovizionarea 
lor . cu toate cele ne
cesare, schimbarea e- 
chipajelor se vor 
face cu ajutorul unor 

cosmice de 
tipuri. simplificate. 
„Noi toți — scrie Ga
garin — visăm la zbo
ruri mai îndelungate 
și îndepărtate. Și Sînt 
încredințat: 
timp, nu 
parte".

Oamenii 
sărbătoresc 
Cosmonauticii' 
semnul remarcabile
lor succese dobîndite 
în dezvoltarea indus-

acest 
este de-

sovietici 
„Ziua 

f sub

țele de lansare pe or
bită a doi, trei și cinci triei, a științei și teh

nicii, în toate sectoa
rele construcției co
muniste, manifestîn- 
du-și încrederea că 
Uiitorul va încununa 
cu noi realizări efor
turile cutezătoare ale 
omului în direcția cu
ceririi Cosmosului.

CSB

puternică de acest gen din Bulga
ria.

Am folosit cele două exemple de 
construcții hidroenergetice, deoare
ce ele se numără printre principa
lele obiective în programul de, con
strucții ale actualului cincinal. în 
întreaga țară sînt construite sau se 
găsesc în faza avansată de con
strucție circa 80 de baraje și un 
mare număr de lacuri de acumulare 
de diferite dimensiuni.

Calculele estimative ale specia
liștilor din cadrul Comitetului de E- 
nergetică și Combustibil arată că 
potențialul rîurilor interne, folosit 

, judicios, ar putea asigura anual 
circa 10,5 miliarde kWh de energie. 
La aceasta, s-ar putea adăuga po
sibilitățile de valorificare a apelor

3
n inima masivelor Rila și 
Rodopi, amatorii de dru
meție sînt întîmpinați nu 
numai de codrii verzi sau 
„orchestra" păsărilor abia 

sosite de pe alte meleaguri, ci și 
de freamătul muncii. în 
urmă, pe povîrnișurile 
continuă să sporească 
șantierelor de consirucții 
nice.

Unul dintre cele mai importante 
șantiere din Rodopi este acela al 
cascadei „Vîcea", care, potrivit 
proiectului, va cuprinde cinci bara
je. Cel mai mare, denumit „Dospat", 
se află într-o regiune pitorească, la . 
o altitudine de aproximativ 1 200 
de metri. Pornind de la această 
înălțime, cascada se va termina la 
1 000 metri mai jos, aproape la ni
velul cîmpiei, lîngă orașul Kricim. 
Cînd lucrările vor fi gata, apele 
cascadei vor fi folosite pentru pro
ducția de energie electrică, pentru 
irigații, alimentare cu apă potabi
lă și chiar pentru sporturi nautice.

Pe șantierul „Vîcea", desfășurat 
pe o lungime de 200 km, lucrează 
cinci mii de constructori. Crearea 
acestui complex energetic necesită 
lucrări mari, eșalonate pînă în 1971, 
cînd întreaga construcție urmează 
a fi gata. S-a calculat, de pildă, 
că peretele barajului „Anton Iva- 
novți" echivalează, ca volum de 
beton, cu pereții barajelor constru- 
iți timp de douăzeci de ani în în
treaga țară. Apa ce urmează a um
ple lacurile de acumulare se va 
colecta din mai multe rîuri și va ii 
dirijată pe 85 km de tunele și apro
ximativ tot atîția kilometri de ca
nale.

Mă interesez ce schimbări va a- 
duce pe aceste meleaguri casca
da Vîcea. Le-am notat așa cum 
mi le-a relatat Banko Bankov, șeful 
unei brigăzi de tineret. îri faza fi
nală, complexul va avea o putere 
totală instalată de 627 000 kilo
wați și va produce anual peste un 
miliard kilowați oră energie elec
trică, ceea ce echivalează cu ener- 

, gia produsă de toate centralele hi
droelectrice construite în Bulgaria 
pînă în anul 1962. După ce vor 
pune în mișcare turbinele centra
lelor electrice, apele vor fi folosite 
Ia irigarea unei suprafețe de o sută 
de mii de hectare teren arabil; a- 
nual, circa 100 milioane metri cubi 
de apă vor fi pompați spre Plov
div, pentru consumul localnicilor.

De proporții asemănătoare ca 
volum de lucrări și producție de e- 
nergie electrică este și sistemul hi
droenergetic „Sestrimo", care va 
acumula apele de pe povîrnișurile 
de sud și de nord ale Rilei. Pentru 
a avea o imagine a greutăților pe 
care le întîmpină constructorii din 
Rila, ar fi suficient să arătăm că 
unul dintre lacurile de acumulare 
ale acestui sistem se construiește 
la cota 1900 ; de aci apa va parcur
ge în cădere 700 m pe o conductă 
bine armată. Apa de la „Sestrimo" 
va pune în mișcare turbinele a trei 
hidrocentrale, din care una, denu
mită „Belmeken", cu o putere in
stalată de 280 000 kW, va fi cea mai miliarde kWh. Se prevede, de ase-

anii din 
munților 
numărul 

hidroteh-

Dunării — încă 4 miliarde kWh. Din 
potențialul hidroenergetic al țării 
s-a pus pînă acum în valoare cir
ca 25 la sută, iar obiectivele 
construcție reprezintă încă 20 
sută.

Cu mai bine de două decenii 
urmă, puterea energetică a Bulga
riei însuma doar 120 megawați, 
iar producția de energie electrică 
se ridica la 311 milioăne kWh. A- 
nul trecut centralele termo și hi
droelectrice din țară au produs a- 
proape 12 miliarde kWh.

Amploarea dezvoltării industriei și 
a întregii economii naționale recla
mă în anii actualului cincinal dez
voltarea în continuare a ramurii e- 
nergetice. Eforturile vor ii îndrep
tate spre folosirea mai rațională a 
tuturor resurselor energetice exis
tente și spre îmbunătățirea conti
nuă a balanței energetice a țării, 
prin sporirea volumului combusti
bililor superiori, al produselor pe
troliere și gazelor naturale. Astfel, 
ponderea combustibililor superiori 
în balanța energetică globală va 
crește, de la 29 la sută în 1965 la 
43 la sută în 1970. în vederea spo
ririi eficienței ramurii energetice, 
se va da prioritate construcției de 
termo și hidrocentrale mari. în 
total, în cursul actualului cincinal 
vor intra în exploatare noi cen
trale electrice cu o putere de circa 
3 milioane kW, iar producția totală 
de energie va ajunge în 1970 la 21

în 
la

în

menea, începerea construcției pri
mei, centrale atomo-electrice din 
Bulgaria, cu o putere instalată de 
800 000 kW.

Printre obiectivele termoenerge- 
tice aflate în construcție, principa
lul loc îl ocupă termocentrala Ma- 
rița-Est, cu o capacitate instalată 
de 150 megawați din cadrul com
plexului industrial cu același nume. 
Potrivit 
nerală, 
rița-Est 
ximativ 
cărbune și circa 45 la sută din 
producția de energie electrică a 
țării. în acest scop se construiesc 
șase centrale, a căror putere .in
stalată va atinge 3,5 milioane kW, 
cu o producție anuală de energie

planului de perspectivă ge- 
complexul industrial Ma- 
va asigura în 1980 apro- 
70 la sută din producția de

însemnări din R. P. Bulgari

electrică de circa 24 miliarde kWh. 
Primul agregat al centralei ailate 
în funcțiune a început să furnizeze 
energie cu aproape 6 ani în urmă. 
Acum se desfășoară din plin lucră
rile la o doua centrală și se pun 
temelie celei de-a ' treia."”

Pentru satisfacerea necesarului 
de energie electrică se folosesc, 
ce-i drept într-o măsură mai mică, 
și alie materii, prime. Astfel, pe lin
gă combinatul chimic din apropie
rea orașului Vraja,- funcționează o 
centrală electrică cu două turbine 
a cîte 25 MW, pe bază de gaz me
tan — prima de acest fel în țară. 
De asemenea, jn apropierea com
binatului petrochimic de la Burgas, 
întreprindere care consumă multă 
energie pentru nevoile proprii, s-a 
construit o centrală care folosește 
drept combustibil păcura.

Vorbind despre viitoarele con
strucții energetice, mulți' specialiști 
bulgari situează la loc de frunte 
hidrocentrala ce urmează să se 
construiască în comun cu țara 
noastră, în zona Islaz-Somovit, pe 
Dunăre.

...Armata constructorilor bulgari 
din domeniul energetic adaugă 
succeselor dobîndite, pitele noi. E- 
lanul și voința lor se unesc cu 
cele ale întregului popor în efor
turile comune care înalță tot mai 
sus edificiul construcției socialiste 
în Bulgaria vecină și prietenă.

C. LINTE
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PRODUCȚIEI ȘI ÎMBUNATĂ-

întreaga țară mitinguri șl demon
strații, în cadrul cărora se cere 
demisia guvernului actual.

al partidului 
același timp 

care le-ar pu- 
partidului Ko-

Se crede că tratativele se 
de serioase dificultăți, de- 
între cele două părți e- 
numeroase divergențe

„NO-CHANGE BUDGET" (buget 
fără schimbări) așa denumesc a- 
gențiile de presă occidentale pro
iectul bugetului național al An-

și în Europa occidentală

la Washington..,

I
I

TENTFINTE
CONTRA
DICTORII
LA PUNTA
DEL ESTE

Cum va lucra

Tribunal u I
/CB'.)’ - Î9'V.V ‘i

„Russell

la Paris

C. C al P. C R. în Austria agențiile de presă transmit

Pentru a doua oară în perioada 
postbelică șefii statelor americane 
se reunesc, începînd de astăzi, în 
stațiunea balneară Uruguayans 
Punta del Este. De mai bine de'15 
luni se discută asiduu despre or
ganizarea unei astfel de conferințe. 
Au avut loc numeroase consultări și 
întilniri, și, în cele din' urmă, s-au 
selectai problemele menite să for
meze obiectul discuțiilor. Dar — 
cum afirmă observatorii politici. — 
„punctele critice" ale relațiilor 
dintre S.U.A. și țările latino-ame- 
ricane, nu sînt din acelea ce' pot 
fi lesne depășite.

Interesul principal în organizarea . 
conferinței este atribuit Statelor 
Unife, Motivul l-a explicat nu de 
mult revista americană „U. S. News 
and World Report" : ,’,Privind în 
cele patru colturi ale lumii după 
un loc „amical" pentru S.U.Ai, pre
ședintele Johnson s-a decis pentru 
America Latină. El vrea să asiste 
acolo, în această primăvară, la o 
conferință continentală la nivel 
înalt".

Trebuie spus ca, în principiu, ță
rile latino-americane nu s-au do
vedit ostile organizării unei ase
menea conferințe. Dai1 ele n-au în- 
fîrziat să arate că nu doresc să fie 
„spectatori pasivi la o demonstra
ție americană". „Latino-americanii 
— scria ziarul „Le Figaro" sînt per
fect conștienți de importanta pe 
care Statele Unite o acordă în. 
conjunctura actuală unei manifes
tări solemne și publicitare de soli
daritate americană. Prea multe alte 
chestiuni — îndeosebi de rinferes 
economic și care îi interesează cu 
mult mai mult — sînt în suspensie, 
între ei și puternicul lor vecin, pen
tru ca latino-americanii să poată da 
atît de ușor satisfacție celui care.' 
cere".

Dacă Statele Unife urmăresc să 
obțină o „manifestare de solida
ritate interamericană." și în același 
timp să readucă pe tapet, direct 
sau indirect, cu sprijinul unor re
gimuri ce le sînt devotate, proble
ma creării așa numitelor „forțe ar
mate interamericană” de interven
ție, majoritatea statelor lafino-ame- 
ricane urmăresc cu totul alte o- 
biective. După cum a reieșit și din 
discufiile pregătitoare, aceste state 
sînt interesate de a aduce în dez
batere un larg cerc de probleme 
în legătură cu dificultățile econo
mice și sociale generate de domi
nația economică și politică a 
S.U.A. în America Lafină.

Ordinea de zi a conferinței pă
rea, la prima vedere, să corespun
dă preocupărilor latino-americane. 
Cinci din cele șase puncte ale reu
niunii se referă . la probleme eco
nomice ca : dezvoltarea industrială 
a. Americii Latine, comerțul exte
rior, colaborarea economică inter
americană etc. Aceasta este, după 
cum scria „Le Monde Diplomati
que", un fel de „victorie" pentru 
statele latino-americane. Privită 
insă mai atent,, această concesie la. 
care S.U.A. au fost nevoite să se 
decidă, a fost făcută — cum afir
mă unii comentatori — la un mod 
cu totul general. Țările Americii 
Latine doresc însă nu promisiuni 
generale de genul celor anferioa-. 
re, ci măsyri concrete. „Oamenii 
politici sud-ârnerîbani^— relata ieri 
agenția „France Presse” — vor 
cere Statelor Unite o stabilizare a 
cursului materiilor prime, precum și . 
o revizuire a politicii lor economi
ce, comerciale și financiare".

Oricum se vor desfășura lucră
rile conferinței, observatorii de la 
Punta del Este remarcă atmosfera 
încordată din jurul ei. „In spatele 
atrăgătoarei cortine diplomatice — 
transmitea corespondentul agen
ției U.P.I. — președintele S.U.A. 
va întîlni resentimente puternice”.

f

Reunirea la Paris a tribunalului 
international creat de fundația 
Bertrand Russell pentru ancheta
rea crimelor de război comise de 
americani în Vietnam a devenit 
sigură, după ce s-a aflat, „din 
surse autorizate", după cum pre
cizează agenția „France .-Presse",- 
că autoritățile franceze nu vor ri- 
'dic'a’n'ici o obieefib. Autorităfile 
au cerut numai ca reuniunea să 
aibă un caracter privat (accesul 
în sala ședințelor se va face pe 
bază de invitații), ca dezbaterile 
s'ă păstreze un ton măsurat și să 
nu ia aspectul unei parodii de 
justiție.

După cum s-a anunjat, ședin
țele tribunalului se vor ține între 
26 aprilie și 6 mai, în clădirea 
hotelului „Continental". în cursul 
sesiunii de la Paris, tribunalul va 
delibera asupra următoarelor două 
chestiuni (din cele cinci pe care, 
s-a angajat ,șă le . examineze) : 

■ Guvernul S.U.A. a comis o agre
siune potrivit dreptului internatio
nal? Au avut loc și în ce măsură’ 
bombardamente asupra Unor o- 
biective cu caracter, pur civil, în
deosebi . șpifale, șqoli, sanatorii, 
baraje ele ?

VIENA 11. >—Corespondentul A- 
gerpres P. Stăncescu, ■ transmite: 
Delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român con
dusă de tovarășul Alexandru Dră- 
ghici s-a întîlnit marți la Viena cu 
activiști — membri ai Partidului' 
Comunist — din cadrul Uniunii
Sindicatelor din Austria. Uniunea 
reunește sindicatele aflate sub in
fluența partidelor socialist, comu
nist- și populist.

Egon Kodicek, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Comunist din Austria, a prezentat 
oaspeților aspecte din activitatea 
sindicatelor din Austria.

Membrii delegației române au 
răspuns la întrebările puse de acti
viștii sindicali. La întrevedere a 
participat și ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Viena, 
Gheorghe Rele.

în cursul aceleiași zile, oaspeții 
români au vizitat o întreprindere 
de panouri prefabricate pentru 
construirea de locuințe, precum și 
șantierul unde această întreprin
dere montează blocurile de locuin
țe. în continuare, membrii delega
ției s-au oprit la Stadthalle, marea 
sală vieneză destinată întrecerilor 
sportive, spectacolelor și adunărilor 
publice.

Sesiunea Comisiei economice
rrf a 0. N. U. pentru Europa

GENEVA 11. — A 22-a sesiune a 
Comisiei economice a O.N.U. pen
tru Europa s-a deschis marți dimi
neața. Primele două zile ale sesiu
nii sint consacrate aniversării a 
două decenii, de existență a Co
misiei. La sesiune participă mi
niștri din 30 de țări. Delegația ro
mână este condusă de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Jn ședința de dimineață s-a pro
cedat la desemnarea biroului sesiu
nii. La propunerea delegatului po
lonez, participanții au ales în func
ția de președinte al sesiunii pe 
ambasadorul Emmanuel Treu (Aus
tria). Delegatul francez a propus 
candidatura șefului delegației bul-

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
LA TOKIO, FLORE A ȚUIU

Partidele politice din Japonia 
sint preocupate în acest început de 
aprilie de alegerile locale care se 
vor desfășura în două etape. In 
prima etapă, stabilită pentru 15 
aprilie, se aleg, adunările legislative 
în 44 de prefecturi din totalul de 
46, comisiile . municipale din cinci 
■mari orașe (Yokohama, Osaka, 
Kyoto, Nagoya și Kobe), 23 de con
silii districtuale în Tokio, guverna
torii a 18 prefecturi, inclusiv To
kio, precum și primarii , orașelor 
Yokohama și Osaka. Urmează ca în 
etapa a doua, la. 28 aprilie, să se 
aleagă adunările legislative, gu
vernatorii și primarii celorlalte 
prefecturi și orașe, precum și con
siliile locale și primarii ide la sate.

Atenția este concentrată asupra 
postului de, guvernator al orașului 
Tokio, pentru obținerea căruia, atît 
partidul' de guvernămînt, cît și o- 
poziția depun eforturi nu mai mici 
decît acelea din timpul campaniei 
pentru alegerile parlamentare din 
ianuarie. Acest post va fi de- 

. țipăt de viitorul guvernator pînă în 
1970, „an crucial pentru tratatul de 
securitate ‘ jâpohb-ameri'can" — 
tratat ce constituie una din prin
cipalele cauze ale conflictelor din
tre .partidul de guvernămînt (libe
ral-democrat), care este pentru ex
tinderea lui, și partidele de opoziție 
și sindicatele care cer anularea tra
tatului. Influența guvernatorului 
capitalei nu este de loc neglijabilă.

Pentru obținerea controlului a- 
supra municipalității Tokio, parti
dele din Japonia nu ați. exclus, coț 

■ laborarea și s-au străduit să pre
zinte candidați cu reputație din lu
mea universitară sau din cea a afa
cerilor. Partidul liberal-democrat, 
de pildă, împreună cu Partidul „so
cialismului democrat" au propus 
candidatura prof. Masatoshi Mat
sushita, fost președinte al Univer
sității Rikkyb ’din Tokio ; iar Par
tidul socialist, care conduce opozi
ția în Adunarea municipală a ora- 
.șului, a propus candidatura prof., 
universitar Riokichi Minobe, care 

’este sprijinit de Partidul comunist.
Al treilea candidat este Keinichr

Abe, președintele cunoscutei firme 
constructoare de nave „Shibusava 
Kaiun Company", propus de parti
dul Komei.

în acest moment, la Tokio se 
consideră că nici unul dintre parti
dele menționate nu este în situa
ția de a obține majoritatea de 
7 600 000 de voturi pentru alegerea 
guvernatorului capitalei. Se consi
deră însă că lupta se dă în prin
cipal între candidatul partidului de 
guvernămînt și cel 
socialist. Nu sînt în 
neglijate șansele pe 
tea avea candidatul 
meito și nici surprizele nu sînt ex
cluse, mai ales că în ultimul timp 
s-a intensificat procesul de flotare 
a populației dintr-o circumscripție 
în alta și din provincie la oraș, 
ceea ce, după părerea observatori
lor. competenți, afectează în mod 
deosebit partidul de guvernămînt.

Zilele trecute au fost închise 
listele electorale, pe care s-au în
scris 4 319 candidați pentru alege
rile legislative. Campania electorală 
se desfășoară aparent liniștit. în 
întreaga . capitală și mai ales pe 
Ginza, principala arteră comercială 
și de afaceri a orașului Tokio, 
există multe panourj. electorale cu 
lozinci și portretele carididăților, iar 
punctele electorale cunosc' o aflu
ență de alegători.

gare, prof. Evgheni Mateev, 
funcția de vicepreședinte al sesiu
nii. Sprijinind propunerea, Nicolae 

■ Ecobescu, reprezentantul perma
nent al României pe lingă Oficiul 
O.N.U. din Geneva, a declarat: 
„Satisfacția noastră este cu atît 
mai mare cu cit prof. Mateev re
prezintă o țară vecină cu care Ro
mânia întreține -relații tradiționale, 
de bună vecinătate, de prietenie și I 
cooperare în domeniile politic, eco
nomic, cultural și științific, cărora 
guvernul român le acordă o înaltă 
prețuire". Prof. E. Mateev a fost 
ales în unanimitate în fupeția de i 
vicepreședinte.

Luînd cuvîntul, N. Ecobescu s-a 
ridicat împotriva prezenței ciankai- 
șistului la sesiune. Constatăm pre
zența la lucrările acestei sesiuni, în 
calitate de observatori, a unor per
soane care își arogă titlul de repre
zentanți ai statului chinez, a spus 
vorbitorul. Delegația română de
clară, așa cum a făcut și în ca
drul altor reuniuni internaționale, 
că singurul guvern în drept să re
prezinte China este guvernul Re
publicii Populare Chineze. în con
secință, numai reprezentanții aces
tui guvern sînt în măsură și au 
dreptul să reprezinte China la 
O.N.U. și în organismele sale, in
clusiv la lucrările acestei Comisii.

în ședința de după-amiază au luat 
cuvîntul țninistrul afacerilor exter
ne al Austriei, Lujo Toncic-Sorinj, 
și consilierul federal, Hans Schaf
fner, șeful Departamentului federal 
al economiei publice elvețiene.

S-a dat apoi citire mesajului a- 
dresat sesiunii de secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant.

(Agerpres)

Plecarea precipitată a misiunii O.N.U. 
din Aden a provocat o vie reacție în 
capitala Marii Britanii. Misiunea a. so
sit în orașul de pe țărmul Golfului 
Oman la 2 aprilie pentru a examina 
starea de spirit a populației de aici și a 
prezenta propuneri în legătură cu pro
clamarea independenței Federajiei Ara
biei de Sud in 1968. Vinerea trecută 
însă, ca urmare a afrontului adus de gu
vernul federației, 'care a interzis pre
zentarea membrilor misiunii la televi
ziune, părăsit imediat
Adenul

® NOUL GUVERN GREC ȘI-A AMlNAT PREZENTAREA IN FAȚA
PARLAMENTULUI @ Reprezentantul României ales vicepreședinte al
0. N. U. D. I. <1 Sesiunea Sovietului Suprem al R. S. F. S. R.

Stand românesc la expoziția internațională „Turism 1967" deschisă recent 
la Belgrad

PRIMA SESIUNE A COMI
TETULUI O.N.U. PENTRU 
DEZVOLTARE INDUSTRIALA 
(O.N.U.D.I.), S-A DESCHIS 
LUNI LA NEW YORK. în cali
tate de președinte al Comitetului 
a fost ales Moraiwid Tell, repre
zentant permanent al Iordaniei 
la O.N.U. Dan Dumitrescu(Ro
mânia), Jan Jendrik Lubbers 
(Olanda) și Eduwardo Br'adley 
(Argentina) au fost aleși vicepre
ședinți ai acestui Organisrti, iar 
Mbaye Cheile (Guineea) — ra
portor.

IN PREAJMA VOTULUI DE ÎN
VESTITURA DIN PARLAMENTUL 
GREC, noul guvorn al Greciei, 
condus de premierul Kanellopou- 
los, și-a amînat cu 48 de ore — 
de la 12 la 14 aprilie — prezenta
rea în fața parlamentului pentru 
obținerea votului de învestitură. 
„To Vima" și alte ziare de centru 
din Atena consideră că această 
amînare se datorește faptului că 
E.R.E. (Uniunea Națională Radi
cală) mi a epuizat toate posibi
litățile pentru a determina parti
dele centrul liberal democratic și 
național progresist de dreapta să 
voteze în favoarea noului cabi
net. Fără acordul tuturor deputa- 
ților acestor partide guvernul nu 
va putea obține votul de Învesti
tură.

Partidele Uniunea de Centru și 
E.D.A. continuă să organizeze în

CONVORBIRI UNGARO-IU
GOSLAVE au început marți, la 
sediul C.C. al P.M.S.U. între Zol- 
tan Komocsin, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 

(P.M.S.U., și Albreht Roman, mem- 
bru al Comitetului Executiv al 

. C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
; Iugoslavia, care se află în vizită 
• la Budapesta. Reprezentanții celor
două partide examinează proble
me legate de extinderea colabo
rării dintre U.C.I. și P.M.S.U., pre
cum și probleme actuale ale miș
cării muncitorești internaționale 
și ale situației internaționale.

gliei pe 1967—1968 prezentat 
marți în Camera Comunelor de 
ministrul finanțelor, James Calla
ghan. Proiectul nu înlătură nici 
una din restricțiile impuse în ca
drul severului program de auste
ritate economică inițiat în iulie 
1966. Referindu-se la cheltuielile 
de staționare a trupelor britanice 
din Germania occidentală, Calla
ghan a declarat că va fi nece
sară o „repliere* a acestor forțe.

ÎN S.U.A. A FOST DE
CLARATA NECONSTITU
ȚIONALA legea militară re
centă, care interzice distruge
rea unui ordin de încorporare. 
Verdictul a fost dat de prima 
Curte de apel a S.U.A.. ca ur
mare a unui apel introdus de 
un pacifist, David O’Brien, 
condamnat la 6 ani închisoare 
de un tribunal federal, deoa
rece a ars ordinul de încorpo
rare. Ținînd seama de acest 
verdict, se consideră că vor 
trebui reexaminate și cazurile 
altor 16 pacifiști condamnați 
recent la pedepse pe diferite 
termene pentru că au ars în 
public ordinele de încorpo
rare.

AMINAREA TRATATIVELOR 
ECONOMICE JAPONO—VEST- 
GERMANE, care urmau să în
ceapă miercuri la Tokio, a fost 
anunțată ieri la Bonn, cu puțin 
timp înainte ca delegația vest- 
germană să plece cu avionul la 
Tokio, 
lovesc 
oarece 
xistă 
(D.P.A.).

PROBLEMĂ SPORIRII
ȚIRÎI CALITĂȚII PRODUSELOR DE LARG CONSUM 
figurează pe ordinea de . zi a sesiunii Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. 
care s-a întrunit mărfi la Kremlin în prima sa sesiune de după alegeri. 
La lucrări participă/Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi 
și alți conducători sovietici.

Președinte al Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. a fost ales Mihail Mil- 
lionscikov, vicepreședinte al Academiei de Științe a U.R.S.S.

Sovietul a aprobat activitatea Consiliului de Miniștri al Federației 
Ruse în cei patru ani care au trecut'de la alegerile precedente. In funcția 
de președinte al Consiliului de Miniștri al R.S.F.S.R. a fost reales Ghen- 
nadi Voronov, care urmează să supună spre examinare sesiunii propuneri 
cu privire la componența guvernului R.S.F.S.R.

Luni, la Geneva, conducătorul mi
siunii, Perez Guerrero (Venezuela), a 
declarat, in cadrul unei conferințe .de 
presă, că holărîrea de a părăsi teritoriul 
nu a fost luată sub imperiul mîniei, ci 
pentru că condițiile care i-au fost create 
făceau imposibilă orice activitate con
structivă. în consecință, ancheta misiu
nii prevăzută a. dura trei săptămîni s-a 
încheiat, după numai cinci zile.

Această hotărîre, intervenită într-un 
morhent cînd principalul oraș, al Ara
biei .de sud cunoștea momente de mare 
tensiune — greva generală declarată de. 
forțele patriotice-era in plină desfășu
rare, iar demonstrațiile anticolonialiste, 
se țineau lanț — a pus in încurcătură 
cercurile oficiale de la Londra. Temîn- 
du-se de o nouă și mult mai ■ gravă 
încotdare a situației, guvernul brita
nic a reacționat imediat. In aceeași zi, 
el a luat două , holărîri .importante : 
invitarea misiunii O.N.U. la.Londra pen
tru, a discuta cu ea situația creată și 
numirea lordului Shackleton, ministru 
fără portofoliu, în fruntea unei misiuni 
care să plece fără întîrziere în Aden. 
„Numirea sa — arată trimisul special al 
agenției France Presse — este conside
rată de unii observatori ca un fel de 
blam la adresa lui* Richard Turnbull, 
înaltul comisar britanic, ca urmare a 
plecării precipitate a misiunii O.N.U. 
Shackleton va rămîne în Aden cifeva 
săptămîni pentru a încerca să găsească 
o soluție".

Intre timp, în Anglia se înmulțesc 
criticile la adresa politicii promovate de 
guvernul britanic în Aden. Luni seara, 
în Camera Comunelor, conservatorii au 
lansat un puternic atac. Fostul prim- 
ministru Douglas Home a cerut între
ruperea lucrărilor camerei pentru a dez
bate „grava situație creată în urma 
plecării misiunii O.N.U. din Aden". 
Home, arată A.F.P., a prezentat cererea 
sa în cadrul unei discuții furtunoase. 
Conservatorii au vorbit despre „falimen
tul politicii laburiste în Aden". Minis
trul de externe Brown a refuzat să facă 
precizări cu privire la proiectele de 
viitor ale Angliei în Aden și Federația 
Arabiei de Sud. El a afirmat că dezvă
luirea acestor proiecte „ar complica 
consultările în curs". Ministrul a acuzat 
fostul guvern conservator de a fi la 
originea actualei crize din peninsula 
arabică.

în afcelași timp, presa occidentală continuă 
să publice comentarii despre turneul vice
președintelui S.U.A. în Europa de vest :

Cotidianul vest-german. „DIE WELT" scrie : 
„Ar fi greșit să-i facem pe americani să-și; în
chipuie că criza vest-germano-americană, care 
începe să se dezvolte, poate fi oprită prin 
strîngeri de mină cordiale și convorbiri ami
cale".

Revista engleză .„THE ECONOMIST" : „Hum
phrey ar putea să reușească să îmbunătățească 
atmosfera relațiilor americano-vest-europene, 
dar obstacolele care stau în calea negocierii și 
care apar în mod 
primăvara aceasta 
cale".

Ziarul american
TRIBUNE" (ediția 
cială S.U.A.—R.F.G. 
ce a fost afectată de schimbările care au in
tervenit în

1 î

3. Hanshabi ; 4, Alani ; 5. Dala ; 6. Maflalii ; 7. Shaliib ; 8. Jafa superior ; 
., 9. Jafa inferior ; 10. Facili ; 11. Ardali ; 12. Datina ; 13, Anlaki inferior ; 14.

Bcihan ; 15. Sultanatul Anlaki superior ; 16. Șeicatul Anlaki superior ; 17. 
Wahid.

te și

Federația Ara
biei de Sud este 
formată, din ora
șul Aden și 17 
sultanate, emira- 

șeicate,
marcate în harta 
alăturată : 1. Ah- 
rabi ; 2. Lahej ;

neobișnuit de formidabile 
continuă să se ridice în

t/n 
moi

Radu BOGDAN

avalanșă de critici

naveiAncheta asupra catastrofei
O adevărată

‘ la adresa Administrației naționale 
pentru problemele aeronauticii și 
cercetării spațiului cosmic (NASA) 
au fost aduse în ședința de., luni 
prima zi a anchetei publice din 
Congresul S.U.A. destinată analizei 
.cauzelor -tragediei navei cosmice 
„Apollo". La 27 ianuarie pe bordul 
acestei nave s-a produs, înainte 
de decolare, o explozie care a pro
vocat moartea celor trei cosmo- 
nauți— V, Grissom, E. White și R. 
Chaffe. „Ședința — scrie agenția 
„France Presse" — a fost extrem de 
dură, chiar penibilă, pentru

NASA și pentru sectorul indus
triei americane participante la în
făptuirea programului „Apollo". 
O. Teague, președintele subcomi
siei spațiale a Camerei Reprezen
tanților, membru al partidului de
mocrat, a calificat drept „șocante" 
și „de necrezut"1 concluziile asupra 
■tragediei, publicate în ajun de co
misia de anchetă; Un' alt membru 
democrat al Camerei Reprezentan
ților, Joseph Karth, a vorbit despre 
.„lucru de mîntuială", iar republi
canul. Ken Gurney a avut un 
schimb violent ,de cuvinte cu Ja
mes Webb, directorul NASA.

Mareea neagră

pe coastele Franței

(Hartă reprodusă din ziarul vest-german ,,Die Welt").

Mareea neagră de petrol a 
atins acum și coastele Franței. 
Pe plajele bretone ale pitorescu
lui golf Mont Saint Michel au 
eșuat primele „bule" și „plăci" 
de petrol spongioase, semănînd 
cu gelatina. Spre Normandia se 
îndreaptă o pînză de petrol lungă 
de 50 de kilometri și lată de 18, 
avînd oavînd o grosime de circa 7 cm. 
Pescari, hotelieri urmăresc bu
letinul meteorologic pentru a 
afla direcția vîntului.

Bătălia împotriva „invaziei" 
petrolului a fost angajată pe 
coastele de nord ale Franței, 
unde mai multe parcuri de stri- 
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dii și rezervații de păsări sînt 
amenințate. Datorită mobilizării 
civile, precum și patrulărilor ma
rinei naționale, o catastrofă de 
proporțiile celei din Anglia ar 
putea fi evitată.

Foarte eficient 
mareei negre s-a dovedit a fi ru
megușul de lemn. Navele mili
tare franceze au și „atacat" pă
tura de petrol cu rumeguș, care 
produce coagularea petrolului, 
transformîndu-1 în mici bile arun
cate apoi pe țărm, de unde vor 
fi adunate și arse.

Al. GHEORGHIU

în lupta contra

Paris.
i.»..

Nicolae N. LUPU

O ceremonie a avut 
loc la Casa Albă — 
după cum relatează a- 
genția „France Presse" 
■— cu prilejul întoarce
rii vicepreședintelui 
Humphrey din turneul 
european.' La ceremonie 
au asistat președintele 
Johnson, înalte perso
nalități politice ame
ricane, diplomați' din 
țările vizitate acreditați 
în capitala S.U.A. Pre
ședintele Johnson a 
apreciat misiunea lui 
Humphrey ca 
act spre ■ „o
bună înțelegere ' între 
națiunile occidentale", 
din partea S.U.A. care 
rămîne „fiica Euro
pei". Luînd apoi cu
vîntul, Humphrey a 
menționat constatările 
făcute în țările vest- 
europene, recunoscînd 
hotărîrea lor de a nu 
mai accepta „leader- 
ship-ul“ Washingtonu
lui în cadrul alianței 
atlantice, sentimentele 
în creștere spre ,țeui;o- 
penism" și tendințele 
de independență față 
de politica americană. 
In încheiere, el și-a ex
primat convingerea că 
„prietenii noștri din Eu
ropa vor rămîne bunii 
noștri prieteni și avem 
toate motivele să fim 
optimiști".

★
La Paris s-a anun

țat că ambasadorul 
S.U.A. a prezentat Mi
nisterului Afacerilor 
Externe al Franței un 
protest „verbal" în le
gătură cu puternicele 
demonstrații antia- 
mericane ale popu
lației care au marcat 
șederea vicepreșe
dintelui Humphrey în 
capitala franceză.

„NEW YORK HERALD 
europeană) : „Alianța spe- 
în cadrul coaliției atlânti-

structura relațiilor internaționale1*.

Poliția belgiană 
împrăștie pe 
participanții Ia 
o demonstrație 
de protest or
ganizată cu pri
lejul vizitei vi
cepreședintelui 
Humphrey 
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