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ancheta economică a „Scînt@ii“

LA ORDINEA

întreținerea

Datele primite de la Consiliul Su
perior al Agriculturii arată că în u- 
nitățile agricole de stat și coopera
tivele agricole de producție se în- 
sămînțează ultimele suprafețe cu 
culturi de primăvară. Intrucît majo
ritatea terenurilor pe care pînă a- 
cum a băltit apa și nu s-a putut 
lucra s-au zvînlat, e necesar să 
se ia măsuri ca semănatul 
pe aceste terenuri să fie terminat în 
țî&țf'a, zile. De asemenea, se impu- 
nu grăbirea însămîn țării orezului în
deosebi în regiunile Galați și Ar
geș și a fasolei cultivată în ogor 
propriu în regiunile Maramureș, 
Crișana și Banat. în unitățile agri
cole de stat, plantarea cartofilor poa
te fi considerată ca încheiată. Au 
mai rămas de plantat suprafețe 
mai mari în cooperativele ■ agricole 
din regiunile Mureș-Autonomă 
Maghiară, Cluj, Maramureș și Cri
șana. întrucît material săditor exis
tă în cantități 
ccastă lucrare 
fie terminată 
scurt.

în grădinile
se desfășoară în ritm nesatisfăcător. 
Pînă la 17 mai se realizaseră 141 500 
hectare ceea ce reprezintă numai 71 
la sută din suprafețele prevăzute. 
Este necesar să fie intensificat plan
tatul legumelor în regiunile Crișa
na, Oltenia, Ploiești, Iași, Argeș și 
altele.

în această primăvară, datorită 
condițiilor naturale prielnice — ploi 
care au alternat cu zile călduroase 
ț- există' condiții deosebit de bune 
pentru dezvoltarea culturilor. Pen
tru a se asigura păstrarea apei în 
pămint, îndeosebi în sudul țării, și 
distrugerea buruienilor, este necesar 
ca, în aceste zile, toată atenția să 
fie acordată lucrărilor de întreține
re a culturilor. Pînă la 17 mai, pri
ma prășilă s-a executat la sfecla de 
zahăr în proporție de 84 la sută, 
floarea-soarelui — 80 la sută, car
tofi — 17 la sută, iar la porumb — 
14 la sută.

Organele și organizațiile de par
tid, consiliile agricole și uniunile 
cooperatiste sînt chemate să îndru
me pe oamenii muncii din agricul
tură să termine grabnic însămînță- 
rile și să grăbească lucrările de în
treținere a culturilor.

în rîndurile care urmează sînt 
redate cîteva aspecte privind mer
sul lucrărilor de întreținere a cul
turilor în regiunea Bacău.

BACĂU: De ce
diferențe 
atit de mari?

Toate forțele din cooperativele a- 
gricole și din unitățile agricole de 
stat din regiunea Bacău sînt con
centrate, în aceste zile, la întreți
nerea culturilor. Cele 11 S.M.T.-uri 
din regiune au contractat cu coope
rativele agricole executarea cu sapa

CE CONCLUZII DESPRINDEȚI
IN ACȚIUNEA DE ORGANIZARE
ȘTIINȚIFICĂ A PRODUCȚIEI
Șl A MUNCII ?

lii toate întreprinderile industriale se află în plină desfășurare acțiunea 
de perfecționare a organizării producției și a muncii pe baze științifice, care are 
o deosebită însemnătate pentru ridicarea eficienței generale a activității eco
nomice. Studierea aprofundată a diferitelor laturi ale proceselor de producție 
și de muncă din fabrici și uzine a dus la desprinderea unor concluzii de mare 
valoare economică. Obiectivul principal urmărit îl constituie obținerea unei pro
ducții fizice și a unei productivități a muncii mai ridicate decît prevederile 
planului cincinal și stabilirea măsurilor necesare pentru atingerea nivelului 
productivității muncii, al manoperei specifice și al normelor de muncă realizate 
în țările dezvoltate din punct de vedere industrial, pentru reducerea cheltuieli
lor de producție și sporirea rentabilității, în condițiile ridicării continue a ca
lității produselor. Efectele acțiunii au început să se facă simțite în numeroase 
fabrici și uzine, cristalizîndu-se măsuri a căror aplicare contribuie la valorifi
carea
uman

de noi rezerve interne, Ia fructificarea mai bună a potențialului tehnic și 
existent.

Citiți în articolul de mai jos și în pagina a lll-a unele rezultate și 
măsurile ce se întreprind într-o serie de întreprinderi în cadrul acestei 
acțiuni inițiate de partid

Studiile evidențiază anomalii și ne
cesități; dar trebuie de
pășit rapid stadiul ana 

Esențiale sînt mă
șurile

ÎN ZIARUL DE AZI: ■ Curățenia 
orașului nu face obiectul amo 
rului propriu local? H Foileton — 
De sub pat a ieșit un crocodil 

Puncte de vedere — Origina 
litatea limbajului prozei H Cro 
nica teatrală — „Opinia publică

Specialiștii Bazei de cercetări științifice din Timișoara a Aca
demiei studiază numeroase probleme legate de modernizarea 
și perfecționarea procesului de producfie în întreprinderi. In 
foto : Intr-unui din laboratoarele bazei se fac cercetări pentru 

îmbunătățirea mașinilor hidraulice
Foto : Agerpres

Meta

foie
Cu toată irealitatea faptului, 

am senzația că mă aflu în mij
locul unei mari păduri. Miroase 
atît de puternic a rășină, a brad, 
a fag în depozitul de materie 
primă al Combinatului de in
dustrializare a lemnului de la 
Suceava, de parcă o pîlnie gi
gantică a aspirat toate esențele 
pădurilor Moldovei de nord. 
Involuntar, gîndul te duce la 
Voroneț, Putna, Brodina, Rișca, 
Slatina și alte locuri cu nume 
de o îndelungă rezonanță, unde 
foșnesc arborii. Depozitul de 
sute de metri pătrați e ca o vi
trină în care se reflectă indus
trial întinsele și depărtatele pă
duri ale Bucovinei. Spun de
părtatele păduri, căci limbile 
subțiri de codri din preajma 
Sucevei au rămas cu singura 
misiune economică de a adăposti 
cîteva splendide exemplare de 
cerbi lopătari. Merită. Maiestuo- 
șii pensionari ai pădurii pot fi 
întîlniți deseori în jurul mănăs
tirii Dragomirna de lîngă Sucea
va sau chiar pe străzile perife
rice ale orașului. Si uneori aici, 
foarte aproape de combinatul de 
industrializare a lemnului . I-o 
fi atrăgînd un tainic zvon de 
păduri vechi, atmosfera încăr
cată de miresme a locului unde 
așteaptă lemnul...

Desprind dintr-un proces- 
verbal de dare în funcțiune: 
„Subsemnații... întruniți în co
misie am constatat că fabrica 
P.F.L. extinsă cu o capacitate 
de 8 000 t/an plăci fibro-lemnoa- 
se dure prevăzută în cadrul dez
voltării C.I.L. Suceava etapa a 
Il-a cu. termenul în trimestrul 
II 1967, s-a dat în funcțiune la 
data de 1 februarie 1967 (adică

REPORTAJ
de Platon PARDĂU

Importanta acțiune inițiată de 
conducerea partidului nostru pentru 
perfecționarea organizării producției 
și a muncii în industrie a declanșat 
și în întreprinderile din regiunea 
Ploiești un puternic climat creator, 
de studiu și analiză a fenomenelor 
din activitatea economică. Deși de 
la începerea acțiunii nu a trecut 
prea mult timp, se reliefează de pe 
acum cu pregnanță concluzia că a- 
proape peste tot există posibilități 
ca, printr-o organizare superioară 
a producției și a muncii, utilajele 
și instalațiile să fie folosite mai 
bine, să crească productivitatea 
muncii. Valoros este faptul că multe 
dintre studiile întreprinse pînă în 
prezent de colectivele din fabrici 
și uzine au determinat stabilirea 
unor măsuri imediate și de perspec
tivă, deosebit de eficace. La uzina 
de utilaj petrolier din Tîrgoviște, 
studiile întreprinse au scos în 
evidentă importante rezerve de 
capacitate care asigură sporirea 
producției tocmai la sortimente 
mult solicitate de beneficiari. 
Organizarea unei linii de fabrica
ție a subansamblelor pentru agre
gatele de aspersiune — măsură a- 
plicată recent — dă posibilitate co
lectivului acestei uzine să producă 
în acest an cu 1 000 asemenea agre
gate mai mult față de anul trecut. 
Analizele făcute la Uzina mecanică 
Sinaia au permis identificarea de 
noi rezerve interne, prin valorifi
carea cărora producția marfă va

crește în acest an cu 1,5 milioane 
de lei față; de prevederi, iar bene
ficiile planificate cu 1 250 000 lei. La 
uzina „1 Mai“-Ploiești, pe baza stu
dierii circuitului intern al materia
lelor, subansamblelor și produselor, 
s-a stabilit să se organizeze un 
sector centralizat de debitare a ma
terialelor și să se reamplaseze unele 
depozite din cadrul secțiilor. Lu
crările vor fi efectuate prin credite 
bancare, care se vor putea ram
bursa în mai puțin de doi ani prin 
economiile rezultate. Măsurile a- 
mintite, îmbinate cu sistematizarea 
transportului intern, fac posibilă 
reducerea simțitoare a numărului 
de mijloace de transport în uzină, 
pe această cale obținîndu-se eco
nomii anuale de circa 1,8 milioa
ne lei.

După cum se știe, perfecționarea 
organizării producției și a mun
cii îmbrățișează laturi și aspecte 
multiple. Colectivul regional și co
lectivele alcătuite în principalele 
centre industriale pentru coordona
rea acestei acțiuni au indicat spe
cialiștilor din unități să analizeze 
mai aprofundat problemele speci
fice, care au o însemnătate majoră 
pentru întreprinderile respective. 
In unitățile din industria petrolie
ră, spre exemplu — ramură cu 
pondere importantă în regiunea 
Ploiești — ;se acordă o mare aten-

Celebra arie are rădăcini 
adinei în timp. Notele ei 
false, dispuse într-un 
crescendo rafinat, au în
cercat întotdeauna să a- 
copere glasul adevărului, 
al demnității și onoarei. Pe 
plan social (orice manual 
de istorie oferă suficiente 
mărturii), ea se transfor
mă într-o armă a forțelor 
retrograde silite să pără
sească arena. Supus ofensi
vei noului, unor consecutive 
înfrîngeri, vechiul caută să 
supraviețuiască prin contra
atac pe la spate cu lama 
ruginită a cuvîntului care 
infectează.

Legile ca și climatul 
nostru social, intransigente 
față de reziduurile (a)mora- 
le ale vechii societăți, în
gustează aria lui Don 
Bazile, sancționează pe e- 
ventualii ei interpreți. Pe 
alocuri însă, notele ei stri
dente ne tulbură liniștea. 
Cum, de unde apare ? Cine 
sînt interpreții acestei par
tituri antisociale ? Prin ce 
mijloace poate fi scoasă de 
pe afiș ?

Fenomenul e gradat.
— îi știam pînă atunci 

buni vecini, ba poate chiar 
prieteni, și iată-i deodată 
înverșunați unul împotriva 
celuilalt — relatează depu
tata DORINA TEODORES
CU, președinta unei comisii 
de împăciuire din raionul 
Lenin din Capitală, Ce

s-a întîmplat, oameni buni, 
ce-aveți de împărțit ? U- 
nul a născocit o vor
bă, celălalt nu s-a lăsat 
mai prejos. S-a declanșat 
bîrfeala sau „radio-șanțul” 
— cum i se spune prin car
tier — și mașina de rîșnit 
verzi și uscate s-a pus. în 
funcțiune.

„Știi ce-a zis vecinul des
pre dumneata ? Crede-mă, 
eu îl cunosc de trei
zeci de ani. Stai să-ți 
spun...". De curînd am 
avut în fața comisiei un caz

amploare nejustificată. Păr
țile în litigiu fuseseră prie
tene. De unde se iscase 
„vorba?". Din invidia so
ției lui- I. P., care și-a pus 
bărbatul s-o ponegrească 
pe „rivală". Vinovății au 
trebuit să-și ceară scuze 
față de familia ultragiată, 
în prezența unui grup de 
cetățeni din cartier. Este 
un mijloc eficace de a 
astupa gura „radio-șanțu- 
lui".

Din sămînța unei vorbe, 
injuria, neplivită, se trans-

aricheta socială
în care s-a pus în joc o- 
noarea unei femei. Căsăto
rită fiind, vorbele împrăș
tiate de I. P„ mincinoase, 
menite s-o ponegrească, au 
creat dezbinare în familie. 
Ce-a declarat I. P., a cărui 
calomnie a fost dovedită ? 
Că a făcut , o... glumă.

— Ce măsuri ați. luat ?
— Judecarea calomniei nu 

intră în atribuțiile comisiei 
de împăciuire. De astă-dată, 
însă, ne-am îngăduit să ne 
depășim atribuțiile, soco
tind că am putea stinge un 
conflict care putea lua o

formă în buruiana otrăvi
toare a calomniei. Fatali
tate ?

— Multe din cazuri pot fi 
prevenite — e de părere 
Dorina Teodorescu — dacă 
spiritul cetățenesc, inter
venția opiniei publice, din 
jur ar acționa totdeauna 
prompt. Curios însă cum 
unii oameni energici la lo
cul lor de. muncă, acasă se 
retrag' în carapacea lui „nu 
mă amestec". Nu vor să 
aibă de-a face cu „maha
lagismele”, fără să-și dea 
seama că poziția de specta-

tor nu 
rajeze 
creeze 
nată.

Indiferentul riscă să fie 
el însuși prins în plasa ca
lomniei pe care a privit-o, 
cu seninătate, înfiripîn- 
du-se. Adevărul trebuie 
restabilit din primul mo
ment, oprind calea acelor 
șoapte de la colț de stradă 
sau de pe palier, care riscă 
să tulbure 
viețuirii, 
atmosfera 
social.

Urcăm i 
lului.

Un caz 
țâre calomnioasă : 
Eugeniu Niță. Ocupînd ile
gal, abuziv, o locuință — pe 
baza unei întîmplătoare po
triviri de nume — Niță a 
declanșat un adevărat răz
boi împotriva tuturor celor 
care l-au obligat să respec
te legea. Cu. cerneala vînătă 
a calomniei, el a ticluit 
plîngeri pește plîngeri, acu- 
zînd de cele măi fanteziste 
vini un mare număr de oa
meni cu munci de răspun
dere din cadrul Sfatului 
popular al raionului Nicolae 
Bălcescu.

— Spera să intimideze 
prin acest tir concentric,

Victor VÂNTU

cu cinci luni mai devreme față 
de termenul planificat) prin 
terminarea probelor tehnologice. 
Încercările sînt de bună cali
tate... încheiat astăzi...".

Părerea lui Ilie Simioniuc, 
tehnicianul tehnolog de la sec
ția plăci fibrolemnoase : „Ce 
emoționați eram... Instalația a- 
ceasta nouă, plusul de 8 000 
tone pe an adus prin folosirea 
mai bună a spațiilor de pro
ducție ne-au ținut cu sufletul 

gură. Vom reuși ? Nu vom 
uși ? Am reușit".
Petru Ionel, director adjunct 

al combinatului, evocă un mo
ment asemănător petrecut în 
același loc cu cîțiva ani înainte : 
„Primele plăci poroase au ieșit 
seara pe la șapte. Toată după- 
amiaza am stat, plini de cu
riozitate, pe lîngă mașini. Tre
buia să fabricăm un produs ine
dit în țară la noi — plăci fibro
lemnoase poroase. Cînd a fost 
gata prima șarjă și cei mai sobri 
dintre noi au izbucnit în 
urale...".

Dar iată și un proces-verbal 
care se abate de la regulă : 
„Subsemnații..., întruniți în co
misie..., aprobă darea în funcțiu- 

dar pe jumătate de coală 
fac observații, cer remedieri. 
Tonul e tranșant, exigent șl, în 
cîteva cuvinte, sînt arătate cau
ze, prevăzute efecte : „din cauza 
neasigurării golirii complete a 
apei din bateriile de încălzire 
după închiderea ventilelor la 
tur și retur se poate produce 
pe timp de iarnă crăparea con
ductelor și chiar a ventilelor..."

E vorba de trei mașini de 
uscare a cherestelei, insuficient 
de bine puse la punct. Ochiul 
oamenilor e exigent. Grija 
vizează bunul mers general și 
larga suprafață a răspunderii. 
Fiindcă fiecare proces-verbal de 
dare în funcțiune a unei fabrici 
deschide p întreagă suită de alte 
procese-verbale. Semnături lîn
gă semnături, nume de oameni 
lîngă nume de oameni, E un fel 
de piramidă cu o bază foarte 
largă. Baza aceasta, din ce în 
ce mai temeinică, constituie 
sprijinul esențial. Aici e umă
rul celor aproape 2 000 de oa
meni ai combinatului, oameni 
din partea locului sau veniți de 
aiurea, oameni diverși dar uni
tari.
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La întrejinerea culturilor (cooperativa agricolă din Crovu, regiunea București)

Runda Kennedy 
s-a încheiat. Care
e bilanțul ?□

parțial, deoarece unele probleme importante au 
rămas nerezolvate. Unii dintre experți se în
treabă chiar dacă rezultatele obținute sînt pe 
măsura eforturilor depuse. Pentru a putea răs
punde la o astfel de problemă ar trebui să se 
confrunte acordurile încheiate cu motivele ce 
l-au determinat pe fostul președinte al S.U.A. 
să inițieze negocierile.

MOTIVELE DECLANȘĂRII 
NEGOCIERILOR

Negocierile desfășurate în cadrul G.A.T.T. (A- 
cordul General pentru Tarife și Comerț), cunos
cute sub numele de „runda Kennedy", s-au 
încheiat zilele trecute, după cinci ani de labo
rioase confruntări de poziții. „Actul final" al 
negocierilor, care se întinde pe aproximativ c 
mie de pagini, consemnează protocolul concesii
lor tarifare prin care s-a ajuns la un acord, 
dispozițiile privitoare la problemele cerealelor 
și un „cod antidumping". Măsurile stabilite ur
mează să intre în vigoare abia după ce guver
nele țărilor participante îl vor ratifica și după

N. S. STĂNESCU
doctor în economie

elabora procedurile de aplicare a pre- 
„Actului".

ce se vor
vederilor „

încheierea „rundei Kennedy" a fost înregis
trată de comentatorii de presă drept un succes

în ultimii ani, pe piețele mondiale se constată 
o sporire a concurenței între marii exportatori 
capitaliști. Prețurile mărfurilor oferite de către 
unele țări exportatoare nu mai sînt competitive 
în raport cu cele medii, iar pe de altă parte 
importatorii occidentali se înconjoară cu tot mai 
numeroase bariere vamale pentru a frîna flu
xul de marfă venită din exterior sau pentru a 
spori astfel prețurile îneît să nu pună în pri
mejdie propria producție similară.

Concurența dintre Statele Unite și Europa 
occidentală a căpătat forme mereu mai ascuțite 
pe măsură ce s-au format grupările economice 
vest-europene (C.E.E. = Piața comună și
A.E.L.S. = Asociația Europeană a Liberului 
Schimb). Tarifele impuse de Piața comună în 
raporturile cu țările terțe au ridicat stavile va

(Continuare în pag. a Vl-a)
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FAPTUL
■

DIVERS
Populară

Ideea construirii unei băi popu
lare la Caransebeș este destul de 
veche. Prin 1960 s-a făcut chiar 
și un apel la o contribuție cetă
țenească. Și oamenii au răspuns. 
Apoi, în vara lui ’65, au început 
să se înalțe zidurile băii. La ten
cuială, lucrările au încetat; Con
strucția stă și astăzi neterminată, 
la roșu, ca rămășițele unui bas
tion din Evul Mediu. Concluzia ? 
Nu știm dacă va fi (sau nu) baia 
populară. însă chestiunea cu baia 
din Caransebeș a devenit de pe 
acum populară. Va intra probabil 
și în legendă (deși ar fi mai ni
merit să intre în... funcțiune).

evenind, în răstimp de cîți- 
va ani, un puternic centru 
industrial, ale cărui produse 
— locomotive Diesel electri
ce, transformatori, îngră
șăminte chimice, mașini a-

gricole și altele — au o deo
sebită^ importanță pentru econo
mia întregii țări, orașul Craiova 
a cunoscut și mari transformări ur
banistice. în cartierele Brazda lui 
'Novac, Calea Severinului și Calea 
Bucureștilor, în zona centrală au 
fost construite ansambluri de blocuri 
însumînd mii de apartamente ; s-au 
pavat și asfaltat zeci de străzi, s-a 
extins rețeaua de apă și canalizare, 
s-au amenajat parcuri, de-a lungul 

■ unor căi principale de penetrație în 
oraș și pe unele străzi au apărut 
spații verzi, s-au plantat sute de 
mii de arbori și arbuști ornamentali. 
Intrînd acum în orașul Craiova pe 
Calea Bucureștilor, călătorul constată 
că pe șosea — numai cu cîțiva ani 
în urmă flancată de gropi, gunoaie 
și buruieni — s-au plantat arbori, 
gard viu și flori. Unele realizări s-au 
obținut și în ce privește curățenia 
pe principalele artere de intrare în 
oraș ; o serie de străzi din 
centrală sînt măturate zilnic.

Menționînd aceste realizări 
au schimbat vechea înfățișare a 
șului, trebuie spus totuși că la 
iova sînt vizibile încă elemente

zona
care 
ora- 
Cra- 

.... , ... .......   care 
dădeau „culoarea” atît de puțin atră
gătoare a tîrgurilor de odinioară. 
Este o afirmație care, fiind făcută în 
momentul cînd Ia sfatul popular oră
șenesc și chiar la cel regional există 
p atmosferă optimistă, liniștitoare, ar 
putea fi socotită neîntemeiată. De 
aceea, vom relata aici cîteva din 
aspectele care-1 izbesc neplăcut atît

Din i

rădăcină
Pepiniera centrală Recas (l.F. 

Timișoara) a fost dată în grija in
ginerului Ion Bucur. Om gospo
dar, acesta a început să foloseas
că mijloacele pepinierei cu deose
bită eficiență pentru bunul mers 
al gospodăriei personale. Utilizînd 
mașinile unității, salariații, ba 
chiar și materialele statului (850 
kg ciment) și-a construit o casă. 
Era ocupat cu rezolvarea acestor 
treburi. Cînd îi rămînea timp, că
lătorea (pentru destindere) cu bi
lete C.F.R. procurate de instituție. 
(A efectuat astfel 4 călătorii). In 
această pepinieră au prins rădă
cini buruieni. A venit vremea pli- 
vitului. Spor la muncă I

3

Bancnota
de 25 lei

Un moment, cetățene: 
ești Niculăică din satul Costișa, 
raionul Rădăuți ? Te căutam. 
Scuză-ne că te-am luat, o clipă, 
de la brațul femeii cu care ai fu
git în lume. Ți-ai lăsat în co
muna „23 August“-Constanța, so
ția legitimă și două fetițe. Acum 
două luni, la plecare (soția nu era 
acasă), ai pus în mîna fetiței de 
10 luni o bancnotă de 25 lei. Cîtă 
risipă I Dar soția nu vrea să se 
lăfăiască în lux. Și-a oprit, din 
25 de lei, bani pentru mîncare și 
îmbrăcăminte și vrea să-ți trimită 
restul. Unde te-ai stabilit ? La ce 
adresă ? Spune cît mai e timp. 
Mai devreme sau mai tîrziu, mili
ția tot te va găsi. Și pentru aban
don familial nu se primesc felici
tări.

d-ta
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Existentă 
nedemnă

Sînt unii oameni (puțini la nu
măr) care preferă unei vieți cin
stite o existență nedemnă, scan
daloasă. Printre aceștia se nu
mărau surorile B.—Minerva, Rădi
că, Venera — strada lulius Fucik 
7. Fără nici o ocupație, erau întîl- 
nite seară de seară în diferite ha
ruri (de preferință Lido), în com
pania a diferiți bărbați, mereu 
alții. Iși comercializau grațiile (fă- 
cînd din aceasta o sursă de veni
turi). Prezența lor în localurile pu
blice devenise toxică, infectantă. 
Pentru a nu contamina mediul din 
fur, au fost izolate. Măsură profi
lactică, bine venită.

Pe
sprinceană

Iași. Hotelul Continental se în
vecinează cu blocul nr. 1 din stra
da Ștefan cel Mare. Locatarii blo
cului au făcut mai multe cereri 
către sfatul popular pentru a li se 
aproba racordarea lâ instalația de 
încălzire centrală a hotelului. Ce
rerile nu le-au fost satisfăcute (ca
pacitatea microcentralei hotelului 
nu permite). Dar iată că mutîn- 
du-se în acest bloc, în august 
1966, Mihai Chelărescu, salariat la 
Direcția comercială regională, a 
realizat un lucru care a uimit pe 
ceilalți 30 de locatari. Și-a insta
lat calorifer (i-au făbut un favor 
cei de lâ I.G.L.L.). T.A.P.L. i-a 
aprobat (nu uitați unde lucrează 
tovarășul 1) racordul la centrala 
termică a hotelului. După cum se 
vede, se lucrează după ochi. Spe
răm că întîmplarea, avînd calori
fer (și tocmai pentru că are calo
rifer), va crea o atmosferă insu
portabilă eroilor ei. Brr 1

de:Rubricâ redactată
Ștefan ZIDAR1ȚĂ
Ștefan DINICĂ 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

CURĂȚENIA ORAȘULUI
nu fac® ©bseetuS
amorului propriu local ?

pe vizitator, cît și pe localnic, unele 
dintre ele fiind constatate în prezen
ța tovarășilor Marin Năstase, vice
președinte al sfatului popular oră
șenesc, și Ion Boțea, adjunct al șefu
lui secției de gospodărie orășenească.

Chiar în imediata vecinătate a cen
trului Craiovei, pe străzi și în curțile 
clădirilor, sînt depozitate grămezi de 
gunoaie, moloz și pămînt (terenul 
din fața bufetului „Prunișor", de pe 
străzile Crasnoff, R. Rolland, Româ
nia Muncitoare etc.). în Piața veche.

DE SUB PAT
A IEȘIT UN
CROCODIL

în prima noapte cînd am dormit la hotelul X din Cluj a ieșit de sub 
patul meu un crocodil de 16 m/4 și a început să-mi strige la urechea 
stingă :

— „Bacon", „Bacon", „Bacon".
M-am dat jos din pat și cu ajutorul unei pîrghii de-a lui Arhimede am 

întors crocodilul pe dos și l-am vîrît din nou sub pat. A continuat el să 
strige de-acolo : „nocaB", „nocaB". dar eu nu i-am mai dat atenție. 
Eram influențat de o glumă stupidă auzită în ajun.

In a doua noapte însă a ieșit de sub patul meu un tren accelerat mă
rime naturală, cu 32 de vagoane tixite cu pasageri de toate vîrstele. Toți 
pasagerii strigau spre mine :

— „Bacon", „Bacon", „Bacon"...
Să întorci un accelerat cu 32 de vagoane, să-l bagi la 

împotriva legii. Așa că m-am întors eu în pat. Trenul, 
m-am trezit, cred că făcuse în jurul patului meu vreo sută de mii de 
kilometri fără reparații și fără ca locomotiva să ia apă.

De dimineață am intrat la primul cabinet medical. I-am povestit neu
rologului de serviciu ce mi s-a întîmplat în prima noapte și ce în a 
doua. Dumnealui m-a sfătuit :

— Pentru treaba asta dumneata trebuie să consulți un parlagiu.
— Un ce ?
— Te duci la abatorul nostru de aici din Cluj și strigi în incinta lui 

doar atît : „Bacon" ! Te faci bine imediat.
— Dumneata chiar ești medic, ori te prefaci ? Nu cumva ești, pacient 

ca și mine ?
Mi-a arătat actele și; convins că e medic, am dat fuga la abator. Am 

intrat glonț (9 scurt) pe lingă portar, m-am oprit în mijlocul unei săli 
de sacrificare și am strigat: „Bacon" ! Toți abatoriștii au lăsat lucrul, 

s-au șters pe mîini și m-au încon
jurat. Cel mai solid dintre ei, un 
parlagiu care doboară cu un pumn, 
ce Sfîntu !?, un bou ! se îndrepta 
spre mine. Eu, cu o figură de jiu- 
jitsu pe care am învățat-o în prima 
clasă primară, l-am pus jos. Cu un 
picior pe pieptul lui am strigat:

— Să vină directorul vostru ime
diat !

A venit directorul, l-am luat de 
braț și ne-am dus liniștiți în biroul dumnealui.

Explicații:
EU : Ce-a fost asta ? Așa vă purtați cu musafirii ?
DIRECTORUL : Cine v-a pus să strigați „Bacon" ? Oamenii noștri au 

crezut că ați înnebunit. Acest cuvînt îi înnebunește pe toți oamenii. Vă 
jur că nu știu, nu pot să-mi dau seama cum am rezistat eu.

EU : Dacă nu-mi spuneți mai repede ce înseamnă „Bacon", pentru 
că nu știu englezește, înnebunesc și eu.

DIRECTORUL : Povestea lui începe din anul 1962. Așadar, în anul 1962 
Ministerul Industriei Alimentare trimite în cadrul abatorului nostru o 
instalație de import in care s-au investit 618 580 lei.ț.Montșm instalația 
și primim și planul. Să faceți atît „Bacon" ! Trece anul-și noi raportăm 
că n-am putut face atitea tone de „Bacon". Z Z ■ 7 7 Z

EU : Ce e ăla „Bacon" ? Nu știu englezește.
DIRECTORUL : Răbdare. In anul următor ministerul ne trimite al 

doilea plan de producție de „Bacon". La finele anului noi raportăm că 
n-am putut realiza nici măcar un kilogram de „Bacon",. ■

EU : Ce e ăla „Bacon" ? '■
DIRECTORUL : In al treilea an am primit iar plan de „Bacon". M-am 

dus la minister, la direcția de resort și le-am explicat că nu putem pro
duce „Bacon". Mi s-a spus că au fost trimiși oameni pentru specializare 
în Danemarca, în Polonia etc. și, ca atare, să primesc planul. Am primit 
planul de producție și la sfîrșitul anului am raportat că n-am produs 
nici măcar zece grame de „Bacon".

EU : CE ESTE ACELA „BACON" ?
DIRECTORUL : (scoțînd din birou adresa nr. 665282 semnată de Muși 

Achile, director, și D. Căprănoiu, șef de serviciu din Direcția Generală 
a Industriei Cărnii și Frigului din M.I.A.) Acesta este planul de produc 
ție pe anul 1967.

EU : Cit plan aveți ?
DIRECTORUL : 120 de tone. Pînă acum n-am făcut nimic și nici n-o 

să facem.
EU : Chiar nu vreți să-mi spuneți ce înseamnă „Bacon" ?
DIRECTORUL : „Bacon" este un sortiment special de carne. El se 

face din porci de rasă „Landrace" și „Marele alb" care trebuie hră
niți cu mai puțin porumb și mai mult orz, mazăre și lapte praf conden
sat. O alimentație specială. Astfel de porci nu pune la dispoziție nici un 
G.A.S. Așa că avem secție specială, cu utilaje din import pentru „Ba
con", dar „Bacon" nu facem. N-avem materie primă... Dar plan avem 
în fiecare an.

EU : Spune-mi, tovarășe director, pînă acum nu vi s-a cerut să de
pășiți planul care nu-l faceți ?

DIRECTORUL : Aud că la anul o să ni se mărească. Au mai fost tri
miși în străinătate niște oameni pentru specializare în „Bacon"... Am 
și eu o întrebare de final: ați dormit cumva la hotelul X din Cluj 7

EU : Da.
DIRECTORUL : Atunci am înțeles de ce-ați venit la noi în între

prindere și ați strigat...
EU : Eu nu înțeleg.
DIRECTORUL : Prima dată v-a ieșit de sub pat un crocodil, a doua 

noapte un accelerat încărcat cu oameni care strigau „Bacon".
EU : Exact ! De unde știți ?
DIRECTORUL : Camera asta este reținută și amenajată de noi cu 

niște mașinării și instalații de iluzii optice. Hotelierul, probabil, v-a 
confundat cu delegatul de la M.I.A. pe care îl așteptam și pentru care 
am pregătit-o. Dacă mai dormeați o noapte acolo... ar fi ieșit de sub 
pat un salariat al abatorului nostru (înnebunit de povestea acestui „Ba
con") cu un satir ascuțit proaspăt și...

EU : Nu-mi spune. Te rog, nu-mi spune ce s-ar fi întîmplat în a treia 
noapte. Păstrați-i camera. Vă salutI

Cine are curaj să se ducă la Cluj și să tragă la hotelul X, camera nr.

foileton
de Nicuță TANASE

loc sub pat e 
în zori, cînd

raid-anchetă prin cîteva
cartiere ale Craiovei

vilizație a unul oraș — curățenia. Nu 
e de mirare că nu s-a luat măcar 
măsura de a se afișa decizii privind 
obligațiile întreprinderilor, institu
țiilor și cetățenilor de a păstra cu
rățenia. Este bine că în momentul 
de față se preconizează unele ac
țiuni în această direcție (între al
tele, antrenarea deputaților, comite
telor de cetățeni, comisiilor de femei 
și organizațiilor de tineret în munca 
de lămurire pentru efectuarea și păs
trarea curățeniei; de asemenea, con
stituirea unui corp de control din lu
crători ai sfatului, mai multor in
stituții, cu sarcina de a impune res
pectarea regulilor de igienă acolo 
unde sînt încălcate). Important este 
însă ca măsurile preconizate să fie 
aplicate cît mai repede și să capete 
un caracter permanent.

Desigur, mai sînt de rezolvat și 
alte probleme. îndeosebi îmbunătă- > 
firea și extinderea activității între
prinderii de gospodărie orășenească, 
spre a ajunge în cel mai scurt timp să 
corespundă cerințelor actuale.

Craiovenii sînt cunoscuți ca oameni 
cu amor propriu, care țin ca în di
ferite domenii de activitate să fie 
prihtre primii. Se poate spune chiar 
că acesta a creșcut o dată cu dezvol
tarea industrială, urbanistică și cul
turală a orașului. Mîndria pentru 
ceea ce se înfăptuiește, dorința de 
a ocupa locuri fruntașe în cele mai 
diferite domenii ar trebui să se ma
nifeste și pe tărîmul gospodăresc, să 
stimuleze edilii, pe toți locuitorii în 
acțiuni practice menite să asigure 
orașului un loc fruntaș și în ce pri
vește igiena și aspectul civilizat.

lipsește cu desăvîrșire. Altfel nici 
nu se poate explica de ce pe străzi 
centrale, asfaltate, curățite în fiecare 
noapte, începînd de dimineață și pînă 
seara crește continuu cantitatea de 
gunoaie. A arunca pe stradă ceea 
ce nu le mai e de trebuință pare a 
fi o deprindere adînc înrădăcinată la 
unii cetățeni ai urbei. Cumpărînd în
ghețată din centru, cetățeanul o con
sumă tacticos mergînd pe stradă și. 
unde o termină, dă drumul ambalaju
lui. Pe strada Păltiniș am văzut 
ambalaje de înghețată presărate pînă 
aproape de cartierul Brazda lui No
vac. Depinde de vreme : pe căldură, 

■ ele „cad" mai aproape de locul de 
unde au fost cumpărate ; pe răcoa
re, pot ajunge la distante aprecia
bile, Vînzarea, cumpărarea și consu
marea semințelor pe stradă e ceva 
care pare să țină de „specificul" local.

Iată și un alt aspect : în orice 
oraș există norme clare privind obli
gația întreprinderilor și instituțiilor, 
a cetățenilor de a menține curățenia 
clădirilor, curților și porțiunilor de 
stradă din fața acestora, de a nu 
murdări străzile cu ocazia diferite
lor lor activități. La Craiova, ase
menea norme sînt ignorate. Auto
camioanele întreprinderilor de con
strucții (și nu numai ale acestora) 
presară pe străzi moloz, pămînt, ba
last : întreprinderile comerciale, după 
ce descarcă marfă pe trotuare și în 
curți, lasă locul necurățat; nume
roși cetățeni aruncă prin curți resturi 
menajere, cresc animale și păsări 
pînă și în jurul unor clădiri din 
apropierea centrului orașului.

Poate părea bizar, dar, din discu
țiile purtate cu membri ai comite
tului executiv și lucrători ai sfatului 
popular orășenesc, din rapoarte, dări 
de seamă și alte materiale, rezultă că 
gospodărirea și înfrumusețarea ora
șului sînt privite unilateral, efortu
rile fiind îndreptate aproape exclu
siv spre amenajări de spații verzi, 
plantări de arbori, arbuști și flori, 
pavări și reparații de străzi. Firește, 
aceste lucrări sînt absolut necesare și 
trebuie subliniat că sfatul popular 
orășenesc a reușit să mobilizeze mase 
lapgi de cetățeni la executarea lor. 
în schimb, a fost lăsată pe planul 
al doilea preocuparea pentru ceea ce 
dă nota elementară a gradului de ci-

complexului co- 
cît de urît și murdar 
jurul lui ! Aceleași as- 
întîlnite și în celelalte

jjj

Nicolas ENUTĂ

vremea

(Urmare din pag. I)

crucit. Habar

producătorii sînt nevolți să-și prezin
te marfa pe jos. S-ar putea motiva că 
în piață se lucrează la reparații, 
modernizări. Dar se poate tolera oare 
desfacerea, produselor alimentare în 
asemenea -condiții ?,jpț..în plin'.cen- ■ 
tțu, în curțile unor clădiri s-au con
struit cîndva niștebazine înalte de 
circa 1 m. unde se adună resturile 
menajere aruncate de locatari — 
adevărate focare de infecție. Și, deși 
în magazia I.G.O. sînt sute de reci- 
pienți de tablă, mai ușor de manipu
lat și mai igienici, nu s-a discutat cu 
locatarii să le achiziționeze, spre a 
putea fi desființate bazinele.
p; Acestui aspect i se adaugă altul : 
doar-la cîteva sute de metri de cen
tru, multe clădiri (de pe str. Ro
mânia Muncitoare, Oltețului și alte
le) au tencuiala căzută, garduri rui
nate, curți murdare. Dacă n-ai vedea 
oameni intrînd și ieșind din aceste 
clădiri, le-ai crede Dărăsite de mulți 
ații.

.înaintînd spre cartierele mărginașe, 
semnele lipsei de grijă pentru igiena 
străzilor și curților devin tot mai 
frecvente și mai supărătoare. Este 
vorba de străzi din vechi cartiere, 
unde curățenia se află în grija cetă
țenilor, I.G.O. executînd doar ridi
carea gunoaielor adunate la rigole — 
și aceasta la intervale de timp des
tul de mari. Semnele neglijenței sînt 
vizibile și în noile cartiere. Blocu
rile 1—5 din noul cartier Brazda lui 
Novac au fost date în folosință în 
1964. Ar trebui ca aleile, peluzele din 
jtirul lor să ofere o ambianță din 
cele mai plăcute. Dar, alături de 
mici zone verzi din fața unor blocuri, 
pe care unii locatari inimoși le-au 
amenajat și plantat, întîlnești mari

suprafețe cu gropi, grămezi de moloz, 
băltoace. Din țarcurile de beton des
tinate mascării recipienților în care 
se depun resturile menajere se răs- 
pîndesc în jur hîrtii și alte gunoaie. 
Iar pe peluzele de iarbă se plimbă 
orătănii. Aleile ori n-au fost termi
nate, ori au fost lucrate atît de prost 
încît s-au stricat. Și apoi, cîtă 
cheltuială de fantezie și de materia
le la construcția 
mercial ! Și 
este totul' în 
pecte pot fi 
noi cartiere.

în discuțiile avute la sfatul popu
lar orășenesc și la întreprinderea 
de gospodărie comunală, precum și 
cu deputați și cetățeni, am căutat 
explicația acestor stări de lucruri. 
Există, desigur, unele cauze obiec
tive : întinderea mare a orașului; 
străzi cu pavele și bolovani de rîu 
sau chiar nepavate, pe care nu se 
poate face întreținerea cu mijloace 
mecanizate ; slaba dotare cu mașini, 
circulația intensă. îndeosebi a au
tocamioanelor care execută transpor
turi spre și de la șantiere etc. Des
pre acestea ni s-a vorbit și la sfatul 
popular orășenesc, și la I.G.O. „Dacă 
străzile ar fi asfaltate, curățenia s-ar 
putea face mai lesne și mai repede 
— ne-a spus tov. EMIL HIRZA, 
directorul I.G.O. Pe străzile cu pa
vele sau bolovani, mașinile nu pot fi 
folosite".

Dar, după părerea noastră, cauzele 
de natură subiectivă precumpănesc, 
în primul rînd este vorba de faptul 
că la Craiova cei care-și permit să 
murdărească strada sau nu mențin 
curățenia sînt foarte numeroși, iar 
riposta ce li se dă este anemică sau

Ieri în țară: vremea a fost 
instabilă în Transilvania, Ba
nat, Oltenia și Muntenia, unde 
a prezentat înnorări mai accen
tuate și au căzut averse locale 
însoțite de descărcări electrice, 
în celelalte regiuni, vremea s-a 
menținut în general frumoasă, 
cu cerul variabil. Temperatura 
aerului a înregistrat o scădere 
în nord-vestul tării. La orele 14; 
oscila între 13 grade la Oravita 
și 26 de grade la Dîlga. în Bucu
rești : vremea a fost instabilă, 
cu cerul variabil. înnorări mai 
accentuate s-au produs după- 
amiaza, cînd a plouat sub formă 
de averse, însoțite de descărcări 
electrice. Temperatura maximă 
a fost de 25 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 22, 23 și 24 mai. în țară : 
vreme ușor instabilă, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi 
locale, mai ales sub formă de 
averse, însoțite de descărcări 
electrice. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperaturile minime vor 
fi între 5 și 15 grade, iar maxi
mele între 16 și 26 de grade. Z V 
București : vreme ușor instabila ■: 
cu cerul variabil. Averse de ‘ 
ploaie după-amiază. Temperatu
ra în ușoară creștere.

ARIA CALOMNIEI
să provoace pe undeva o 
fisură care i-ar fi dat po
sibilitatea să se erijeze în 
om persecutat. Legea însă 
condamnă pe cel care prin- 
tr-o plîngere sau denunț a- 
dresat unei autorități învi
nuiește pe altul de săvîrși- 
rea unei crime sau delict, 
știind că denunțarea sa este 
mincinoasă, ori eu știință 
inventează sau produce 
contra lui probe mincinoa
se — explică, citind Codul 
penal, tovarășul NICA TI- 
LICA, președintele tribu
nalului popular al raionu
lui Bălcescu. în acest caz 
calomniatorul s-a ales cu 
un an și jumătate închi
soare corecțională și doi 
ani interdicție corecțională.

— Se ridică următoarea 
problemă. Există, de ase
menea, înscrise în lege 
dreptul și datoria oameni
lor muncii de a sesiza au
torităților orice eventuale 
nereguli ’ sauabuzuri.îna-,. 
numite împrejurări o astfel 
de sesizare nu poate fi 
luată drept denunț calom
nios ?

— Le separă o deosebire 
de principiu. Una este clă
dită pe adevăr, cealaltă pe 
minciună, pe inventarea 
unor probe false.

— Dar să presupunem că 
sesizarea nu este pe deplin 
întemeiată, că se bazează 
pe o eroare...

— Posibil, firește. Inter
vine însă o altă deosebire 
fundamentală: mobilul care 
a stat la baza acțiunii. 
Avem de a face cu o de
nunțare calomnioasă în ca
zul în care se stabilește 
reaua credință. Această 
„graniță", atent delimitată, 
împiedică eventualitatea de 
a fi lovit un om cinstit, 
bine intenționat, a cărui se
sizare, chiar fără a fi rea
lă, n-a fost totuși declan
șată cu scopul de a ponegri 
cinstea sau onoarea cuiva. 
Totodată legile noastre so
cotesc calomnia si defăi
marea drept delicte contra 
onoarei și le pedepsesc 
aspru, deoarece știr-

besc patrimoniu] moral al 
persoanei și, adesea, ca în 
cazul lui Niță Eugeniu, ele 
lovesc și în prestigiul unui 
colectiv de muncă, al unei 
autorități. De cele mai 
multe ori, calomnia aduce 
prejudicii nu numai onoa- 
rei...

a scoate castanele din 
cu mîna altuia.

— Cum ?
— Dintr-o comună 

raionul Răcari, Buriașl, 
primit o sesizare conținînd 
grave acuzații la adresa 
președintei sfatului popu
lar. Semnată de un grup 
de cetățeni. Nominal. Stînd 
însă cu ei de vorbă, oa
menii s-au 
n-aveau că se... plînseseră ; 
dimpotrivă, aveau cele mai 
bune cuvinte la adresa pre
ședintei lor. Semnificativ, 
în scrisoare erau ridicate 
în slăvi virtuțile fostului 
președinte. Constantin Ră- 
doi. Nu cumva știe el pe 
cine reprezintă „grupul de 
cetățeni", mai ales că toate 
iscăliturile ’ seamănă între 
ele ca picăturile de apă ?

Ca și minciuna, a cărei 
soră este, calomnia are pi
cioare scurte. Nu poate ră- 
mîne nedescoperită și ne
pedepsită fiindcă îndărătul 
ei bat la ochi individua
lismul crîncen și ostil, in
teresele străine și opuse 
celor ale colectivității. Ce 
măsuri se iau împotriva 
calomniatorilor, de ce în 
unele cazuri reclamagii 
mincinoși cunoscuți ca a- 
tare (în urma unor repe
tate și succesive verificări 
a faptelor) sînt lăsați să 
practice în continuare in
famanta lor îndeletnicire ?

— Fiindcă, după părerea 
mea — răspunde tovarășul 
Anghel — prejudiciile a- 
duse nu sînt apreciate la 
justa lor valoare. Auzi 
cîteodată : „dă-1 încolo de 
reclamagiu, că-1 cunosc și 
copiii de pe uliță” sau „are 
o pică veche pe cutare". 
Faptele sînt apreciate, su
perficial uneori, drept un 
conflict personal între doi 
oameni, se consideră că au
torul calomniei a primit ri
posta cuvenită prin aceea 
doar că nu s-a dat curs 
interesului meschin urmă
rit, că a fost dejucat pla
nul răzbunării. Dar se re
zumă acțiunea lui defăimă
toare la o chestiune strict 
personală ? Modul de exis
tență, oxigenul calomniei 
este publicitatea ; ea antre
nează cheltuieli de timp și 
bani nu numai din partea 
celor direct amestecați ; 
creează în jur o tensiune 
artificială, nefirească, vi
ciază atmosfera ; pune sub 
semnul întrebării nu numai 
activitatea lui X ca individ, 
prejudiciază interesele in
stituției unde el lucrează. 
La atît se ridică în realita
te „nota de plată" a unei 
calomnii. în ultimă instan
ță, această rămășiță a tre
cutului este o piedică pe 
plan social, ea nu pătează 
doar reputația unui individ, 
ci atentează la eforturile 
unei colectivități, se con- 
trapune progresului ge
neral.

în lumina acestei gene
ralizări — la care au sub
scris toți interlocutorii 
noștri — să privim mai a- 
tent activitatea unui pro
fesionist. De mai bine de

multă bunăvoință, fiind — 
după propria lui mărturisi
re — slab pregătit. Cum 
îl văd foștii tovarăși de 
muncă ? „Element certat cu 
munca și cu disciplina, pus 
pe chiul și pe intrigi" (ing. 
șef CORNELIU ROBAN) ; 
„Lipsit de pregătire, dar și 
de conștiință. Cel puțin în 
ultima vreme deschisese un 
fel de agenție a „nemulțu-î 
mirilor". Ultima oară cînd 
i s-a dat sarcina să plece 
pe un șantier, detașare 
temporară, a refuzat pur 
și simplu ; la înmînarea res
pectivului ordin de serviciu 
a dat în scris : „nu sînt de 
acord". Conducerea a fost 
nevoită să-i desfacă con
tractul de muncă” (ing. 
ELIAN FIERARU).

Dacă stăruim mai mult a- 
supra acestui caz e fiindcă 
în el se reflectă procesul 
tipic pe care-1 parcurge re
clamagiul de profesie, alu
necarea lui pe poziții din 
ce în ce mai retrograde, 
întîmplarea a făcut ca 
exact în ultimul an, după 
scoaterea lui Olaru din 
funcția de șef al serviciu
lui personal, întreprinde
rea la care lucrează să în
registreze succese simțitoa
re. La capătul unei lungi 
perioade deficitare, a fost 
anul în care planul a fost 
realizat în întregime, la toți 
indicatorii. în schimb, din 
zecile de reclamații calom
nioase redactate de Olaru 
în acest răstimp se contu
rează imaginea falsă a unei 
întreprinderi unde domnesc 
dezorganizarea și bunul 
plac. Datorită noilor exi
gențe puse în fața colec
tivului, „liniștea" reclama
giului certat cu munca și 
disciplina a fost zdrunci
nată. Și iată-1, în numele 
propriei sale cauze pierdu
te — pus la treabă ! — 
fîlfîind steagul „elemente
lor cinstite compromise”. 
Setea de răzbunare sporeș
te, se aruncă asupra oame
nilor cufundați în munca 
lor obuzele de hîrtie ale tu- . 
turor născocirilor. Cum e și 
firesc, faptele se cercetea
ză, se fac anchete, verifi
cări, se redactează conclu
zii, răspunsuri.

— Cît timp și energie nu 
ne-au consumat! exclamă 
ION GÎRGĂ, șef de serviciu 
în Ministerul Industriei 
Alimentare, forul tutelar al 
întreprinderii. Am discutat 
personal, în repetate rîn- 
duri, cu Olaru. „Mă împie
dicați să scriu ?“, ne-a în
fruntat el demagogic. Are 
filozofia lui — de undeva 
tot o să sară iepurele 1 

Străvechea arie a calom
niei a avut de-a lungul 
vremii interpreți străluciți, 
care în vechea orînduire 
și-au făcut o veritabilă ca
rieră din acest mare rol al 
vieții lor. Cîte o voce ră
gușită, dogită, de cîntăreț 
în contra-timp cu partitura 
progresului social, mai în
cearcă să strecoare vechile 
note false, stridente, de
prinse în conservatorul de 
altădată. Cîntecul lebedei.

Tovarășul președinte des
chide un alt' dosar, aflat pe 
rol. Gestionarul I. C„ con
damnat pentru infracțiune, 
este achitat de Tribunalul 
suprem care constată că în 
realitate nu e vorba decît de 
o simplă contravenție, de 
competența comisiei de ju
decată, I. C. cheamă acum 
în fața instanței pe autorii 
denunțului calomnios, ale 
cărui consecințe le-a su
portat : știrbirea onoarei, 
concediere, bani cheltuiți 
pentru expertize și avodați. 
Armă periculoasă, denun
țul calomnios . se întoarce 
ca un bumprang împotriva 
celor care l-aii aruncat îm
potriva unui om nevinovat. 
Cu ce ;scop ? Iată întreba
rea la care vor trebui să 
răspundă !

Ca orice alt gen de min
ciună calomnia își caută 
identități onorabile, altmin
teri fiindu-i imposibilă in
trarea în societate. Calom
niatorul uzurpă cu neru
șinare principii, mascînd 
sub ele cele mai nedemne 
interese. Sub semnătură 
sau anonim, profesionistul 
ponegririi încearcă marea 
cu degetul, se bizuie că la 
o cercetare atentă se va 
găsi ceva care să-i satis
facă gustul răzbunării, ceva 
de care s-ar mai putea agă
ța într-un viitor, apelînd 
la alte autorități, la alte 
verificări.

— Marea majoritate a 
scrisorilor pe care le pri
mim de la cetățeni — spune 
tovarășul NICOLAE AN- 
GHEL, secretarul comite
tului executiv al Sfatului 
popular al regiunii Bucu
rești — sînt animate de 
un sentiment de respon
sabilitate civică, ele izvo
răsc din dorința de a contri
bui la lichidarea unor abu
zuri sau practici greșite, de 
a înlătura imperfecțiuni în 
activitatea unor organe de 
stat, într-un cuvînt de a 
ajuta mersul înainte. Nu 
există însă pădure fără 
uscături. Iată acest dosar 
de peste o sută de pagini ! 
El s-a născut din sesizările 
și cercetările făcute o vre
me în Tătărăștii de Jos. din 
raionul Videle. Plîngerile 
se țineau lanț la adresa 
organelor locale. Ne-am în
trebat : ce se întîmplă a- 
colo ? Au fost puse pe dru
muri diferite organe, s-a 
stat de vorbă cu zeci de 
persoane. Nimic adevărat. 
Sub masca „gravelor abu
zuri”, „a conștiinței mele 
de om cinstit care mă 
deamnă să vă sesizez” 
ascundeau poftele_unui 
vățător, Nicolae 
a acapara, ilegal, 
de locuri de 
vatra satului.

Se practică șl sistemul do

în-
se 

în
dePîrjol. 

un număr 
casă în

început de sezon alpin

glii

Foto; Gh. .VințiU

un an, CONSTANTIN O- 
LARU (pînă recent maistru 
la întreprinderea de con
strucții și amenajări pisci
cole) desfășoară o teribilă 
canonadă a reclamațiilor. 
într-un birou de șantier, 
oamenii îl vedeau adesea 
aplecat asupra mașinii de 
scris la care fabrica, cu o 
îndîrjire demnă de o cauză
mai bună, obuze de hîrtie. 
Stînd de vorbă cu el, mi-a 
mărturisit că nici nu le mai 
știe exact numărul — ceva 
de ordinul zecilor. (Regretă 
doar că avînd un băiat ta
lentat la desen n-a reușit 
să trimită și niscaiva cari
caturi la „Urzica"). Puține 
birouri de sesizări ale unor 
instituții centrale au rămas 
pînă acum neonorate. Obu
zele de hîrtie pleacă după 
o tehnică atent studiată, în 
general „salve" de cîte șase 
reclamații, pe măsura nu
mărului de copii care pot 
ieși o dată din mașina de 
scris. în unele cazuri însă, 
materialul — unele și ace
leași deșeuri morale — e 
regrupat și ajustat la spe
cificul autorității destina
tare.

Poartă asupra lui o mapă, 
veritabilă arhivă ambulan
tă. în discuție, ca din pă
lăria unui prestidigitator, 
ies jerbe de „documente" 
și tăieturi din ziare. Ca în 
povestea bolnavului închi
puit,. orice J se pare a avea 
contingență cu propriul său 
caz; în fiecare capăt de 
frază caută un aliat împo
triva celor pe care-i pic
tează în toate culorile ia
dului. Mapa mai conține, 
clasate meticulos, păcatele 
fiecăruia dintre adversarii 
săi, mapa este depozitul 
său personal de muniții.

— în ce scop toate astea 7 
îl întreb.

— Cer u 
drepturi. De ce 
fie compromise 
cinstite ?

Despre care 
vorba și despre 
terea căror elemente cin
stite ?

— La începutul anului 
trecut, Olaru a fost scos 
din funcția de șef al ser
viciului personal. S-a con
siderat. analizîndu-se atent 
o serie de abuzuri comise 
de el, că n-are calitățile 
morale, prestigiul pe care 
le impune această muncă 
de reală răspundere în ca
drul întreprinderii. Si în- 
tr-o altă unitate unde lu
crase mai înainte a fost 
sancționat pentru același 
gen de abateri. N-a în
vățat nimic ! — spune
CONSTANTIN STANCEA, 
secretarul organizației de 
partid. Singura conclu
zie pe care a tras-o 
a fost aceea că trebuie să 
revină, cu orice preț, în 
munca pe care a avut-o. A 
mers pînă acolo încît pe 
unul dintre tovarășii care 
l-au criticat în ședință l-a 
tîrît în fata tribunalului pe 
motiv de... calomnie.

A fost numit în funcția 
de maistru mecanic, cu

să fiu repus în 
se lasă să 
elementele
drepturi e 
compromi-
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a „Scînteii“

Experimentarea noii organizări a 
producției a ridicat indicele pro
ductivității muncii de la Uricani dea
supra întregului bazin carbonifer

In fiecare lună din acest an, co
lectivul minei Uricani a înscris în 
palmaresul său succese deosebite 
în muncă. Deși sarcinile de plan au 
crescut de la o lună la alta, minerii 
de, aici le-au depășit constant, si- 
tuîndu-se în fruntea colectivelor 
de exploatări miniere din Valea 
Jiului. Planul de producție, spre 
deosebire de alte exploatări, a fost 
îndeplinit ritmic, extrăgîndu-se în 
prin^'-le 4 luni în plus 4182 tone 
de feât'bune. Din ianuarie și pînă 
în prezent, productivitatea muncii 
a crescut în medie cu 157 kg de 
cărbune pe post și zi, fapt ce situ
ează mina Uricani mult peste in
dicele de productivitate obținut Ia 
celelalte mine din acest bazin car
bonifer. UZ -U. —

Căutînd să găsim”" explicația a- 
cestui evident progres calitativ în 
activitatea colectivului, ne-am a- 
dresat tovarășului OCTAVIAN 
TOMȘA, secretarul comitetului de 
partid al minei. „Răspunsul este 
simplu. In mina noastră s-a stu
diat temeinic situația fiecărui sec
tor, a fiecărui abataj și am ajuns 
la concluzii bine fundamentate, care 
ne-au dat posibilitatea să stabilim 
măsuri eficiente de perfecționare a 
organizării producției și a muncii. 
Comitetul de partid, conducerea 
exploatării au urmărit să fie apli
cate neîntîrziat măsurile preconiza
te, considerînd că aceasta va avea 
efecte . 1 imediate asupra întregii 
nbastre'activități economice".

Obiectivul central, asupra căruia

Perfecționarea fluxului tehnologic 
na va permite să îmbunătățim ra
portul anormal dintre productivi și 
auxiliari

Nu se poate spune că pînă acum 
au lipsit la noi cu desăvîrșire pre
ocupările în domeniul organizării 
superioare a producției și a mun
cii. Dovadă că, în ultimii șase ani, 
în timp ce volumul producției a 
crescut de 6 ori, numărul salariați- 
lor a crescut numai de 2,15 ori. Căi
le principale de reducere a consu
mului de muncă pe unitatea de pro
dus au fost introducerea progresu
lui tehnic, organizarea mai bună a 
fluxurilor tehnologice, îmbunătățirea 
ritmicității producției și altele. în 
ce privește introducerea procedeelor 
tehnologice moderne, aș vrea să dau 
cîteva exemple : de pildă, numai 
prin ștanțarea tolelor pentru rotoa
rele și statoarele micromotoarelor pe 
o presă executată în întreprin
dere s-au înlocuit șase prese cu ex
centric, oamenii fiind trecuți pe alte 
mașini ; productivitatea muncii la a- 
ceastă operație a crescut astfel de 
peste trei ori. De asemenea, s-a ex
tins prelucrarea axelor la motoare 
și micromotoare pe mașini speciali
zate, strunguri de copiat cu coman- 
dă-program și semi-automate, ceea ce 
a contribuit la micșorarea simțitoare 
a ciclului de fabricație. Fluxul teh
nologic a fost continuu perfecționat. 
Au fost create linii pentru prelucrare 
prin așchiere a principalelor repere 
— carcase, axe, scuturi de la motoare 
și micromotoare etc. Montarea pe 
bandă a produselor a fost larg ex
tinsă, în prezent executîndu-se, pe 
benzi, majoritatea pieselor de serie 
mare pentru aspiratorul de praf, 
motoarele pentru mașini de spălat 
rufe, dinamurile auto și tractor, mo
toarele electrice asincrone cu rotorul 
în scurt circuit etc.

Cu toate rezultatele pozitive do- 
bîndite, nn considerăm că am 
folosit cu maximum de efici
entă forța de muncă de care dis
punem. Acest lucru rezultă din analiza 
structurii actuale a personalului din 
întreprindere. Din numărul total al 
muncitorilor, aproape 44 la sută sînt 
auxiliari. Ponderea încă mare a 
muncitorilor auxiliari se datorește, 
în parte, faptului că personalul din 

au fost concentrate toate forțele 
colectivului, îl constituie creșterea 
productivității muncii. Muncitorii, 
inginerii si tehnicienii minei au în
țeles că de aceasta depind în mod 
hotărîtor realizarea și depășirea 
planului la ceilalți indicatori. Po
trivit specificului minei, s-a acțio
nat în două direcții principale: 
1) îmbunătățirea structurii forței 
de muncă și folosirea judicioasă a 
timpului de lucru ; 2) perfecționarea 
procesului de extracție a cărbune
lui. „Din studierea aprofundată a 
gradului de folosire a forței de 
muncă — ne-a spus economistul 
OTTO HOGMAN, șeful serviciu
lui planificare — am desprins că la 

Cacest capitol. se.'Pmențin serioase 
neconcordanțe intre ponderea mun
citorilor de bază și cei auxiliari. 
Am constatat că la diverse activi
tăți auxiliare în subteran și la su
prafață se prestează zilnic 379 de 
posturi, adică 42 la sută din total. 
O situație la fel de deficitară exista 
și în domeniul folosirii timpului de 
lucru. Timpul consumat de fiecare 
miner pentru executarea operații
lor impuse de tehnologia extracției 
era de numai 439 de minute. Restul 
de 41 de minute se pierdeau ne
justificat, din diverse cauze. In plus, 
minerii mai consumau la supra
față, înainte și după terminarea 
schimbului, cîte 67 de minute, adi
că peste o oră. Studiile făcute ne-au 
demonstrat că, fără nici o dificul
tate tehnică sau organizatorică, ci 

sculărie și de la secția mecanic-șef 
a crescut simțitor în ultimii ani : de 
la 18,7 la sută, cit era în 1960, la 28,7 
la sută în prezent. S-a ajuns aici da
torită, în primul rînd, faptului că în 
ultimii ani a trebuit să executăm un 
volum mare de lucrări pentru auto- 
utilarea întreprinderii. Pe de altă 
parte, a crescut continuu gradul de 
echipare a produselor cu scule și dis
pozitive.

Existența unui raport necorespun
zător în structura actuală a perso
nalului întreprinderii se explică, tot
odată, prin numărul mare de mun
citori auxiliari care lucrează la ope
rațiile de transport, manipulări, în
cărcare, descărcare. Deși am luat 
unele măsuri, menite să reducă nu
mărul acestei categorii de salariați, 
cum sînt executarea unor dispozitive 
pentru depozitarea și transportul pie
selor, instalarea de macarale, poduri 
rulante și macarale portante, totuși 
mare lucru nu am realizat în acest 
domeniu. Explicația : depozitele de 
materiale se află departe de secțiile 
de prelucrare, iar transportul lor 
cere un număr mare de oameni. A- 
ceasta este, de fapt, o consecință a 
dezvoltării oarecum întîmplătoare a 
întreprinderii, fără a avea Ia bază un 
studiu tehnico-economic de perspec
tivă și de organizare științifică, aces
ta fiind întocmit abia în acest an.

Trebuie s-o recunoaștem, de altfel, 
că raționalizarea și mecanizarea 
transporturilor interne constituie o 
problemă de care ne-am ocupat mai 
puțin. Va trebui să reamplasăm 
unele utilaje speciale, cum sînt ma
șinile de turnat sub presiune, în flu
xul tehnologic de fabricație, deoa
rece ele sînt instalate azi într-un 
atelier îndepărtat de secțiile de pre
lucrare, ceea ce duce la creșterea vo
lumului transportului intern de pie
se. Chiar dacă între locurile de mun
că în cadrul secțiilor s-a extins mon
tajul pe bandă, există încă multe 
puncte de lucru care sînt legate în
tre ele prin mijloace de transport 
rudimentare, necorespunzătoare. în 
perspectivă, avem în atenție organi

numai prin renunțare la obiceiul 
după care se desfășura ziua de lu
cru, minerii pot consuma efectiv la 
locul de muncă toate cele 480 de 
minute".

Despre modul în care s-a proce
dat ne-a vorbit ing. EUGEN COLI- 
BABA, șeful exploatării : „După a- 
legerea variantei optime de orga
nizare a muncii pe schimburi și 
după consultarea unui mare număr 
de mineri cu experiență, am pus 
în aplicare forma organizatorică 
perfecționată. A fost fixat progra
mul de lucru pe fiecare operație, 
s-au luat măsuri imediate pentru 
optimizarea funcționării transpor
tului și utilajelor în subteran. Pe 
baza noului program, ca și prin in
troducerea muncii în acord la lu
crările de deservire, s-au creat 
condiții pentru repartizarea mai 
judicioasă a muncitorilor, creșterea 
fondului de timp productiv și înlă
turarea gîtuirilor în aprovizionarea 
fronturilor de lucru cu vagonete 
goale și materiale. Efectul econo
mic al acțiunii întreprinse este 
deosebit de elocvent. Față de prima 
lună a anului, randamentul a cres
cut rapid cu 170 leg de cărbune pe 
post și zi în subteran și cu 544 kg 
în abataje. Măsurile luate au făcut 
ca salariul mediu să crească cu 1,8 
la sută".

Acțiunea de organizare științifică 
a producției și a muncii la mina 
Uricani nu se limitează la măsurile 
amintite. Cadrele tehnice de aici 

zarea mai bună a transporturilor prin 
crearea unor circuite raționale de 
deplasare a materialelor, în așa fel 
îneît să se reducă cursele în gol și 
distanțele de transport, prin depozita
rea materialelor și semifabricatelor 
cit mai aproape de locul de prelu
crare, precum și dotarea locurilor 
unde se încarcă și descarcă un volum 
mare de materiale cu instalații de ri
dicat de mare randament. Prin 
realizarea acestor măsuri, pentru care 
avem nevoie de un sprijin mai 
eficace din partea forului tutelar, a- 
preciem că vom putea reduce simți
tor personalul care execută lucrări 
auxiliare, pe care îl vom reda sectoa
relor direct productive, îmbunătățind 
în acest fel structura muncitorilor 
din întreprinderea noastră.

Aminteam, mai înainte, că una din
tre cauzele care ne obligă să men
ținem un număr mare de personal 
auxiliar o constituie amplasarea ne- 
judicioasă a depozitelor de materiale. 
Deși spațiul disponibil îngreunează 
îmbunătățirea acestei situații, vom 
studia cu atenție posibilitățile de a 
amenaja unele depozite cît mai a- 
proape de secțiile de bază. Tot pen
tru reducerea numărului de munci
tori auxiliari, apare necesar ca la 
realizarea pieselor de schimb pentru 
lucrările de întreținere și reparații 
de utilaje forul tutelar — Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini — 
să extindă cooperarea între între
prinderi. Și aceasta întrucît în fiecare 
întreprindere piesele de schimb se 
execută prin procedee improvizate, 
neproductive și neeconomicoase. Nu 
ar fi lipsită de interes, după părerea 
noastră, specializarea unor unități în 
executarea de piese de schimb pentru 
mașini-unelte sau chiar pentru exe
cutarea integrală a reparațiilor, mai 
ales a mașinilor universale, lucru 
care se face și azi, dar într-o mică 
măsură.

Alexandru POPOVIC1 
inginer șef al întreprinderii 
„Electromotor" Timișoara 

caută să generalizeze în practică 
metode noi, de înaltă eficiență, în 
exploatarea zăcămintelor de căr
bune. Un colectiv de ingineri și 
maiștri,-condus de tov. Constantin 
Teodorescu, inginerul șef al minei, 
a conceput și experimentat cu.suc
ces un nou procedeu de extracție 
a cărbunelui prin abataj e-cameră, 
procedeu care permite, în condiții 
de deplină securitate, sporirea sub
stanțială a productivității muncii și 
reducerea consumului de material 
lemnos.

— La mina noastră — ne relatea
ză inginerul șef — abatajele came
ră actuale au o deschidere maximă 
de 4 metri. Noi am studiat natura 
geologică a zăcămîntului și, pen
tru început, am încercat o deschi
dere de 5 metri. Spre surprinde
rea noastră, am ajuns la concluzia 
că, prin aplicarea a încă unui stîlp 
frontal, putem spori deschiderea 
abatajului pe fiecare aripă la 6 me
tri. Așa se lucrează de peste două 
luni în abatajele brigăzilor con
duse de Ștefan Neagu, Gheorghe 
Mischie și Gheorghe Preda. Rezul
tatele sînt neașteptat de bune. Se 
obțin constant randamente de 7, 8 
și chiar 10 tone de cărbune pe post, 
față de 4,5 tone după sistemul 
vechi, iar consumul de lemn scade 
cu două treimi. Procedeul cores
punde din toate punctele de vedere 
și am trecut la generalizarea lui.

Incontestabil, prin măsurile de 
perfecționare a organizării produc
ției și a muncii aplicate pînă acum, 
colectivul minei Uricani și-a creat 
rapid o solidă bază de plecare spre 
rezultate superioare. S-a dobîndit 
aici în timp scurt o experiență pre
țioasă; în domeniul valorificării re
zervelor de creștere a productivită
ții muncii, pe baza perfecționării 
organizării producției și a muncii. 
O experiență care merită cu pri
sosință să fie preluată de toate ce
lelalte colective de exploatări car
bonifere din Valea Jiului.

Laurențiu VISKl 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

tie îmbunătățirii structurii organi
zatorice interne a întreprinderilor. 
Pe baza studiilor efectuate în sec
torul de extracție a țițeiului, s-a 
propus — și ministerul de resort 
a admis acest lucru — să se treacă 
la unificarea celor două trusturi 
din regiune, precum și a unor sche
le de extracție. Măsura este în curs 
de aplicare și efectul ei se va con
cretiza imediat în folosirea mai ra
țională a forței de muncă, a capa
cităților de producție și reducerea 
cheltuielilor administrativ-gospodă- 
rești. în schelele petroliere s-au 
întocmit, de asemenea, studii pri
vind raționalizarea unor parcuri 
de separatoare '.și' de rezervoare, 
baterii de cazane, conducte și te
tele electrice. Cadrele tehnice și 
economice din schelele Moreni, 
Boldești, Băicoi. Tîrgoviște și din 
alte unități au analizat toate locu
rile de muncă, în vederea identifi
cării utilajelor nefolosite și deter
minării necesității fiecărui post și 
a fiecărei echipe de muncitori. Nu
mai în schela Moreni s-au găsit 
posibilități de redistribuire sau de 
casare a unor .utilaje în valoare de 
16 milioane de lei, iar în. schela 
Tîrgoviște — de reducere a numă
rului de salariați, care vor putea fi 
îndreptați spre întreprinderile din 
această ramură sau din alte ramuri 
industriale. în unitățile din indus
tria chimică accentul s-a pus pe 
atingerea parametrilor proiectați la 
noile instalații puse în funcțiune, 
iar în întreprinderile forestiere se 
examinează cu prioritate posibili
tățile de reorganizare și concen
trare a unor sectoare de exploatare.

întreaga acțiune de organizare 
științifică a producției și a muncii 
se desfășoară cu sprijinul și sub 
controlul direct al organelor și or
ganizațiilor de partid, care urmă
resc sistematic activitatea colecti
velor create în întreprinderi și 
modul în care se aplică măsurile 
preconizate. Preocupările pentru 
perfecționarea organizării produc
ției și a muncii s-au reflectat în 
rezultatele obținute în primele 
patru luni din acest an. Pe ansam
blul regiunii, sarcinile de plan au 
fost îndeplinite și depășite la ’toți 
indicatorii, realizîndu-se — numai 
în primul trimestru — economii su
plimentare la prețul de cost' în va
loare de peste 52 milioane lei și 
52 400 000 lei beneficii peste plan.

Aș vrea să mă opresc, în con
tinuare, asupra anumitor neajun
suri care se fac simțite în această 
acțiune. A existat și există în unele 
locuri tendința de a se împinge la 
nesfîrșit diferite studii sau chiar 
de a se neglija anumite laturi e- 
sențiale ale organizării științifice a 
producției și a muncii. Așa s-a în- 
tîmplat la Fabrica de ciment din 
Fieni și la Fabrica de șamotă Azu- 
ga, unde nu s-au abordat cu sufi-

Putem economisi forța de muncă 
suprimînd sau ameliorind unele ope
rațiuni neraționale

în întreprinderea „ noastră — 
IPROFIL „Libertatea“-Cluj — cel 
mai mare număr de muncitori au
xiliari lucrează la manipularea ma
teriei prime și materialelor, semifa
bricatelor și produselor finite, pre
cum și la întreținerea, reglarea și 
repararea utilajelor și la stațiile de 
utilități. Or, aceasta este una dintre 
cauzele care frînează creșterea în
tr-un ritm mai viu a productivității 
muncii. Noi apreciem că consumul de 
manoperă pe 1 000 de lei producție 
globală — care, în perioada scursă 
din acest an, s-a ridicat la circa 6 ore 
— este încă mare și poate fi simțitor 
redus. Cum, pe ce căi ? Iată una 
dintre problemele care preocupă azi 
colectivul constituit în întreprinde
rea noastră pentru organizarea știin
țifică a producției și a muncii.

Deși studiile au început nu de mult, 
unele concluzii le putem preciza di
nainte. Așa. de exemplu, trebuie să 
acționăm mai eficace pentru a trece 
în munci direct productive o serie de 
oameni ocupați azi în activități auxi
liare. Asemenea măsuri noi am mai 
luat. La un moment dat, un număr 
de circa 40 de muncitori se ocupau 
cu reparații interfazice ; în fond, ei 
nu făceau decît să remedieze super
ficialitatea în executarea unor ope
rații, viciile ascunse ale materialelor. 
Am intervenit ca asemenea defec
țiuni să fie rezolvate pe parcursul 
procesului tehnologic, iar oamenii 
respectivi să lucreze în producție. Cu 
aceasta am ridicat și simțul respon
sabilității fiecărui muncitor față de 
calitatea muncii sale. Tocmai acest 
succes ne-a determinat să analizăm 
cu atentie fiecare dintre posturile de 
muncitori auxiliari și să creăm ase
menea condiții îneît să poată fi re-

Ștudiile evidențiază anomalii și ne
cesități; dar trebuie depășit rapid 
stadiul analizei. Esențiale sînt 
măsurile

cientă atentie tocmai acei factori 
care influențează într-o măsură ho- 
tărîtoare nivelul producției și pro
ductivității muncii, cum sînt : asi
gurarea aprovizionării ritmice cu 
materie primă, organizarea temei
nică a lucrărilor de întreținere și 
de reparație a agregatelor, mecani
zarea unor operații care consumă 
un volum mare de muncă. în alte 
întreprinderi s-a prelungit, în mod 
nejustificat, faza organizatorică a 
acțiunii, pierzîndu-se mult timp 
cu precizarea problemelor de stu
diu, alcătuirea colectivelor pe pro
bleme și documentarea oamenilor. 
La plenara comitetului regional de 
partid din luna aprilie s-a atras 
atenția comitetelor raionale și oră
șenești de partid și organizațiilor 
de partid din întreprinderi să ia 
măsuri urgente pentru accelerarea 
analizelor și studiilor în fiecare uni
tate în parte.

Nu e mai puțin adevărat că tă
răgănarea, în anumite întreprin
deri, a analizelor și studiilor și în
cetineala cu care se desprind con
cluzii și măsuri în vederea perfec
ționării organizării producției și a 
muncii se datorest și ajutorului 
insuficient primit din partea foru
rilor tutelare. Cum ar putea, de e- 
xemplu, să fie satisfăcător sprijinul 
Ministerului Industriei Construcții
lor de Mașini cînd, din partea aces
tuia, au fost trimiși foarte puțini 
specialiști pentru toate cele 13 uni
tăți din regiune? Nesatisfăcător 
este și sprijinul Ministerului In
dustriei Alimentare, Ministerului 
Industriei Chimice și Ministerului 
Industriei Metalurgice.

Merită precizat că noi nu înțe
legem sprijinul și îndrumarea fo
rurilor tutelare prin trimiterea în 
întreprinderi a zeci de cadre din 
ministere și alte organe economice 
centrale. Acest lucru nu e practic 
posibil. Este nevoie însă ca în anu
mite unități, care au probleme 
mai dificile de rezolvat, să vină 
specialiști atît din ministere, 
cit și din institutele de proiec

partizați cît mai mulți dintre aceștia 
la lucrările de bază.

O cale sigură pentru îmbunătățirea 
raportului dintre muncitorii de bază 
și auxiliari o constituie mecanizarea 
operațiilor de manevrare a materiei 
prime în camerele de uscare. Pentru 
aceasta ne-am propus să executăm 
și să montăm un pod transbordor, 
care va mări viteza de manipulare. 
Tot în acest scop, se vor construi șase 
platforme remorcabile pentru trans
portul materialului direct de la ram
pă în depozit și de aici la uscătorii. 
Mecanizarea transportului în interio
rul sectoarelor de fabricație, unde 
personalul auxiliar reprezintă 4,6 la 
sută din totalul muncitorilor, nece
sită o analiză detaliată și măsuri 
complexe. Sistemul actual de căru
cioare, tip „crocodil", cu care se 
manipulează stativele cu piese, tre
buie modernizat, în sensul manevră
rii acestora nu manual, ci cu elec
trocare de tip special. Am încercat 
să adaptăm în acest scop electroca
rele cu platformă de care dispunem, 
dar acestea au nevoie de spațiu prea 
mare, pe care nu-I putem asigura 
peste tot. La IPROFIL Arad am vă
zut un sistem de electrocare care ar 
rezolva și la noi problema,, transpor
tului intern. Direcția noastră tutela
ră trebuie să ne repartizeze aceste 
utilaje cît mai curînd posihil;

La noi în fabrică, un număr în
semnat de muncitori auxiliari este 
folosit la confecționarea feroneriei 
de mobilă. Si cum realizările aces
tui atelier, deși fructuoase, nu sînt 
luate în considerare la indicatorii de 
producție realizați de întreprindere, 
existența lui influențează nivelul pro
ductivității muncii. Desigur, ni se va 
imputa că de ce nu ne-adresăm în
treprinderilor cu profil metalurgic

tări și cercetări, de la bazele de 
cercetări ale Academiei, care să 
găsească mai repede soluții și mo
dalități de punere Ia punct a lucru
rilor. O asemenea cerință se impu
ne cu acuitate la Uzina chimică 
Valea Călugărească. în' această în
treprindere modernă, înzestrată cu 
utilaj de înaltă tehnicitate, nu s-a 
reușit încă să se atingă parametrii 
tehnico-economici proiectați la toate 
instalațiile și să se realizeze pla
nul ritmic, deși de la intrarea 
lor în funcțiune au trecut cîțiva 
ani. Un studiu mai aprofundat este 
necesar, de asemenea, și la uzina 
„1 Mai“-Ploiești, Uzina de utilaj 
chimic Ploiești și Uzina mecanică 
Cîmpina, unde există mari rezerve 
în domeniul folosirii mașinilor- 
unelte și spațiilor productive, neva
lorificate încă.

în ultimul timp, colectivului care 
coordonează pe regiune acțiunea 
de organizare științifică a produc
ției și a muncii i-au fost sesizate 
anumite probleme ce merită să fie 
luate în studiu. Iată, de pildă, în 
comparație cu întreprinderi simi
lare din Franța, la Rafinăria Brazi 
există un număr de peste trei ori 
mai mare de salariați, iar la Com
binatul petrochimic Ploiești, numă
rul de maiștri, ingineri și tehnicieni 
e de două ori mai mare față de 
o întreprindere similară din Italia. 

"Se pune, pe bună dreptate, între
barea : cum este posibil ca în a- 
ceste unități, dotate cu instalațip 
noi, moderne, să existe o atare si
tuație ? Explicația — reieșită în 
urma analizelor întreprinse — con
stă în primul rînd în nivelurile 
diferite de pregătire- și specializare 
a cadrelor de muncitori și tehni
cieni. Apoi, sînt și cauze determi
nate de normativele de personal 
practicate azi, care nu permit ca 
un muncitor să efectueze mai,mul
te operații, să controleze un sector 
mai mare de activitate. Policalifica
rea sau polispecializarea cadrelor 
din întreprinderi constituie azi o 
cerință impusă de evoluția conti

pentru procurarea acestei feronerii. 
La aceasta ne-am gîndit și noi de 
mult. Am apelat la mai multe unități 
metalurgice, dar ele pretind prețuri 
exagerate. Cooperativa „Metalo- 
lernn", din localitate, de pildă, ne-a 
cerut 140 de lei pentru o pereche de 
balamale ; 'în atelierul nostru le rea
lizăm cu 66 de lei. După părerea 
mea, soluția este una singură : con
fecționarea feroneriei în mod centra
lizat Ia una dintre întreprinderile din 
sector, care să corespundă calitativ și 
să fie fabricată Ia un preț de cost 
sub cel realizat în întreprinderea 
noastră. Aceasta ar duce și la elimi
narea neajunsurilor existente în ă- 
provizionarea cu piese și materiale 
de către baza de aprovizionare a Mi
nisterului Economiei Forestiere, 
unde, la un moment dat, se găsesc 
șuruburi, dar lipsesc piulițele și in
vers, situație care necesită trimiteri 
de oameni și de mijloace de transport 
în diferite părți ale țării.

După cum aminteam, reducerea 
numărului muncitorilor auxiliari for
mează în momentul de față obiectul 
unui studiu pe care îl întreprinde 
colectivul constituit în întreprindere 
pentru organizarea științifică a pro
ducției și a muncii. Problema va fi 
aprofundată în fiecare sector, atelier 
și se vor lua măsuri corespunzătoare. 
Socotim că ceea ce s-a cîștigat în
tr-o anumită unitate, în domeniul or
ganizării superioare a producției și 
a muncii, nu trebuie să rămînă ca o 
insuliță izolată în mare, ci ea să fie 
cunoscută larg în întreprinderile si
milare.

loan GAVRIȘ 
directorul IPROFIL 
„Libertatea“-Clu j

nuă a tehnicii. Comitetul regional 
de partid își propune să susțină și 
să generalizeze inițiativele care au 
apărut în anumite întreprinderi în 
acest domeniu.

La plenara comitetului regional, 
de partid, de care am amintit mai ' 
sus, s-a acordat o mare atentie 
problemei folosirii complete și pro
ductive a timpului de muncă — 
latură inseparabilă a perfecționă
rii organizării producției. E și fi
resc, dacă avem în vedere că în 
întreprinderile regiunii se irosește 
sub diferite forme mult timp de 
lucru. Potrivit datelor statistice 
timpul neutilizat din cauza între
ruperilor, învoirilor și absentelor 
nemotivate se ridică, în primul 
trimestru din acest an. la peste 2,6 
milioane om-ore. Calculele făcute 
arată că, dacă s-ar fi fructificat 
acest timp, nivelul productivității 
muncii în unitățile industriei repu
blicane din regiune ar fi fost mai 
mare cu 227 de lei pe salariat. 
Comitetul regional de partid — por
nind de la recenta Hotărîre a C.C. 
al P.C.R. și a Consiliului de Mi
niștri — a cerut organizațiilor de 
partid, sindicale, conducerilor de 
întreprinderi să combată cu fermi
tate cazurile de indisciplină în pro
ducție, să dezvolte o puternică opi
nie de masă împotriva celor care 
într-o formă sau alta irosesc timpul 
de lucru și să .asigure condiții op
time de muncă pentru a nu se pier
de nici o oră, nici un minut din 
timpul afectat producției.

Conducerile întreprinderilor au 
datoria să finalizeze cît mai repede 
studiile întreprinse, să desprindă 
din ele ce au de făcut în vederea 
creșterii eficienței economice a pro
ducției. Este necesar, totodată, să 
sporească contribuția forurilor tu
telare, care nu trebuie să se limi
teze în a da indicații și a strînge 
informări, ci să acorde un sprijin 
direct cadrelor din întreprinderi în 
analiza situației reale și stabilirea 
de măsuri imediate și de perspec
tivă.
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teatre
o Teatrul de operă și balet: RĂPIREA DIN SE
RAI — 11, LACUL LEBEDELOR — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : SÎNGE VIENEZ — 
10,30, PLUTAȘUL DE PE BISTRIȚA — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : O FEMEIE CU BANI — 16, VEDERE DE PE 
POD — 20, (sala Studio) : DINU PĂTURICĂ — 10. 
CASTILIANA — 15, TARTUFFE — 19,30.
• Teatrul de Comedie : UN HAMLET DE PROVIN
CIE — 10,30, TROILUS ȘI CRESIDA — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚĂ — 10,30, JURNALUL UNUI NEBUN — 
20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : NU SÎNT 
TURNUL EIFFEL — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : ACEST 
ANIMAL CIUDAT — 10. PETRU RAREȘ — 19,30, 
(sala Studio) : ABSENȚA UNUI VIOLONCEL - 
10,30, SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 16, SCAU
NELE — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la Sala Palatului) : 
OMUL CARE A VĂZUT MOARTEA — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : MORIȘCA — 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : ÎNȚELEPȚII DIN 
HELEM - 11, VIOARA LUI STEMPENIU — 20.
• Teatrul „Țăndărică" : TIGRIȘORUL PETRE 
— 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
PARADA REVISTEI — 19,30, (sala Victoria) : 
COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30, (Patinoarul arti
ficial 23 August) : VARIETĂȚI — 20.
• Circul de stat : VARIAȚIUNI DE CIRC — 10 ; 
16 ; 19,30.

= • SPARTACUS - film pentru 
3 ecran panoramic : PATRIA — 9;
1 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
= • FRENCH CANCAN : REPUBLI- 
| CA — 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14,30 ;
g 16,45 ; 19 ; 21,15, FESTIVAL —
| 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la 
g grădină — 20.
| O ANGELICA ȘI REGELE — cine- 
a mascop : LUCEAFĂRUL — 8,45 ; 
| 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCU- 
| REȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30: 
§ 21 (la ambele completarea Mama 
g lui Adrian), STADIONUL DINA- 
g MO (completare In tainițele muzeu- 
1 lui) — 20, GRĂDINA DOINA — 
I 20,30, ARENELE LIBERTĂȚII — 20. 
g « OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — ci- 
g nemascop : BUCEGI (completare 
= în tainițele muzeului) — 9,30 ; 12 ; 
| 16 ; 18,15 ; 20,30 ; Ia grădină — 20, 
= MODERN (completare Petrol) — 9 ; 
I 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
I © REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT: 
| CENTRAL (completare Tinerețe. A 
3 45-a aniversare a U.T.C.) — 9 ; 
& 11,45 ; 14,45 ; 17,45 ; 20,45.
f « A DISPĂRUT UN FRAGO- 
= NARD : CAPITOL (completare
| Tensiune înaltă la Bechet) — 9 ; 
g 11,45 ; 14,45 ; 17,45 ; 20,45, MELODIA 
= (completare Legenda ciocîrliei) — 
| 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FLA- 
= MURA (completare Tinerețe. A 45-a 
| aniversare a U.T.C.) — 9 ; 11,15 ; 
| 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
I • DILIGENȚA : UNION (comple- 
i tare Orizont științific nr. 3/1967) — 
| 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
| O PROGRAM PENTRU COPII : 
I DOINA — 9 ; 10.

S ÎNVIEREA (ambele serii) : DOI
NA — 11,30 ; 16 ; 19,30.
9 UN FILM CU O FATĂ FERME
CĂTOARE : LUMINA — 9,15;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,45, DA
CIA (completare Adam și Eva) —
8.30 — 16,45 în continuare ; 19 ; 21.
• PARISUL VESEL — PE DRU
MUL THALIEI : TIMPURI NOI - 
9 — 21 în continuare.
S RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : 
VICTORIA (completare Orizont ști
ințific nr. 3/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; ARTA (completare In tainițele

cinema
muzeului) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18,15 ; 20,45, la grădină — 19,45.
• SĂRMANII FLĂCĂI — cinema
scop : VICTORIA (completare Ori
zont științific nr. 3/1967) — 18,30 ; 
20,45.
• JANDARMUL LA NEW YORK 
— cinemascop : AURORA (comple
tare Orizont științific nr. 3/1967) — 
9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30 ; la gră
dină — 20, FLOREASCA (comple
tare 1 Mai 1967) — 9 ; 11,30 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45.
• ÎNDRĂGOSTIȚII : DIN MARO-
NA : TOMIS (completare Mama lui 
Adrian) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LI-

BERTY VALANCE : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 10,30 ; 13;
15,30 ; 18 ; 20,30, PACEA — 11; 
15,30 ; 18 ; 20,30, COSMOS — 10,30 ;
15.30 ; 18 ; 20,30.
• SUCCES, CHARLIE ! — cinema
scop : EXCELSIOR — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, GLORIA —
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (la 
ambele completarea Mama lui A- 
drian), FEROVIAR (completare 
1 Mai 1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
© DACII — cinemascop : MUNCA
— 15,30 ; 18 ; 20,30, MOȘILOR —
15.30 ; 18 ; la grădină — 20,15 (la 
ambele completarea Orizont științi
fic nr. 3/1967).
• LENIN ÎN POLONIA : FLACĂ
RA (completare Istoria unui manu
scris) — 18,45 ; 20,45.
O LEAC CONTRA DRAGOSTEI : 
LIRA (completare Tinerețe. A 45-a 
aniversare a U.T.C.) — 16 ; 18,15.
• JANDARMUL DIN SAINT-TRO
PEZ — cinemascop : BUZEȘTI —
10 ; la grădină — 20,30.
O DIMINEAȚA, DEVREME — ci
nemascop : BUZEȘTI (completare 
Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a R. P. Bulgaria în 
Republica Socialistă România) — 
16 ; 18,30.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cine
mascop : COTROCENI — 10,30;
14?„" 16,15-ț ..20,45.
• ZORBA'GRECUL': "PROGRESUL
— 10,30 ; 15,30.
9 FIDELITATE : PROGRESUL
(completare Duska) — 18 ; 20,

GRĂDINA „PROGRESUL-PARC" 
— 20.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — 
cinemascop : GRĂDINA EXPOZI
ȚIA — 20.
• TUNELUL — cinemascop : U- 
NIREA (completare Scrisoare din 
Germania) — 15,30 ; 18 ; la grădină 
— 20, VIITORUL (completare Pro
iecte) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e ANGELICA, MARCHIZA „ÎN
GERILOR" și MINUNATA ANGE
LICA — cinemascop : GRIVIȚA — 
10 ; 15,30 ; 19,30, GRĂDINA „CAPI
TOL" — 19,45.
e RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : 
VITAN (completare De ziua ma
mei) — 15,30 ; 18.
• MOMENTUL ADEVĂRULUI — 
cinemascop : MIORIȚA (completare 
în tainițele muzeului) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
9 THERESE DESQUEYROUX : 
DRUMUL SĂRII — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• RIO CONCHOS — cinemascop : 
COLENTINA — 15,30 ; 17,45, FE
RENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• SCARA CURAJULUI : CRÎN- 
GAȘI (completare Pe urmele lui 
1907) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN: 
GRĂDINA VITAN — 20.
• BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : 
GRĂDINA COLENTINA — 20.
• OMUL DIN RIO : VOLGA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
9 BUCĂTĂREASA: CLUBUL U- 
ZINELOR „REPUBLICA" (comple
tare Nicolae Labiș) — 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,30.

9,00 — Cum va fi vremea î 
9,02 — Gimnastica de dimi
neață. 9,10 — Emisiunea pen
tru copii și tineretul școlar : 
FBmul pentru cei mici : Me
teor X L 5 ; Recreația mare ;

Să ne cunoaștem patria.: Strungile Negoiului. 10,45 
— Emisiunea pentru sate. 12,15 — Concert simfonic. 
14,30 — Tenis de cîmp. România — Spania (din ca
drul Cupei Davis). — Transmisiune de la stadio
nul Progresul. 18,15 — Magazin 111. 19,15 — Tele
jurnalul de seară. 19,30 — Dialog la distanță. Parti
cipă regiunile Iași și Banat. — Transmisiune de la 
Iași și Timișoara. 22,45 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — Telesport.

Duminică, la ora
11, are loc, la Ate
neul Republicii So
cialiste România, con
certul orchestrei 
simfonice a Filar

monicii de stat „George Enescu". Dirijor: 
Mihai Brediceanu. își dau concursul pia
nista Sofia Cosma și corul de femei dirijat de 
Vasile Pântea. In program : Trei piese pentru 
orchestră de Nicolae Brînduș ; „Nocturne" de 
Debussy ; Concertul pentru pian și orchestră nr. 
3 în re minor, op. 30 de Rachmaninov.

La ora 19, la Teatrul de vară din parcul 
Herăstrău, începe concertul orchestrei „Barbu 
Lăutaru". Dirijor : Nicu Stănescu. în caz de timp 
nefavorabil concertul are loc la Ateneu.

In sala mică a Palatului, la ora 20, formația 
„Muzica nova" va susține un concert de muzică 
de cameră contemporană.
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Maturitatea unei literaturi se 
oglindește, printre altele, și în varie
tatea individualităților, în bogăția 
peisajului stilistic, în coexistența 
unor temperamente artistice dife
rențiate. E de ajuns o privire cît 
de sumară pentru a constata că 
literatura noastră de astăzi — ilus
trată de operele unor Zaharia 
Stancu, Marin Preda, Eugen Barbu, 
Ion Lăncrănjan, D. R. Popescu, 
Vasile Rebreanu, Laurențiu Fulga, 
Fănuș Neagu, Nicolae Breban, Ni
colae Velea, Sorin Titel, Sînziana 
Pop sau George Bălăiță, pentru a 
mă opri doar la cîteva dintre nu
mele unor autori din toate gene
rațiile în stare să configureze un 
peisaj de reală complexitate — 
este cu adevărat o literatură ma
tură. Căci, dacă ne uităm bine, 
vom asocia la înșiruirea de mai 
sus nu numai o succesiune de sti
luri săpate în granitul unui limbaj 
definitiv, sau doar schițate, ci — 
pe temeiul ideologico-filozofic al 
unei estetici unitare — coexistența 
ecourilor din diferite școli și curente 
literare românești sau străine. Este 
locul să subliniem că, spre deose
bire de eclectismul teoretic care a 
prezidat un fenomen similar între 
cele două războaie, de astă dată, 
se remarcă, în general, preluarea 
critică a experienței unor variate 
orientări literare, orientări cunos
cute îndeosebi prin mijlocirea unor 
nume sau a unor opere literare 
de mare valoare. în genere nu este 
vorba de transplantarea hibridi- 
zantă, sincretică, a unor orientări 
contradictorii în proza noastră, ci 
de lucida asimilare culturală, pe 
temeiul unei filozofii capabile să 
le îndrume către valorificarea sub
stanței oferite de realitățile socia
liste.

Omul societății noastre este 
receptiv la întreaga cultură a seco
lului, iar proza românească actuală 
tinde să aparțină la rîndul ei ome
nirii. Dar către un astfel de scop 
o cale esențială este aceea a valo
rificării artistice complexe a spe
cificului național. Proza noastră a 
fost și este cu precădere solicitată 
să aducă o contribuție hotărîtoare 
în conturarea acestui specific na
țional; căci elanul către sinteză 
spirituală al artistului modern își 
găsește aici tărîmul cel mai potri
vit. Complexitatea unei asemenea 
sarcini apare de la bun început, 
fiindcă pe de o parte prozatorii 
sînt chemați să definească în an
samblu un profil uman de epocă 
cu specific național, și pe de alta ei 
sînt datori să se diversifice, să se 
vădească ca individualități puter
nice. In ultima vreme se manifestă 
tendința de a pedala pe individua
lizarea incomunicabilă a limbaju
lui, într-un mod care ține de în
singurarea vanitoasă. Ambiția unei 
originalități abstracte, întemeiată 
numai pe căutări de tehnică stilis
tică, conține în sine o contradicție 
fără ieșiri; căci literatura modernă 
urmărește eliberarea de conven
țiile rigide, în timp ce grija exclu
sivistă pentru limbaj se dove
dește o cerință estetizantă de exa
gerată literaturizare. Tudor Vianu, 
acum peste 26 de ani, constata 
învechirea formulei „atomiste' a 
lui Buffon, conform căreia „stilul 
este omul însuși". „Astăzi — spu
nea esteticianul român — știm mai 
bine că așa-numitele individuali
tăți omenești sînt produsele de 
interferență a mai multor influențe 
sociale (...) scriitorii cei mai de 
seamă prezintă între ei afinități, ca 
unii care aparțin anumitor cercuri 
ale societății, și ca unii care sînt 
mișcați de anumite curente inte
lectuale, morale și estetice".

Limbajul nu se justifică dacă nu 
se află într-un raport de recipro
citate cu ideea, în sensul că, fiind 
capabil să stimuleze gîndirea ar
tistică, el este la rîndul său chemat 
de înnoirile acesteia. în cartea lui 
Sorin Titel „Reîntoarcerea posibi
lă", spre exemplu, nu întîlnim dia
log sclipitor sau ciudățenii psiho
logice, tehnica e sobră și nici nu 
ar fi avut ce căuta exhibițiile în

limpezirea unei perioade de răs
cruce din viața tînărului erou. Căl
dura învăluitoare pe care o emană 
cartea provine din lirismul ei dis
cret, convingător. Cele mai bune 
piese din volumul Sînzianei Pop 
„Nu te lăsa niciodată", ca și din 
ale altor tineri prozatori (D. Țe- 
peneag, Ana Barbu, G. Bălăiță 
etc.) nu mi se par cele care-și 
propun să valorifice obișnuitul cu 
mijloace stilistice spectaculoase, 
să transforme banalul în pretext 
pentru tururi de forță ale inge
niozității artificioase. Atunci cînd 
pentru a satiriza mici, cotidiene 
metehne morale, se pune în miș
care o stufoasă recuzită lingvis
tică, se fac divagații obositoare, 
iar fantezia este invitată la aven
tură, în numele unui nonconfor
mism de împrumut, sîntem în
demnați să ne întrebăm dacă o 
conștiință normativă mai riguroasă 
sau o imaginație mai strunită n-ar 
conduce către profunzime., către 
concentrarea resurselor semnifica
tive, în dauna pitorescului exte
rior.

Regăsim și la noi influențe ale 
unor teoretizări idealiste contem
porane în Unele proze semnate de 
unii tineri autori ; eclectismul lor 
nu este decît reflexul contactului 
pasiv cu estetici eterogene sau 
al conformismului modei, po.se- 
dînd însușirile oricărui conformism. 
Astfel, atunci cînd un „personaj"
— indicat prin inițiale, nume sim
bolice sau prin alte mijloace care 
să ateste depersonalizarea, ascun
de în rezervorul subconștient însu
șiri androgine, obsesii de prefe
rință sexuale — uneori începînd 
de la vîrste foarte fragede, ca în 
unele povestiri ale Sînzianei Pop
— complexe și onirisime de tot 
felul, cînd un copil — Herbert din 
ultima carte a lui N. Breban, „în 
absența stăpînilor" — își mărtu

risește spaima embrionară de apă 
etc. sîntem în plină psihanaliză 
freudian-jungistă combinată cu 
suprarealism. Cînd destinele u- 
mane se dovedesc dominate de ca
priciile unei biologii obscure, cînd 
viața și strădaniile umane sînt 
înfățișate ca un joc gratuit, fatal, 
ilogic, iar opțiunea — paralizată de 
conștiința inutilității, ne aflăm 
în sfera de iradiere a existenția
lismului. Acesta e colorat în tente 
împrumutate de la romancieri ini
mitabili, prin sinucideri imprevizi
bile și spasme ale unor existențe 
sau morți grotești eto. — ca în cî
teva din povestirile lui D. Țepeneag 
sau ale Alexandrei Tîrziu — toate 
menite a circumscrie o lume ab
surdă. Dacă adăugăm monologul 
sau comentariul cu fraze „mamut", 
dialogul monosilabic, eliptic sau 
în paralel, mimînd neputința oa
menilor de a comunica — așa 
cum întîlnim în „Palladian" sau în 
alte povestiri, nu lipsite de însu
șiri artistice, din volumul lui G. 
Bălăiță „Conversînd despre Iones- 
cu", ca și în cartea de debut a 
lui Horia Pătrașcu, „întunericul și 
profesoara de pian" — obținem 
imaginea altor transplantări, une
ori făcute cu real talent, dar rare
ori însuflețite de seva proaspătă 
a adevărului de viață, a concre
tului existenței. Susținînd 'o pole
mică justificată împotriva uniformi
tății stilistice și a monotoniei te
matice sociologist-vulgare. aseme
nea proză, doritoare de varietate 
stilistică și problematică, este pîn- 
dită de pericolul revenirii la o altă 
uniformitate artistică, cu nimic mai 
acceptabilă.

Acestea duc la pierderea con
tactului cu un număr tot mai mare 
de cititori, fără ca, în compensație, 
să se ajungă la descoperiri capa
bile a determina diversificarea sti
listică și ideatică scontate. Produc

țiile respective se constituie, de 
fapt, în „valori fiduciare", circulind 
adică fără captarea interesului ci
titorului — fenomen ce conține în 
mod cert simptomele devalorizării. 
Produsul artistic trebuie conceput 
mai întîi ca act de cultură națio
nală și de aceea afinitatea pentru 
un anumit stil, ca formă de „spe
cializare", de diferențiere, trebuie să 
se integreze într-o cultură. Pentru 
aceasta e nevoie ca scriitorul să 
se întemeieze pe o concepție asu
pra vieții, pe o filozofie clară, însu
șită organic, în cazul nostru pe 
filozofia cu dimensiuni atît de am
ple a materialismului dialectic și 
istoric.

Unii tineri prozatori, însuflețiți de 
entuziasm, dar fără un interes sus
ținut pentru o filozofie ca mijloc 
de comunicare, ajung să ofere ci
titorului nu rezultatele „cugetării 
lor asupra vieții", nu tălmăcirea 
artistică a mutațiilor din conștiința 
contemporanilor, nu produsele ace
lor reflecții intelectuale capabile să 
exprime durabilitatea unei culturi 
naționale, ci mostrele pasiunii ex
clusiviste pentru aspectele exteri
oare, tehniciste, ale creației. Pre
textul făuririi unui „nou" limbaj este 
precar, deoarece astfel de produse 
nu mai sînt, de obicei, noutăți nici 
pentru cititorul obișnuit.

Nimic nu poate fi mai pasionant 
decît elanul către împlinire al li
teraturii noastre moderne, care in
clude deopotrivă disponibilitatea 
pentru autoexprimarea artistului și 
capacitatea de a se dărui în ge
nerosul act al comunicării, atît de 
specific oricărui limbaj. Căci — 
îl cităm tot pe Tudor Vianu — „în 
manifestările limbii radiază un fo
car interior de viață și primește 
căldură și lumină o comunitate 
omenească..."

Vlad SORIANU

Oră de aplicații practice la liceul agricol din Tg. Mureș Foto: S. Cristian

Cvintetul de alămuri din New York 
în turneu în tara noastră

I

Intre 28 mai și 4 iunie va 
întreprinde un turneu în țara 
noastră cunoscutul Cvintet de 
alămuri din New York. Crea
tă în anul 1954, această forma
ție instrumentală a desfășurat 
o intensă activitate concertisti- 
că atît în S.U.A. cît și peste 
hotare. Repertoriul său cuprin
de în prezent piese de com

pozitori preclasici, clasici și 
moderni. Cvintetul se preocu
pă totodată de prezentarea, în 
primă audiție, a unor lucrări 
de compozitori contemporani, 
intre care Melcolm Arnold, 
Alec Wilder, Gunther Schuller 
și alții.

Formația va susține concerte 
la București, Cluj, Sibiu și 
Brașov.

încheierea unor 
concursuri ale elevilor

S-a încheiat ediția 1967 a con
cursurilor anuale de literatură româ
nă, matematică, fizică și chimie ale 
elevilor, organizate de Ministerul în- 
vățămîntului, Uniunea Tineretului Co
munist și societățile de științe isto
rice și filologice, de matematică, de 
fizică și chimie. Aceste competiții au 
atras în actualul an școlar un mare 
număr de tineri. La literatură româ
nă, de exemplu, faza pe localitate a 
înregistrat 15 000 de participant, din
tre care 2 760 au fost selecționați 
pentru etapa regională, iar 156 au 
intrat în finală. Concursul de mate
matică a întrunit 25 175 de elevi în 
prima etapă, iar cel de fizică și chi
mie 18 727.
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„Fățarnicii n-au înțeles 
de glumă : de la început 
s-au înspăimîntat și au 
găsit nemaipomenită în
drăzneala mea de a le 
fi jucat schimonoselile și 
de a fi voit să ponegresc 
o meserie cu cari atîtea 
cinstite obraze își fac 
afacerile. Crima aceasta 
nu mi-o puteau ierta și 
s-au înarmat cu toții îm
potriva comediei mele, 
cu o îndîrjire înfricoșă
toare... Fiecare silabă e 
o nelegiuire, pînă și jo
cul ei e criminal și cea 
mai neînsemnată clipeală 
din ochi, cea mai slabă 
clătinare din cap, cel mai 
mic pas la dreapta ori la 
stînga ascunde taine pe 
care găsesc mijlocul să le 
tîlcuiască în paguba 
mea". (Moliere).

Specimene de felul ce
lor amintite de Moliere 
nu țin numai de dome
niul trecutului. Ele nu 
au sucombat, există și 
persistă în timp, chiar în 
condițiile create în țara 
noastră dezvoltării, sub 
toate aspectele, a perso
nalității umane. Pentru 
un asemenea specimen 
progresul e incomod, iar 
oglinda artistică ce-i 
divulgă fondul sufletesc 
meschin, incapacitatea 
profesională și scopul 
antisocial un lucru ce 
trebuie anulat, sau, dacă 
nu se poate, măcar mini
malizat. Nu putem însă, 
de dragul oblojirii acestei 
încarnări a conservato
rismului. a indolentei și 
inerției, drapată adesea 
într-o frazeologie socialis
tă, să renunțăm la dez
văluirea lipsurilor, ne
ajunsurilor și greutăților, 
nu ne putem dispensa de 
comedia satirică cu im
plicații sociale, de aceas
tă modalitate a criticii.

Noua piesă a lui Aurel 
Baranga, Opinia publică 
nu se deosebește de cele
lalte piese nici prin la
tura anecdotică, nici prin 
situațiile ilare în care 
sînt puși să acționeze 
eroii, nici prin farsă ca 
propulsor al acțiunii, nici 
prin replica spirituală, ci 
în primul rînd prin viru
lența satirică cu care au
torul subliniază prezența 
insuportabilă și pericu
loasă a non-valorilor și 
necesitatea unei atitudini 
lucide și intransigente 
pentru înlăturarea lor. 
Coborînd în profunzime, 
Baranga a reușit mai 
bine ca în trecut să în
cadreze non-valoarea ce 
trebuie infirmată, nu nu
mai pentru că personajele 
negative sînt mai precis 
conturate, ci pentru că 
personajele-replică nu 
mai constituie prezențe 
•scenice exterioare.

Gheorghe Chitlaru, (pre
zentator și totodată redac
torul șef adjunct, în 
structura căruia se pot 
observa fericite analogii 
cu un personaj anterior, 
Cerchez, din „Ziariștii" 
lui Mirodan), apare ca 
principalul promotor al 
noului. Dar această pa
siune pentru nou cu care 
este înzestrat eroul nu 
se reliefează doar ca 
atribut moral abstract, 
încărcătura spirituală, 
ideile filozofice și etice 
pentru care militează ca
pătă substanță materială 
în sfera concepției sale 
despre muncă, în acțiu
nile hotărîte pe care le 
întreprinde în calitatea 
sa de redactor șef adjunct 
al ziarului. Aceasta este 
rezultatul unei profunde 
și reale cunoașteri a si
tuației, a intuirii exacte a 
adevăratelor valori uma
ne, a științei de a disocia 
autenticul de impostură. 
Pentru Chitlaru, cotitura 
pe care dorește s-o reali
zeze în activitatea redac
ției constituie totodată un 
examen lucid al necesi
tății depășirii propriilor 
sale limite. Autorul nu 
a schițat un portret recti- 
liniu și schematic, fapt 
evident și în finalul pie
sei care nu contrazice 
nici logica personajelor, 
nici desfășurarea intrigii. 
Lirismul de aleasă calita
te, unit cu o notă de 
umor abil sugerată, în
cununează această come
die. Victoria lui Chitlaru 
se constituie ca o confir
mare ineluctabilă a su
periorității noului. în a- 
ceastă comedie personajul 
este investit nu numai cu 
superioritatea morală a 
celor care au conștiința 
limpede a idealului în 
virtutea căruia acționea
ză, ci cu calități estetice 
specifice comediei. Ironia 
vizează zonele semnifica
ției sociale. în ședința or
ganizată pentru scoaterea 
Iui Chitlaru din redacție, 
la calomniile ce i se 
aduc, ne așteptam ca a-

cesta să se dezvinovă
țească, să treacă în ofen
sivă, să demaște calom
niile calomniatorilor. 
Dimpotrivă, el utilizează 
modalitatea opusă. Vor
birea descusută, fără 
punct și virgulă, repeta
rea mecanică a unor 
fraze, emoția simulată 
lasă să transpară cu for
ță caracterul de parodie 
al autocriticii pe care 
și-o face, evidențiind po
ziția și gîndurile sale 
adevărate.

Calitățile comice exis
tente în Opinia publică 
— satira, umorul și iro
nia — deși se interferea
ză și au o funcționalitate 
dramatică precisă, își 
păstrează fiecare fiziono
mia proprie. Ciorei, Ion, 
muncitorul care vine din 
sală, Maricica Tunsu nu 
sînt simple apariții pito
rești, exterioare conflic
tului, menite să edul-

cularizărl diferite, înfăți
șări deosebite, în raport 
cu evoluția specimenului 
real.

Față de comediile ante
rioare, în Opinia publi
că structura psihologică 
a eroilor se exprimă mai / 
limpede în limbaj, care | 
joacă un mai mare rol ■ 
în individualizarea perso- ! 
najelor. Fraze prefabri- i 
oate („studiază problema, j 
precis, concret, la obiect, 
fără grabă și fără pripea
lă, atent, competent și res
ponsabil, să facem o trea
bă serioasă" ; „țin de La 
început să declar" ; „eu , 
țin să relev") unele de îm- ' 
prumut („este așa o pro- - 
punere"), automatisme ' 
(„da, evident, exclus") 
toate aceste șabloane de 
gîndire, expresii care sub
liniază lenea imaginației, 
paralizia fanteziei, sînt 
strînse ca într-un focar,

de prezentator și de erou 
(Gheorghe Chitlaru). Iro
nia — cînd subtilă, cînd 
mușcătoare — tristețea a- 
mară dar nu descurajantă 
(cîtă tristețe se degajă din 
postura abordată — spate
le îndoit sub povara atîtor 
kilograme de prostie și de 
rea credință — în timpul 
faimoasei ședințe !), modul 
răspicat de a spune ade
vărul, indiferent de con
secințe, pasiunea arzătoare 
pentru nou, spiritul clar
văzător, sînt personaliza
te, umanizate și finisate 
prin fiecare gest, prin fie
care modulație a vocii, 
prin siguranța interioară 
cu care sînt conduse cele 
două personaje.

Din rolurile feminine, 
creionate mai puțin gene
ros de către autor și nece- 
sitînd o justificare drama
tică mai conturată, Mar
cela Rusu face o demon
strație de virtuozitate ar-

Aurel Baranga:

cronica teatrală

coreze tăișul satirei. 
Dimpotrivă, prezența lor 
prelungește implicațiile și 
semnificația piesei din
colo de locul acțiunii, 
formînd împreună cu pu
blicul adus pe scenă me
tafora vizuală a opiniei 
publice, forță care gîn- 
dește, judecă și sancțio
nează. Firește că denive
lările în planul valorii li- 
terar-dramatice a aces
tor personaje ce compun 
un tot constituie încă o 
problemă deschisă și nu 
pjitem să nu i-o semna
lăm autorului, după cum 
rămîne încă deschisă o 
anumită inegalitate în 
construcția piesei, partea 
a doua conținînd lungimi 
evidente. (Citirea refera
tului, repetări previzibile 
ale comportării redacto
rului șef Cristinoiu).

La colecția tipologică a 
lui Baranga se adaugă noi 
exemplare, reprezentînd 
ipostaze variate ale im- 
posturei, inerției, ale pros
tiei granitice. Delatori și 
detractori, lași și indife
renți, calomniatori și in- 
triganți se înlănțuie în or
dine crescîndă. Alfabetul 
calomniei profesat de gin
gașul „intelectual" — zia
rist Manolescu — se des
fășoară astfel : A „vor
bește", B „clocește", C „vă 
paște", D „umblă pe sus", 
E „și-a făcut gașcă", F 
„n-ar fi lipsit de calități, 
dar e comod", G „e o le
pră", Haș „bea", I „nu e 
interesat decît de bani", 
J „tace, dar asta e mai 
periculos", pe L, M, N, O, 
P, R, S, T, „nu poți pune 
nici o bază", V „este sus
pect" iar Zet „ce să mai 
vorbim, știe toată lumea".

Redactorul șef al ziaru
lui Flacăra vie în a că
rui redacție se desfășoară 
acțiunea, pe numele său 
Cristinoiu, se revendică, 
de la inginerul Cristescu 
(Mielul turbat) nu numai 
pe linia filiației patroni
mice, ci și pe linia unei 
filiații caracterologice. De 
aici nu se poate însă tra
ge concluzia că în come
diile lui Baranga persona
jele se autopastișează, 
deși observația aceasta ar 
putea fi făcută cu privire 
la unele situații drama
tice. S-ar putea spune că 
avem de-a face cu un per
sonaj unic, care trecînd 
progresiv prin planuri și 
adîncimi diferite, se am
plifică, dobîndește parti-

capătă o puternică expre
sivitate scenică.

Spre deosebire de alte 
comedii ale lui Aurel Ba
ranga, în „Opinia publi
că" deznodămîntul conflic
tului se realizează firesc, 
din interior, soluțiile pro
puse și așteptate cu emo
ție de spectatori finali- 
zîndu-se într-o concluzie 
filozofică substanțială, ge
neralizatoare.

Regia (Mihai Berechet) 
a conceput spectacolul ca 
un dialog între scenă și 
sală, urmînd cu fidelitate 
structura^ piesei, condițio
nată, la rîndul ei, de ideea 
centrală a comediei : for
ța invincibilă a opiniei 
publice. Spectatorul nu a- 
sistă — participă : o par
ticipare activă, nu la o 
dezbatere speculativă, ab
stractă, ci la o discuție 
asupra unor probleme ac
tuale.

A da senzația acută a 
realului este, fără îndo
ială, meritul principal al 
dramaturgului. A meta
morfoza scenic „iluzia" 
realului,, aceasta ține de 
inventivitatea și fantezia 
actorilor. Este tocmai ceea 
ce realizează cei mai 
multi interpreți ai Tea
trului de Comedie. în 
chip firesc Radu Beligan 
se integrează în rolurile

tistică. Bogatele-i resurse 
actoricești se mărturisesc 
cu precizie, luînd forma 
liricului (Otilia Pascu), a 
umorului șarjat (Niculina 
Gologan), a comicului spu
mos, popular (Ma'Jcica 
Tunsu).

în jocul actorului Ton 
Lucian, Cristinoiu apare 
ca o funcție golită de tră
sături omenești, idee ob
sedantă, fixă a păstrării 
jilțului cu orice preț ; nu-1 
interesează ce face, dar stă 

■'înfipt “■cu ghiarele în 
■: scaun; .... .

Insuficient de deștept 
pentru a-și da seama de 
ridicolul situației în care 
se află, dar suficient de 
abil și de oportunist (știe 
ce, cînd și unde să „spu
nă"), Ioniță — acest A- 
gamiță Dandanache al e- 
pocii noastre, capătă, prin 
intermediul talentului vi
guros al lui Gheorghe Di- 
nică, dimensiuni grotești.

Ne-am putea referi la 
toți actorii, la toate rolu
rile, la gesturile moi. ro
tunde, la vocea onctuoa
să, obosită din care curge 
nepăsarea lui Braharu — 
Florin Scărlătescu —, Ia 
portretul în apă tare al 
slugărniciei : „Nu se poa
te, tovarășe director, cum 
să plecați dumneavoastră 
de aici ? . Mai bine ple
căm noi" — Băjenaru, 
realizat de Dem. Savu 
— la modalitatea sponta
nă, viguroasă și în același 
timp plină de haz cu care 
intervine din sală, apoi 
urcîndu-se pe scenă, 
„Spectatorul" — Dumitru 
Chesa —, la subtilitatea 
interpretării actorului St. 
Tapalagă, la portretul în 
acuarelă a lui Ciorei — 
schițat cu fină înțelegere 
de Mircea Constantinescu, 
după cum referințele ar 
putea viza acele împliniri 
actoricești mai sumare pe 
care le poartă cu ele per
sonaje ca presupusul mi
nistru Brana, redactorul 
Manolescu, redactorul 
Turculeț.

Spectacolul cu comedia 
satirică Opinia publică e 
o contribuție artistică sub
stanțială, continuînd linia 
bunelor tradiții ale dra
maturgiei românești. Au
rel Baranga va trebui 
probabil să-și modifice a- 
forismul din „falsul tratat 
de dramaturgie" — publi
cat. fragmentar. în caie- 
tul-program — prin care 
cere contemporanilor în
găduință și duioșie pentru 
„soarta tristă" a comedio- 
grafului. Dacă n-ar fi de
cît aplauzele care îl răs
plătesc la fiecare repre
zentație...

Andrei STRIHAN

DIAPOZITIVE COLOR PSODOSE
DE „ANIMAFILM"- BUCUREȘTI

Diapozitivele color redau, pe peliculă, unele dintre 
cele mai reprezentative opere de artă, monumente 
istoiice, vederi turistice, precum și aspecte din fauna șt flora țarii. J

Studioul cinematografic ..Animafilm"-București a 
realizat o sene de diapozitive color grupate pe 
diferite teme. Ele prezintă opere de artă existente 
in patrimoniul Muzeului de artă al Republicii So- 
cialzste Romania și în alte muzee și colecții din 
Capitala șt din țara; monumente istorice, printre 
care Ulpia Traiana,Sarmisegetuza, castelul Hunia- 
zilor, vestitele minastiri din nordul Moldovei și din 
alte regiuni ale țarii; obiective de interes turistic 
de pe teritoriul orașului București și din alte orașe 
vederi din stațiunile balneo-climaterice, din munți etc.

Diapozitivele color sînt puse în vînzare la libră
rii, papetarii și magazine ale rețelei comerciale din 
toate regiunile țării.

. Cei interesați vor găsi în curînd, în aceste unități, 
șt diapozitive color dedicate unor actori, cîntăreti 
șt sportivi de prestigiu din țara noastră.



SCÂNTEIA •— duminică 21 mai 1967 PAGINA 5

'■■ -V

COMUNICAT 
cu privire la vizita in Republica Socialistă 
România a ministrului afacerilor externe 
al Republicii Turcia, Ihsan Sabri Caglayangil
La invitația guvernului Republi

cii Socialiste România, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Tur
cia, Ihsan Sabri Caglayangil, a fă
cut o vizită oficială în România, în
tre 17 și 20 mai 1967.

în timpul vizitei în Republica 
Socialistă România, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Turcia 
a fost primit de secretarul general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și de președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor
neli u Mănescu, și ministrul aface
rilor externe al Republicii Turcia, 
Ihsan Sabri Caglayangil, au avut 
convorbiri privind dezvoltarea re
lațiilor bilaterale și au procedat la 
un schimb de vederi asupra princi
palelor probleme internaționale ac
tuale.

La convorbiri au participat din 
partea română: Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Drînceanu,■. ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Republica Turcia, și Ion Mielcioiu, 
director adjunct în M.A.E.; din par
tea turcă: Kâmuran Giirun, amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Turcia în Republica 
Socialistă România, Rifat Ayanlar, 
prim-adjunct al secretarului gene
ral al M.A.E., Tevfik Saracoglu, 
director general al Departamentului 
relațiilor economice din M.A.E., și 
Turgut Ilkan, director general al 
Departamentului de est din M.A.E.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-un spirit de cordialitate și înțe
legere reciprocă.

Delegația turcă a exprimat mul
țumirile sale pentru calda ospita
litate de care s-a bucurat din par
tea guvernului și poporului ro
mân.

Cei doi miniștri au constatat cu 
satisfacție că relațiile româno-turce 
se dezvoltă favorabil într-o atmos
feră de bună vecinătate, pe baza 
principiilor suveranității și inde
pendenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburi
le interne și avantajului reciproc. 
Ei au subliniat că vizita în Turcia 
a delegației guvernamentale româ
ne conduse de președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a constituit un pasjmpor- 
tant pe linia -înțelegerii reciproce, - ' 
a dezvoltării relațiilor amieaîe -4in---r- 
tre cele două țări. Miniștr-îi aface
rilor externe au exprimat, de ase
menea, satisfacția guvernelor lor în 
legătură cu apropiata vizită în Re
publica Socialistă România a dele
gației guvernamentale turce con
duse de primul ministru al Repu
blicii Turcia, Suleyman Demirel.

Miniștrii afacerilor externe au 
notat cu plăcere progresele reali
zate în domeniul colaborării eco
nomice și creșterea continuă, în ul
timii ani, a schimburilor comercia
le și cultural-artistice româno-turce. 
Ei au apreciat că dezvoltarea eco
nomiilor celor două țări, apropie
rea lor geografică, rezultatele ob
ținute pînă acum în colaborarea 
economică și 0 mai bună cunoaș
teri reciprocă oferă noi posibilități 
peritru intensificarea și diversifica
rea cooperării economice reciproa 
avantajoase. Cei doi miniștri au 
salutat apropiata inaugurare a li
niei aeriene directe București — Is
tanbul, ca un nou factor de legă
tură între cele două țări.

Părțile au convenit să promo
veze prin toate mijloacele turismul 
între România și Turcia.

în timpul vizitei, cei doi miniștri 
de externe au semnat convenția 
pentru protecția plantelor și au că
zut de acord ca organele compe
tente să înceapă, într-un viitor a-

Plecarea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Turcia

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Turcia, Ihsan Sabri 
Caglayangil, care, la invitația gu
vernului Republicii Socialiste Ro
mânia, a făcut o vizită oficială în 
țara noastră, a părăsit sîmbătă di
mineața Capitala.

Pe aeroportul Băneasa, oaspetele 
a fost condus de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, deîntreținerea culturilor
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rotativă a lucrărilor de întreținere pe 
aproape 110 000 ha. De asemenea, ele 
vor executa pe 147 400 ha două pra- 
șile mecanice. Datorită măsurilor lua
te, au fost înregistrate rezultate bune. 
Prașila I la sfecla de zahăr s-a termi
nat aproape în toate raioanele, iar 
floarea-soarelui a fost prășită pe a- 
proape 10 000 ha. Unitățile agricole 
din raioanele Roman, Bacău, P. 
Neamț și Tg. Neamț au început cea 
de-a doua prașilă la sfecla de za
hăr. De cîteva zile se lucrează și la 
prășitul porumbului.

Totuși, rezultatele nu sînt pe mă
sura posibilităților. Cu prilejul unui 
raid întreprins în regiune, am con
statat că, în condiții de lucru ase
mănătoare, realizările la prășit sînt di
ferite. Iată cum se prezintă situația 
în raioanele Bacău și Adjud, raioane 
vecine, cu aceleași posibilități. în 
timp ce în raionul Bacău prașila I la 
floarea-soarelui s-a terminat aproape 
în toate unitățile, în raionul Adjud 
lucrarea nu s-a executat decît pe 62 

propiat, negocieri pentru încheierea 
unei convenții consulare, precum și 
a unui acord privind transporturile 
rutiere.

Procedînd la un schimb de pă
reri asupra problemelor internațio
nale, cei doi miniștri de externe au 
reafirmat hotărîrea guvernelor lor 
de a continua eforturile pentru 
menținerea păcii și securității in
ternaționale, pentru statornicirea 
unui climat de încredere și colabo
rare între state.

Cele două părți au apreciat că 
dezvoltarea unui climat de pace 
și securitate în Europa corespun
de intereselor tuturor țărilor conti
nentului și servește cauzei păcii 
mondiale. Pentru a atinge acest 
scop, dezvoltarea relațiilor econo
mice. științifice și în alte domenii 
între toate statele europene joacă 
un rol foarte important.

în acest sens, miniștrii de exter
ne au subliniat acțiunile con
structive inițiate pînă în prezent în 
relațiile dintre statele europene, cît 
și în organismele internaționale, și 
au scos în evidență cu satisfacție 
colaborarea delegațiilor României și 
Turciei, alături de alte țări, la 
elaborarea unor rezoluții privind 
cooperarea economică, științifică 
și tehnologică, adoptate în unanimi
tate la sesiunea a XXII-a a Comi
siei economice O.N.U. pentru Eu
ropa.

în timpul convorbirilor, cei doi 
miniștri au examinat problema dez
armării. Ei au subliniat că obiec
tivul final în acest domeniu conti
nuă să fie dezarmarea generală și 
totală sub un control internațional 
eficace.

Cele două părți au relevat că o 
contribuție importantă la realiza
rea securității pe continentul euro
pean o constituie dezvoltarea ra
porturilor de bună vecinătate, co
laborare și înțelegere între statele 
din Balcani. Miniștrii de externe 
au reafirmat dorința guvernelor lor 
de a sprijini procesul de îmbună
tățire a relațiilor între țările aces
tei regiuni.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Turcia a explicat minis
trului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România punctul 
de vedere al guvernului său asupra 
problemei Ciprului.

Cei doi miniștri de externe au 
exorimat interesul țărilor lor pen
tru menținerea păcii în aceaștă re
giune.

Părțile și-au manifestat adînca 
îngrijorare- în legătură cu situația 
existentă în Asia de sud-est,--care 
periclitează grav pacea mondială, 
și au subliniat că reglementarea 
problemei vietnameze trebuie să 
se bazeze pe dreptul poporului viet
namez de a-și hotărî liber soarta și 
pe acordurile de la Geneva din 
1954.

Reafirmînd importanța Organiza
ției Națiunilor Unite ca instrument 
al cooperării internaționale, cei doi 
miniștri s-au pronunțat pentru în
tărirea acesteia pe baza principiilor 
înscrise în Cartă.

Părțile au exprimat convingerea 
lor că dezvoltarea relațiilor româno- 
turce corespunde intereselor ambe
lor țări și constituie totodată un 
factor important al menținerii și 
întăririi păcii în Balcani și o con
tribuție la cauza colaborării și în
țelegerii internaționale.

Cei doi miniștri au subliniat uti
litatea vizitelor oficiale și a con
tactelor personale, ca factor al 
promovării înțelegerii și încrederii 
mutuale.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Turcia, Ihsan Sabri Ca
glayangil, a invitat pe ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănes
cu, să facă o vizită în Turcia. In
vitația a fost acceptată cu plăcere. 
Data acestei vizite va fi stabilită 
ulterior.

membri ai conducerii acestui mi
nister, ai Ministerului Comerțului 
Exterior, Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
Camerei de Comerț, precum și de 
Ion Drînceanu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Ankara.

Au fost de față Kâmuran Giirun, 
ambasadorul Turciei la București, 
și membri ai ambasadei, \gerpres) 

la sută din suprafața însămînțată. 
De asemenea, în raionul Adjud 
mai sînt de prășit suprafețe mari 
cu sfeclă de zahăr. Rezultatele 
diferite se datoresc felului cum sînt 
folosite forțele de muncă. în ziua cînd 
s-a întreprins raidul, tarlalele coope
rativelor agricole din raionul Bacău 
erau împînzite de oameni. La coope
rativa agricolă din comuna N. Băl- 
cescu, tractoriștii lucrau cu sapa ro
tativă, iar țăranii cooperatori execu
tau prașila manuală pe rînd. Alte e- 
chipe lucrau la răritul sfeclei de za
hăr. Aceeași muncă intensă am în- 
tîlnit-o și în comunele Fărăoani, Cle- 
ja, Răcăciuni.

în comunele Corbasca, Tănăsoaia, 
Păunești, Frumușeni din raionul Ad
jud se amînă în mod nejustificat exe
cutarea primei prașile la floarea-soa
relui și sfecla de zahăr. Din situația 
aflată la consiliul agricol raional re
zultă că pînă la 18 mai cooperativa 
agricolă de producție din Tănăsoaia 
nu a prășit decît 3 ha din cele 100 
însămînțate cu sfeclă de zahăi și 8 
ha din cele 100 cultivate cu floarea- 
soarelui. La sediul acestei unități i-am

ÎNTOARCEREA TOVARĂȘULUI
GHEORGHE RADULESCU DE LA

BUDAPESTA
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, s-a înapoiat sîmbătă în 
Capitală, venind de la Budapesta, 
unde, la invitația guvernului Re
publicii Populare Ungare, a luat 
parte la deschiderea Tîrgului in
ternațional de la Budapesta.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, au fost prezenți Janos Fazekaș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Boabă, minis
trul petrolului, reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Ministerului Finanțe-

Vizita ministrului afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu, 

în Pakistan, Singapore și Japonia
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a plecat sîmbă
tă într-o vizită oficială în Pakistan, 
Singapore și Japonia.

La plecare, printre persoanele o-

VIZITELE 
MINISTRULUI COMERȚULUI 

AL R. P. ALBANIA
Sîmbătă, Kico Ngjela, ministrul 

comerțului al R. P. Albania, care 
se află în vizită în țara noastră, a 
plecat într-o călătorie pe Valea 
Prahovei, spre Brașov. în cursul zi
lei, oaspetele, împreună cu Iosif 
Pogace, ambasadorul R. P. Albania 
la București, au vizitat Muzeul Pe- 
leș, uzina „1 Mai“ din Ploiești și 
orașul Brașov. în vizita pe care o 
întreprind prin țară, oaspeții sînt 
însoțiți de Ștefan Vela, director în 
Ministerul Comerțului Exterior.

VIZITELE 
SUBSECRETARULUI DE STAT 

PENTRU AGRICULTURĂ 
AL TUNISIEI

Subsecretarul de stat pentru agri
cultură al Tunisiei, Mohammed 
Jeddi, împreună cu Mahmoud Ma- 
amouri, ambasadorul Tunisiei în 
Republica Socialistă România, au 
făcut sîmbătă o călătorie în regiu
nea Brașov. La uzinele „Tractorul", 
oaspeții au urmărit procesul tehno
logic de fabricație și au vizitat ex
poziția de tractoare și diferite ma
șini agricole aflată în uzină. De a- 
semenea au fost vizitate cooperati
va agricolă din comuna Ghimbav 
și ferma agricolă de stat din comu
na Prejmer. în cursul călătoriei, 
oaspeții au fost însoțiți de Eugen 
Grigorescu, secretar general în Con
siliul Superior al Agriculturii.

★
Comitetul de Stat pentru Cul

tură și Artă a oferit sîmbătă, în 
saloanele restaurantului „Pescă
ruș", un cocteil cu prilejul turneu
lui întreprins în țara noastră de 
colectivul Teatrului de stat al
R. D. Germane — „Deutsches 
Theater". Printre invitați se aflau 
Ewald Moldt, ambasadorul R. D. 
Germane la București, și membri 
ai ambasadei.

★
Cu ocazia intrării în funcțiune a 

secției de băuturi răcoritoare „Pepsi 
Cola" din cadrul întreprinderii in
dustriale „Munca" de la Ovidiu — 
Constanța, în țara noastră a sosit 
o delegație a firmei „Pepsico —
S. U.A.", condusă de dl. Peter War
ren, președintele firmei. Delegația 
a fost primită de către conducerile 
Ministerului Industriei Alimentare 
și Oficiului Național de Turism.

★
Ieri a avut loc la Facultatea de 

istorie din București o sesiune de 
comunicări consacrată comemorării 
a 90 de ani de la dobîndirea inde
pendenței de stat. Cuvîntul de des
chidere l-a rostit prof. dr. doceițt D. 
Berciu. Au ținut comunicări ■ prof, 
dr. docent C. C. Giurescu, conf. C. 
Velichi și lector I. Sendrulescu. Au 
participat membrii corpului didac
tic și studenții.

(Agerpres)

găsit pe tov. Constantin Cruceanu, 
președinte, și pe Nicolae Tinică, in
giner agronom. Oamenii stăteau li
niștiți. La întrebarea de ce au rămas 
în urmă cu întreținerea culturilor, pre
ședintele cooperativei ne-a spus : 
„Practic, de azi am început prășitul' 
mai din plin. Pînă acuma s-a lucrat 
pe apucate". Dar de ce ? Deși cul
turile sînt năpădite de buruieni, s-a 
preferat să se aștepte.

Aceeași situație am întîlnit-o și în 
alte unități din raionul Adjud. De 
altfel, trebuie spus că numai 9 coope
rative agricole din cele 41 existente 
în raion au început prășitul porum
bului. Faptul că situația la întreține
rea culturilor pe regiune este bună 
nu trebuie să-i liniștească pe tova
rășii de la uniunile cooperativelor a- 
gricole de producție și nici pe cei de 
la consiliile agricole. Se impune, deci, 
ca în toate cooperativele agricole să 
se ia măsuri operative pentru execu
tarea la timp și în bune condiții a 
lucrărilor de întreținere a culturilor.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii" 

lor, alte persoane oficiale române, 
precum și ambasadorul R. P. Un
gare la București, Jozsef Vince, și 
membri ai ambasadei.

★
în ziua plecării din capitala 

R. P. Ungare, Gheorghe Rădulescu 
a avut o întrevedere cu Apro An
tal, vicepreședinte al. Guvernului 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar. Con
vorbirile care au avut loc cu acest 
prilej au abordat probleme ale 
colaborării economice dintre cele 
două țări. (Agerpres) 

ficiale prezente se aflau Ahsan-ul- 
Huque, ambasadorul Pakistanului, 
Akira Shigemitsu, ambasadorul Ja
poniei la București, și alți membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

La invitația autorităților din Re
publica Islamică Mauritania, Re
publica Ghana, Republica Niger, 
și Republica Democrată Congo, o 
delegație economică guvernamenta
lă a Republicii Socialiste România, 
condusă de Dumitru Usturoi, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, a vizitat aceste țări și a 
purtat tratative cu privire la dez
voltarea relațiilor comerciale și de 
cooperare economică și tehnică cu 
România.

Ca urmare a tratativelor purta
te, au fost stabilite relații comer
ciale și încheiate acorduri cores
punzătoare cu Republica Islam'că 
Mauritania, Republica Niger și Re
publica Democrată Congo, fiind tot
odată semnat protocolul cu pri-

„ZILELE NUCLEARE
ROMÂNO-FRANCEZE“

Sîmbătă la amiază s-au înche
iat „Zilele nucleare româno-fran- 
ceze", manifestare științifică orga
nizată de Comitetul pentru ener
gia -nucleară din țara noastră și 
Comisariatul pentru energia atomi
că din Franța.

Cu prilejul acestei reuniuni a a- 
vut loc un larg schimb de opinii 
între oamenii de știință și specia
liștii români de la Institutul de fi
zică atomică și alte institute bucu- 
reștene și colegii lor din cunoscu
tele centre de cercetări nucleare 
franceze Saclay, Grenoble, Fon- 
tenay-aux Roses, Cadarache și al
tele. Referatele prezentate și dis
cuțiile purtate, atît în cadrul co
locviului cît și în întîlnirile orga
nizate pe probleme nucleare de 
mare actualitate, ca : reactori ener
getici și de cercetare, aplicații ale 
izotopilor radioactivi, probleme de 
protecție contra radiațiilor și al
tele, au permis elucidarea în co
mun a unor aspecte științifice și 
tehnice utile pentru oamenii de 
știință din ambele țări.

Luînd cuvîntul în ședința de în
chidere, dr. Franțois Rossillon, 
șeful reactorilor din centrul de

ȘTIRI SPORTIVE
După două zile : Romania — 
Spania 2—1 în „Cupa Davis"

întreruptă vineri din pauza întune
ricului, partida de simplu Manuel 
Santana—Hie Năstase a fost reluată 
ieri, de la scorul de 0—-6, 6—3, fi—3, 
3—2 în favoarea campionului spaniol. 
Cîștigînd cu 6—1 setul întrerupt, San
tana a adus totodată egalarea scoru
lui general al întîlnirii, 1—1, înain
tea partidei de dublu.

Urmărită cu deosebit interes, con
fruntarea perechilor Tiriac, Năstase— 
Santana, Arilla ne-a oferit o dispută 
de rară frumusețe și, în plus, satis
facția unei victorii ce a readus echi» 
pei noastre avantajul de un punct. 
Comportîndu-se remarcabil, jucătorii 
români i-au întrecut pe redutabilii 
lor adversari în numai trei seturi 
(7—5, 7—5, 6—4), la capătul unei lupte 
epuizante, caracterizată — în ciuda 
faptului că spaniolii n-au luat nici 
un set — de un sensibil echilibru 
valoric. Ultimele meciuri de simplu, 
Năstase—Girbert, Tiriac—Santana, 
programate astăzi de la ora 14,30, 
sînt așteptate cu și mai multă cu
riozitate.

în sala sporturilor de la Floreasca 
au luat sfîrșit aseară ÎNTRECERILE 
TURNEULUI FINAL AL CAMPIO
NATULUI REPUBLICAN MASCU
LIN DE VOLEI. Echipa Steaua a 
învins cu 3—0 pe Politehnica Galați, 
cucerind titlul de campioană. Trac
torul Brașov a învins cu 3—2 pe 
Viitorul Bacău. în ultimul meci, Di
namo a învins cu 3—2 pe Rapid.

LA MINSK, CAMPIONATELE EU
ROPENE DE LUPTE GRECO-RO- 
MANE. Gh. Stoiciu l-a învins la 
puncte pe germanul Lacour. în cadrul 
cat. grea, luptătorul român Bușoiu 
a terminat la egalitate cu suedezul 
Erikson. I. Țăranu a dispus prin tuș 
de Martinetti (Elveția). O frumoasă 
victorie a realizat Gh. Popovici, care 
l-a învins prin abandon pe Kowalew- 
ski (R. F. a Germaniei). Martinescu a 
dispus la puncte de Wismer (R. D. 
Germană).

Delegația militară 
română s-a înapoiat 
de la Varșovia

Sîmbătă la amiază s-a înapoiat 
de la Varșovia delegația militară 
condusă de ministrul forțelor ar
mate ale Republicii Socialiste 
România, general-colonel Ion Io- 
niță, care, la invitația ministrului 
apărării naționale al Republicii 
Populare Polone, mareșal al Po
loniei Marian Spychalski, a făcut 
o vizită prietenească în această 
țară.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, erau prezenți, împreună cu per
soane oficiale române,- ambasado
rul Poloniei, Wieslaw Sobierajski, 
și atașații militari ai unor amba
sade din București.

★
La plecarea din Varșovia, pe 

aeroportul militar Okecie, pavoa
zat cu drapelele celor două țări, 
delegația militară română a fost 
condusă de mareșalul Poloniei Ma
rian Spychalski, ministrul apărării 
naționale al Republicii Populare 
Polone, și de alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Tiberiu Petrescu, 
ambasadorul român în R. P. Po
lonă, și membri ai ambasadei ro
mâne. (Agerpres) 

vire la schimbul de mărfuri pe a- 
nul 1967- cu Republica Ghana. în 
același timji, au fost încheiate pro
tocoale prin Care s-a creat cadrul 
de principiu corespunzător pentru 
dezvoltarea relațiilor de cooperare 
economică și„ tehnică, între între
prinderile de stat pentru comerțul 
exterior și organizațiile interesate 
din țările respective.

Au fost stabilite în același timp 
contacte cu firme, camere de co
merț și alte asociații profesionale 
economice și financiare din țările 
vizitate, în vederea continuării tra
tării problemelor comerciale și de 
cooperare economică și tehnică în 
domeniile de interes comun.

(Agerpres)

cercetări nucleare Grenoble, a a- 
rătat, printre altele, că prin schim
bul de idei care a avut loc în 
toate domeniile tehnicii nucleare, 
prin contactele personale pe care 
le-au prilejuit, „Zilele nucleare ro- 
mâno-franceze" vor contribui la 
dezvoltarea relațiilor de colabora
re și prietenești dintre oamenii de 
știință francezi și români, dintre 
cele două popoare.

în încheierea lucrărilor, pre
ședintele Comitetului pentru ener
gia nucleară, acad. Horia Hulubei, 
a relevat faptul că reuniunea de 
la București a permis o mai bună 
cunoaștere reciprocă a oamenilor 
de știință, și a specialiștilor ro
mâni și francezi, a succeselor do- 
bîndite de ei, și că prin rezulta
tele obținute ea va constitui o 
bază a dezvoltării și întăririi con
tinue a cooperării în domeniul nu
clear între România și Franța.

(Agerpres) Nicolae POPOVICI

(Urmare din pag. I)

Se poate afirma că, de fapt, com
binatul de industrializare a lemnului 
nu folosește ca materie primă ceea 
ce în mod obișnuit ne-am învățat a 
numi lemn. Nu, nu e o contrazicere. 
Aici ajung, în majoritate, deșeurile 

1 pădurilor. Din 65Q m.c. absorbiți în- 
Itr-o zi de cele cinci fabrici, foarte 

mare parte sîbt crăci de arbori, răși- 
noase și foioase degradate, cu alte I cuvinte — cam ceea ce pădurea nu 
mai are nevoie. O industrializare cu 
repercusiuni sanitare pentru păduri 

Își de mare eficientă pentru econo
mie. Așa că formula „indicele de 
valorificare a materiei prime este de 

Î6 lei" înseamnă că bucățica de lemn 
de un leu, la absolvirea combinatu
lui, e de 6 ori mai valoroasă. Deci 
un fel de metamorfoză înnobilatoare, 

Ide toată frumusețea.
Presa ! Realmente, aici e inima 

combinatului, sinteza între fizică și 1 chimie, forță și abilitate. închipui- 
ți-vă un canal lung de aproximativ 
doi metri pe care curge o pastă 
maro rezultată din deșeurile zdrobi- 

Ite, măcinate, pulverizate, combinate, 
tratate chimic și amestecate cu lianți, 
deci un șir continuu, tăiat la o se
cundă stabilită anume, de un cuțit I automat, în plăci vîscoase. închi- 
puiți-vă apoi aceste plăci în care 
pasta de lemn e amestecată cu apă, 
cu multă apă. intrînd într-o con
strucție care seamănă cu un cup
tor plin de grătare fierbinți, ca deo
dată cuptorul să se contracteze for
midabil, umplînd toată hala de zgo
motul șuvoaielor.

Te afli în fața unei adevărate cas
cade.

La ora 20,15 presa era încărcată și 
acționa asupra a 25 de plăci, cu 335 
de atmosfere. Se producea material 
de 4 milimetri, după rețeta cunos
cută. Apoi presiunea a scăzut succe
siv la 60 de atmosfere.

Ilie Simioniuc îmi desenează dia
grama presiunii în minute. Seamănă 
cu un munte.

în cabinetul tehnic, înaintea înce
perii teleconferinței, tînărul inginer 
Dan Mateevici — cel mai tînăr ingi
ner de aici — are emoții. în fața 
corpului de specialiști ai combinatu
lui va prezenta un referat. E obiș-

Curs ascendent
».

in relațiile prietenești 
româno-iraniene

Vizita președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, în Iran a 
constituit o expresie a evoluției 
pozitive, în continuă ascendență, a 
relațiilor pe linie de stat între 
România și Iran și, în același timp, 
o manifestare concretă a legătu
rilor de prietenie statornicite în
tre cele două popoare. Această 
concluzie se desprinde din întrea
ga călătorie pe care președintele 
Chivu Stoica a efectuat-o în 
Iran, la invitația șahinșahu- 
lui Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. Pretutindeni, oficialită
țile, populația iraniană au făcut, o 
primire ospitalieră, călduroasă. 
Sentimentele prietenești ce sînt nu
trite în Iran față de țara noastră 
au însoțit în tot timpul vizitei pe 
înalții soli ai României. Ele își au 
o sursă viguroasă în năzuințele co
mune ale celor două popoare spre 
pace, înțelegere și progres. „Țările 
noastre — declara șahinșahul Iranu-; 
lui — au împărtășit de mult această 
simpatie. Sînt exact patru secole de 
cînd cele două țări ale noastre au 
stabilit relații politice. Colaborarea 
economică și culturală care se dez
voltă în ultima vreme între țările 
noastre consolidează această veche 
prietenie. în ultimii doi ani, 
România și Iranul au făcut mult 
pe calea unei colaborări care 
asigură nu numai interesele reci
proce ale celor două țări, dar care 
totodată dovedește că țări cu sis
teme politice și sociale diferite pot 
colabora fructuos pe baza înțele
gerii și a bunului simț, în vede
rea asigurării propriilor interese 
și a celor ale întregii societăți 
umane". Chiar de la început, gaz
dele au marcat vizita printr-un 
act omagial, înmînînd președinte
lui Chivu Stoica „cheia simboli
că" pentru a deschide porțile ora
șului Teheran. Momentul a căpă
tat semnificații, solilor României 
deschizîndu-li-se și alte porți care 
conduceau spre cunoașterea vieții 
și creației poporului iranian. 
Oaspeții au putut aprecia, alături 
de mărturiile unei culturi mul
tiseculare, dorința arzătoare, efor
turile acestui popor spre industria
lizare, spre dezvoltarea învăță- 
mîntului, spre progres economic 
și social.

Sub semnul cordialității, al prie
teniei și înțelegerii mutuale s-au 
desfășurat și convorbirile dintre 
președintele Chivu Stoica și șahin
șahul Iranului. Cei doi șefi de state 
— împărtășind preocupările în 
construcția economică și socială a 
țărilor lor — și-au exprimat, tot
odată, satisfacția deplină pentru 
cursul ascendent al cooperării 
prietenești multilaterale româno- 
iraniene ; au subliniat că colabora
rea economică se înfăptuiește 
în avantajul reciproc. S-a evi
dențiat cu acest prilej rodnicia cu 
care se realizează acordurile exis
tente între cele două țări. După 
cum se știe, între România și Iran 
au fost semnate recent noi acor
duri, prevăzînd creșterea și diver
sificarea volumului de schimburi 
economice. Părțile au constatat cu 
satisfacție începerea activității co
misiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică, organism ce 
acționează în vederea unei mai 
bune coordonări a colaboră
rii economice și tehnico-știin- 
țifice. Cei doi șefi de state au 
reafirmat hotărîrea comună „de a 
întreprinde — așa cum se arată 
în comunicatul cu privire la vizita 
în Iran a președintelui Consiliului 

nuita ședință de informare reciprocă 
a inginerilor și tehnicienilor. Este o 
acțiune organizată sistematic, reali- 
zîndu-se astfel un climat' de studiu, 
o atmosferă prielnică cercetării. Dan 
Mateevici (proaspăt absolvent al In
stitutului politehnic din Brașov, 25 
de ani, a „optat" pentru Suceava, 
îi place să studieze, are în cap o 
mulțime de idei pe care speră să le 
vadă transpuse în combinat), e la 
primul lui referat.

Mica sală a cabinetului tehnic 
pare acum o aulă a științei. Peste 
cîteva minute tînărul inginer, com
plet eliberat de trac, explică plin de 
ardoare la tabla încărcată de calcule.

Produsele combinatului au o sim
bolistică plină de mister pentru un 
neinițiat;

Ni se vorbește despre E 28 ; E 611 ; 
28 M ; plăci 3,2 ; 4 ; 5 ; 6 ; ș.a.m.d. Pe 
românește ar veni cameră „Eforie", 
fotoliu „Onești", canapea „Carpați" 
(cam stîncos nume pentru o cana
pea), bibliotecă „Doina", măsuță de 
televizor „Fantezia". Toponimia lo
cală nu i-a inspirat pe proiectanți. 
Păcșt. S-ar putea găsi ceva și „mai 
din partea locului". Este de unde.

în cabinetul tehnic. 20 de ingineri 
și tehnicieni au urmărit atenți ex
punerea lui Dan Mateevici. Tema, 
de maximă importanță : „uscarea 
cherestelei".

Cine și-ar fi putut închipui că apa. 
apa care în Bucovina se numește 
Bistrița, Dorna, Moldova, Neagra, 
Suha, apa care e ploaie proaspătă 
și mijloc de transport, constituie 
unul din inamicii numărul 1 ai com
binatului. Ea are aici numele comun 
de umiditate și se combate pe toate 
căile, începînd de la tratamentul ra
dical al celor 335 de atmosfere de la 
presa ciclopică, pînă la procedeele 
nuanțate din fabricile de placaj și 
mobilă. Acestora din urmă li-i con
sacrată ședința de informare. Se 
enunță neajunsuri, se propun soluții. 
Iată două observații :

Ing. Titus Obreja : Aproape jumă
tate din transportul de cherestea 
efectuat de noi pe calea ferată, pen
tru a ne aproviziona, e transport de 
apă. Ar fi bine să se construiască 
uscătoare la fabricile de cherestea.

Ing. Simion Macovei : Din păcate, 
umiditatea excesivă a cherestelei 

de Stat — noi pași pentru dezvol
tarea continuă a cooperării politice, 
economice, tehnico-științifice și 
culturale". Intr-un viitor apropiat 
va fi încheiat un acord cultural 
româno-iranian.

întrevederile au prilejuit, de ase
menea, un schimb de vederi asupra 
unor probleme internaționale ac
tuale de interes comun și o infor
mare reciprocă în legătură cu ac
tivitatea și inițiativele mai recente 
ale celor două țări pe plan mon
dial. S-a relevat din nou preocupa
rea comună pentru menținerea 
păcii și asigurarea securității 
în lume. S-a considerat că pentru 
rezolvarea acestui deziderat major 
al omenirii se impune cu pregnanță 
necesitatea colaborării dintre state
— indiferent de orînduirea socială
— pe baza principiilor intangi
bile ale suveranității și independen
ței naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
ale altor țări, avantajului reciproc. 
Evidențiind că acolo unde sînt în
călcate aceste principii se generea
ză încordarea și se pune în pericol 
pacea popoarelor, cei doi șefi de 
state s-au pronunțat pentru solu
ționarea situației din Vietnam — 
care reprezintă un asemenea exem
plu, îngrijorător — pe baza acor
durilor de la Geneva din 1954 și a 
respectării dreptului poporului viet
namez de a-și rezolva singur, fără 
nici un amestec din afară, proble
mele vieții sale interne. în același 
context al stimulării dreptului fie
cărui popor de a-și afirma ființa 
sa națională, cele două părți au re
levat simpatia și sprijinul deplin 
pentru lupta popoarelor din Asia, 
Africa și alte părți ale lumii men
ținute încă sub opresiunea colo
nială și au cerut aplicarea urgentă 
și deplină a Declarației O.N.U. cu 
privire la acordarea independenței 
acestor țări și popoare.

Una din ideile de cea mai mare 
importanță degajată din convorbi
rile oficiale a fost cea referitoare 
la necesitatea creării unui climat 
de destindere și pace și, în acest 
sens, s-a remarcat influența favo
rabilă pe care înfăptuirea securi
tății europene o poate exercita asu
pra evoluției situației internațio
nale. „Pornind de la convingerea — 
se arată în comunicat — că viața 
internațională actuală impune răs
punderi deosebit de mari tuturor 
statelor și popoarelor, mari sau 
mici, cele două părți au exprimat 
hotărîrea lor de a activa și în vii
tor cu perseverență pentru reali
zarea destinderii internaționale, 
pentru dezvoltarea colaborării și 
încrederii între state, pe drumul 
întăririi păcii și securității".

In sfîrșit, cei doi șefi de state au 
subliniat rolul important pe care 
contactele dintre diferite personali
tăți de conducere ale României și 
Iranului l-au avut în extinderea și 
întărirea cooperării prietenești ro
mâno-iraniene și au stabilit ca a- 
cest dialog să fie continuat și în 
viitor. In acest spirit, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a adresat șahinșahului Reza Pa
hlavi și împărătesei Farah invita
ția de a vizita țara noastră. Invita
ția a fost acceptată cu plăcere.

Vizita președintelui Chivu Stoica 
în Iran a fost un eveniment bogat 
în semnificații, a consolidat legă
turile prietenești, la temelia cărora 
s-au mai adăugat, cu această oca
zie, noi suporturi.

ascunde alte eventuale defecte. Să 
mărim spațiul de uscare. Preferabilă 
ar fi uscarea cherestelei la furnizor.

Cîteva din reflecțiile inginerului 
Rusu despre locul specialistului în 
producție :

— să conducă producția cu autori
tate izvorită din știință ;

să. prelungească climatul de stu
diu, de cercetare științifică pină în 
cele mai îndepărtate puncte ale pro
ducției ;

— să nu dubleze maistrul ;
— să lupte împotriva transformării 

sale în funcționar ;
— să dispună de mai mult timp de 

gîndire.
Simt o oarecare autonemulțumire 

în glasul inginerului.
Trei nume din buletinul „Inovatori 

și inovații" editat de Ministerul Eco
nomiei Forestiere în 1966 : 1. Lucan 
Vasile : „Dispozitiv de strunjit car
case și melci defibrator P.F.L.". 2. 
Irimiciuc loan : „Adaptarea ambre» 
iajului mecanic la autostivuitorul 
Lancer". 3. Pintilie C. Mircea : „A- 
parat pentru verificarea ventilelor 
cu presiune la rece".

Sub fiecare din aceste nume adău
gați : Combinatul de industrializare 
a lemnului Suceava. Mai notați că 
acest combinat e ultramodern ca uti
lare tehnică și vă veți face o idee 
despre ținuta științifică a respective
lor inovații. Adăugați celor trei 
nume alte 57 mai recente și veți 
avea ■ o imagine a mișcării de ino
vații din întreprindere.

La sfîrșitul anului vom calcula 
eficienta economică. Avem toate mo
tivele să fim optimiști.

Sînt absolut convins că în combi
nat există o mulțime de globuri te
restre. Două am văzut eu : unul la 
inginerul Macovei și celălalt la cabi
netul tehnic. în primul caz, apelul la 
geografie se face, uneori, spre a fi 
depistate coordonatele exacte ale be
neficiarilor externi (22), în al doilea 
— în ideea completării bibliotecii de 
specialitate cu noutăți din cine știe 
ce parte a globului.

E un fior de poezie în aceste alu
necări imaginare pe meridianele și 
paralelele planetei, și oamenii își 
însoțesc cu gîndul roadele crescute 
din talentul, entuziasmul lor, roade 
alături de care ei înșiși cresc.



HANOIUL A DAT
O RIPOSTĂ FERMĂ
A GRESORIL OR

După cum s-a anunțat, vineri a- 
viația americană de bombarda
ment s-a năpustit în stoluri asu
pra capitalei R. D. Vietnam. în 
rîndul corespondenților presei 
străine aflați aci s-a aflat că în 
cursul acestui atac, cel mai pu
ternic de pînă acum efectuat îm
potriva Hanoiului, avioanele agre
soare au lansat rachete și bombe Z 
asupra unor importante puncte ale 
orașului : uzina electrică, situată la 
numai un kilometru de centru, ma
rele pod de peste Fluviul Roșu, 
care leagă cele două părți ale o- 
rașului, cartiere de locuințe. Se 
confirmă astfel declarațiile recen
te ale piloților capturați, că urmă
toarele obiective preconizate a fi 
distruse sînt centrele vitale ale o- 
rașului, agresorii urmărind parali
zarea vieții capitalei.

Una dintre rachete a provocat 
distrugeri însemnate clădirii agen
ției economice române. Totodată, a

Tensiune în
Orientul Apropiat
în cursul ultimei săptămîni, în aria 

Orientului Apropiat se înregistrează o 
stare de tensiune nemaicunoscută, 
potrivit observatorilor politici, de la 
„conflictul Suezului" din 1956. Fă- 
cînd un tablou succint al situației, 
ziarul „Le Monde" din 19 mai scrie : 
„După R.A.U. mai multe state: Si
ria, Izrael, Iordania, Irak și Kuweit 
și-au pus forțele armate în stare de 
alarmă. Egiptul și Izraelul au trimis 
întăriri in direcția frontierelor lor co
mune".

Iată cîteva fapte, așa cum sînt ele 
relatate de ziarele și agențiile inter
naționale de presă. Cronologic, brus
ca agravare a situației din această 
regiune a început în jurul datei de 
15 mai, cînd, cu prilejul aniversării 
independenței Izraelului, la Ierusalim 
s-a desfășurat o paradă militară. Mai 
multe țări arabe au protestat față de 
această manifestare. în aceeași zi, 
după cum scrie ziarul sus citat, re
prezentantul Siriei la O.N.U. acuza 
Izraelul că pregătește „un nou Suez", 
în cadrul „unui complot dirijat și 
finanțat de C.I.A. în scopul răstur
nării regimului progresist de la Da
masc . în ziua următoare, ziarul 
egiptean „AI Ahram" a scris că R.A.U. 
va veni în ajutorul Siriei dacă o a- 
gresiune din partea Izraelului îi va 
amenința teritoriul și securitatea.

Pe de altă parte, agențiile de pre
să au transmis că guvernul izraelian 
a însărcinat la 17 mai pe ambasado
rii săi în țările membre ale Consi
liului de Securitate să avertizeze gu
vernele respective că Izraelul „nu va 
sta cu brațele încrucișate" față de o 
reînnoire a actelor teroriste atribuite 
organizației El Fatah.

La 18 mai, după cum a transmis 
agenția Reuter, secretarul general al 
O.N.U. a anunțat că două avioane 
izraeliene au tras „focuri de avertis
ment" în apropierea unui avion cu 
însemnele O.N.U., încercînd să-l si
lească să aterizeze pe teritoriul izrae
lian.

în cadrul recentelor evenimente s-a 
anunțat hotărîrea guvernului R.A.U. 
de a pune capăt pe teritoriul său și 
în sectorul Gaza prezenței forțelor de 
poliție ale O.N.U. Vineri, agențiile 
de presă au anunțat că, aplicînd ho
tărîrea secretarului general U Thant, 
forțele O.N.U. instalate la Gaza au 
început evacuarea. France Presse, ci
tind postul de radio Cairo, a anun
țat că „armata egipteană a intrat în 
posesia posturilor controlate anterior 
de forțele de urgență ale O.N.U.".

La Ierusalim, după cum a trans
mis agenția Reuter, primul ministru 
izraelian Eshkol și-a exprimat uimi
rea în legătură cu hotărîrea „preci
pitată" a secretarului general U 
Thant de a evacua forțele O.N.U. 
Tot din Ierusalim, corespondentul a- 
genției U.P.I. a transmis : „Din surse 
bine informate s-a anunțat la 19 mai 
că Izraelul a trecut la mobilizarea 
parțială a trupelor sale în lumina u- 
nei eventuale ciocniri cu țările ara
be vecine. Guvernul izraelian nu a 
anunțat încă nimic oficial".

Pe plan diplomatic s-au înregistrat 
în cursul săptămînii convorbirile pe 
care le-a avut la Cairo cu oficialită
țile R.A.U. ministrul de externe al 
Siriei. Agențiile de presă au anunțat 
de asemenea că ambasadorii R.A.U. 
și ai altor țări arabe au avut în cî
teva capitale occidentale întrevederi 
cu reprezentanții guvernelor respec
tive. La Washington, după cum a a- 
nunțat Associated Press, secretarul de 
stat Dean Rusk a declarat ziariștilor | 
că „S.U.A. se consultă cu Anglia, | 
Franța și alte țări în legătură cu cri- B 
za din Orientul Mijlociu. Se duc de | 
asemenea discuții cu secretarul gene- B 
ral U Thant și alte oficialități ale | 
O.N.U". După cum a transmis ace
eași agenție, la Washington senatorul 
Robert Kennedy a subliniat că : „Un 
război în Orientul Apropiat ar con
stitui o amenințare pentru securitatea 
Statelor Unite și pacea lumii". Im
portanța strategică a regiunii, rezer

fost avariată și o clădire vecină 
aparținînd ambasadei R.P.D. Co
reene. Este pentru a treia oară 
cînd o clădire ce aparține misiu
nii diplomatice a României la Ha
noi este atinsă de proiectile ale a-

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU, ADRIAN IONESCU

viației americane. O echipă de ci
neaști români, care se află în pre
zent la Hanoi, a înregistrat pe pe
liculă efectele produse de schijele 
rachetei asupra clădirii agenției.

Cu raidul de vineri au luat sfîr- 
șit cele trei zile de pauză în atacu
rile asupra capitalei R. D. Viet
nam, apreciate de către ziariștii 
străini ca o liniște înaintea furtu
nii. Oficialitățile vietnameze cu 
care am stat de vorbă în ultimul 

vele sale de petrol și legăturile sale 
cu alte țări „creează certitudinea că 
nici un conflict din Orientul Apropiat 
nu ar putea rămîne local".

După cum s-a anunțat zilele tre
cute, guvernele Libanului și R.A.U. 
au respins cererea S.U.A. ca flota a 
6-a americană care staționează în Me- 
diterana să viziteze Beirutul și Ale
xandria. „Proiectata vizită, a scris 
ziarul „Progres Egyptien", constituia 
o amenințare declarată și o interven
ție militară în cazul în care criza 
s-ar declanșa".

în raportul înaintat vineri după- 
amiază Adunării Generale, secretarul 
general al O.N.U., manifestîndu-și 
îngrijorarea față de evoluția situației 
de la frontiera dintre Siria și Izrael, 
și-a exprimat totodată speranța că 
părțile vor da dovadă de calm. După 
cum a transmis agenția France 
Presse, „R.A.U. nu are nici o intenție 
să procedeze la o escaladare în criza 
actuală din Orientul Mijlociu, dar nu 
va întîrzia să intervină în cazul unei 
agresiuni izraeliene împotriva Siriei 
sau oricărui alt stat arab". A- 
ceasta se crede a fi esența scri
sorii adresate de președintele 
Nasser d-nei Indira Gandhi, pri
mul ministru al Indiei, prin interme
diul ambasadorului indian la Cairo.
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male considerabile în fața mărfurilor 
americane. în același timp, taxele 
vamale protecționiste pe care le prac
tică S.U.A. descurajau tot mai mult 
exporturile vest-europene în S.U.A. 
în aceste condiții defunctul pre
ședinte Kennedy și-a propus 
găsirea unor mijloace eficiente pen
tru a stimula comerțul reciproc și 
bineînțeles a favoriza exporturile 
țării sale în vestul Europei și în ce
lelalte regiuni ale lumii capitaliste. 
Cunoscuta lege americană „Trade 
Expansion Act" — inițiată de către 
Kennedy la 25 ianuarie 1962, votată 
la 28 iunie a aceluiași an și aprobată 
de Senatul S.U.A. în septembrie 1962
— acorda președintelui Statelor Uni
te împuternicirea să negocieze cu 
partenerii săi comerciali o reducere 
reciprocă a taxelor vamale într-un 
interval ce urma să se întindă maxi
mum pînă la 30 iunie 1967. în mai 
1963 este înaintată G.A.T.T. propu
nerea de inițiere a negocierilor în 
cadrul acestui organism. Un an mai 
tîrziu, la 4 mai 1964, discuțiile debu
tau la Geneva sub numele de „run
da Kennedy".

în inițierea tratativelor ca și în fe
lul cum s-au purtat și încheiat s-au 
reflectat incontestabil schimbările 
importante intervenite în ultimul de
ceniu în balanța de forțe pe piața 
mondială capitalistă. în raporturile 
dintre S.U.A. și Europa occidentală 
s-au produs schimbări însemnate, ca 
urmare a creșterii relative a forței 
economice și. politice a țărilor din 
vestul Europei (și în primul rînd a 
statelor membre ale Pieței comune), 
și, paralel, scăderea relativă a pon- 
derei S.U.A., în producția industrială 
capitalistă mondială și în comerțul 
interoccidental. Temîndu-se de aceas
tă evoluție, Statele Unite urmăreau 
prin negocierile preconizate să împie
dice formarea unei bariere vamale 
preferențiale și discriminatorii în ju
rul Pieței comune și să păstreze Eu
ropa occidentală ca principal debușeu 
pentru mărfurile americane.

Negocierile au început sub semnul 
unui optimism general care s-a con
sumat însă repede în fața unor difi
cultăți ce păreau — Ia un moment dat
— să compromită însăși ideea trata
tivelor.

PROBLEMELE

CONTROVERSATE
Prima — și nu cea mai simplă din

tre problemele ridicate de negocieri
— a fost aceea care izvora din în
suși principiul propus ca bază a tra
tativelor : reducerea la jumătate a 
taxelor vamale la toate mărfurile ce 

timp subliniau că această întreru
pere anunță de fapt o nouă in
tensificare a raidurilor agresive, 
mai ales în urma grelelor înfrîn- 
geri suferite de intervenționiști în 
Vietnamul de sud.

în pofida intensității bombarda
mentului, numărul victimelor este 
redus datorită zecilor de mii de a- 
dăposturi individuale improvizate 
pe străzi, cît- și celor amenajate în 
toate întreprinderile. La fiecare din 
cele două bombardamente din 19 
mai au luat parte circa 30 de avi
oane. Riposta apărării antiaeriene 
și a aviației vietnameze a fost deo
sebit de puternică. Zece avioane au 
fost doborîte; Cinci piloți au fost 
luați prizonieri. Este vorba de lo- 
cotenenții Joseph Charles Plumb 
și Gareth Laverne Anderson, care 
au fost prezentați ziariștilor, căpi

tanul Jack Walters și comandan
ții William Stark și James Griffin.

în legătură cu ultimele atacuri, 
ziarul „Nhan Dan“ sublinia că po
porul vietnamez a dat o ripostă 
viguroasă încercărilor agresorilor 
americani de a infringe rezistența 
și hotărîrea de luptă a populației. 
„Noi am răspuns bombelor lor prin 
foc și fier. Peste 1 900 de avioane 
dușmane au fost doborîte. Orașele 
Hanoi și Haifong, centrul de gra

încheierea lucrărilor 
Congresului culturii 
din R. P. Bulgaria

SOFIA 20 (Agerpres). — La So
fia s-au încheiat sîmbătă lucrările 
primului Congres al culturii din 
R. P. Bulgaria. Din partea Repu
blicii Socialiste România a partici
pat o delegație condusă de acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîn- 
tului.

în ședința de sîmbătă congresul 
a adoptat rezoluția cu privire la 
dezvoltarea culturii și artei bul
gare și o hotărîre privitoare la re
organizarea Comitetului de Cul
tură și Artă într-un organ obștesc 
și de stat. Președinte al Comitetu
lui de Cultură și Artă a fost ales 
Pavel Matev.

Delegații au adoptat o declarație 
prin care condamnă agresiunea im
perialistă americană în Vietnam, 
într-o altă declarație se exprimă 
îngrijorarea față de violarea drep
turilor democratice și libertăților 
poporului grec.

în închiderea lucrărilor congre
sului, Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, a rostit o cuvîntare. Vor
bitorul a adresat un apel scriito
rilor, pictorilor, muzicienilor și ar- 
hitecților bulgari, tuturor celor 
care activează pe acest tărîm, să 
creeze noi opere artistice care să 
reflecte realizările poporului bul
gar.
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intră în comerțul internațional. La 
prima vedere, principiul părea echi
tabil pentru toate părțile. Dar numai 
aparent, din pricina așa-numitelor 
„disparități tarifare", care constau în 
faptul că diversele țări aplică taxe 
vamale diferite ca mărime. Astfel, 
tariful mediu al Statelor Unite repre
zintă aproximativ 18 la sută, al An
gliei — circa 18,5 la sută, al Pieței 
comune — circa 12 Ia sută, al Elve
ției și Suediei — circa 8 la sută etc. 
Acestea sînt mediile tarifelor aplicate. 
Dacă însă ne referim la unele măr
furi concrete, atunci discrepanțele 
sînt apreciabil mai mari: la ceasuri, 
de exemplu, S.U.A. aplică o taxă va
mală de 46 la sută din valoare, în 
vreme ce Elveția numai 2 la sută. în 
genere, tarifele americane sînt de 2—5 
ori mai mari decît cele ale Pieței co
mune la produse cum sînt mașini- 
unelte, echipament electrotehnic, pro
duse chimice, țesături, mobilă, con
fecții etc. Evident, o reducere gene
rală și egală („liniară") nu lichidează 
„disparitățile" și, deci, nici avantajele 
unor țări față de altele.

Pe parcursul negocierilor s-au Im
pus două noi principii în această pro
blemă : acela de a nu reduce taxele 
vamale la unele produse (pe care fie
care țară le-a înscris pe lista sa de 
„excepții") și de a efectua o reducere 
inegală a tarifelor (mai mică pentru 
cele care au tarife scăzute, mai im
portantă pentru țările cu tarife mari). 
Compromisurile la care s-a ajuns, 
deși nu sînt cunoscute încă amănun
tele acordurilor, s-au realizat pe baza 
acestor elemente.

Dezbaterile cele mai înverșunate 
s-au dovedit a fi cele legate de pro
dusele chimice, întrucît în această 
privință existau — în legislația unor 
țări occidentale — discriminări nu 
numai tarifare (adică taxe vamale 
prohibitive), dar și obstacole netari
fare. Astfel, Statele Unite aplică un 
sistem vamal la produsele chimice 
bazat pe așa-numitul „preț american 
de vînzare" (American Selling Price), 
care’ permite ca taxa vamală să fie 
fixată nu asupra prețului efectiv plă
tit de importatorul american, ci asu
pra prețului de vînzare a produsului 
pe piața internă a S.U.A. Un astfel 
de sistem dezavantajează exportatorii 
de produse chimice vest-europeni în 

vitate al activităților aeriene ame
ricane, au dat un răspuns ferm 
agresorilor. Noi sîntem hotărîți să 
trecem peste orice dificultăți și 
privațiuni pentru a învinge defini
tiv pe agresorii americani. Noua 
escaladă americană va fi sortită 
eșecului".

Alături de toate forțele iubitoare 
de pace, opinia publică din Româ
nia își exprimă indignarea și pro
testul față de noile acțiuni barbare 
ale agresorilor imperialiști și își 
reafirmă solidaritatea deplină cu 
cauza dreaptă a poporului viet
namez.

★
Ministerul Afacerilor Externe al 

R. D. Vietnam a dat publicității 
o declarație în care condamnă e- 
nergic recentele bombardamente e- 
fectuate de aviația S.U.A. asupra 
capitalei R. D. Vietnam — Hanoi. 
„Aceste bombardamente constituie 
o nouă și extrem de periculoasă 
încălcare a integrității teritoriale a 
Republicii Democrate Vietnam — 
stat independent și suveran — un. 
nou pas de escaladare a războ
iului,, o crimă împotriva poporului 
vietnamez".

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam își exprimă convin
gerea fermă că popoarele și gu
vernele țărilor socialiste, toate po
poarele, . și.' statele ' iubitoare de 
pace din lume, inclus'iv poporul a- 
merican, își vor intensifica solida
ritatea cu poporul vietnamez, vor 
spori sprijinul și ajutorul pentru 
cauza lui dreaptă.

agenții® d® presa transmit °
Votul din parlamentul 

francez. Sîmbătă, Adunarea Na
țională Franceză și-a reluat lucră
rile pentru a dezbate moțiunea de 
cenzură depusă de grupul parla
mentar al Federației stîngii demo
crate și socialiste și de P.C. Fran
cez împotriva proiectului de lege 
prin care se acordă guvernului, 
pentru o perioadă de șase luni, îm
puterniciri speciale în domeniile 
economic și social. Trecîndu-se la 
vot, moțiunea de cenzură nu a în
trunit decît 236 de voturi, în timp 
ce majoritatea necesară este de 244 
voturi. Astfel, moțiunea nu a fost 
aprobată, iar proiectul de lege pre
zentat de guvern a fost considerat 
adoptat.

La Moscova a sosit o de
legație a P.C. din tomania, 
în frunte cu Max Reimann, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al partidului — anunță agen
ția TASS. La aeroport, oaspeții au 
fost întîmpinați de Mihail Suslov, 
membru al Biroului Politic și se
cretar al C.C. al P.C.U.S., și de alte 
persoane oficiale.

Tîrguî turistic „Austria ospitalieră" ediția 1967 s-a deschis 
sîmbătă în orașul Wels. Printre cele 11 standuri și pavilioane de peste 
hotare se numără și cel organizat de Oficiul Național de Turism din 
România. Deschiderea Tîrgului de la Wels a avut loc în prezența preșe
dintelui Austriei, Franz Jonas, a ministrului de interne, Franz Hetzenauer. 
Vizitînd tîrgul, președintele'Jonas s-a oprit și la standul românesc.

raporturile lor cu Statele Unite. De 
aceea, problema „American Selling 
Price“-uluî a fost socotită' —- în 
timpul tratativelor — drept o ches
tiune care poate torpila orice posi
bilități de înțelegere. Acordul înche
iat prevede că Statele Unite vor re
duce necondiționat tarifele lor cu 50 
la sută, în vreme ce Piața comună 
va reduce Ia început numai cu 20 la 
sută taxele sale vamale la produsele 
chimice, iar restul reducerii va fi a- 
plicată numai după abolirea de către 
S.U.A. a „American Selling Pri- 
ce“-ului. Dintre produsele chimice, 
cele mai complicate divergențe le-au 
ridicat materiile colorante, la care 
S.U.A. aplică taxe discriminatorii. De 
aceea, Acordul nu include coloranții 
la un loc cu celelalte produse și pre
vede scăderi tarifare inegale : Statele 
Unite vor reduce actuala taxă cu 
două treimi (de la 90 la 30 la sută), 
Anglia cu peste jumătate (de la 33,5 
la 15 la sută), iar Piața comună cu 
o treime (de la 15 la 10 la sută).

Controverse îndelungate s-au ridicat 
în jurul problemelor produselor agri
cole, divergențele ivite continuînd să 
rămînă pe ordinea de zi. în ce pri
vește aceste produse, neînțelegerile 
au drept sursă nu atît taxele vamale, 
cît faptul că unele țări occidentale 
exportatoare de produse agricole (și 
în primul rînd S.U.A.) exportă pe 
piața mondială la prețuri mai mici 
decît cele interne, diferența fiind su
portată de către stat pentru ca pro
dusele respective să aibă prețuri con- 
curențiale pe piața externă. Acordu
rile, deși mult sub doleanțele țărilor 
Pieței comune, prevăd o creștere ? 
prețului de vînzare a cerealelor pe 
piața mondială — ceea ce reduce din 
competitivitatea produselor ameri
cane. Drept compensație, S.U.A. au 
reușit să obțină constituirea unui 
fond de cereale, care să fie orientat 
către țările subdezvoltate (circa 4,5 
milioane tone anual), care să ab
soarbă o parte din stocurile agricole 
nevandabile ale Statelor Unite.

ClHD SE VA APUCA ?
Acordurile nu sînt însă aplicabile 

imediat în sistemele vamale ale ță
rilor G.A.T.T. Ele trebuie ratificate

ATENA

Constituirea 
unui „Front 
democratic 
ai patrioților 
greci împotriva 
dictaturii"

ATENA 20 (Agerpres). — Potrivit 
relatărilor agenției France Presse, 
în Grecia a fost constituit un „front 
democratic al patrioților greci îm
potriva dictaturii". într-un buletin 
de informații al acestei organizații 
se arată că „frontul a fost creat din 
inițiativa unor oameni politici re- 
prezentînd toate forțele patriotice 
și democratice din Grecia". Buleti
nul precizează că scopul noii orga
nizații este „formarea unui guvern 
de uniune națională", în componen
ța căruia să intre reprezentanți ai 
tuturor tendințelor politice, avînd 
drept sarcină „restaurarea legalită
ții constituționale și a democrației, 
precum și organizarea de alegeri li
bere".

Sîmbătă a sosit Ia Moscova delegația Uniunii Sciiito- 
lilOf din România, f°rmafă din Zaharia Sfancu, președintele Uniunii Scriito
rilor, și prozatorul Titus Popovici, membru al Biroului Uniunii, care, la invitația 
Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S., va participa la cel de-al 4-lea Congres al Uniunii 
Scriitorilor Sovietici. La aeroportul Șeremetievo, delegajia a fost întîmpinată de 
Leonid Leonov, Berdi Kerbabaev, Andrei Lupan, secretari ai Uniunii Scriitorilor 
Sovietici, și de al|i scriitori.

Tîrgul Parisului, sîmbătă 
dimineața, premierul Franței, Pom
pidou, însoțit de Henri Courbot, 
președintele Camerei de comerț și 
industrie din Paris, de Andrâ Mer
cier, președintele Comitetului de 
conducere a tîrgului Parisului, și de 
alte persoane oficiale, a vizitat pa
vilionul românesc deschis la acest 
tîrg.

0 interpelare adresată 
guvernului italian de un 
de deputați și senatori comuniști, 
printre care Luigi Longo, Giancarlo 
Pajetta și Pietro Ingrao, cere, pre
ședintelui Consiliului de Miniștri și 
ministrului afacerilor externe să 
facă cunoscută poziția guvernului 
față de pătrunderea trupelor ame
ricane în zona demilitarizată din 

și incluse în legislația vamală a res
pectivelor state pentru a putea fi 
transpuse în practică. Pe de altă 
parte, trebuie menționat că însuși 
documentul final prevede că reduce
rea taxelor vamale se va face în de
curs de cinci ani, iar anumite scă
deri, după cum s-a văzut, sînt condi
ționate de lichidarea unor obstacole 
netarifare.

Cu toate acestea, rezultatul „run
dei Kennedy" este, în ansamblu, des
tul de important — dacă îl raportăm 
la dificultățile pe care le-a avut de 
întîmpinat și la faptul că țările ce be
neficiază de efectele acordurilor au o 
pondere importantă în comerțul mon
dial (circa trei sferturi din comerțul 
lumii capitaliste). Totodată, el ră
mîne un succes limitat dacă îl rapor
tăm la țelurile inițiale propuse nego
ciatorilor. Astfel, în locul reducerii 
de 50 la sută a rezultat o scădere 
medie de aproximativ 36 la sută, 
foarte diferențiată de la marfă la 
marfă. Pe de altă parte, totalitatea 
produselor la care se referă negocie
rile constituie în momentul de față 
circa 40 miliarde de dolari, adică a- 
proximativ un sfert din totalul ex
porturilor mondiale.

Limitele acordurilor se pot deduce 
și din faptul că unii parteneri păs
trează avantaje unilaterale în raport 
cu alți participanți occidentali la tra
tative. Astfel, negocierile s-au purtat 
pentru a se reduce taxele vamale co
mune ale C.E.E. (stabilite ca o medie 
aritmetică a tarifelor vamale ale celor 
șase țări membre). în același timp, 
în relațiile dintre țările membre ale 
Pieței comune taxele vamale au fost 
reduse la o zecime din nivelul exis
tent în 1958, urmînd ca în 1968 să fie 
complet lichidate. Așadar, în . vreme 
ce mărfurile partenerilor din C.E.E. 
nu vor întîmpina nici un fel de ba
riere vamale, mărfurile țărilor terțe 
vor cunoaște taxe vamale, ceva mai 
reduse decît cele fixate înaintea 
„rundei Kennedy", dar existente to
tuși. Pe această cale se vor menține 
unele avantaje comparative pentru 
membrii Pieței comune în raport cu 
nemembrii. O situație similară este 
și în interiorul Asociației Europene a 
Liberului Schimb, unde tarifele au 
fost supuse unor sistematice reduceri. 
Toate acestea creează o puternică

Vizita in Norvegia a delegației 
parlamentare române

OSLO 20. — Trimisul special A- 
gerpres, L. Talpă, transmite : Dele
gația parlamentară română condu
să de Maria Groza, vicepreședintă 
a Marii Adunări Naționale, care 
întreprinde o vizită în Norvegia, a 
fost primită sîmbătă de președin
tele Stortingului, Bernt Ingvaldsen.

Delegația parlamentară română 
a avut întrevederi la sediul Stortin

Plenara C. C. și a 
de Control ale

ROMA 20 (Agerpres). — în zi
lele de 16—18 mai a avut 
loc la Roma Plenara Comite
tului Central și a Comisiei Cen
trale de Control ale Partidului Co
munist Italian. în cadrul unei șe
dințe lărgite s-a comemorat îm
plinirea a 30 de ani de la moartea 
lui Antonio Gramsci, unul din
tre fondatorii P.C.I. Luigi Longo, 
secretar general al P.C.I., a pre
zentat un referat despre viața și 
opera lui Gramsci.

Vietnam și înaintarea acestora spre 
frontiera R. D. Vietnam, fapt care 
reprezintă un pericol imediat de ex
tindere a conflictului. în aceeași 
problemă a fost prezentată și o in
terpelare din partea Partidului 
Socialist Italian al Unității Pro
letare.

Vladimir Novikov, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a sosit la 
Phenian, 13 invitația guvernului 
R.P.D. Coreene. La aeroport oaspe
tele a fost întîmpinat de Li Diu En, 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri, și de alte persoane oficiale.

Ravagiile unui ciclon. Un 
puternic ciclon s-a abătut în ulti
mele 48 de ore asupra coastei sud- 
vestice a Birmaniei, distrugînd 800 
de sate și lăsînd fără locuințe mai 
mult de 100 000 persoane. Se anun
ță că cel puțin șase persoane au 
murit, iar alte 16 au dispărut în 
cursul inundației provocate de ci
clon.

bază pentru ascuțirea pe viitor a 3 
contradicțiilor dintre participanți! la 9 
„rundă". ■

De altfel, o accentuare a contradic- | 
țiilor este previzibilă și în legătură I 
cu faptul că, așa cum dovedește rea- . 
litatea, acordurile încheiate la un j 
moment dat, pe baza unui anumit ra- J 
port de forțe între parteneri, sînt re- 1 
puse în discuție în momentul în care I 
acest raport se schimbă. Este de pre- I 
văzut că țările care se vor dezvolta I 
mai rapid din punct de vedere eco- ■ 
nomic vor căuta, fără îndoială, să I 
impună noi condiții în comerțul in- j 
teroccidental, care să le avantajeze * 
mai mult decît acordurile încheiate I 
anterior.

Fără îndoială, succesul rundei va 1 
putea exercita însă și o oarecare in- ] 
fluență favorabilă asupra unei părți I 
a schimburilor mondiale de mărfuri. I 
Dar faptul că problemele comerțului « 
de mărfuri efectuat de către țările I 
în curs de dezvoltare, ale accesului I 
produselor acestora pe piețele țărilor ’ 
capitaliste dezvoltate, ale evoluției I 
nefavorabile a prețurilor produselor I 
exportate de țările furnizoare de • 
materii prime și alte probleme de i 
acest gen nu au stat în atenția nego- 3 
cierilor „rundei Kennedy" fac ca efi- | 
ciența ei — judecind după evoluția 
de pînă acum a comerțului interna- | 
țional — să fie resimțită în mod uni- I 
lateral numai de către țările capita- 1 
liste dezvoltate. Neobținînd un sistem 9 
preferențial în domeniul vamal, țările > 
slab dezvoltate nu vor avea, de fapt, I 
avantaje de pe urma „rundei", deoa- . 
rece numai foarte puține mărfuri la 8 
care se vor reduce taxele vamale fi- J 
gurează între produsele obișnuite ale “ 
exportului țărilor neindustriale.

„Runda Kennedy" nu va fi, deși- | 
gur, ultima negociere din cadrul J 
G.A.T.T., cu atît mai mult cu cît au I 
rămas încă probleme în suspensie I 
din actualele tratative. Este însă de | 
așteptat ca să fie abordate și alte di- . 
recții și căi ale stimulării comerțului 9 
internațional.

Actuala evoluție a comerțului mon
dial arată că pentru a se putea de- j 
termina o creștere rapidă a schimbu- 5 
rilor comerciale internaționale nu • 
este suficient ca unele din statele a 
lumii să reducă taxele vamale în E 
relațiile lor reciproce, ci să se ia mă- J 
suri pentru lichidarea barierelor și ’ 
obstacolelor ce se mai manifestă în I 
momentul de față în acest important I 
capitol al relațiilor economice inter- " 
naționale. După cum demonstrează J 
viața, este necesară normalizarea cir- I 
cuitelor economice dintre toate sta- J 
tele^ indiferent de orînduirea lor so
cială, abolirea acelor bariere pe care S 
unele state occidentale le maf pun j 
încă în calea comerțului dintre ță- 1 
rile capitaliste și țările socialiste, în I 
calea schimburilor cu țările în curs I 
de dezvoltare. • 

gului cu președintele Ingvaldsen șl 
cu un grup de deputați. Convorbi
rile s-au referit la organizarea și 
activitatea parlamentelor din Ro
mânia și Norvegia, precum și la 
dezvoltarea relațiilor dintre ele.

în cursul după-amiezii, oaspeții 
români au vizitat muzeul Edvard 
Munch, cunoscut pictor și grafician 
norvegian, precum și alte muzee.

Comisiei Centrale 
P.C. Italian

In plenară, Giorgio Amendola, 
membru al Biroului Politic și al 
Direcțiunii P.C.I., a dat citire ra
portului : „Inițiativa unitară a par
tidului în fața agravării situației 
internaționale și interne", după 
care au avut loc dezbateri.

în încheierea lucrărilor a fost 
dată publicității o rezoluție în care 
se subliniază necesitatea solidari
tății cu lupta eroică pentru liber
tate a poporului vietnamez și cu 
poporul grec, a acțiunilor în vede
rea ieșirii Italiei din N.A.T.O., 
pentru lichidarea bazelor ameri
cane care reprezintă o amenințare 
la adresa democrației și a inde
pendenței. în ce privește situația 
internă din Italia, rezoluția chea
mă toate organele locale ale parti
dului să lupte pentru apărarea li
bertăților democratice.

Se anunjă din Roma că în cercu
rile politice și ale comentatorilor de 
presă, controversele și disputele în 
jurul așa-numitului „caz Fenoaltea" 
devin fot mai ascuțite, pe măsură ce 
implicațiile lui. se lărgesc, dezvăluind 
noi aspecte care afectează relațiile 
americano-italiene.

Cazul „a explodat" zilele trecute, 
cînd dr. Sergio Fenoaltea, ambasado
rul Italiei la Washington, a expe
diat ministrului de externe Fântâni o 
scrisoare prin care își anunța demi
sia. Motivul ? Semnatarul scrisorii își 
exprima în acest fel dezacordul față 
de unele luări de pozifie critice îm
potriva S.U.A. ale guvernului italian, 
care s-a pronunțat pentru încetarea 
bombardamentelor asupra R. D. Viet
nam.

A doua zi după demisia lui Fe
noaltea — se menționează în presa 
italiană — guvernul de la Roma, ca 
de obicei în asemenea cazuri, a a- 
dus la cunoștința Washingtonului nu
mele noului ambasador ce urma a fi 
acreditat, solicitînd agrementul cuve
nit. Dar, așa cum nu se întîmplă de 
obicei, această aprobare a fost re
fuzată de.către S.U.A. Faptul a stîrnit 
justificate nemuljumiri în opinia pu
blică italiană. Cazul este considerat 
de unele ziare ca fiind cu atît mai 
grav — un adevărat afront — dacă 
se ține seama că diplomatul desem
nat ca succesor al lui Fenoaltea este 
o personalitate proeminentă.

Referindu-se la aceste știri și ară- 
tînd că nu este în măsură să contro
leze autenticitatea lor, ziarul 
„L’Unitâ" subliniază că totuși „mul
te elemente legate între ele dau 
naștere unei atmosfere care lasă să 
se creadă că un episod de acest gen 
nu trebuie considerat ca improbabil". 
Ziarul amintește de evoluția dificultă
ților înregistrate în ultima vreme între 
Roma și Washington și citează în acest 
sens o recentă afirmație a președintelui 
Italiei, potrivit căreia „nici o (ară nu 
poate delega altora propria sa apăra
re", „Rezultă — scrie „L’Unitâ" — că 
din partea americană au fost cerute 
imediat explicații cu privire la sensul 
acestei declarații și că partea italiană 
ar fi răspuns prin observația că a- 
ceastă cerere de explicații este -ne
politicoasă». Concluzia, probabil pri
pită, care a fost trasă la Washington 
este că fraza rostită de președintele 
Saragat era un ecou al poziției a- 
doptate la timpul său de președin
tele Franfei și care a dus la distan
țarea acestei tari de organizația 
N.A.T.O. Așa stînd lucrurile, era a- 
proape inevitabil, finind seama de 
modul în care Washingtonul acțio
nează fafă de 'propriii săi aliafi, ca 
americanii să se răzbune refuzînd să 
aprobe numirea unui ambasador con
siderat drept o persoană apropiată 
de președinte".

Episodul acesta demonstrează o dată 
mai mult că atunci cînd interesele 
cercurilor imperialiste din S.U.A. sînt în 
joc, acestea nu ezită să aplice vechile 
metode ale presiunii și manevrelor de 
tot soiul împotriva propriilor lor aliafi.

Ieri seara s-a anunțat că guvernul 
italian a aprobat numirea ca amba
sador în S.U.A. a lui Egidio Ortona, 
secretar general în M.A.E. De data 
aceasta Washingtonul s-a declarat 
de acord.

B. STOIAN
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