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CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

se află pe primul plan 

al vieții
■BgananBasnHKKB£SHBBmnBBBasaaBKiasEHKcaE9SBB

regionale ?
Recent, la inițiativa biroului 

comitetului regional de partid, în 
orașul Bacău a avut loc o con
sfătuire consacrată căilor de îm
bunătățire a activității științifice 
din regiune — în principal din 
cadrul laboratoarelor uzinale. Au 
luat parte cercetători din unități 
științifice și stațiuni experimen
tale, membri ai filialelor societă
ților științifice din regiune, re
prezentanți ai Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, ai 
unor ministere și întreprinderi 
productive din regiune. In legă
tură cu preocupările și obiec
tivele reliefate în cadrul dezba
terilor, am. adresat cîteva între
bări tov. Aurel Calimandric. se
cretar al Comitetului regional 
Bacău al P.C.R.

— în cadrul consfătuirii au 
Ifost scoase în evidență unele

■ succese obținute de cercetarea 
științifică uzinală din regiunea 
dv. Ce ne puteți spune în le
gătură cu nivelul atins de aces
te unități ?

— Prin activitatea lor, colectivele 
de cercetători uzinali s-au alăturat în 
mod eficient activității rodnice a oa
menilor de știință din regiune. In la
boratoarele marilor întreprinderi chi
mice din regiune s-a acumulat o 
valoroasă experiență de cercetare, iar 
rezultatele confirmă posibilitățile con
siderabile de care dispune cercetarea 
uzinală. Astfel, preocupați de reduce
rea importului de materie primă, cer
cetătorii de la Combinatul chimic din 
Borzești au găsit în scurtă vreme 
soluții avantajoase privind reducerea 
consumului de emulgator K 30 și în
locuirea a 2/3 din creozolii importați, 
cu fenol din producția indigenă. 
Efectul : numai prin reducerea con
sumului de emulgator s-au realizat în 
ultimii doi ani economii de aproape 
două milioane de lei (costul total al 
cercetării acestei probleme a fost de 
160 000 de lei). De asemenea, colecti
vul laboratorului de la Combinatul 
de cauciuc sintetic din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej a studiat și ela
borat, nu de mult, tehnologiile 
de fabricare a două noi tipuri 
de cauciuc, produse căutate mult 
pe piața externă; aici s-au e- 
fectuat, totodată, și unele studii pri
vind expandarea polistirenuluț cu 
pentan, grefarea polistirenului direct 
în reacția de polimerizare — lucrări 
care pot evita achiziționarea unor li
cențe străine costisitoare (circa 15 
milioane lei).

Sint doar cîteva din rezultatele care 
arată că cercetarea științifică din re
giunea noastră tinde să devină un 
instrument eficient de progres teh
nic, de îmbunătățire a ’ activității ra
murilor industriale din regiune.

Cu prilejul consfătuirii a reieșit, 
în același timp, că în utilizarea pu
ternicei baze tehnico-materiale a la
boratoarelor uzinale, cît și a fondului 
de specialiști, există încă mari rezer
ve nefolosite. De pildă, este incon-

Viața modernă, ea o 
consecință a fantasti
celor schimbări pro

vocate de dezvoltarea in
tr-un ritm nemaicunoscut 
a mijloacelor de pro
ducție, este o necon
tenită solicitare psihică. 
Omul modern trebuie să 
facă față unor situații me
reu noi. Problemele sale 
sînt noi. iar soluțiile tre
buie să se elaboreze con
tinuu. Psihiatrul ameri
can F. Alexander con
sideră că „eficiența funcțio
nală a eu-luî se măsoară 
după amploarea adaptabili
tății sale. Este evident că 
această adaptare este cu 
atît mai simplă cu cît con
dițiile sînt mai stabile... Pe 
bună dreptate, sociologii 
consideră schimbările ra
pide ca una dintre tră
săturile cele mai carac
teristice epocii industriale 
pe care o trăim. Nu numai 
că două generații succesive 
viețuiesc în condiții dife
rite, dar același individ este 
obligat să se adapteze de 
mai multe ori în viață con
dițiilor materiale și spiri
tuale în rapidă evoluție".

Iar M. P. Chauchard. cu
noscutul biolog francez, se 
face ecoul unor păreri 
quasi-unanime atunci cînd 
scrie într-un număr recent 
al revistei „Agresologia" : 
„Oboseala a devenit astăzi 
problema capitală a medi- 
cinei. Nu este vorba de o- 
boseala mușchilor ci de cea 
a centrilor nervoși. Toate 
condițiile vieții, toate șocu
rile externe, somatice, emo
tive care dezechilibrează 
organismul obosesc...".

Orînduirea socialistă con
feră muncii un caracter pe

i

respec- 
gospodăresc baza de 
A contribuit, desigur, 

în re-

(Continuare în pag. a IV-a)

secretar al Comitetului regional 
Bacău al P.C.R.

Convorbire cu tovarășul
Aurel CALIMANDRIC

testabil că potențialul forțelor noas
tre de cercetare ar crește sensibil 
prin antrenarea mai mare la o acti
vitate științifică sistematică a celor 
aproape 10 000 de specialiști cu cali
ficare superioară ce lucrează în re
giune. De asemenea, nici baza teh- 
nico-materială existentă nu este fo
losită la întreaga ei capacitate. La 
Combinatul de cauciuc sintetic, de 
exemplu, s-a construit o stație-pilot 
modernă care nu lucrează decît par
țial, iar la Fabrica de ciment din 
Bicaz s-au învestit peste 16 milioane 
de lei pentru construirea unor insta
lații de reținere a prafului (electro- 
filtre) care însă nu sint puse în sta
re de funcționare. Din păcate, ase
menea cazuri nu sînt izolate.

— Care sînt cauzele ce con
duc la asemenea situații ?

— Concură mal mulți factori. Mă 
voi opri mai întîi asupra răspunderii

noastre, a organelor locale de partid, 
pentru că nu am exercitat în sufi
cientă măsură controlul de partid 
necesar asupra modului în care con
ducerile întreprinderilor 
tive își 
cercetare.
și faptul că pînă acum, 
giunea noastră nu s-a simțit aproa
pe de loc sprijinul ministerelor și in
stitutelor științifice centrale. Mă re
fer, în special la Ministerul Indus
triei Construcțiilor și la Ministerul 
Industriei Chimice care, desigur, cu- - 
nosc că în întreprinderi de resortul 
lor activitatea științifică este consi
derată ca un element periferic, se
cundar, ceea ce frînează antrenarea 
în munca de cercetare a specialiști-

ÎN ZIARUL DE 
AZI £1 Faptul 
vers Func 
inutile la sfatul
popular H Foile
ton — Cineva a 
vrut să-mi taie 
un picior H Am
bianța lăcașu
lui de cultură

Să înceteze agre
siunea S. U. Ă, în

Vietnam!
In lumea Întreagă 
crește mișcarea de 
protest împotriva in- 
tervenționiștilor și 
de solidaritate cu 
cauza poporului 

vietnamez

IALIȘTII AGRICOLI S AU LEGAT 
JLOCIT DE PRODUCȚIE? 

FOST DEGREVAU
FORMULARISTICA BIROCRATICĂ ?

în Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din martie a. c. se prevede, ca o condi
ție esențială pentru transformarea uni
tăților agricole de stat în centre puter
nice ale producției moderne, de mare 
randament și înaltă eficiență econo
mică, trecerea specialiștilor în ferme, 
unde să-și desfășoare activitatea ne
mijlocit în producție. Trecerea ingine
rilor agronomi, zootehnicilor, medici
lor veterinari, tehnicienilor agronomi 
la conducerea directă a exploatării 
agricole le va da posibilitate să-și 
pună în valoare experiența, cunoștin
țele tehnice și capacitatea organizato
rică, va avea drept rezultat creșterea 
tehnicității în conducerea producției și 
folosirea mai eficientă a pământului și

a bazei materiale din agricultura de 
stat.

Pentru realizarea încă în acest an 
a unei cotituri în activitatea gospodă
riilor de stat, care să fie urmată de o 
creștere simțitoare a producției, redu
cerea prețului de cost al produselor și 
sporirea beneficiilor, se impune ca 
măsurile stabilite de Plenara C.C. al 
P.C.R. din martie privind trecerea spe
cialiștilor din gospodăriile de stat la 
conducerea directă a activității de pro
ducție să se înfăptuiască rapid. Ce s-a 
realizat și ce mai trebuie făcut în 
această direcție ? - este întrebarea la 
care urmărește să dea răspuns ancheta 
întreprinsă în regiunile Crișana, Ploiești, 
Iași și Oltenia și publicată în pagina a 
III-a a ziarului.

Președintele Consiliului de Stat, 
Cta Stoica, a primit pe subsecretarul
de stat pentru agricultură al tunisiei

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a primit luni după- 
amiază pe subsecretarul de stai 
pentru agricultură al Tunisiei, Mo
hammed Jeddi.

Subsecretarul de stat a transmis 
președintelui Consiliului de Stat 
un mesaj din partea președintelui 
Tunisiei, Habib Burghiba. Cu acest

prilej a avut loc o convorbire a- 
supra unor probleme de interes 
reciproc, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

La primire a participat ambasa
dorul Tunisiei în Republica Socia
listă România, Mahmoud Maa- 
mouri.

(Agerpres)

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit
pe ambasadorul Marii Britanii

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni la amiază, în audiență 
de prezentare, pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al

Marii Britanii la București, Sir 
John Chadwick.

La primire a asistat Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului aface
rilor externe. (Agerpres)

Surse subiective, 
evitabile, ah oboselii
care ea nu l-a mai avut 
pînă acum ; încetînd să 
mai fie un mijloc de ex
ploatare a omului de către 
om, ea devine manifestare 
a capacității creatoare, 
principala cale de afirmare 
și înnobilare a personali
tății umane. însăși perspec
tiva permanentă a slujirii 
societății este un suport 
moral, pe care orînduirile 
.întemeiate pe exploatare 
nu îl oferă .și nu îl pot 
oferi omului muncii. In 
socialism, munca înseamnă 
creație.

Dar acest adevăr funda
mental, general, nu trebuie 
să ne îndepărteze de la 
cercetarea concretă a noilor 
condiții în care ' se' mun
cește’ în societatea moder
nă, condiții pomenite su
mar mai înainte. ■ Departe 
de a împărtăși pesimismul 
unor oameni de știință, în 
special medici, dispuși să 
facă pronosticuri mai mult 
sau mai puțin sumbre pe a- 
ceastă temă, trebuie, în 
orice caz, să reconsiderăm 
atitudinea noastră față de 
multitudinea de probleme

pe care le ridică oboseala. 
„Munca omului, scrie bio
logul francez H. Laborit, 
va fi din ce în ce mai o- 
menească, el va fi din ce 
în ce mai puțin homo faber 
și din ce în ce mai mult 
homo sapiens".

Poate că cea mai im
portantă sursă de o- 
boseală este

bombardamentul informa
țional. Sursele se diversifi
că atît ca natură cît și ca 
durată, în funcție de' fie
care dintre noi ; să le enu
merăm : tot ceea ce vedem, 
auzim și citim zilnic la lo
cul de muncă, comunicările 
familiale și amicale, ședin
țele, lectura, radioul., tele
viziunea, spectacolele, plim
barea și multe altele. Fie
care dintre aceste activități, 
intensitatea lor, ritmul în 
care au loc (și, bineînțeles, 
nu avem pretenția că enu
merarea noastră este ex
haustivă...) sînt un generator 
de informații, un emițător 
generos deschis, îndreptat 
spre organismul nostru.

Cantitatea enormă de In

formație este o caracteris
tică a vieții contemporane. 
Și, departe de a scădea, ea 
va crește cu fiecare an. 
Este o dimensiune a vieții 
moderne, o necesitate 
vitală a ei. Ceea ce 
este important aici e 
profilaxia individuală. Nu 
există și nici nu vor exis
ta vreodată norme precise 
statutînd măsura în care un 
individ suportă oboseala 
produsă de această trăsă
tură a civilizației. Singur 
el poate face acest- lucru și 
găsi soluțiile respective.

A doua sursă de oboseală . 
în ordinea importantei (așa 
cum ne-o relevă zecile de 
convorbiri) este

contextul citadin con
cret. Este inutil să mai in
sistăm asupra acestei surse 
care, ca și cea pomenită 
mai sus, este o dimensiune 
ineluctabilă a vieții mo
derne.

Enumerarea noastră con
tinuă cu o altă importantă 
sursă de oboseală care este 

viața afectivă a omului 
modern, om care este mult 
mai mult solicitat, din acest

punct de vedere, decît cel 
din generațiile anterioare.

— Timpul în care apare 
și mărimea oboselii sînt în
tr-o strînsă legătură cu ca
pacitatea intelectuală, pre
gătirea profesională și e- 
chilibrul moral al fiecărui 
subiect în parte, ne spune 
dr. B. Barhad, unul dintre 
cercetătorii de prestigiu ai 
problemei oboselii, dir. adj. 
al Institutului de- igienă și 
protecție a muncii.

— Vă rugăm să insistați 
puțin asupra importanței pe 
care o are fiecare dintre cei 
trei factori amintiți în com
baterea fenomenelor de o- 
boseală.

— Să luăm, de exemplu, 
GRADUL DE CALIFICARE 
PROFESIONALA. în orice 
profesiune (telegrafist, me
dic, ziarist, operator chi
mist, programator) califica
rea superioară presupune 
realizarea unui număr mai 
mare de „produse" (numesc 
„produse", din necesități 
de exprimare, orice rezultat 
al muncii) în unitatea de 
timp, o cheltuială mai mică 
de. energie, o mai rațională

organizare a muncii, capa
citatea de ierarhizare a di
ficultăților (deci de justă 
considerare a lor) ; califi
carea superioară procură 
celui ce o posedă satisfac
ții mai mari, îl ferește de 
emoții parazitare și așa mai 
departe.

— Toți acești factori con
curează deci la diminuarea 
oboselii.

— Exact. Să ne oprim la 
unul din ei, ultimul pe care 
l-am numit : emoțiile pa
razitare. Responsabilitatea 
pe care ți-o dă conducerea 
unui ansamblu modern 
(gîndiți-vă la dispecerul din 
cabina de comandă a unui 
nod de cale ferată !...) ge
nerează o stare emoțională 
deosebită, o încordare care 
are și ea un rol în apa
riția oboselii. Lucrătorul 
cu o slabă calificare profej 
sională trebuie să facă față' 
unei sarcini suplimentare, 
el trebuie să-și stăpînească, 
volens-nolens, emoția gene
rată de un coeficient de 
nesiguranță pe care îl au 
acțiunile sale. în cele mai 
multe cazuri aceste procese 
nu au loc Ia nivelul con
științei ; la sfîrșitul zilei 
de muncă, fatal, muncitorul 
mai slab calificat este mai 
obosit decît vecinul său 
care se bucură de o pregă
tire superioară. Am vorbit 
doar despre unul dintre 
factorii pe care i-am numit.

— Vreți să mai detaliați 
unul ? Ce înțelegeți, de 
pildă, prin „capacitatea de 
ierarhizare a dificultăților" 
și cum variază ea în func-
George-Radu CHIROVICI

(Continuare în pag. a Il-a)

Telegrame

Președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, a trimis o te
legramă de felicitare regelui Norvegiei, Olav al 
V-lea, cu prilejul zilei naționale a Norvegiei.

în telegrama de răspuns, regele Norvegiei a 
mulțumit președintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România pentru felicitările și 
urările ce i-au fost adresate.

Excelenței sale

Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Ne-au produs o mare plăcere felicitările ami
cale și urările pe care ați avut amabilitatea să 
ni le trimiteți în numele Excelenței Voastre și al 
poporului român, cu ocazia celei de-a XlX-a 
aniversări a independenței Izraelului.

Vă mulțumim sincer.

ZALMAN SHAZAR
Președintele Izraelului

LA TURNU SEVERIN 

în construcție 

un mare hotel 

turistic
CRAIOVA (corespondentul 

„Scînteii") — Prin monu
mentele istorice aflate în 
preajmă' — Castrul Roman 
și piciorul podului construit 
peste Dunăre de Apolodor 
din Damasc — prin așezarea 
sa la răspîntia drumurilor ce 
duc spre Cazane, Porțile de 
Fier, Orșova și Băile Hercu- 
lane, vestita peșteră de la To- 
polnița din munții Mehedinți 
și multe locuri pitorești, orașul 
Turnu Severin atrage un mare 
număr de turiști. Pentru a se 
asigura condiții mai bune de 
cazare vizitatorilor orașului, 
pe una din falezele Dunării, 
în apropiere de centrul orașu
lui, se construiește un hotel tu
ristic cu 288 de locuri. Noul ho
tel va avea parter, mezanin și 
6 etaje, iar deasupra terasă. 
Holul hotelului va cuprinde 
săli confortabile de așteptare, 
ghișee de primire, frizerie, coa
fură, unități de artizanat, 
sport, foto și difuzarea presei. 
Hotelul va avea, de asemenea, 
bar de zi, restaurant, cofetărie, 
salon pentru banchete și alte 
unități de deservire. în fața 
hotelului urmează să fie ame
najat un parc în jurul căruia 
vor funcționa numeroase alte 
unități comerciale. Proiectele 
prevăd un grad superior de 
confort în camerele de locuit 
cît și în toate unitățile sale de 
deservire.

PAȘII NOI, 

PERICULOȘI 

Ăl ESCALA
DĂRII AGRE

SIUNII S.U.A.
Prin telex și radio, din Hanoi 

sosesc, fără întrerupere, vești 
despre „escaladarea" unor noi 
trepte în războiul de agresiune 
dus de Statele Unite împotriva 
poporului vietnamez. Introdus în 
terminologia politică a Washing
tonului cu numai cîțiva ani în 
urmă, cuvîntul „escaladare" răs
colește conștiințele prin rezonan- 
Îa gravă a sensului său militar, 
n ultima săptămînă, agresiunea 

din Vietnam a fost împinsă spre 
limite ce comportă noi primejdii 
grave pentru pacea în Asia de 
sud-est și în lume. Martori ocu
lari ai bombardamentelor pirate
rești săvîrșite de aviația america
nă informează despre deplasarea 
atacurilor aviatice pînă în cen
trul capitalei R. D. Vietnam, 
unde sînt lovite, în mod delibe
rat, cartiere dens populate, uzi
ne și fabrici, provocînd victime 
în rîndul populației civile și dis
trugeri de bunuri materiale. A 
fost din nou mitraliat cartierul 
corpului diplomatic. Pentru a 
treia oară proiectilele aviației a- 
mericane au atins o clădire a- 
parținînd misiunii diplomatice a 
României. Acest fapt nu poate 
decît să amplifice indignarea și 
mînia opiniei publice din țara 
noastră față de agresiunea . Sta
telor Unite. ' . ' .

Faptele arată că Statele Unite, 
sfidînd normele elementare de 
conduită în viața internațională, 
perseverează în aventura lor din 
Asia de sud-est, încalcă în mod 
brutal drepturile suverane ale 
Republicii Democrate Vietnam, 
săvîrșesc noi crime împotriva po
porului vietnamez. Aceste fapte 
infirmă multiplele declarații ale 
autorităților americane cu privi
re la „bombardarea de obiective 
limitate", declarații al căror scop 
este de a ascunde poporului ame
rican și opiniei publice mondiale 
adevăratele mobiluri ale agre
siunii.

Dumitru ȚINU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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jFAPTUL|
I

Scrisoare
de. regret

Ne adresăm dv., Dumitru Ova- 
diuc, șef al serviciului organizarea 
muncii de' la Uzina de aluminiu 
Slatina. Ce .nenorocire a dat peste 
dv. I Tocmai cînd o echipă de mun
citori de la^ uzină vă construia un 
garaj personaj, cu materiale sus
trase tot dint uzină (circa 10 000 
lei) ; tocmai, cînd lucrările mer
geau șnur, printr-o splendidă... or
ganizare a muncii (doar sînteji de 
specialitate I) iacă și Controlul fi
nanciar intern. S-a dus pe copcă 
întreprinderea dv. I Te pomenești 
că pentru această „inijiativă” o să 
vă pierdeți ;și slujba. Tocmai acum, 
cînd puteați primi și alte comenzi 
pentru garajte particulare, cu ma
terialele uzinei I Abia se încropise 
firma. Primiți, vă rugăm, toate cele 
cuvenite. Nu. protestați, e drep
tul dv. i

La crama 
cu apă

Crama Dealul Mare din Plo
iești a fost amenajată după 
specificul prahovean. (Acest spe
cific a costat 300 000 lei). Toată 
lumea a fost mulțumită. Pînă la 
prima... ploaie. Atunci crama a 
căpătat un specific lacustru. Scau
nele, mesele înotau în apă. De 
unde apă ? De la ploaie, evident. 
Pe terasa restaurantului a fost 
montat un burlan cu gura de 
scurgere direct în cramă. Nu 
cumva proiectantul (sau construc
torul) a fost mai întîi vainburș ? 
Care dintre ei poartă vina ? Ori
cum, dacă plouă la Dealul Mare, 
trebuie să intre cineva la apă.

Pas !
Se înfîlnesc doi prieteni. Nae — 

■ zice unui — fu ești din Cornățel, 
raionul Titu. Spune, e adevărat că 
nevestele salariaților care locuiesc 
în incinta gospodăriei de stat dorm 
singure noaptea ? „Adevărat". Și 
de ce, sărmanele î „Pentru că soții 
lor, funcționari, joacă poker toată 
noaptea în birouri și a doua zi vin 
la serviciu pe la vreo 12". Aha, 
schimb de noapte 7 „Nu, schimb de 
carte”. Trustul regional Gostat, 
știe 7 „Nu, cu toate că are în mină 
care de ași". Atunci de ce nu... 
joacă tare î „Habar n-am. Pas pa
rol I”.

Neglijență 
corozivă

întreprinderea „Anticorozi- 
vur'-București, In magazie, 
operatorul chimist Carol Met
ter (cu avizul, magazinerului 
Ion Hamlaser) spăla cu benzină 
husa autoturismului personal. 
O scînteie produsă în acest timp 
a incendiat magazia. Pagube — 
peste 330 000 lei. Neglijență 
crasă, condamnabilă, cu acțiu
ne corozivă asupra avutului 
obștesc. Mijloacele de comba
tere a diferiților dăunători,! re
comandate de „Anticorozivul" 
sînt (în acest caz) ineficiente. 
Așa că au intervenit (,specia
liști" din afara întreprinderii. 
Folosesc ■ alte mijloace, dar tot 
anticorozive.

S-a menționat și în alte rînduri 
că oricît ar fi 
ministrativ al 
poate rezolva 
complexe din 
dacă nu se ține seama cel puțin de 
următorii factori: 1. — necesitatea 
antrenării cetățenilor la activitatea 
obștească ; 2. — obligativitatea per
fecționării necontenite a propriului 
său stil de muncă.

Fără putință de tăgadă, se poate 
aprecia că, de-a lungul anilor, în 
aceste două direcții, sfaturile popu
lare au obținut succese remarcabile. 
La .realizarea diverselor acțiuni 
t'reprinse de organele locale ale 
terii de stat își aduc contribuția 
misiile permanente, comitetele 
cetățeni, comisiile de femei — _
larg activ voluntar, în general bine 
organizat, care a preluat și conti
nuă să preia de pe 
populare o sumă 
de sarcini a căror 
rezolvare e de 
mare importan
tă. în ce priveș
te perfecționarea 
propriului stil de 
muncă — apara
tul administrativ 
al sfatului s-a 
dezbărat într-o 
bună măsură de 
unele practici ru
tiniere. birocrati
ce. greoaie, pre
zente în activita
tea sa într-o e- 
tapă trecută ; au 
fost simplificate 
pe alocuri rela
țiile dintre cetă
țean și ghișeu, u- 
nele formalități 
întortocheate, ca
re înghiteau și 
timpul petiționa
rului, și al func
ționarului. Re
zultă că munca 
administrativă s-a 
ușurat aprecia
bil, că cel puțin 
în unele sectoare 
restrîngerea 
resc.

Dar faptul că în multe localități 
există încă un aparat administrativ 
încărcat și greoi este consecința al
tor fenomene de ordin negativ. Pe 
parcursul acestor însemnări vom 
semnala cîteva dintre ele.

de mare, aparatul ad- 
sfatului popular nu 

cu succes problemele 
raza sa de activitate

în- 
pu- 
co- 
de 
un

umerii sfaturilor

loc niște transformări esențiale : ta
xele și impozitele au scăzut foarte 
mult, iar veniturile populației au 
crescut. Sîntem acum uneori în fața 
următoarei situații : un cetățean cu 
un venit de 2—3 mii pe lună, are 
de plătit statului 35 de lei impozit 
pe an și poate veni la secția finan
ciară să-l achite în... 4 rate ! E ridi
col ! De ce nu se stabilește pen
tru achitarea sumelor mici un sin
gur termen 
Ne-ar ușura

„Scînteia", 
bească șeful 
Ploiești, menționa într-un articol, 
în urmă cu vreo 10 zile, că la sec
țiile financiare se face o „mare și 
variată scriptologie". De acord. Se 
arată că anual posesorii de mijloace 
de transport trebuie să depună „spre 
încopciere" declarații că... au mij
loace de transport. Și 'la noi, la

sau cel mult două ? 
enorm munca.
a continuat să ne vor- 
secției financiare din

șeful serviciului de reglementare a 
spațiului locativ :

— Contrasemnează ordinele de re
partiție (!)

Ce rost mai are ? Apartamentele 
sînrt oferite oamenilor de întreprin
deri, pe răspunderea lor și de co
mun acord cu sfatul popular teri
torial...

Poate că S.G.L.-ul are atribuții mai 
consistente în îndrumarea și con
trolarea activității I.R.C.R.-urilor ? 
Aici totul e mai simplu : în Bucu
rești, I.R.C.R.-urile nu mai depind 
de sfaturile populare. Au, de doi 
ani, un trust al lor, care le coor
donează și le îndrumă activitatea. 
E de neînchipuit cum S.G.L.-urile, 
totuși, mai există ! Cite unul în fie
care raion. Cum s-ar spune, a dis
părut funcția, dar a rămas organul.

...Serviciul de reglementare a spa
țiului locativ al

s-a putut trece la 
aparatului funcționă-

procedează. Deci, 
cu studii supe- 
treabă de făcut 
să ștampileze, să

LUCRĂRI FUNCȚIONA
REȘTI EFECTUATE ÎN
VIRTUTEA INERȚIEI

Aparatul administrativ al 
popular orășenesc Ploiești 
cătuit din cîteva secții în 
crează aproximativ 230 de 
nari în care este inclus si personalul 
tehnico-administrativ. Numărul lor 
este mare, mic ? în ce se concreti
zează, de fapt, munca acestui activ 
funcționăresc ? între altele, aflăm că 
el manipulează anual... o sută de mii 
de coli de hîrtie.

— Ponderea în această febrilă acti
vitate o deține serviciul financiar, ne 
relatează chiar șeful acestui serviciu. 
Am în subordine 61 de funcționari 
care scriu, cit e ziua de mare.

— Ce scriu ?
— Adrese, procese verbale, note, 

anexe la note și procese verbale, re
veniri, eliberează tot soiul de certi
ficate, încopciază declarații... Ei mî- 
nuiesc cam 40 000 de hîrtii pe an. S-a 
creat o situație paradoxală : ne dăm 
bine seama că schema este încăr
cată dar nu putem aduce nici o 
simplificare — fiecare om lucrea
ză efectiv. Fiecare notă, adre
să. certificat etc. reprezintă, for
mal, o necesitate, dar nu e. Veți 
zice : înseamnă atunci că sfidați e- 
vidența, logica, efectuați lucrări care 
nu folosesc nimănui ! Eu vă răspund 
că. după părerea noastră, așa se în- 
tîmplă uneori. De ce ? Pentru că 
noi nu lucrăm, și nu trebuie să lu
crăm, după bunul nostru plac. Lu
crăm'. în baza unor instrucțiuni și 
hotărîrl ale forurilor noastre de re
sort. Ei bine, mare parte dintre a- 
•cestea s-au învechit, de mult nu 
mai corespund etapei în care ne a- 
flăm. Efectuăm operațiuni financiare 
întortocheate, unele inutile, după un 
„tipic" stabilit în 1952 ! După cum 
se știe, secția financiară a sfatului 
încasează diverse taxe de la ce
tățeni. în 1952 aceste taxe 
mari și mai multe. Legea 
atunci, pe bună dreptate, 
țeanul să nu fie obligat să 
aceste• taxe și impozite deodată, ci 
în 4 rate. Foarte bine. Hotărîrea a 
corespuns etapei respective. Dar în 
cei 15 ani care au trecut, au avut

Sfatului 
este al- 
care lu- 
funcțio-

erau mal 
a hotărît, 
ca cetă- 
plătească

Ploiești, tot așa se 
funcționari, mulți 
rioare, n-au altă 
decît să semneze, 
aprobe și să avizeze aceste decla
rații de prisos. La fel ca și alte 
secțiuni financiare ale sfaturilor 
populare eliberăm și noi adeverințe și 
certificate pe care în multe cazuri 
nu ar mai trebui să le mai elibe
răm — de pildă, cele de stare 
materială. Noi trebuie să în
casăm taxe și să soluționăm cereri, 

■ nu să eliberăm certificate de stare 
materială. Dar situația este inversă : 
eliberăm pe an 14 mii de certificate 
și soluționăm 6 mii de cereri. La eli
berarea unui simplu certificat sînt 
antrenați, uneori, 11 funcționari".

Concluzia : instrucțiunile, deciziile, 
hotărîrile luate cu 10—15 ani în 
urmă, după care lucrează încă sec
țiunile financiare, nu numai că men
țin umflată schema acestor servicii, 
dar produc greutăți în rezolvarea 
solicitărilor cetățenilor. Socotim că e 
timpul ca talazurile de hîrtie care 
alunecă de colo, colo — pe o albie 
veche, croită după un spirit de mun
că rutinier și birocratic, să fie stă
vilite.
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ani, au fost în- 
secțiile de gos- 
sfaturilor popu-

în urmă cu multi 
ființate în Capitală 
podărie locativă ale 
lare raionale. Ce rol au avut ele ?
Să îndrume și să controleze activi
tatea I.A.L.-urilor, I.R.C.R.-urilor 
și secțiunilor de reglementare a spa
țiului locativ. Poate că atunci, exis- 

ale sfaturilor 
necesară. Uni- , 
îhcă în for- 
experientă —

tenta acestor secțiuni 
populare raionale era 
tățile pomenite erau 
mare, neinițiate, fără 
într-un cu.vînt. aveau, poate, .efec
tiv, nevoie de îndrumare Și control. 
Dar acum ? Ne reținem de la 
Jarea unor aprecieri propriii 
dem ce spun factorii direct 
sați.

— S.G.L.-ul, ne informează
Heler, directorul I.A.L.-Lenin. este 
alcătuit din trei oameni. Ca și în tre
cut. unul îndrumă „spațiul locativ", 
altul întreprinderea de reparații 
construcții (I.R.C.R.) și al treilea 
noi,

— Cum vă îndrumă și cum 
controlează ? — l-am întrebat.

— Ei, ne mal ajută...
Am insistat: Cum ? Ca răspuns, 

tov. director a închis ochii și a ri
dicat din umeri...

— Cu ce vă ajută S.G.L.-ul raio
nal î Răspunsul tov. V. Predescu,

formu- 
Să ve- 
intere-

tov. E.

și 
pe

vă

unui sfat popular 
raional' are, în 
medie. 12 inspec
tori. Care este 
activitatea de ba
ză a acestor ins
pectori ? Umbla
tul pe teren. Fie
care mișcare de 
spațiu — pînă și 
schimbul de locu
ință — aduce, im
placabil după si
ne o vizită a ins
pectorului SRSL 
la domiciliul ce
tățeanului. Și ce 
face el în această 
vizită ? Măsoară, 
calculează și iar 
măsoară. De ce 
atîtea măsurători 
și calcule ? Doar 
nu este vorba de 
clădiri necunos
cute. apărute pes
te noapte; ci de 
clădiri al cărui 
proprietar este un 
frate al S.R.S.L.- 
ului — I.A,L.-ul. 
organ tot al sfa
tului popular. Dar 

realitatea este că proprietarul nu 
mai știe 
Dacă 
xista
— pentru rezolvarea cererilor cetă
țenilor, cîțiva funcționari ar fi de a- 
juns. Așa însă... în Capitală și în 
tară a fost creată anume funcția de 
inspector și astfel sute de oameni 
bat drumurile să vadă cum se pre
zintă casele. Schema aparatului ad
ministrativ al sfatului popular arată 
astfel : omul și postul. în realitate 
însă, este umflată/ unele posturi do- 
vedindu-și inutilitatea.

Mai există și o altă categorie de 
inspectori. Am formulat în fața tov. 
Gh. Bucurică, vicepreședinte al Sfa
tului popular orășenesc din Ploiești, 
lurmătoarea remarcă : „După cîte 
mi-am putut da seama, orașul dum
neavoastră este. în general, curat, 
bine întreținut. Cîți inspectori are 
secțiunea de gospodărie comunală ?“.

— Inspectori ? Noi nu avem și nici 
măcar. n-am auzit de asemenea in
spectori — . a răspuns tov. vicepre
ședinte. La noi. secția de gospodărie 
comunală este sprijinită de activul 
obștesc — oameni capabili, care pot 
da indicații, asistentă tehnică, inves
tiți chiar cu dreptul de a penaliza, 
cînd e cazul'.

Ca întindere și ca număr de popu
lație. Ploieștiul este aproximativ e- 
gal cu un raion al' Capitalei. Deci, 
secțiile de gospodărie comunală res
pective au cam aceleași treburi de 
rezolvat. Numai că în gospodărirea 
orașului. Ploieștiul se descurcă cu 
sprijinul activului obștesc, iar ra
ioanele Bucurestiului țin pentru a- 
cest lucru 90 de inspectori salariati !

De fapt, tendința de umflare a 
schemei reiese și mai limpede din 
următorul exemplu. La Trustul de 
construcții — secție a Sfatului popu-' 
Iar al orașului București — la 5 
muncitori există un funcționar.

Din convorbirile pe care le-am 
avut cu tovarășii din Comitetul de 
stat pentru îndrumarea organelor 
locale ale administrației de stat, am 
reținut ideea că simplificarea și re
organizarea aparatelor administrative 
ale sfatului popular preocupă și a- 
cest for, practic problema respecti
vă fiind în studiu. Este o acțiune 
binevenită, dar care se cere urgen
tată. Simplificările, reorganizările, e- 
miterea unor instrucțiuni și decizii 
noi care să ilustreze realitățile de 
astăzi sînt imperios necesare. Apa
ratul administrativ al sfatului popu
lar trebuie să fie un organism di
namic. modern și suplu, capabil să-și 
exercite atribuțiile cu ușurință și o- 
perativltate.

ce spațiu locativ are ! 
la „spațiul locativ" ar 
„oglinda" tuturor clădirilor

e-

SURSE SUBECTWE
EVITABILE(Urmare din pag. I)

ALE OBOSEL
ție de calificarea lucrătoru
lui ? Insist, pentru că un alt 
interlocutor al nostru a nu
mit printre generatorii de 
oboseală și „lipsa capacită
ții de a ierarhiza valoric 
evenimentele".

— Este și mai exact spus; 
nu numai dificultățile, ci, și 
mai general, evenimentele. 
Ce se întîmplă ? Procesul 
muncii, o zi de muncă, rnai 
precis, poate fi definit ca 
un șir de evenimente. De 
aici, două lucruri : primo, 
ele sînt previzibile într-un 
procent N. Cu cit subiectul 
este mai bine pregătit din 
punct de vedere profesio
nal, cu atît N. tinde să se 
apropie de 100. Teoretic u- 
nui stăpîn pe meserie nu i 
se poate întîmplă nimic ne
prevăzut. Ce însemnătate 
are acest lucru ? El este 
scutit de cheltuiala de e- 
nergie nervoasă pe care o 
reprezintă încercarea de a 

. face față unui eveniment 
neprevăzut ; se întîmplă 
cam așa : surpriză, o clipă 
de panică, încercare de a 
face față situației, adeseori 
greșeală, înregistrarea gre
șelii, blocaj, automobilizare 
suplimentară, efort, teama 
pentru ceea ce va urma. 
Cel cu calificare superioară 
are parte din acest lanț de 
o singură verigă — efor
tul. Comparați !

— ,E limpede ; vorbeați 
însă despre două consecințe.

— A doua este faptul că 
subiectul capabil să ierar
hizeze valoric evenimentele 
nu -se va cheltui niciodată 
în acțiuni mărunte, nu va 
lua țînțarul drept armăsar 
și nici invers. El știe exact 
cît efort trebuie cheltuit 
într-o operație și cît într-o 
alta, neacordînd mai mult 
sau mai puțin decît este ne
cesar nici uneia...

tîi că surmenajul nu este o 
„descoperire" chiar atît de 
recentă cum ar fi tentați să 
creadă mulți. Acum vreo 
cincizeci—șaizeci de ani, 
dr. I. Ioteyko, conferențiar 
la College de France, unul 
dintre primii cercetători ai 
oboselii, scria : „Munca in
telectuală se supune acelo
rași legi ale oboselii, ale 
exercițiului, ale odihnei 
prin somn ca și munca fi
zică... Poți să muncești mult 
și să ai rezultate mediocre. 
Trebuie să facem o deose
bire între surmenaj și mal- 
menaj. (Expresia din urmă 
este o transpunere destul 
de arbitrară a termenului 
„malmenage" ; poate că cei 
doi termeni s-ar traduce 
prin „suprasolicitare" și 
„proastă solicitare" — n.n.). 
Această din urmă expresie 
este împrumutată de Ia 
Jayrer (1817). Am închis ci
tatul. 1817 ! Vedeți ce 
veche este această descope
rire pe care majoritatea pa- 
ciențilo. mei n-au fă
cut-o încă. Una este sur
menajul, alta malmenajul. 
Nu dispunem de date sta
tistice ferme, dar putem a- 
firma că majoritatea cazu
rilor de surmenaj sînt re
zultatul malmenajului, al 
unei proaste organizări a 
vieții.

de categoria a 6-a, 
a 8-a, muncitori de 
calificare, să-și iro- 

10—15 la sută din 
de lucru cărînd ma

Din concediu
Vacanță. Tușnad. Vila 14. Pe 

ușile șifonierelor sînt zgîriate nu
mele celor care (în sezonul tre
cut) s-au simțit aici bine; Cîteva 
autografe : „Teodor Mureșeanu, 
str. Nisipurilor 48 Baia Mare; 
Paul Vasiliu, Autobaza 3 Tulcea", 
O confesiune : „Aici a locuit pen
tru 12 zile Sandu Chifti — Cîm- 
pina. Nela, aceasta este fata pe 
care o iubesc'. Un anunț: „Chir- 
chineț Netty,, secretară adjunctă 
la Tribunalul popular raional Hî'r- 
șova, Baltac Dida, Vinalcool 
București, sînt necăsătorite și vor 
să facă schimb de fotografii, co
respondență". Și o precizare : 
„Aici ne-am petrecut concediul 
doi vagabonzi. George, str. Că
prioarei 41 București; Byll, str. 
Mihai Eminescu 8 Constanta". 
Mărturisire sinceră. Ne-au luat 

'■ vorba din gură.

Îndrăzniți
Nu știi 'ce să mai crezi. Le- 

■ gea interzice categoric să se 
dea gestiune elementelor ne
cinstite. Anul; trecut, Tribunalul 
raional Istria l-a sancționat 
penal pe Gh.: Bănică, gestio
narul magazinului mixt din co
muna Fîntînele. Cum se ex
plică faptul că organele locale 
ale cooperației de consum l-au 
lăsat mai departe gestionar ? 
Iată unde s-a ajuns : același I 
Bănică a păgubit ctvutul ob
ștesc cu .53 271 lei.. Zilele 
acestea a fost condamnat la 
7 ani închisoare. Ce facem 
cu cei care l-au ’menținut în 
acest serviciu, contrar legii î

Rubrică redactată de: 
Ștefan ZIDARIȚA 
Ștefan DINICA 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Gheorghe GRAURE

espre factorii morali 
care influențează a- 
pariția oboselii dis

cutăm cu conf. univ. dr. 
Paul Popescu-Ncveanu.

— Care credeți că este 
elementul moral cel mai 
important în , declanșarea 
(sau stoparea) oboselii ?

— Indiscutabil-, sentimen
tul de satisfacție sau de in
satisfacție pe care îl sim
țim în cursul sau după în
cetarea procesului dc mun
că.

Autoperfecționarea, din
colo de faptul că fiecare 
vede în ea o datorie mo
rală, este o necesitate 
stringentă a fiecărui mem
bru al societății. Există 
necesitatea obiectivă pen
tru fiecare dintre noi de a 
munci foarte bine, de a tin
de spre perfecțiune în 
munca noastră ; pentru a 
avea satisfacția realizării 
plenare, pentru a avea sa
tisfacția muncii, pentru., a 
munci rnai frumos. Fiindcă 
și „mai frumos" este o ne
cesitate internă a firii omu
lui.

— Poate că „mai frumos" 
înseamnă „mai eficient"...

— Poate 1 — răspunde în
trebării noastre dr. Sorin 
Stănescu, medic psihiatru. 
Interlocutorul se referă în 
continuare la un aspect im
portant al problemei : — In 
calitatea mea de medic con
sultant sînt... suprasolicitat 
pentru a elibera certificate 
medicale de „astenie ner
voasă"...

— Care este deosebirea 
între un om obosit și un 
om suferind de nevroză as
tenică ?

— Ca să nu complicăm 
lucrurile prea mult : o obo
seală normală cedează la 
odihnă ; în clipa în care o- 
dihna nu aduce cu 
facerea forțelor, 
despre o oboseală 
pensată, despre o 
normală. De aici 
nevroza astenică 
drum lung, mult mai lung 
decît cred trei sferturi din
tre pacienții ce — singuri 
sau cu ajutorul lucrărilor 
de popularizare a medicinei 
— ajung la concluzia că 
suferă de nevroză astenică. 
Aș vrea să subliniez mal în-

sine re- 
vorbim 
necom- 

stare a- 
pînă la 

este un

Toți cercetătorii sînt 
de acord că oboseala 
este o stare suscepti

bilă de a fi examinată din 
două unghiuri: este un fe
nomen obiectiv și unul 
subiectiv. Ea apare mai în
tîi ca senzație subiectivă 
de oboseală și abia pe urmă 
poate fi testată cu diverse 
metode, deci înregistrată o- 
biectiv. Este deosebit de 
important ca fiecare să cu
noască și această compo
nentă a muncii, să o anali
zeze așa cum le analizează 
pe celelalte.

Am realizat un sondaj de 
opinie supunînd unui nu
măr de circa 260 de per
soane un chestionar la care 
au fost rugate să dea un 
răspuns. întrebarea era ur
mătoarea : „La sfîrșitul 
unei zile de muncă în care 
vă simțiți deosebit de obo
sit, ceea ce v-a obosit a 
fost — și urmau 8 cauze 
ale stării de oboseală din
tre care subiectul era ru
gat să aleagă una.

Ceea ce este limpede de 
la prima 
faptul că 
sută dintre chestionați in
dică 
pală

privire este 
doar 7,6 la
drept princi-munca

cauză a oboselii.
Munca propriu-zisă nu 

poate fi obositoare, ne spu
ne maistrul Sisea Pană, de 
la „Grivita Roșie". Prea pu
țini pot să susțină așa ceva; 
și dacă așa este înseamnă că 
și-au ales greșit meseria, că 
nu pot să facă fată profe
siunii sau că sînt bolnavi 
și atunci iar avem de-a face 
cu o situație anormală.

— Munca nu te poate 
obosi anormal, pentru că 
ea este „darul" tău în via
ță, cum spune o vorbă. 
Pentru muncă ne-am năs
cut, ne pregătim pentru ea, 
ea este, în condițiile socia
lismului, cel mai mare 
vor de satisfacție (ing. 
Boceanu).

— Nu pot să susțin 
munca nu obosește ; dar ea 
nu este un factor principal 
de oboseală. Oboseala mun
cii propriu-zise se uită pe 
loc ; satisfacția a anulat-o
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nu. Dar nu e de nivelul 
sus.

Cineva a vrut
Eu, cînd am timp mal mult la dispoziție, 

fac cite un sonda| de opinii. De pildă, 
astăzi dimineață între 7 și 10,30 am fă
cut unul. întrebarea pusă a fost una sin
gură : „Care a fost cel mai mare desco
peritor ori inventator care prin născocirea 
lui a adus omenirii pe de o parte bucu
rii,' iar pe de alta necazuri î"

Cinci la sută din cei chestionați au răs
puns : cel mai mare descoperitor a fost 
inventatorul acului de cusut.

„Bucurie cînd îți coși ce ai de cusut șl 
necazuri atunci cînd te înțepi cu el".

Trei la sută au lost de părere că Ste
venson, cel cu descoperirea aburului.

„Bucurie cînd ajungi la destinație ur
gent cu locomotiva cu aburi și necazuri 
cînd te opărești cu ei, cu aburii".

Unu la sută (printre care cîfiva scrii
tori) au răspuns : „Nobel. Bucurie cînd iei 
premiul Nobel, și necazuri cînd te zbafi 
să-l iei și nu reușești".

Restul de 91 la sută au răspuns ;
„Cea mai mare descoperire a lumii șl 

chiar a omenirii a fost procesul verbal. 
Numele inventatorului ne scapă".

La orice alt răspuns mă așteptam. Dar 
la ăsta ba. Procesul verbal cea mai mare 
descoperire îl Mama mia I l-am invitat 
pe cei 91 la o cafea și am inceput să 
tatonez.

— Dumneata susfii că procesul verbal 
e cea mai mare descoperire. Demon
strează-mi, te rog.

— Să zicem că eu sini constructor și 
am de făcut o clădire. Eu î|i fac dumitale 
clădirea de-a-ndoaselea. Parterul fi-l urc 
la ultimul etaj, balcoanele ti le montez pe 
dinăuntru, liftul să urce de sus în jos 
d.m.a.ș. (adică tot de-a-ndoaselea 
ș.a.m.d.). Eu îți demonstrez dumitale că

după ce îmi este respinsă clădirea la re
cepție nu pățesc nimic datorită marii des
coperiri : procesul-verbal. Se caută niște 
cauze obiective, se face un proces verbal 
în trei, patru ori cinci exemplare și eu 
am o bucurie că am scăpat neinternat, 
iar statul are necazuri că a cheltuit banii 
anapoda. Este 7

— Eu intenționam să fac o anchetă se
rioasă și dumneata îmi vii cu glume.

— Nu e nici o glumă. Cercetează dum
neata cu atenție povestea asta șl o să te 
convingi că uneori așa e.

— Dar un exemplu mai concret nu-mi 
poți da î

— Cum să 
celui de mai

— Mă rog.
— U.R.C.C. Ploiești a trimis zilele tre

cute un vagon cu var bulgări cooperati
vei din Buciumeni.

— Și cei din Buciumeni în loc să ducă 
la depozitul lor vagonul cu var au dus 
locomotiva și au stins-o 7

— Nu. Vagonul a rămas cîteva zile 
Imobilizat în stafia Buftea. Și au început 
dispute între Buciumeni șl U.R.C.C. Plo
iești. Unii : ți-am trimis varul, descarcă-l I 
Alții : nu-l descărcăm pentru că n-avem 
unde să-l depozităm. Vi-I trimitem îna
poi. Disputa, telegramele, convorbirile 
telefonice și locafia pentru vagon au cos
tat, cred, mai mult decît varul. S-a în
cheiat un proces verbal cu niște cauze 
obiective și cei vinovafi s-au bucurat că 
au scăpat de imputafii, iar sfatul a avut

necazuri fiindcă a suportat el, săracul... 
Ce zici ?

— Aici e ceva... Ai șl dumneata un 
exemplu 7

— Pentru că veni vorba de vagoane 
și de bani aruncați aiurea, să vă dau și 
eu niște amănunte. In stafia Agigea se 
găsesc descărcate 177 de tone nisip de 
rîu și 40 tone de prefabricate aduse pen
tru secția de drumuri Constanța. Dumnea
lor, credeam eu, au acumulat aceste ma
teriale pentru că aveau nevoie de ele. 
Dar nu este așa.

— Le-au comandat pentru că nu aveau 
nevoie 7 Nu înțeleg.

— Eu cred că dumnealor au la dispo
ziție niște fonduri, niște bani care tre
buie cheltuit! intr-un fel. Cheltuiți cu pro
ces verbal.

— Iar nu înțeleg.
— Toate materialele pomenite mal sus 

zac pe terenul de descărcare al C.F.R.- 
ului. Și pentru terenul ăsta, C.F.R.-ul per
cepe taxe de magazinaj. Pînă acum, sec
ția de drumuri Constanța este bună de 
plată cu 47 800 lei. Cred că pînă la anul 
— cînd vor fi ridicate materialele — taxele 
de magazinaj se vor ridica la cîteva mi
lioane. La urmă se va face un proces ver
bal și bucurie că datorită procesului-ver- 
bal vor scăpa, iar necazuri pentru 
C.F.R., căruia îi blochează liniile și neca
zuri pentru stat, care plătește. Am drep
tate l

— Am și eu un exemplu. G.A.S. Brăila, 
specializată pe creșterea porcilor, din

1965 șl pînă la sfîrșitul trimestrului I din 
1967 a înregistrat pierderi la animale in 
valoare de 1 408 545 lei. Majoritatea por* 
cilor au murit din cauza gastroenlerifei. 
Porcii au fost furajați cu nutrețuri necores
punzătoare. De pildă, dumnealor, condu
cătorii G.A.S., aveau obligația să trimită 
din nutrețurile sosite de la F.N.C. — (fa
brica de nutrețuri conservate) Ciulnița, 
F.N.C.-Căzănești, F.N.C.-Săhăteni etc la 
laboratorul central sanitar pentru analiză.

— Și ei se făceau că trimit î
— Ba trimiteau. Dar buletinele soseau 

uneori după ce nutrețurile erau consu
mate. Și în buletinele de analiză sosite 
scria negru pe alb că furajele sînt no
cive. Deci nu trebuiau date drept hrană 
animalelor. (Exemplu : buletinul 60109 
din 18 II 1967, 60114, 60108 etc). S-a în
cheiat probabil un proces verbal, vinovă
ții bucuroși că au scăpat... Dacă eu vreau, 
îți tai dumitale un picior, piciorul drept, 
aduc cîfiva martori și închei un proces 
verbal. Caut niște cauze obiective...

— Ce fel de cauze ?
— Am spus obiective. Adică explic 

minuțios că, de fapt, am vrut să fi-l tai 
pe stîngul și numai din greșeală fi l-am 
tăiat pe dreptul. Scap. Vrei să încercăm î

— Te rog, nu.
M-am convins șl eu că procesul verbal 

este cea mai mare descoperire, drept 
pentru care am încheiat prezentul proces 
verbal într-un milion de exemplare spre 
luare la cunoștință.

imediat. Oboseala produsă 
de. ceilalți factori este mai 
importantă decît oboseala 
produsă de muncă. (Dr. 
I. Soroiu).

Completînd' chestionarul 
nostru, 28,0 la sută dintre 
subiecții anchetați indică 
drept principală sursă a 
oboselii „deficiențele de or
ganizare de la locul de 
muncă". în acest capitol 
sînt cuprinse cele mai mul
te dintre dificultățile sem
nalate de către interlocuto
rii noștri. Ele sînt de o 
mare varietate și vom sem
nala doar cîteva.

La unele unități cerce
tate se semnalează, de pil
dă, o defectuoasă folosire a 
capacității de muncă și a 
calificării salariaților.

* — Este anormal ca mun
citorii 
a 7-a, 
înaltă 
sească 
timpul
teriale, adică făcînd muncă 
de muncitor necalificat. în 
afară de faptul că o mun
că ce nu cere nici un fel de 
cunoștințe este plătită ca și 
cum ar fi grozav de pro
ductivă, în afară / de faptul 
că 10—15 la sută din timp, 
practic, nu muncim, ne mai 
alegem și cu un supliment 
de oboseală furnizat de o 
muncă pentru care nu sîn
tem pregătiți (din punct de 
vedere psihic) și de senti
mentul de nemulțumire pe 
care ți-1 dă această situa
ție. Angajarea a doi-trei 
muncitori necalificați în 
fiecare atelier ar rezolva 
problema. (Mocanu 
Micu Aurel, Popescu 
xandrina și alții).

— Sîntem tracasați, 
țuiți de lucrurile care nu 
au de-a face cu meseria 
noastră decît tangențial. 
Un șef de proiect trebuie 
sa rezolve o grămadă de 
hîrțoage, de lucrări admi
nistrative pentru care nu 
are nici pregătire, nici che
mare. Nu e păcăt să se iro
sească în van un timp în 
care arhitectul își poate 
face meseria lui de arhi
tect ? Angajarea cuiva care 
să se ocupa, de. problemele 
administrative 'ar lichida 
principala sursă de obo
seală a șefilor de proiecte. 
Ca să nu mai vorbim des
pre eficiența economică a 
acestei măsuri... (Arh. 
Leahu).

Aceeași problemă, 
ceeași concluzie : este 
sitoare întrebuințarea ___
salariat sub capacitatea sa.

— Așa cum se arată și în 
Hotărîrea Comitetului Cen
tral al P.C.R. și a Consiliu
lui de Miniștri, se irosește 
mult timp în ședințe și în 
conferințe organizate în ca
drul orelor de lucru. Obo
seala nu apare în munca de 
fiecare zi,, la mine cel pu
țin ; ea apare în unele șe
dințe. Cel mai mult supără 
luările de cuvînt dezlînate 
ale celor care nu au ceva 
de spus, care urmăresc doar 
să apară în procesul-verbal 
al ședinței ca vorbitori. Cîte 
unul din aceștia te blo
chează un sfert de oră ca 
să spună... nimic. Așa se a- 
junge. la ședințe de 4—5 ore 
atunci cînd și o oră ar fi 
de-ajuns. (Ing. Ion Berevo- 
ianu).

— Socotesc că ar trebui 
să stea în atenția tuturor 
problema ședințelor, sub 
toate aspectele : al numă
rului lor, al utilității, al 
frecvenței, al duratei, al 
ordinei de zi. Eforturile pe 
care le întreprindem pen
tru îmbunătățirea organiză
rii științifice a producției și 
a muncii nu trebuie să lase 
în afară nici acest aspect al 
muncii noastre. (Alexandru 
Aldea, maistru principal).

— Eu mă număr printre 
cei care „dezorganizează 
munca" (Ion Boceanu, șef 
de atelier la „Proiect- 
București"). Colegii mei din 
atelier mă pot învinovăți pe 
bună dreptate de acest lu
cru. Vina însă nu-mi apar
ține. Este vorba aici de un 
stil de muncă deficitar. O 
parte din sarcinile de pro
ducție pe care le rezolvăm 
sînt sarcini „pompieristice", 
sarcini peste plan, apărute 
peste noapte și care trebuie 
să fie gata... ieri. Așa fiind, 
ele creează o atmosferă de 
tensiune, de iritare, cu su
prasolicitări. ore suplimen
tare ș.a.m.d. Trebuie să fa
cem eforturi nejustificate, 
să muncirh în asalt — și 
muncim cu randament scă
zut (pentru faptul elemen
tar că un om obosit mun
cește mai prost) plătind, 
poate, incapacitatea profe
sională a cîte unuia.

— Este semnificativ în 
rezultatele sondajului dum
neavoastră. ne spune conf. 
univ. dr. Paul Ponescu- 
Neveanu, faptul că din 250 
de oameni doar 6 (adică 2,4 
la sută) recunosc că obo
sesc din cauza unui stil 
personal defectuos. Expe
riența oricăruia duce 
concluzia că cel puțin 
la sută dintre oameni 
își organizează munca 
așa fel îneît să elimine 
sursele de oboseală care 
depind de ei. Un amic mi-a 
făcut o mărturisire semni
ficativă : „Am zile cînd 
îmi trec lumătate din tim
pul de la serviciu în șuete. 
Crede-mă. 
mă întorc 
sit".

— Cum

Ion, 
Ale-

hăr-

Gh.

a- 
obo- 
unui

la
90 

nu 
în

in ziua aceea 
acasă mai obo-

se explică ?

— Foarte simplu, și son
dajul dumneavoastră duce 
către aceeași concluzie : nu 
munca propriu-zisă obo
sește, ci obosesc factori ex
teriori ei. în cazul de față, 
concurează conștiința vino
văției și grija pentru sar
cinile neîndeplinite. Tensi
unile interne, ivite ca ur
mare a chiulului, 
mai mult decît ar 
munca efectuată în timpul 
respectiv.

' Ca să revenim la sondaj, 
poate că nouă, tuturor, nu 
ne-ar strica o mai exigentă 
examinare în spirit auto
critic a felplui în care 
muncim. Cred că procentul 
de 2,4 reflectă lipsa unui 
asemenea examen.

6 la sută dintre chestio
nați s-au declarat a fi obo
siți în principal de faptul 
că primesc sarcini peste 
puteri. Ținem să precizăm 
că am eliminat, i-am trans
ferat din categoria aceasta 
pe cei care primesc „sar
cini peste puteri" din pri
cina unor deficiente de or
ganizare despre care am 
discutat mai înainte.

— Avem de-a face, în li
nii mari, cu două categorii 
de oameni : prima, cei care 
suferă de un surmenaj sau 
de o boală cronică întovă
rășită de o scădere a ca
pacității de muncă. Soluția 
e simplă : tratament me
dical. A doua categorie cu
prinde pe oamenii care 
și-au ales greșit profesiu
nea sau pe cei care, între 
hotarele profesiunii lor, 
sînt depășiți de funcția pe 
care o dețin. în cazul lor, 
medicina este neputincioa
să. (Dr. Sorin Stănescu).

Plictiseala, faptul că se 
execută lucrări neintere
sante, este considerată ca 
generator de oboseală de 
4 la sută dintre chestio
nați. Aici ne întîlnim în 
special cu tineri. (Mențio
năm că nu am reușit *țsă 
aflăm păreri suplimen.A "8 
în afara bifării rubricii,' î 
la cei în cauză. Si ne-am 
străduit. Deci nu numai 
munca îi plictisește,, ci și 
un sondaj de gp.inie ;.rceea 
ce — credefri^hoi1*— 'htFeste 
neintertesarit;.?Jlî'7

obosesc 
obosi

(cercetarea ; noastră 
^semnalează un număr 

destul de mare de sa- 
lariați care consideră ener
vările de diverse naturi 
drept cauză a oboselii.

— Sînt colective unde nu 
domnește o atmosferă să
nătoasă, în sensul că a- 
par disensiuni în rîndul 
membrilor lor. Ele sînt 
provocate fie de incompe
tență. fie de lipsa unui 
consens unanim în 
nirea sarcinilor, 
proasta creștere a 
nuia ; știți cum e _ _ __
rul rău care strică și pe 
cele bune... (tehnicianul 
Matei Georgescu).

— Mă enervează arogan
ta, oriunde o întîlnesc. 
Prin însăși condiția ei este 
agresivă și nu te- -poate 
lăsa indiferentă. (Ing. 
riana Cristea).

—_Un prost crescut 
te să infecteze timpul 
muncă a zece oameni. 
Gheorghe).

— Este enervantă, 
unde o întîlnești, p; uou«. 
Si dacă ai ghinion ca pros
tul să fie aproape de tine, 
ai o sursă de oboseală pe 
cinste. Si dacă prostul mai 
e șl obraznic... (Ștefan Tu- 
dose).

— Te poate enerva și o- 
bosi o sculă proastă sau 
un material de proastă ca
litate. Atunci, chiar dacă 
n-ai făcut cine știe ce e- 
forturi, ziua ți se pare o- 
bositoare. (Nicolae Ciufu).

— în această categorie 
intră și cei care suferă' de 
un complex de nerealizare. 
Omul s-a autoestimat gre
șit cîndva. și-a autoacordat 
o notă mai mare decît cea 
la care avea dreptul. So
cietatea. care este un me
canism de control mult 
mai exact, i-a scăzut nota. 
Dacă nu are luciditatea să 
renunțe la „autonotarea" 
sa va trăi ca un complexat 
pentru care cele 8 ore, de 
muncă sînt 8 ore de nervi. 
(Arh. Abile lonescu).

26 la sută indică drent 
cauză princinală a oboselii 
„factori străini de munca 
în producție". Locul nr. 1 
îl deține aici, de departe, 
transportul în comun. în 
special salariații care călă
toresc cu 2—3 mijloace de 
transport cîte 3/4—1 oră 
spre serviciu si tot atît spre 
casă consideră că efortul 
cheltuit în aceste călătorii 
(din cauza condițiilor în 
care se fac) este cel puțin, 
egal cu efortul cheltuit- în 
procesul muncii.

Circa trei sferturi din 
cei 26 la sută ai acestei ca
tegorii sînt femei. „O fe
meie are două servicii" —• 
este o remarcă pe care o 
întîlnești la fiecare pas.

*
Desigur că o sistemati

zare a concluziilor ce se 
impun în urma sondajului 
nostru cere un spațiu foar
te mare. Ne mulțumim să 
le semnalăm pe cele ce ni 
se par a fi cele mai impor
tante :

1. Munca în sine, făcută 
în condiții normale, iu o- 
bosește peste măsură ;

2. ODIHNIT sau OBOSIT 
— e o stare ce depinde în 
mare măsură de fiecare 
dintre noi.

îndepli- 
fie de 
cîte u- 
cu mă-

Ma-

poa- 
de 

(Ion

ori- 
prostia.
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După două luni de la Plenara C.C. al P.C.R. cu privire 
la îmbunătățirea activității 
în gospodăriile agricole de stat

ANCHETĂ AGRICOLĂ ÎN REGIUNILE 
CRIȘANA, PLOIEȘTI, IAȘI SI OLTENIA

ACOLO UNDE SPE
CIALIȘTII CON- 
DOG DIRECT PRO
DUCȚIA, PRODUC
ȚIA MERGE MAI
BINE

în regiunea Crișana 
în toate unitățile agri
cole de stat s-a făcut 
repartizarea specialiști
lor pe brigăzi sau sec
ții, stabilindu-se suprafe
țele de teren, efectivele de 
animale pe care le au în 
primire și sarcinile de pro
ducție.

La această dată — ne 
informează inginerul a- 
gronom MIHAI BINȘE- 
LEANU, directorul trustu
lui regional — toate fer
mele, brigăzile și secțiile 
au la conducerea lor spe
cialiști, dispun de planuri 
de producție și financiare 
judicios întocmite. Dacă 
se compară modul in care 
erau folosiți in trecut 
specialiștii cu situația 
de astăzi, apare evi
dentă cotitura care s-a 
realizat în această direc
ție. Pînă la apariția hotă
rîrii lucrau direct în pro
ducție numai 47 specialiști, 
iar acum numărul lor a 
sporit la 144. Marea majo
ritate a acestora muncesc 

., ! 'cu răspundere în sectoare
le care le-au fost încre
dințate.

Atît în întreprinderile 
și fermele agricole, înfiin
țate recent, cît și în 
G.A.S.-uri, activitatea spe
cialistului a devepit mai 
concretă, iar rezultatele 
muncii mai evidente. In
ginerii Vasile Mihai și Flo
rian Roman, care au luat 
conducerea celor mai pu
ternice ferme din cadrul 
întreprinderii agricole de 
stat Biharia, regiunea Cri
șana, pot fi găsiți, la orice 
oră, pînă seara tîrziu, pe 
teren sau la grajdurile de 
animale. Ei rezolvă ope
rativ multiplele pro
bleme ale producției, iar 
rezultatele se văd. Toate 
lucrările se desfășoară 
la timp și de calitate 
superioară. Cîteva as
pecte interesante ne-au 
fost relatate de tov. PE
TRU CIUCUR, directo
rul gospodăriei de stat 
Buteni.

„Prezența specialistului 
se simte nu numai în ce 
privește impulsionarea 
ritmului de execuție, ci, 
mai ales, în calitatea su
perioară a fiecărei lucrări. 
El are acum un cîmp larg 
de manifestare a inițiati
vei și de aplicare a cunoș
tințelor profesionale. Me
dicul veterinar Gheorghe 
Renner a preluat de puțin 
timp conducerea secției 
zootehnice și în zorii fie
cărei zile îl găsești prin
tre muncitori la grajduri. 
A stabilit și a asigurat ra
ții constante și bine cal
culate de furaje, a pus la 
punct evidențele, a intro
dus selecția, lotizarea ani
malelor. Pe muncitori îi 
controlează și îi îndrumă 
într-o manieră care le 
stimulează dragostea și in
teresul pentru muncă, 
contribuția la creșterea 
gradului lor de calificare. 
Ca urmare și producția a 
înregistrat un salt însem
nat. Slaba conducere e- 
xercitată în trecut a făcut 
ca, față de 7,6 litri lapte 
planificați în trimestrul II 
1966, să' se realizeze doar 
4,6 litri pe vacă furajată. 
Astăzi, în schimb, media 
producției de lapte este de 
10,5 litri, adică cu aproape 
4 litri peste planul zilnic. 
Și mai evidentă este evo
luția sporului de greutate. 
Să treci de la un minus 
de 52 000 kg carne înre
gistrat la sporul de greu
tate pe primul trimestru 
1966, la un plus de aproa
pe 30 000 kg în aceeași pe
rioadă din acest an este o 
mare realizare. Iată ce pot 
face mina și mintea spe
cialistului, dacă se ocupă 
direct de conducerea pro
cesului de producție".

Și în regiunea Iași noul 
sistem de organizare a a- 
griculturii de stat a făcut 
ca specialiștii să fie mai 
preocupați de rezolvarea 
diferitelor probleme pe 
care le ridică producția, 
în cadrul întreprinde

rii agricole de stat Tg. 
Frumos au fost înglo
bate cinci gospodării de 
stat aflate pe raza raionu
lui Pașcani. Ea are 14 fer
me din care 7 cu caracter 
vegetal, una pomicolă și 6 
zootehnice. Am solici
tat inginerului agronom 
GHEORGHE IORDACHE, 
șeful fermei vegetale 
Strunga, să ne împărtă
șească din preocupările pe 
care le are în această 
muncă nouă.

Vreau să mă refer în 
primul rînd la modul nou 
cum gospodărim ferma. 
Intrucît răspund nu nu
mai de realizarea produc
ției prevăzute, ci și a pre
țului de cost, am oprit 
in cadrul fermei numai 
atitea utilaje cît am so
cotit că sint necesare :

NU VOR
DIN Bl™

Cu prilejul anchetei 
noastre a reieșit că unii ‘ 
dintre specialiști se des
part cu greu de birouri, 
sau dacă au primit sar
cini directe în producție, 
nu le îndeplinesc cu con
știinciozitate. Inginerul a- 
gronom Antoniu Boicu a 
fost numit recent șef de 
brigadă la G.A.S. Mocrea, 
regiunea Crișana. Mutat 
pînă aici de 4 ori, nicăieri 
nu s-a ținut de treabă. în 
ziua de 15 mai, ca și în 
alte zile cînd toată 
lumea era de mult la lu
cru, el a fost sculat din 
pat cu greu de către ingi
nerul șef și alte cadre din 
gospodărie. Asemenea 
comportare contrastează 
supărător cu atitudinea 
față de muncă a altor co
legi de-ai săi pe care zo
rile îi găsesc la cîmp ori 
la fermele de animale.

Sînt și 'alte cazuri care 
demonstrează că unii spe
cialiști se desprind cu 
greu de birouri. Zilele tre
cute, s-a desființat Trustul 
gostat Bîrlad și s-a înfiin
țat un singur trust regio
nal — Iași. Un număr în
semnat de ingineri rămași 
disponibili prin această 
măsură, cît și alții din 
conducerea gospodăriilor 
agricole de stat existente 
care pînă acum făceau 
muncă de birou, în total 
102 specialiști, au fost re
partizați să lucreze efectiv 
în secții și brigăzi și să 
conducă activitatea direct

IAR TRUSTUL (Șl 
DEPARTAMEN
TUL NU RENUN
ȚĂ LA HÎRTI1

în gospodăria de stat
Puchenii Mari, regiunea 
Ploiești, am pus ingineru
lui AURELIA GHEOR
GHE întrebarea :

— Ce aveți de spus în 
legătură cu simplificările 
aduse pînă acum în ceea 
ce privește finanțarea, 
creditarea și evidența în 
gospodăriile de stat ?

— Da, într-adevăr, s-au 
realizat unele modificări. 
Am să mă refer mai ales 
la plan. El are mai puține 
tabele și anexe — cam 20 
față de trecut, cînd ane
xele ajungeau la 70. Dar 
vedeți, rupi un lăstar și 
apare altul. Acum este 
nevoie să facem circa 40 
de tabeluțe anexe ajută- 

10 tractoare, 5 combi
ne, o mașină de re
coltat și două de sortat 
cartofi, două prese de ba
lotat paie, două semănă
tori SPC 6 etc. Avînd 
posibilitatea să suprave
ghem îndeaproape pe 
tractoriști, iar aceștia fi
ind cointeresați prin ve
niturile ce le vor primi, 
s-au efectuat lucrări de 
mai bună calitate, s-au în
treținut mai bine tractoa
rele și mașinile, astfel că 
cheltuielile planificate cu 
reparațiile acum, în pri
măvară, au fost reduse cu 
peste 40 la sută. Intîmpi- 
năm însă greutăți din cau
ză că întreprinderea „Se
mănătoarea" din Bucu
rești nu ne-a dat la setul 
de cultivatoare SPC 6, ce 
ni l-a trimis recent, și ba
teriile pentru a le putea 
folosi la prășit. De aseme
nea, Uzina de reparații A- 
rad nu ne onorează cere
rea de a ne repara grupu
rile conice de la mașinile 
de sortat cartofi, care sînt 
încă în termen de garan
ție.

Aproape peste tot se 
constată preocuparea pen
tru ca activitatea specia
liștilor să se desfășoare 
exclusiv în procesul de 
producție agricolă. Este de 
remarcat grija celor mai 
mulți pentru rezolvarea 
cu competență și răspun
dere a multiplelor proble
me care se ivesc în activi
tatea unităților. Este un 
fapt pozitiv care deno
tă că sarcinile cuprin
se în Hotărîrea Plena
rei C.C. al P.C.R. se 
materializează, iar efectul 
este din ce în ce mai bun.

productivă. Dacă la unele 
gospodării —• Huși, Făl- 
ciu, Deleni etc. — specia
liștii repartizați la bri
găzi au început să lucreze 
efectiv, aici, la Uricani, 
Iași, Bucium, Bîrlad, Tu- 
tova și altele, preluarea 
sarcinilor s-a făcut mai 
mult de ochii lumii. La 
G.A.S. Iași, de pildă, din 
9 ingineri aflați la con
ducere și în munci admi
nistrative doar doi au pre
luat conducerea unor bri
găzi. Restul au rămas să 
facă aceleași munci biro
cratice. Și la G.A.S. 
Uricani, din 13 spe
cialiști cu studii superi
oare numai 5 au fost re
partizați să lucreze la bri
găzi. Dar ei nu au luat 
încă în primire nici o ges
tiune, nici un plan de 
producție, ci dublează, pur 
și simplu, pe brigadieri, 
în această situație, ing. 
E. Azoicăi, de pildă, vizi
tează doar din cînd în 
cînd brigada, pentru că 
munca la serviciul plan- 
producție nu-i dă răgaz. 
Aceasta pentru că mai 
există încă oameni care, 
spre a-și justifica acti
vitatea în birourile trus
turilor și ale Departa
mentului, elaborează or
dine, cer situații, angre- 
nînd la rezolvarea lor o 
mulțime de specialiști de 
sus pînă jos. Ce arată an
cheta noastră în această 
privință ?

toare ca să putem elabora 
planul. Așa ca tot cam a- 
colo ajungem.

— Și nu s-a discutat a- 
cest lucru la trust ?

— Bineînțeles că da. 
Părerea majorității este că 
în acest domeniu ■ al 
planificării se cer multe 
alte simplificări și sinte
tizări.

O îngrijorare similară 
avea și contabilul șef de 
la G.A.S. Tîrgșorul Vechi. 
El semnala faptul că tot 
felul de evidențe — ope
rativă, primară etc. — au 
rămas la fel de compli
cate ca și înainte. „Nimic 
nu s-a schimbat și ar fi 
fost timpul1*, conchide in
terlocutorul.

Iată deci că specialiștii 
sînt nevoiți să-și ocupe 
timpul cu diferite lucrări 
birocratice. Timpul afectat 
îndrumării directe a pro
ducției agricole este înju
mătățit de necesitatea a- 
proape zilnică de a rapor
ta la trust diverse evi
dențe operative. Care este 

’situația din acest punct 
de vedere la G.A.S. Al
bești — Ploiești. Ne răs
punde inginerul șef SER
GIU IOVIȚĂ :

— Personal, în ultima 
vreme, nu am putut con
stata decît o singură îm
bunătățire și anume că 
s-au împuținat ședințele. 
Desigur este un lucru po
zitiv, dar prea puțin. In 
ceea ce privește degreva
rea șefilor de secții, mai 
ales de anumite treburi de 
birou, nu s-a făcut nimic. 
Iată situația celor doi in
gineri șefi de secție de la 
noi: Nicolae Ion și Ale
xandru Dinu. Ei trebuie 
să vadă, să controleze, să 
semneze un morman de 
acte primare, liste de pla
tă și multe altele. Deci 
prestează același volum de 
muncă de birou ca și îna
inte. Așadar, nu este de 
mirare că îi găsești mai 
mult la sediu decît pe 
cîmp.

De altfel și inginerul 
șef, deși era ora 11 dimi
neața (16.V.1967), se găsea 
tot la birou, primind niște 
indicații de la Direcția re
gională de statistică Plo
iești. Directorul era dus la 
Ploiești să rezolve treburi 
bancare.

într-o discuție, ingine
rul Emil Ionescu, directo
rul Trustului Gostat Plo
iești, a confirmat faptul că 
acțiunea de simplificare a 
sistemelor de evidență, fi
nanțare, creditare se află 
încă în fașă, ritmul de a- 
plicare a prevederilor ho- 
tărîrii fiind destul de lent. 
„Ar trebui ca Departa
mentul Gostat să acțione
ze mai operativ și să nu 
tărăgăneze lucrurile. Unii 
tovarăși s-au angajat în 
acest sens, ne-au dat asi
gurări. Așteptăm, însă, 
fapte".

Cele semnalate la Plo
iești nu constituie o ex
cepție. Situația din regiu
nea Crișana confirmă fap
tul că Departamentul Gos
tat se debarasează cu 
greu de unele canoane ale 
scriptologiei. Iată care este 
în această privință păre
rea tov. EMERIC SZABO, 
directorul întreprinderii 
agricole de stat Valea lui 
Mihai.

„Se mai solicită și acum 
situații destul de greoaie 
și lipsite de sens. Zilele 
trecute s-au cerut de către 
trust două situații cu pri
vire la livrarea de carne. 
In coloanele acestor situa
ții trebuia vorbit despre : 
carne vie, carne moartă, 

carne cu singe, fără sînge, 
animale mici, animale 
mari — în sfîrșit, tot felul 
de date pentru care un 
colectiv de oameni ar 
fi trebuit să lucreze 
cîteva zile. Dar cine ? La

CINCI SEMNĂ
TURI PENTRU 
0 MĂTURĂ I

Din discuțiile avute cu 
multe cadre din unități 
am reținut faptul că în 
gostaturi au mai rămas 
destule forme birocratice 
de întocmit care fură din 
timpul producției. Există 
încă prea multe conturi în 
contabilitate. Pentru ca să 
primească o mătură, șeful 
de brigadă are nevoie de 
un document cu 4—5 sem
nături și încă o serie de 
înregistrări la ieșirea ma
terialului din magazii. S-a 
renunțat la unele ședințe,' 
dar s-a născut pericolul 
tele-conferințelor care, de 
asemenea, fură timp pre
țios prin discuții intermi
nabile și în cea mai mare 
parte sterile.

în ce privește simplifi
carea sistemului de finan
țare, creditare și evidență 
în întreprinderile nou 
create, și-a spus cuvîntul 
și tov. PETRU BIRTA, di
rectorul Sucursalei regio
nale Crișana a Băncii Na
ționale :

— In unitățile agricole 
de stat se menține încă un I

PRIN CE SE CA
RACTERIZEAZĂ 
NOUL STIL DE 
MUNCĂ AL CON- 
SILIILOR AGRI
COLE?

în cadrul anchetei noa
stre am adresat cîteva în
trebări tovarășului MI
HAI BURCHEȘIN, secre
tar al Comitetului regional 
Oltenia al P.C.R., privind 
măsurile ce se întreprind 

noi, o dată cu înființarea 
întreprinderii și a ferme
lor, fiecare om are atri
buții precise și nu poate 
fi scos din producție. De 
aceea nici n-am făcut si
tuațiile cerute".

sistem greoi și încărcat. 
Aceasta se observă mai 
ales la documentațiile 
pentru mica mecanizare. 
Cred că ar fi util ca pe 
viitor aceste documentații 
să se facă de către unitate 
sau în cel mai rău caz de 
trust. S-ar grăbi mult în
tregul procedeu și s-ar 
cîștiga la capitolul eficien
ță economică a fondurilor 
de mică mecanizare.

Datorită faptului că u- 
nitatea noastră se află pe 
raza orașului și a raionu
lui — ne spune tov. PE
TRU IOV, inginer șef al 
G.A.S. Iași — noi scriem, 
în continuare, formularis- 
tica cerută de trust și de 
consiliile agricole de la 
oraș, raion și regiune. A- 
cestea nu s-au redus încă. 
Mai întocmim încă formu- 
laristică greoaie pentru 
lucrările de transporturi 
efectuate de tractoriști. 
E necesar ca de la 
departament în jos să se 
acționeze mai operativ 
pentru simplificarea aces
tor formularistici.

în regiune în vederea a- 
plicării în practică a pre
vederilor Hotărîrii referi
toare la trecerea specialiș
tilor la activitatea direct 
productivă.

■_ Au trecut aproa
pe două luni de la Ple
nara C.C. al P.C.R. 
din martie. Cum se 
realizează indicația ca 
specialiștii să fie tre- 
cuți in activitatea de 
producție ?

— în regiunea noastră a 
fost constituită prima în
treprindere agricolă de 
stat la Segarcea. Din 
calculele economice făcu
te reiese că producția glo
bală de aproape 100 mi
lioane lei poate fi reali
zată în acest an cu 35 la 
sută mai puțin personal 
tehnico-administrativ și 
cu 10 la sută mai puțini 
muncitori permanenți. 
Productivitatea valorică 
pe salariat va spori, 
chiar din acest an, cu 
15 000 lei.

în toate gospodăriile 
de stat din regiune s-au luat 
măsuri ca specialiștii să 
treacă la conducerea ne
mijlocită a sectoarelor de 
producție, considerînd că 
pregătirea lor profesională 
nu impune o perioadă 
de acomodare. Conco
mitent cu trecerea specia
liștilor la conducerea di
rectă a sectoarelor pro
ductive, s-au luat măsuri 
să se reducă corespunză
tor și personalul ajutător. 
Ca urmare a acestor mă
suri se va realiza o eco
nomie la fondul de salarii 
de 12 873 000 lei. •

Alături de primii spe
cialiști care au tre
cut să conducă direct 
producția celor 13 ferme, 
care formează întreprin
derea agricolă de stat Se
garcea, în prezent alți a- 
proape 100 ingineri agro
nomi și zootehniști din 
gospodăriile agricole de 
stat, cum sînt Craiova, 
Goești, Dealul Viilor, Tur- 
nu Severin și altele, unde 
au fost comasate mai mul
te brigăzi pe principiul 
fermelor, au și luat în pri
mire conducerea acestora. 
Acțiunea continuă. în ur
mătoarele zile, numărul 
specialiștilor care vor tre
ce direct la conducerea 
fermelor va crește și prin 
constituirea de noi între
prinderi agricole de stat.

Pînă acum în regiu
nea Oltenia au funcțio
nat 4 trusturi, cu un nume
ros personal tehnico-admi
nistrativ, a cărui activitate, 
în majoritatea cazurilor, 
se rezumș la primirea și 
centralizarea unor situații 
scriptice, adeseori inutile, 
ceea ce a avut efect nega
tiv asupra desfășurării 
muncilor agricole, acorda
rea asistenței tehnice, cît. 
și rezolvarea operativă a 
unor greutăți și neajun
suri din gospodării. Acum 
ele au fost desființate și 
treburile în unitățile agri
cole se desfășoară bine. 
Lucrătorii din gospodă

riile agricole de stat, 
degajați de o serie de 
obligații birocratice, își 
consacră timpul, eforturi
le, inițiativa și știința lor 
efectiv pentru a obține re
colte sporite. Activitatea 
noilor ferme, întreprinderi 
și gospodării agricole de 
stat existente este acum 
îndrumată de un singur 
trust regional, înființat re
cent.

Vreau să ridic o proble
mă, și anume sprijinul 
consiliilor agricole regio
nal și raionale care să 
fie acordat unităților a- 
gricole de stat. Pînă acum, 
de un asemenpa sprijin 
practic nici nu s-a putut 
vorbi. A existat concepția, 
potrivit căreia consiliile 
agricole ar fi absolvite de 
răspunderea ce le revine 
pentru controlul asupra 
gospodăriilor de stat.

— Concret, cum s-a 
manifestat această lip
să de preocupare din 
partea consiliilor agri
cole 7

— După cum se știe, 
sarcina principală a con
siliilor agricole este înfăp
tuirea politicii partidului 
și guvernului de asigurare 
a creșterii continue a pro
ducției vegetale și anima
le, de dezvoltare economi
că a unităților agricole so
cialiste de stat și coopera
tiste. Or, consiliul agricol 
regional, neglijînd proble
mele gospodăriilor de stat, 
a favorizat ca în activita
tea acestora să se manifes
te o serie de deficiențe, 
care s-au accentuat de la 
un an la altul. Aceasta a 
contribuit ca numai 22 de 
gospodării de stat din re
giune să obțină beneficii, 
iar restul de 40 să înre
gistreze pierderi. în gos
podăriile de stat Rusănești, 
Devesel, Giubega, Cora
bia, Robănești și altele, 
cu posibilități și condiții 
de producție foarte bune, 
la umbra pierderilor pla
nificate, spiritul gospodă
resc, inițiativa creatoare 
au lîncezit, făcîndu-și loc, 
în schimb, mulțumirea de 
sine. Trusturile Gostat, lip
site de control din partea 
consiliilor agricole, au pla
nificat, în multe cazuri, 
producții sub cele realiza
te în anii anteriori, cu 
cheltuieli mai mari la uni
tatea de suprafață. Ca ur
mare, volumul pierderilor 
planificate s-a menținut 
la un nivel ridicat. Depar
tamentul Gostat a accep
tat o asemenea practică 
fără să vină cu măsuri 
concrete, eficiente, care să 
ducă la remedierea aces
tor lipsuri și la creșterea 
rentabilității gospodăriilor. 
Planificarea nediferențiată 
a producțiilor stabilite, 

H Ușa cum s-a văzut din ancheta în
treprinsă de ziar, prevederile Hotărîrii 

,® c.C. al P.C.R. prind viață, specialiștilor 
m din unitățile agricole de stat fiindu-le 

repartizate sarcini directe de producție, 
Ii de a căror realizare răspund personal. 

Cu toate acestea, în unele locuri, tre- 
® cerea specialiștilor din activitatea de 

H îndrumare în cea direct productivă se 
face formal. în afară de noile între

gi prinderi și ferme, create recent, în 
unele din gospodăriile de stat specia- 
liștii nu au trecut efectiv la conducerea 

m brigăzilor sau echipelor. Este necesar 
ca organele locale de partid, trusturile 
Gostat și consiliile agricole să meargă 
mai accelerat pe linia ancorării temei- 

™ nice a specialiștilor în activitatea de 
H producție. Lucrul acesta este determi

nat desigur și de degrevarea lor de 
H activitatea birocratică. De aceea, se 
_ impune să se opereze rapid și profund 

în direcția simplificării sistemului de 
H evidență, a situațiilor statistice și altor 

lucrări de birou. Altfel, chiar dacă oa- 
® menii vor trece în activitatea de pro- 

ducție, nu vor putea munci cu eficiență, 
fiind nevoiți să rezolve probleme de 

ii birou. Departamentul gospodăriilor de 
stat să ia măsuri neîntîrziate în vede- 
rea eliberării specialiștilor de orice ac- 
tivități care-i sustrag de la munca de 
conducere nemijlocită a procesului de 

li producție.

stabilirea de cifre nemo
bilizatoare au făcut ca, 
într-un număr destul de 
mare de gospodării, fon
dul funciar să nu fie fo
losit cu maximum de efi
ciență economică. Datori
tă defecțiunilor în zonarea 
culturilor nu s-a dat pă- 
mîntului cea mai cores
punzătoare folosință. Sînt 
unități ca Prunișor, Go
ești, Turceni, Tîmna, Căr- 
buriești, Cîmpu-Mare și 
altele care dețin im
portante suprafețe de te
renuri în pantă ce aș
teaptă o folosire superioa
ră. Unitățile respective au 
fost lipsite de condițiile 
necesare fiind lăsate ani 
de-a rîndul să bată pasul 
pe loc, deși trusturile, ca 
și Departamentul Gostat, 
cunoșteau rezultatele lor 
economice slabe.

— S-a schimbat ceva 
in ce privește contro
lul consiliilor agricole 
asupra gospodăriilor 
de stat ?

— Ceva s-a făcut dar, 
eu consider că, pînă la șe
dința cu activul de partid 
din gospodăriile de stat, 
care a avut loc recent 
în regiunea noastră, a- 
portul consiliilor agrico
le nu a fost suficient. 
Tocmai de aceea, pe 
baza discuțiilor care au 
fost purtate în legătură cu 
această problemă, în pla
nul de măsuri s-au prevă
zut sarcini concrete pentru 
consiliile agricole în ce 
privește activitatea de în
drumare și control a uni
tăților agricole de stat. Pe 
lîngă urmărirea îndeplini
rii sarcinilor cuprinse în 
Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R., consiliile agricole 
vor controla felul cum se 
efectuează lucrările agrico
le, modul cum trustul a- 
nalizează în fiecare unita
te folosirea fondului de sa
larii la lucrările efectuate 
manual și mecanizat. Sint 
și alte asemenea măsuri 
care se preconizează a fi 
luate în vederea creșterii 
răspunderii consiliilor a- 
gricole pentru problemele 
unităților agricole de stat. 
Propun însă să se prevadă 
ca la ședințele consiliului 
agricol regional să parti
cipe directorul trustului și 
să raporteze' modul cum 
sînt duse la îndeplinire 
principalele acțiuni care 
se desfășoare în unități 
privind sporirea produc
ției și creșterea rentabili
tății.

Consider că măsurile 
stabilite în adunarea acti
vului de partid din G.A.S. 
vor contribui ca Trustul 
Gostat și consiliile agrico
le să rezolve operativ și 
cu competență multiplele 
probleme ale activității a- 
cestor unități.

Anchetă realizată de Ion PITICU,
Constantin CAPRARU, Manole 

CORCACI, Victor DELEANU
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Primii vizitatori al Salonului Foto : A. Cartoj an
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AMBIANTA
lăcasulu

Am vizitat o serie 
localități cîteva zile con
secutiv, am purtat discu
ții cu numeroși țărani și 
intelectuali din comune, 
am urmărit atent progra
mele de activitate ale 
căminelor culturale. Con
statările noastre au fost 
foarte diverse. în unele 
locuri am avut ocazia să 
asistăm la acțiuni real
mente interesante, desfă
șurate de altfel în mijlo
cul unui interes general, 
pe cînd în alte părți nu 
am putut face aprecieri re
feritoare la calitatea 
nifestărilor, deoarece 
activitatea căminelor 
inexistentă, fie ea 
încurcase atît de 
fect' în rețelele forma
lismului îneît numai 1- 
nerția mai făcea ca, de 
cîteva ori pe săptămînă, 
din ce în ce mai rar, ușa 
așezămîntului de cultură 
să fie deschisă în aștep
tarea eventualilor oas
peți.

Discutînd în nenumăra
te rînduri această pro
blemă cu diverși activiști 
culturali de la sate, s-au 
făcut auzite răspunsuri 
care trădau sursele liniei 
minimei rezistențe, adop
tate în unele locuri în 
activitatea culturală ru
rală : „Nu avem condiții 
să organizăm o activitate 
mai bogată la căminul 
cultural'.

Lipsesc oare cu adevă
rat acele „condiții* 
vocate cu atîta 
de unii directori 
mine culturale ? 
nostru ne-a dat 
tatea să întîlnim așeză
minte culturale cu o ac
tivitate bogată, intere
santă șl permanentă, 
care și-au ocupat 
un loc central în 
de

satului, probînd astfel că 
ceea ce lipsește sînt nu 
condițiile ci interesul, pa
siunea, într-un cuvînt răs
punderea față de o sar
cină de o largă semnifi
cație socială.

Căminul cultural 
Beliu, raionul Ineu, 
confirmat cuvintele
pe care le auzisem des
pre el. Programul variat 
al unei săptămîni în care 
filmele alternau cu expu
neri, conferințe și spec
tacole artistice se bucură 
de aprecierea unanimă a 
locuitorilor. După o sta
tistică locală, în primul 
trimestru acest așezămînt 
cultural a fost vizitat 
16 000 de persoane, 
plicația acestei cifre am 
găsit-o în faptul că 
Beliu căminul cultural 
devenit cu adevărat 
vatră a vieții colective

IN SALA DALLES
Despre gusturi nu se discută, lată 

un aforism convertit adesea în argu
ment categoric și fără drept de apel 
pentru legitimarea subiectivității, pen
tru susținerea unor puncte de vedere 
lipsite de reazem știinfific. Exprimat, 
după împrejurări, în forma lui tradi
țională, latinească sau românească, el 
circulă discret în arsenalul de argu
mente al unor critici, ce par a privi

talent, de cultură, de atributele etice, 
dintre care nu putem uita respectul 
pentru munca artistului, lipsa de pre
judecăți, obiectivitatea, stima pentru 
public și grija pentru destinele cultu
rii românești în ansamblul ei. Gustul 
unui critic care respectă asemenea ce
rințe merită a fi respectat. Gustul ex
clusivist, capricios și intolerant se cade 
însă a fi combătut. Se spune adesea

marți 23 mai 1967
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satului. De aici au por
nit cîteva inițiative atît 
de ordin artistic (din do
rința de a perpetua la tî- 
năra generație tradițio
nalele deprinderi 
sculptură în lemn, 
tură și cusături pe 
tive naționale, s-a 
nizat un miniatural 
zeu al satului cu 
200 de exponate — 
mică, covoare, sumane, 
ștergare) cît și de natură 
gospodărească, edilitară. 
„Prestigiul pe care și l-a 
dobîndit căminul la 
în sat, ne spune 
fesorul 
se datorește 
că de munca 
interesează 
proape toți 
și în mod deosebit 
drele didactice".

Reversul acestei situa
ții l-am întîlnit într-o 
comună vecină, Bocșig, 
tot din regiunea Crișana. 
în seara vizitei noastre 
la cămin cîțiva tineri aș-

de 
țesă- 
mo- 

orga- 
mu- 

peste 
cera-

noi 
ne spune pro- 
Emil Lăzureanu, 

și faptului 
culturală se 
efectiv a- 
lntelectualii 

ca-

La muzeul etnografic

din Reghin
Muzeul etnografic din Reghin a intrat resent în 

posesia unor obiecte de artă populară, achizițio
nate din numeroase așezări din centrul Transil
vaniei. Colecțiile acestei tinere instituții de cul
tură cuprind, în prezent, peste 1 300 obiecte de 
mare interes etnografic și științific. Tot la Reghin 
se află în curs de amenajare un muzeu în aer li
ber. Aici a fost adusă o casă țărănească din 
Hodac, veche de peste 300 de ani.

(Agerpres)

8
I

I
I

I

0 Teatrul de Operă și Balet: FAUST — 19,30.
o Teatrul de stat de operetă : SÎNGE VIENEZ 
— 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : O FEMEIE CU BANI — 20, (sala Studio) : 
CASTILIANA — 19.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 20. 
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : PRIVEȘTE, ÎNGER, 
SPRE CASĂ (spectacol prezentat de Teatrul de 
stat Ploiești) — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 
A) : NU SÎNT TURNUL EIFFEL — 19,30.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : ACEST 
ANIMAL, CIUDAT — 19,30, (sala Studio) : MEȘTE
RUL MANOLE — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : NOTA ZERO LA PUR
TARE — 18,30.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
TIGRIȘORUL PETRE — 17.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Sa
voy): PARADA REVISTEI — 19,30, (sala Victoria): 
COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
O Circul de stat : VARIAȚIUNI DE CIRC — 20.

I

teptau deschiderea 
bului pentru a juca 
Altceva nimic. Nici 
car programul de 
vitate pe săptămîna în
curs nu fusese întocmit.

O bună caracterizare a 
situației din Bocșig ne-a 
făcut-o animatorul echi
pei locale de dansuri, 
mecanizatorul Nicolae Pa
vel : „Ceea ce ne lip
sește nouă, din păcate, 
este perspectiva activită
ții cultural-artistice. Asta 
face ca nici eventualele 
realizări să nu se bucure 
de interesul celei mai 
mari părți a localnicilor, 
deoarece nu și-au format 
încă obișnuința de a frec
venta căminul".

Evident că nici un așe
zămînt de cultură nu va 
reuși să-și ducă la bun 
sfîrșit rolul ce îi re
vine, nu va ajunge un 
punct care polarizează 
permanent Interesul ma
selor celor mai largi din 
localitate, atît timp cît, 
devenind un spațiu com
plementar al locuinței și 
locului de muncă al fie
cărui cetățean, nu va in
terveni cu nimic nou în 
sfera lui de preocupări 
personale.

In ultimă instanță a- 
ceste deficiențe de or
ganizare duc la compro
miterea rolului pe 
ar trebui să-l joace 
minul cultural în 
satului. Două zile 
(după amiază și seara) 
am vizitat opt 
culturale din raioanele 
Filiași, Craiova, Caracal 
și Corabia. Deși era sfîr
șit de săptămînă (vineri 
și sîmbătă), în nici unul 
nu s-a desfășurat nici o 
acțiune cultural-artistică 
(cu excepția filmelor, care 
însă sînt programate de 
la centrul de raion). 
Brădești — raionul 
liași — un lacăt mare 
întîmpinat în ambele seri. 
Cîțiva țărani, aflați î- 
fața căminului, 
spus : „Nu vă mai 
niți degeaba ; așa 
aproape tot timpul, 
mai la zile mari se 
chide lacătul'. La Țînță- 
reni rulau două filme, u- 
nul după altul, în aceeași 
seară 1 Comuna Teascu, 
raionul Craiova, sîmbătă: 
din dispoziția președin
telui sfatului comunal. 
Petre Constantinescu, sa
la căminului cultural a 
fost transformată în ate
lier de dulgherie. La Bra- 
tovoești — dezordine, 
murdărie, geamuri sparte 
și... tăcere. Pentru miile 
de țărani din comună se 
pregătise doar un film. 
„Relache" și la Dobrești 
— raionul Caracal, și la 
căminul cultural „Avîn- 
tul", de lîngă Craiova.

Faptele relatate, pre
cum și exemplele simi
lare întîlnite cu diverse 
ocazii în mai toate regi
unile țării îndreptățesc 
întrebarea : se îndreap
tă oare preferințele pu
blicului 
direcții 
programelor unor 
ne culturale nu răspunde 
unor necesități reale?

Precizînd că „așeză- 
mintele culturale, în sen
sul bun al cuvîntului, au 
o tradiție frumoasă în 
viața satului românesc", 
Em. Enghel, secretarul 
Comitetului de cultură și

La 
Fi

ne-a

în 
ne-au 
oste- 
este 
nu- 

des-

sătesc în alte 
sau întocmirea 

cămi-

arta al regiunii Crișana, a 
scos la iveală o serie de 
lipsuri care împiedică 
buna funcționare a unor 
cămine culturale. Reluînd
ideea, secretarul Comite
tului regional de cultură 
și artă Oltenia, Dumitru 
Iordache, a subliniat că 
„ele răspund în mod vital 
nevoilor spirituale ale ce
tățenilor satelor noastre', 
iar „cazurile particulare 
de cămine culturale fără 
activitate nu presupun 
compromiterea acestei 
idei, ci necesitatea sluji
rii așezămintelor culturale 
de cadre competente, cu 

, preocupări susținute în a- 
cest domeniu". Obser
vații identice au formulat 
Și 
La 
de 
ca 
trebuie în primul rînd 
schimbat însuși sensul 
activității lor în funcție 
de gusturile și preferințe
le publicului, singurul în 
măsură să valideze sau 
nu utilitatea unor mani
festări. Experiențele arată 
că ușor de organizat în 
fiecare comună, cu mij
loace dintre cele mal sim
ple, sînt cercurile care se 
ghidează după preferințe
le publicului. Este lesne 
de explicat izolarea unor 
cămine culturale în viața 
satului, dacă ne gîndim 
că lipsa de inițiativă de
termină ca planurile de 
activitate ale unor lăcașe 
culturale din Maramureș, 
Dobrogea sau Banat să 
fie aproape identice.

Interlocutorii noștri, di
rectori de cămine, acti
viști culturali de la cen
trele raionale și regiona
le, din C.S.C.A., au subli
niat, de 
cesitatea 
statutului 
conducere ale așezămin
telor culturale. Nu mai 
trebuie acceptată si
tuația după care, în u- 
nele localități, există di
rectori de cămine plătiți 
special pentru această 
sarcină deși activitatea 
lor e nulă, iar 
părți jumătățile 
ale unor cadre 
la conducerea 
sînt doar pretexte pentru 
a ridica salarii.

în momentul actual, 
cînd contactul nemijlocit 
cu orașul își exercită in
fluența și asupra gustu
lui estetic al publicului 
de la sate, este de aștep
tat ca însuși aspectul că
minelor culturale să fie 
altul. Sălile neîngrijite, 
vopsite în culori moho- 
rîte, cu pereți cojiți, clă
dirile stricate, scenele de
teriorate, scaunele vechi 
sînt departe de a crea a- 
cea ambianță plăcută pe 
care spectatorul o așteap
tă de la o instituție de cul
tură.

Călăuzind pașii a mi
lioane de oameni pe dru
mul spre cultură, cămi
nul cultural reprezintă în 
viața satelor noastre o 
necesitate reală. El este 
investit cu o mare răs
pundere socială șl pentru 
onorarea acestui mandat 
nu trebuie cruțat nici un 
efort.

Iubitorii imaginii fotografice 
au prilejul să viziteze, începînd 
de luni, în sala Dalles, cel de-al 
VI-lea Salon international de 
artă fotografică al Republicii 
Socialiste România. Manifestare 
de amploare, Salonul bucureș- 
tean consemnează stadiul ac
tual atins de arta fotografiei. 
Fotografiile expuse — alb-ne- 
gru și color — sînt create de ar
tiști din 53 de țări de pe toate 
meridianele globului. După o se
veră selecție, dincele peste 8 000 
de lucrări trimise, juriul Salo
nului s-a oprit la circa 800 fo
tografii alb-negru și color și a- 
proape 300 diapozitive. Artiștii 
fotografi români sînt prezenți la 
manifestare cu 112 lucrări alb- 
negru, 15 color și 56 diapozi
tive. La vernisajul salonului, în 
prezența a numeroși artiști fo
tografi români, a unor personali
tăți ale lumii fotografice inter
naționale, a unor membri ai cor
pului diplomatic, au luat cuvîn- 
tul ing. Silviu Comănescu, se
cretar general al Asociației ar
tiștilor fotografi din țara noas
tră, prof. dr. docent Alexandru 
Bălăci, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, și Odette Bretscher, șe
ful de presă al Federației inter
naționale de artă fotografică.
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Anchetâ realizată de 
Radu 
CONSTANTINESCU
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I 17,15 — Pentru noi, femeile !

18,00 — ~ '

I

I

Pentru cei mici. — Știți să desenați, 
copii ? Fram, ursul polar (II) — de Ce
zar Petrescu. Desenează — Iurie Darie. 
Pentru tineretul școlar — 1001 de în
trebări.
Publicitate.

— Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
„Aventurile lui Kobin Hood".

Tipizarea industrială. 
Transmisiune de la Uzina de pompe 
din București.

20,05 — Șah.
20.15 — „Cabinet medical".
20,30 — Seară de teatru : — „Femeia mării"

de Henrik Ibsen. Interpretează un co
lectiv de actori de la Teatrul de stat 
din Constanța. în pauze: Filme docu
mentare.

23.15 — Telejurnalul de noapte.

18,25

18,50
19,00
19,13
19,15 — .
19,45 — în direcț

literatura ca pe un domeniu de care 
pot dispune în mod arbitrar. Iar con
frații critici sînt grijulii să nu impiete
ze asupra libertății de mișcare a opi
niei critice respective, să nu pară cum
va lipsifi de elasticitate, de compre
hensiune fată de specificul judecății de 
valoare. Și, într-adevăr, gustul criticu
lui se respectă ; el face parte inte
grantă din personalitatea lui, alături de

că un critic este exponentul opiniei 
publice, un mandatar al gustului citi
torilor. Firește, faptul acesta este ade
vărat, dar nu trebuie înțeles mecanic 
și nu poate fi apreciat pe bază de 
statistici rigide. Gustul estetic nu este 
un dat metafizic, imuabil, el e deter
minat de nivelul de cultură generală 
al unei persoane, de fondul său aper
ceptiv, de cunoștințele sale în dome-

Cercetarea șt 0 a ® f w■ nțifica
(Urmare din pag. I)

lor, că repartizarea cadrelor tehnice 
în serviciile de cercetare nu se face 
întotdeauna după criteriile pregătirii 
și aptitudinilor științifice — așa cum 
a fost cazul Uzinei de fire și fibre 
sintetice Săvinești și al Combinatului 
de îngrășăminte azotoase din Piatra 
Neamț — că sistemul actual de coin
teresare a cercetătorilor nu corespun
de cerințelor și nu este stimulator, 
aceștia nefiind recompensați după 
realizările științifice. Nu se acordă 
destulă atenție nici problemei infor
mării și documentării cercetătorilor 
uzinali, cu toate că unele întreprin
deri dispun de colecții bogate de re
viste și publicații de specialitate.

Aș vrea să remarc, totodată, că nici 
Consiliul Național al Cercetării Știin
țifice nu și-a făcut încă simțită destul 
de activ prezența în direcția spriji
nirii activității laboratoarelor uzinale. 
Consider că ar fi necesar să se în
ființeze cît mai grabnic comisia teri
torială de coordonare a cercetării 
științifice, care ar contribui, în mare 
măsură, la eliminarea unor deficiențe 
și soluționarea multora dintre dezide
ratele ridicate de specialiști.

— Ce sugestii de îmbunătățire 
a activității de cercetare uzinală 
au reieșit din lucrările 'consfă
tuirii ?

— Mulți vorbitori s-au referit la 
necesitatea stabilirii unor tematioi de 
cercetare mai judicioase, care să cu
prindă problemele cele mai importan
te pe care le ridică producția — di
recție în care există încă destule 
lacune. Colectivele de cercetători din 
întreprinderile metalurgice, de exem
plu, au luat cu 
studiu problema 
sumului de metal (în anul tre
cut s-au rebutat piese în 
tate de peste 3 000 tone), iar alte 
colective își încarcă planurile cu 
teme ce depășeso puterea lor de 
cuprindere și de realizare. Astfel, la 
Combinatul chimic Borzești cercetă-

întîrziere în 
reducerii con-

greu-

torli și-au propus să studieze... 66 de 
teme, ceea ce, evident, depășește cu 
mult posibilitățile, duce la dispersarea 
eforturilor, întîrzie rezolvarea teme
lor celor mai stringente. S-a arătat, 
de asemenea, că în momentul de față 
nu există încă o reală colaborare în 
programarea tematicii de cercetare. 
Din această cauză multe colective 
studiază aceeași problemă în paralel, 
ceea ce duce la risipă de forțe. Pro
blema catalizatorilor, de pildă, se 
cercetează de 5—6 laboratoare uzi
nale concomitent; pentru remedierea 
acestor situații s-au făcut propuneri 
de perfecționare a colaborării cu 
institutele de cercetări, cu catedrele 
de specialitate din învățămîntul supe
rior, preconizîndu-se, totodată, for
marea de colective mixte, cu princi
pala pondere de activitate în cadrul 
uzinei. Totodată, s-a propus organi
zarea de consfătuiri comune în cadrul 
ministerelor, la care să se facă un 
schimb de experiență între cercetă
torii din laboratoarele uzinale ale în
treprinderilor subordonate. Se impu
ne, după părerile exprimate de mai 
mulți cercetători, o specializare mai 
strictă a laboratoarelor uzinale.

O altă problemă mult discutată a 
fost modul de valorificare a rezulta
telor cercetării. în unele întreprin
deri, asimilarea în producție a solu
ției preconizate de laboratorul uzi
nal durează luni de zile, așa cum 
s-a întîmplat, de pildă, la Combi
natul de îngrășăminte azotoase din 
Piatra Neamț, unde studii din secțiile 
amoniac și azotat de amoniu au fost 
aplicate cu foaTte mari întîrzieri, 
între 5 și 9 luni de zile, pe motiv 
că se „stingherește” realizarea pla
nului de producție. Si în această 
privință se lasă așteptat cuvîntul mi
nisterelor respective.

, — Ce probleme mai impor
tante considerați că trebuie să 
preocupe în cea mai mare mă
sură pe cercetătorii din regiunea 

•dv. în momentul de față 1
— Realizarea importantelor sarcini 

ce revin regiunii noastre în cadrul 
măsurilor stabilite de Congresul al

IX-lea al partidului, de plenarele 
C.C. al P.C.R. impune ridicarea pe o 
treaptă mai înaltă a activității de 
cercetare uzinală. Consfătuirea a 
scos în evidență că în atenția cer
cetătorilor și specialiștilor din toate 
întreprinderile industriale trebuie să 
stea în mod deosebit probleme ca 
creșterea randamentelor instalațiilor 
din uzinele petrochimice, atingerea și 
depășirea parametrilor proiectați și 
realizarea unor produse competitive 
pe piața externă prin perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație. în acest 
scop avem de rezolvat, în primul 
rînd. o serie de teme care ne revin 
din programul de cercetare aprobat 
de conducerea partidului și a statului 
nostru, privind valorificarea com
plexă a minereului de potasiu de la 
Tazlău (temă care revine în princi
pal specialiștilor de la Combinatul de 
îngrășăminte azotoase din Piatra 
Neamț), elaborarea tehnologiei de fa
bricare a glicerinei sintetice (la Com
binatul chimic Borzești), cercetările 
privind elaborarea, deformarea plas
tică și tratamentul termic al mate
rialului tubular pentru foraj adînc (la 
Uzina de țevi din Roman) etc. Sîntem 
preocupați, de asemenea, ca între
prinderile să asimileze noile produse 
prevăzute, cum ar fi polistirenul 
expandat ignifugat, cauciucul cu ulei 
naftenic, pinetoxul, permidinul și 
altele. Teme importante de cercetare 
și-au propus și specialiștii din ramu
rile minieră, construcții, petrol, ener- 
gie. Pentru soluționarea acestora, 
pentru ridicarea nivelului cercetării 
științifice în regiune este necesar ca 
ministerele să se preocupe în mai 
mare măsură de problemele concrete 
și de îndrumarea activității labora
toarelor uzinale. Cercetătorii și spe
cialiștii din regiunea noastră sînt ho- 
tărîți să-și consacre întreaga lor pri
cepere și pasiune activității de cer
cetare, sporind continuu contribuția 
regiunii Bacău la dezvoltarea econo
miei și culturii naționale.

Convorbire realizată de 
Gh. BALTA 
corespondentul „Scînteii"

niul artei, de o anumită experienfă 
concretă care este inegală în rîndul 
diverselor categorii de cititori, de o 
sensibilitate artistică înnăscută și de o 
putere de receptivitate mai mult sau 
mai pufin educată. Dar, pe lîngă aceste 
deosebiri obiective, există o anumită 
identitate între gusturile individuale și 
cerinfele generale ale unei culturi. 
Cînd o cultură, în sensurile ei majore, 
afirmă un tip social robust, optimist, 
cu concepfii luminoase, cu gusturi să
nătoase și atitudini cetăfenești puter
nic subliniate, cînd cititorii îndrăgesc 
un asemenea personaj și se regăsese 
în trăsăturile lui esenfiale, e cel pufin 
deplasat ca un critic să descopere și 
să cultive, din ansamblul culturii și ar
telor contemporane, un tip cu un ori
zont social cefos și mărunt, bîntuit de 
neliniști ciudate, fără nici o contingen
ță cu solul patriei și climatul ideolo
gic în care trăiește întregul popor. Un 
asemenea critic, care-și poate justifi
ca atitudinea prin gustul personal, ml 
se pare anacronic și uneori chiar ridi
col. Dar aici se ridică firesc o proble
mă. Care sînt consecințele pe plan 
social ale gustului personal exacer
bat ? E limpede pentru oricine. Cu 
tot specificul artei și literaturii, gustul 
personal, exclusivist și tiranic al criti
cului duce numai la rezultate negati
ve. Dinfr-un motiv sau altul, explicabil 
sau nu, unui critic s-ar putea să-i pla
că numai o literatură excesiv de „rafi
nată', capabilă să facă tot felul de 
tumbe grafioase, în zonele eterice ale 
așa-zisei arfe pure, și să-i dea lui per
sonal satisfacții indescriptibile. Pe altul 
s-ar putea să-l plictisească transfigura
rea artistică a unei realități concrete, 
imediate, și să-l entuziasmeze numai 

lume onirică, frecventată cu insisten
tă de cîțiva prozatori și poefi de azi. 
Altcuiva s-ar putea să-i sune plăcut 
numai senzațiile directe, nemijlocite, ale 
viefii exprimate' cît se poate de sim
plu, ca anecdotele spuse la col} de 
stradă. Altcineva ar putea îndrăgi nu
mai exprimarea neprelucrată artistic, de 
tipul lozincii. Desigur că tirania gustu
lui absolut personal e greu de domi
nat, dar, pentru cine se vrea un expo
nent al opiniei publice, lucrul acesta 
devine, totuși, imperios necesar. Din 
experiența cîștigată de critica literară, 
în evolufia ei istorică, se desprinde 
pentru oricine un adevăr elementar, în 
virtutea căruia critica și-a cîștigat au
toritatea, și anume nevoia de sincro
nizare a gustului personal cu gustul 
epocii, al colectivității din care criti
cul face parte. Sînt absolut necesare o 
sincronizare și armonizare între idea
lul etic și estetic al criticului și acela 
al cititorilor. Altfel criticul se izolează 
în postura prorocului care vorbea în 
pustiu. Și aceasta cu atît mai mult cu 
cît în vremea noastră a dispărut figu
ra criticului de cabinet, a filologului 
bucher și pedant, cedînd locul criti
cului cetățean, militant, pasionat de 
idei, hotărît să lupte pentru afirmarea 
și impunerea lor, responsabil de dș, 
finele culturii nafionale.

Dacă un critic călăuzit de gustul său 
personal, exclusivist, imperfect și uni
lateral, nu vede că într-o cultură au 
apărut — ca să luăm numai cîteva 
exemple — un volum de versuri cum 
este „Monolog în Babilon’ de Al. Phi- 
lippide, un roman ca Alexandra și In
fernul de Laurenfiu Fulga, un film ca 
Dacii, după scenariul lui Titus Popovici, 
piese de teatru ca Petru Rareș de Ho- 
ria Lovinescu, Opinia publică de A. 
Baranga, dacă nu retine din presa li
terară densa proză memorialistică a 
lui Zaharia Stancu, nuvelele sau frag
mentele de roman ale lui Marin Preda, 
E. Barbu, Fănuș Neagu, D. R. Popescu, 

Lăncrănjan, Corneliu Leu, poeziile 
Tudor Arghezi, Eugen Jebeleanu, 
R. Paraschivescu, Geo Dumitrescu, 
Brad, Al. Andrifoiu, Ștefan Augus- 
Doinaș, Marin Sorescu, Cezar Bal-

Ion 
lui 
M, 
Ion 
fin 
tag, Grigore Hagiu și ale altor poeți 
talentafi și va refine, în schimb, în ar
ticolele sale elogioase, numai proza ce 
vădește preocupări mărunte, versurile 
palide și fără poezie ori cronici care 
încurajează asemenea tendinfe lipsite 
de viabilitate artistică — atuncr'hh nu 
mai poate avea pretenfia de a fi recu
noscut ca exponent serios al unei opi
nii estetice judicioase.

Gustul orientat strategic după prie
tenii de grup și după steaua polară a 
interesului personal, cînd se impune 
violent în artă și literatură, devine 
deosebit de nociv ; ani nu prea înde
părtați ne-au lăsat suficiente exemple. 
Redactorul de revistă, de editură ar 
trebui să fie și el un educator al gus
tului estetic și unii dintre ei, inteligenfi 
și bine pregătifi, în|elegîndu-și pe de
plin rostul, sînt într-adevăr. Alfii însă 
apreciază că prezența lor pe un scaun 
redacfional ori editorial le dă dreptul 
de a impune exclusiv numai anumite 
gusturi, numai anumite lucrări și, din 
păcate, unii scriitori mai naivi cred or
bește în acest drept. E aceasta o for
mă inacceptabilă de tiranie a gustului 
personal sau de grup, care nu poate 
decîf să dăuneze grav climatului lite
rar și dezvoltării firești, armonioase a 
unei culturi. Desigur că gusturile tre
buie respectate, dar numai acelea care 
se bazează pe principialitate, pe dra
goste pentru literatură, pe o nemărgi
nită răspundere față de destinele unei 
culturi. Tirania gustului personal al cri
ticului e neplăcută și condamnabilă ca 
orice tiranie.

orele
o SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : 
SALA PALATULUI (seria de bilete 1 963 — 
19), PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15.
O FRENCH-CANCAN : REPUBLICA — 9; 
14; 16,30; 19; 21,30, FESTIVAL — 8,30; 11; 
16; 18,30; 21; la grădină — 20,45, (la ambele 
pletarea Oaspeți de iarnă), STADIONUL DINAMO 
— 20.
® ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : LU
CEAFĂRUL — 9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30,
BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16;. 18,30; 21 (la 
ambele completarea Mama lui Adrian), EXCEL
SIOR — 10; 12,30; 15; 17,30; 20, FEROVIAR — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15 (Ia ambele completa
rea „1877“), GLORIA — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, GRĂ
DINA TOMIS — 20.
o DENUNȚĂTORUL : CAPITOL (completare Ten
siune înaltă la Bechet) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, la grădină — 20, GRĂDINA DOINA — 20, A- 
RENELE LIBERTĂȚII (completare Mama lui 
Adrian) — 20,15, STADIONUL REPUBLICII — 
20.
• MONTPARNASSE 
14,45; 17,45; 20,45.
O DOAMNA DE PE
TORIA (completarea
— 9; 11,15; 13,30; 16;
• OMUL INVIZIBIL
14; 16,30; 18,45; 21.
O A DISPĂRUT UN FRAGONARD : UNION 
(completare în tainițele muzeului) — 15,30; 18;

11,30;
13,30; 
com-

19 i CENTRAL — 9; 11,45;

ȘINE — cinemascop : VIC- 
Tensiune înaltă la Bechet) 

18.30; 20,45.
: CINEMATECA — 10; 12;

20.30, GRIVIȚA (completare Oaspeți de iarnă) 
9,30; 12; 16; 18,15; 20,30.
© PROGRAM PENTRU COPII: DOINA — 
10.
© COPIII LUI DON QUIJOTTE
pletare
20.30.
G RIO
pletare
20,45.

DOINA
Povestea leului) — 11,30; 13,45; 16;

CONCHOS — cinemascop : LUMINA 
Pe drumul Thaliei)

9;

(com-
9,15; 12; 15;

cinema

îs;

® ATENȚIUNE, ATENȚIUNE, SE APROPIE ! — 
„1877“ — MUZEUL ZAMBACCIAN — 1 MAI
1967 : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
© OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE : DACIA — 8,45—15,15 în continuare ;
18,15; 20,45, MUNCA — 14,30; 16,30.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : 
AURORA — 8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, la gră
dină — 20.
© SUCCES, CHARLIE ! — cinemascop : TOMIS 
(completare în tainițele muzeului) — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLOREASCA — 9,15; 11,30; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
O CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : GIULEȘTI 
(completare 1 Mai 1967) — 15,30; 18; 20,30, PRO-

GRESUL — 15; 17, GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC — 20.
• ROBII : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (com
pletare In tainițele muzeului) — 10; 16; 18; 20, CO
TROCENI (completare Tinerețe. A 45-a aniver
sare a U.T.C.) — 14; 16,15; 20,45.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cine
mascop : FLACĂRA (completare Oaspeți de iar
nă) — 14; 16,30.
• BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : FLACĂRA — 
18,30; 20,30.
e RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ!: LIRA (completare 
Vizita delegației de partid și guvernamentale a 
R. P. Bulgaria în Republica Socialistă România)
— 15,15; la grădină — 20,30, RAHOVA (completare 
Orizont științific nr. 3/1967) — 15,30; 18; 20,30.
® ÎNDRAGOSTIȚII DIN MARONA : LIRA (com
pletare Vizita delegației de partid și guvernamen
tale a R. P. Bulgaria în Republica Socialistă Ro
mânia) — 17,30; 20.
0 CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop : UNI
REA (completare Tinerețe. A 45-a aniversare a 
U.T.C.) — 11; 15,30; la grădină — 20.
• REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT : UNIREA 
(completare Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.)
— 18, MIORIȚA (completare Tensiune înaltă la 
Bechet) — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.
8 LENIN IN POLONIA — cinemascop : MUNCA 
(completare Vizita delegației de partid și guverna
mentale a R. P. Bulgaria în Republica Socialistă 
România) — 18,30; 20,30.
e DUMINICA LA NEW YORK : BUZEȘTI — 10; 
la grădină — 20,30.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : BU-

ZEȘTI (completare Istoria unui manuscris)
18,15.
® BUCĂTĂREASA: COTROCENI (completare 
Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 18,30.
« DIMINEAȚA, DEVREME — cinemascop : PRO
GRESUL (completare De ziua mamei) — 19; 21.
• JANDARMUL LA NEW YORK : BUCEGI (com
pletare Tensiune înaltă la Bechet) — 9,30; 12;
15,45; 18,15; 20,45; la grădină — 20.
® LEAC CONTRA DRAGOSTEI: VITAN (com
pletare Duska) — 15,30; 18.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — MI
NUNATA ANGELICA — cinemascop : ARTA — 
9; 12,30; 16; 19,30; la grădină — 20,15, FLAMURA 
— 9,30; 14,45; 19.
o OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — cinemascop : MO
ȘILOR (completare Fabrica de împachetat fum) — 
15,30; 18; 20,30, GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20.
© MONDO CANE — ambele serii : POPULAR — 
16; 19.
a MOMENTUL ADEVĂRULUI : VOLGA (comple
tare Istoria unui manuscris) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20,30.
O ÎN NORD, SPRE ALASKA — cinemascop : CO- 
LENTINA — 15; 17,30.
9 JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ și JAN
DARMUL LA NEW YORK — cinemascop : GRĂ
DINA VITAN — 20.
• UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : 
GRĂDINA COLENTINA — 20.
e PROCESUL PROFESORULUI WEIR: GRĂ
DINA MOȘILOR -
8 NUME STRĂIN : FERENTARI (completare 
Perspectiva în pictură) — 15,30; 18; 20,30.

20.

I
I
I
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Vizitele subsecretarului de stat viața internațională
pentm agricultură al Tunisiei VIZITELE

MINISTRULUI COMERȚULUI
AL R. P. ALBANIA

UNIUNEA SOVIETICĂ -1967

Luni după-amiază, tovarășul Vir
gil Trofin. secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit pe Mohammed Jeddi, sub
secretar de stat pentru agricultură 
al Tunisiei, însoțit de Mahmoud 
Maamouri, ambasadorul extraordi-

lanar și plenipotențiar al Tunisiei 
București. La întrevedere a par
ticipat Andrei Ștefan, prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R. 
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Luni la amiază, tovarășul Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a primit pe subsecre
tarul de stat pentru agricultură al

ritejul Zilei 
nationals a Tunisiei A

Ambasadorul Republicii Tunisia 
în România, Mahmoud Maamouri, 
a oferit luni după-amiază, în sa
loanele hotelului „Athenee Palace", 
o recepție cu prilejul Zilei națio
nale a Tunisiei.

Au participat Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale, 
Constanța Crăciun, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Bujor Almțîșan, ministrul mi
nelor, Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agricultu
rii, Adrian Dimitriu, ministrul jus
tiției, George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, academicieni și alți 
oameni de știință, artă și cultură 
din Capitală.

A fost prezent Mohammed 
Jeddi, subsecretar de stat pentru 
agricultură al Tunisiei.

Au luat, de asemenea, parte șefi 
ai unor misiuni diplomatice acre
ditați în Republica Socialistă 
România și alți membri ai corpu
lui diplomatic. (Agerpres)

A apărut

„LUPTA
DE CLASĂ

nr. 5/1967
Numărul pe luna mai al re

vistei se deschide cu editoria
lul Creșterea rolului conducă
tor al partidului în etapa ac
tuală. La rubrica „Organiza
rea științifică a producției și 
a muncii" sînt publicate arti
colele Orientare și dinamism 
în conducerea economiei de 
către partid de GHEORGHE 
PANA, Coordonate ale nor
mării muncii de APOSTOL 
SIMA, CORNEL COSTESCU, 
Folosirea rațională a timpului 
de lucru de ION UNGURU, 
Informarea și documentarea 
științifică de MIRCEA BIJI. 
în acest număr mai sînt pu
blicate articolele Știința con
temporană și cooperarea inter
națională de COSTIN MUR- 
GESCU, Sistematizarea satelor 
în perspectiva civilizației so
cialiste de VIRGIL IOANID, 
Cercetarea științifică de CON
STANTIN MANOLESCU, Pre
gătirea studenților în facultă
țile umanistice de I. ALUAȘ, 
N. KALLOS, A. ROTH, So
ciologia relațiilor internațio
nale de SILVIU BRUCAN, A 
fi sau a nu fi structuralist de 
ILEANA MARCULESCU

Sînt inserate de asemenea 
materialele Rolul editorului 
de PETRU PÎNZARU, Este 
oare util cursul „Analiza acti
vității economice a întreprin
derilor" ? de NICOLAE ILIES
CU, MANEA CRISTACHE, 
Pentru o activitate mai efi
cientă a economiștilor de ILIE 
ȘERBANESCU, Economistul în 
producție de GHEORGHE AN- 
GHEL — de la rubrica „Mar
ginalii", precum și rubricile 
„Documentar" — Date despre 
conjunctura economiei capita- 

1 liste, „Recenzii", „Revista re
vistelor".

Tunisiei, Mohammed Jeddi, care 
face o vizită în țara noastră.

La primire au participat Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, Mihai Su- 
der, ministrul economiei forestiere, 
precum și ambasadorul Tunisiei în 
Republica Socialistă România, Mah
moud Maamouri.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

★
Luni dimineața, subsecretarul de 

stat pentru agricultură al Tunisiei, 
Mohammed Jeddi, a avut o con
vorbire gu președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, Nicolae 
Giosan. Au fost abordate proble
me privind dezvoltarea cooperării 
tehnico-științifice în domeniul 
griculturii între Tunisia 
ni a.

La convorbiri au luat 
perții care l-au însoțit 
cretarul de stat în vizita sa 
țara noastră, precum și ambasado
rul Tunisiei. (Agerpres)

Conti nuîndu-și vizita la Brașov, 
luni dimineața, Kico Ngjela, minis
trul comerțului al R. P. Albania, în
soțit de Ștefan Vela, director în 
Ministerul Comerțului Exterior, și 
Iosif Pogace, ambasadorul R. P. Al
bania la București, a fost oaspetele 
Combinatului de industrializare a 
cărnii din localitate.

Ministrul comerțului al R. P. Al
bania a vizitat, de asemenea, schela 
Boldești din regiunea Ploiești.

★
La invitația Ministerului Afaceri

lor Externe, luni a sosit în Capitală 
dl. Alexander Mac Farquhar, subse
cretar al Organizației Națiunilor 
Unite.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de Con
stantin Flitan, adjunct 
lui afacerilor externe, 
ționari superiori din 
ster.

Ședințe ale 
permanente

usw eomisi
ah C.A.E.R.

O SUTĂ
PENTRU GEOLOGIE

a-
și Româ-

parte ex- 
pe subse- 

în

Timpnl probabil pentru 24, 25 si 
26 mai : vremea continuă să se ame
lioreze în toate regiunile tării, pen
tru ca în a doua parte a intervalului 
să devină din nou instabilă. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea ploi sub 
formă de averse, mai ales în cursul 
după-amiezelor. Vîntul va sufla po
trivit. Temperaturile minime vcr fi 
cuprinse între 5 și 15 grade, iar ma
ximele între 15 și 25 de grade,. în 
București : vreme în ameliorare ușoa
ră.‘Cerul va fi variabil, temporar 
noros după-amiază. cînd devine fa
vorabil averselor de ploaie. Vînt po
trivit. Temperatura ușor variabilă.

al ministru- 
și de func- 
acest mini-

★
Vicepreședintele 

comerț exterior 
tro“, dl. Kimitaka 
ne-a vizitat țara 
chiderii la București a Expoziției 
industriale japoneze, a părăsit luni 
dimineața Capitala.

☆
Luni dimineața a părăsit Capita

la, îndreptîndu-se spre Franța, 
acad. Miron Nicolescu, președintele 
Academiei Republicii Socialiste 
România, pentru a participa la a- 
dunarea generală a Academiei 
Lumii Latine, ce se desfășoară la 
Paris între 22 și 24 mai.

★
S-a întors în Capitală acad. Ște

fan Bălan, ministrul învățămîntu- 
lui, conducătorul delegației române 
care a participat la primul Congres 
al culturii din R. P. “

■A
Delegația Uniunii 

lor ce Muncesc din 
condusă de Hoang Dinh 
membru al Biroului Permanent al 
C.C. al U.T.M., care la invitația 
C.C. al U.T.C. face o vizită de prie
tenie în țara noastră, a fost primi
tă luni la Comitetul Central al Uni
unii Tineretului Comunist de către 
tovarășul Petru Enache, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C. La primire 
au fost de față secretari ai C.C. al 
U.T.C., membri ai Biroului și ac
tiviști ai C.C. a) U.T.C. 
s-au desfășurat într-o 
caldă, prietenească.

organizației de 
japoneze „Je- 

Murakami, care 
cu prilejul des-

Bulgaria.

Tineretului ce
ll. D. Vietnam, 

Song,

Discuți,ile 
atmosferă

SOFIA 22 (Agerpres). — Zilele 
acestea a avut loc în orașul Sofia 
cea de-a 10-a ședință a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru geo
logie.

La ședința comisiei au participat 
delegații din Bulgaria, Ungaria, 
R.D.G., Mongolia, Polonia, Româ
nia, U.R.S.S și Cehoslovacia, țâri 
membre ale C.A.E.R. în calitate 
de observatori, la ședință au parti
cipat reprezentanții Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Comisia a examinat sarcinile 
care-i revin din hotărîrile sesiunii a 
20-a a C.A.E.R. și ale ședințelor Co
mitetului Executiv al Consiliului. A 
fost adoptată, de asemenea, hotă
rîrea de a sărbători, cu prilejul ce
lei de-a 11-a ședințe a comisiei, 
cea de-a 50-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Comisia a dezbătut și adoptat 
Raportul .Comitetului Executiv al 
Consiliului cu privire la activitatea 
depusă în anul 1966 și sarcinile de 
viitor.

Comisia a dezbătut concluziile 
schimbului de experiență între ță
rile membre ale C.A.E.R., în do
meniul organizării, metodelor de 
cercetare și folosirea aparaturii, în 
condițiile studierii tehnologiei ma
teriei prime de minerale neferoase, 
și a recomandat țărilor membre o 
serie de măsuri 
pe mai departe 
nologice.

La ședință au
dezbătute și alte probleme de or
din tehnia.

Acordînd o deosebită atenție apli
cării metodelor matematice în geo
logie, comisia a determinat princi
palele direcții ale lucrărilor de co
laborare din acest domeniu.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
în condițiile unei depline înțelegeri 
reciproce între delegații țărilor 
membre C.A.E.R.

pentru dezvoltarea 
a cercetărilor teh-

fost, de asemenea,

(Agerpres)

s
§N„CUPA DAVES

■

La Casa de 6ultură a studenți
lor din Capitală au început luni 
lucrările unei consfătuiri, organiza
tă de UCECOM, privind dezvolta
rea producției de artă populară și 
artizanat. în raportul prezentat, cu 
acest prilej, de Gh. Vasilichi, pre
ședintele UCECOM, s-a arătat că, 
folosind mai bine tradiția și condi
țiile create în ultimii ani, coopera
torii au realizat o producție sporită 
de obiecte de artă populară și ar
tizanat. în anul 1966, un număr de 
16 cooperative, precum și 97 de sec
ții specializate au realizat obiecte 
de artă și artizanat a căror va
loare a depășit suma de 300 milioa
ne lei. Menționînd că întreprinderi
le specializate ale Ministerului Co
merțului Exterior întrețin legă
turi comerciale pe linie de artiza
nat. cu peste 200 de firme din 35 de 
țări, raportul a arătat că lucrătorii 
din cooperația meșteșugărească 
trebuie să-și concentreze atenția 
spre îmbunătățirea continuă a «a- 
lîtățîi acestor produse. (Agerpres)

Avansul luat vineri, prin victoria lui 
Țiriac asupra lui Gisbert, menținut 
sîmbătă — după ce Santana l-a în
vins pe Năstase — prin frumosul 
succes al cuplului Țiriac—Năstase în 
fața perechii Santana—Arilla, lăsa să 
se întrevadă posibilitatea unei victorii 
românești de prestigiu în „Cupa Da
vis". Se considera, firesc, că Năstase 
poate să-l întreacă >pe Gisbert. Din 
păcate, tocmai în acest meci (în
ceput duminică, dar întrerupt din 
cauza ploii), Năstase s-a comportat 
slab, lăsîndu-se pradă nervilor 
și dînd curs celor mai nepotrivite ges
turi — de la trîntirea repetată a ra
chetei de pămînt pînă la apostrofarea 
publicului, a arbitrilor și... a antreno
rului însuși, căruia i-a refuzat a- 
proape toate sfaturile. în 
menea condiții, Năstase n-a mai fost 
cîtuși de puțin atent la joc, nu și-a 
concentrat deloc voința. A ținut par
că într-adins să șteargă impresia bună 
ce o lăsase în partida de dublu. Ieri, 
greșelile lui la mingi extrem de u- 
șoare, lamentările 
pierderea punctelor 
presie de-a dreptul 
specialiști sînt de 
Năstase ar fi jucat 
ca în meciul de vineri cu Santana 
sau ca sîmbătă în partida de dublu, 
acum am fi consemnat nu numai vic
toria sa asupra lui Gisbert, ci însăși 
calificarea echipei noastre în semifi
nalele grupei A a „Cupei Davis", 
competiție ce echivalează cu un cam
pionat mondial neoficial pe echipe. 
Gisbert, calm, dar decis, mereu în o- 
fensivă, l-a întrecut ieri pe Năstase 
cu 6—3, 4—6, 9—7, 6—4.

Prin acest rezultat, scorul întîlnirii 
România—Spania a devenit egal: 
2—2. La drept vorbind, calificarea 
Spaniei devenea aproape certă, întru- 
cît Țiriac avea (și a avut 1) o sarcină 
extrem de dificilă în fața lui Sant
ana. Spaniolul, considerat la ora ac
tuală „racheta nr. 1 a Europei", a fă
cut ieri dovada marii sale clase, im- 
presionînd prin forța serviciilor și a 
retururilor (unele de nerecuperat), 
printr-o mare varietate de procedee 
tehnice în jocul la fileu. Compatrio
tul nostru s-a străduit să se apropie 
cît mai mult de jocul prestigiosului 
său adversar, în seturile doi și trei a 
avut chiar perioade de netă superio
ritate, însă finalmente n-a rezistat, 
cedînd cu 2—6, 6—8, 5—7. Meciul 
Santana—Țiriac a întrunit sufragiile 
publicului, în aceeași măsură ca par
tida de dublu Țiriac, Năstase—San
tana, Arilla, disputată sîmbătă.

Scorul final al întîlnirii Spania— 
România este așadar 3—2. în turul 
trei al „Cupei Davis", eehipa spaniolă 
urmează să întîlnească Anglia.

Etapa a 13-a a „Cursei Păcii", dis
putată pe un traseu muntos, între ora
șele Plsen și Usti nad Labem, s-a 
soldat cu mari surprize și schimbări 
importante în clasamente. Cehoslova
cul Jan Smolik, sosit cu o întîrziere 
de peste 7 minute, a pierdut tricoul 
galben în favoarea belgianului Mar
cel Maes, iar selecționata Poloniei a 
preluat conducerea în clasamentul pe 
echipe. Acțiunea decisivă a fost de-

Im prim®
turneului

rundă a
ds ta Moscova

Florin Ghe@rghsn 
l-a învins pe Gheller

clanșată la kilometrul 90, unde s-a 
detașat un pluton de 16 concurenți, 
printre care se afla și Gabriel Moi- 
ceanu. Avansul fugarilor s-a mărit 
neîncetat pînă la capătul etapei. Sprin
tul final a revenit lui Rainer Marks 
(R.D.G.), cronometrat pe distanța de 
170 km cu timpul de 4h 02’38” Moi- 
ceanu a sosit pe locul 11, în același 
timp cu învingătorul ; prezența sa în 
grupul fruntaș i-a adus un salt de 5 
locuri în clasamentul general indivi
dual (acum ocupă locul 11, la 10'24” 
față de lider). Gh Moldoveanu a so
sit ieri cu plutonul doi (la 7’42”), iar 
Cosma, Grigore și Șt Suciu la peste 
20 minute.

Astăzi se desfășoară etapa Usti nad 
Labem—Liberec (128 km). în cursă 
au mai rămas 90 de concurenți din 
cei 120 care au plecat din Varșovia. I

ase-

continue după 
au creat o îm- 
detestabilă. Unii 
părere că dacă 
cu Gisbert la fel

I. DUMITRIU

în prima rundă a turneului inter
național masculin de șah de la Mos
cova, marele maestru internațional ro
mân Florin Gheorghiu a obținut o 
frumoasă victorie în dauna marelui 
maestru sovietic . ,
care l-a învins la mutarea 38. Cam
pionul mondial Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.) a remizat cu bulgarul Bo-

Efim Gheller, pe

boțov. Spasski (U.R.S.S.) l-a învins pe 
Pachman (Cehoslovacia). Partidele 
Bilek (Ungaria)—Bronștein (U.R.S.S.), 
Portisch (Ungaria) — Gligorici (Iugo
slavia), Stein (U.R.S.S.) — Tal 
(U.R.S.S.) și Najdorf (Argentina) — 
Keres (U.R.S.S.) s-au încheiat remiză. 
Partidele Gipslis (U.R.S.S.) - Uhl- 
mann (R. D. Germană) și Filip (Ceho
slovacia) — Smîslov (U.R.S.S.) s-au 
întrerupt

în cîteva rînduri
© Pe stadionul „Aztec" din Ciudad 

de Mexico, în prezența a peste 80 000 I 
de spectatori, s-a desfășurat meciul i 
internațional de fotbal dintre selec- | 
ționata Mexicului și formația portu
gheză Benfica Lisabona. Mexicanii au 
îrivins cu 4—0 (1—0).

© Competiția de motocros „Marele B 
premiu al Olandei" (clasa 250 cmc), 
contînd pentru campionatul mondial, 
disputată la Haga, a fost cîștigată de 8 
belgianul Joel Robert, care a totali- 1 
zat în două manșe 49 de puncte. Pe S 
locul secund s-a clasat Viktor Arbe- t 
kov (U.R.S.S.) cu 47 de puncte.

în clasamentul campionatului mon
dial conduce Joel Robert cu 32 pune- g 
te, urmat ' “ ............
puncte și 
puncte.

O După 
liei" conduce 
Moral (Spania), 
Silvano Schiavon (Italia) șl la 1’18' 
de Roberto Poggiali (Italia). Etapa a 
doua, desfășurată între Alessandria- 
Spezia (223 km). a revenit Iui Antonio 
Gomez 
timpul

o La 
„Cupei 
vins cu 3—2 selecționata Danemar
cei. în ultimul meci de simplu. Me- 
trevell l-a întrecut cu 6—3. 6—1. 6—2 
pe Ulrich.

de Hallman (Suedia)
Arbekov (U.R.S.S.) 28 s19 R

Tta-două etape, în „Turul 
Antonio Gomez del 

urmat la 1'17” de .»

del Moral, cronometrat 
de 6hl2’U”.
Copenhaga. în turul doi 
Davis", echipa U.R.S.S. a

cu

al 
în-

PENTRU INDUSTRIA 
RADIOTEHNICĂ 
Șl ELECTRONICĂ

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — Zi
lele acestea a avut loc la Varșovia 
cea de a 9-a ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru indus
tria radiotebnică și electronică. La 
ședință au participat delegații din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, Re
publica Socialistă România, R. P. 
Ungară și U.R.S.S.

Conform acordului dintre C.A.E.R 
și guvernul R.S.F. Iugoslavia, cu 
privire la participarea Iugoslaviei 
la lucrările organelor Consiliului, 
la ședința comisiei au luat parte 
reprezentanți ai R.S.F.I.

Comisia a adoptat măsuri cu pri
vire la sărbătorirea, în cadrul 
comisiei și organelor ei de lucru, 
a celei de-a 
rii Revoluții 
brie.

Comisia a 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
decurg din hotărîrea 
Executiv La ședință au fost adop
tate un referat cu privire la acti
vitatea comisiei în anul 1966 și la 
activitatea ei viitoare, precum și o 
informare asupra desfășurării și re
zultatelor lucrărilor efectuate în 
1966 pe teme ale raportului privi
tor la coordonarea cercetărilor teh
nico-științifice.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de unanimitate, colaborare 
sinceră, prietenie și înțelegere re
ciprocă.

MILIOANE
TONE OȚEL

50-a aniversări a Ma- 
Socialiste din Octom-

elaborat recomandări 
ce 

Comitetului

(Agerpres). — îna- 
după o călătorie in 
Liban, Algeria și

BERLIN 22 
poiat la Berlin 
R.A.U., Siria, 
Irak, Otto Winzer, ministrul aface
rilor externe al R. D. Germane, 
a declarat unor reprezentanți ai 
presei că vizitele făcute au avut 
drept, scop să consolideze relațiile 
de prietenie și colaborare ale R.D. 
Germane cu aceste țări. în cursul 
convorbirilor purtate cu oameni 
de stat din țările vizitate, a spus 
el, un loc important l-au ocupat 
probleme ale dezvoltării relațiilor 
bilaterale ale Republicii Democra
te Germane cu aceste țări. „S-a 
discutat și convenit cum poate fi 
extinsă colaborarea în noi dome
nii și cum poate fi realizată o ca
litate nouă, superioară, a relațiilor 
de stat între R. D. Germană și ță
rile vizitate", a arătat Otto Win
zer.

Ministrul afacerilor externe al 
R. D. Germane și-a exprimat spe
ranța că relațiile cuprinzătoare și 
multilaterale existente în prezent 
cu țările care au fost vizitate, spi
ritul de solidaritate și prietenie pe 
care se bazează își vor găsi forma 
corespunzătoare și în relațiile de 
stat.
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Relațiile de bună vecinătate, res
pect și înțelegere reciprocă dintre 
România și Turcia cunosc o dez
voltare multilaterală, fructuoasă — 
aceasta este concluzia sintetică a- 
supra rezultatelor vizitei pe care a 
făcut-o în țara noastră, săptămîna 
trecută, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Turcia, Ihsan Sabri 
Caglayangil. Ea a constituit o ve
rigă în șirul contactelor româno-tur- 
ee, în «are momentul cel mai im
portant a fost marcat de vizita fă
cută în vara anului 1966 în Tur
cia de delegația guvernamentală ro
mână condusă de președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer.

Un bun prilej de mai bună eu- 
noaștere reciprocă, de apropiere în
tre cele două țări a fost oferit, de 
asemenea, de recenta vizită în Tur
cia a delegației parlamentare româ
ne în frunte «u președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voites. 
„După cum se poate constata — 
sublinia președintele Republicii 
Turcia. Cevdet Sunay, la întîlnirea 
cu parlamentarii români — rela
țiile dintre țările noastre sînt în 
ultimul timp în continuă îmbună
tățire. Dorința noastră cea mai mare 
este «a ele să continue și de-acum 
înainte". Vizita delegației parla
mentare române în Turcia, ea și 
cea a ministrului de externe turc 
în România, au permis «a dialogul 
și colaborarea dintre țările noastre 
să fie duse mai departe, dezvoltate.

Deși de scurtă durată, vizita la 
București a îngăduit oaspetelui turc 
să vadă la fața locului unele din 
realizările poporului nostru, preo
cupările lui pentru înaintarea con
tinuă pe aalea progresului. Răspun- 
zînd ospitalității și eăldurii au care 
reprezentanții țării noastre au fost 
primiți în Turcia, opinia publică 
de la noi a înconjurat pe oaspetele 
tura eu cordialitate și prietenie.

Ministru) de externe al Turciei a 
avut contade eu conducătorii ță
rii noastre, fiind primit de secre
tarul genera] ai C.C. al P.C.R., Ni- 
«olae Geaușessu, și de președintele

Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer. Aceste întîlniri — ca 
și convorbirile avute eu omologul 
său, Corneliu Mănesou, desfă
șurate într-o atmosferă «ordială — 
au prilejuit un schimb de păreri 
util, referitor la posibilitățile de dez
voltare a relațiilor bilaterale, pre
cum și la unele probleme aGtuale 
ale situației internaționale.

In privința relațiilor româno-tur- 
ee, s-a constatat, așa cum sublinia
ză și Comunicatul cu privire la vi
zită, că ele „se dezvoltă favorabil
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Nu de mult, ziarele 
moscovite remarcau că 
producția furnalelor 
și a cuptoarelor side
rurgiei sovietice a 
tins un asemenea 
vel, îneît ele pot 
sigura tării pînă 
sfîrșitul acestui an pes
te 100 
tone de 
vorbește

Știrile 
șantierele cincinalului 
arată că în întreaga 
țară continuă cu pre
cădere dezvoltarea in
dustriei siderurgice. In 
anul 1970. Uniunea So
vietică va produce 
proximativ 124 — 
milioane tone otel.

Să materializăm 
ceste cifre pe paralele, 
geografice ale U.R.S.S 
Astăzi nu se mai 
poate , vorbi despre 
oțelul sovietic po
menind doar de marile 
combinate de la Mag
nitogorsk. Kuznețk sau 
Krivoirog. care au fost 
cîndva primele „cetăti 
de foc" ale tării. Pe 
hartă au apărut centre 
metalurgice noi la No- 
volipetk. în regiunea 
Voronej. la Rustavi în 
Gruzia. S-au construit 
și continuă să se con
struiască furnale, con- 
vertizoare moderne, la
minoare la Cerepoveț, 
Dnepropetrovsk șiJda- 
nov în Ucraina, la 
Nijni-Taghil în Urali. 
Numai la marele com
binat „Siberia de vest" 
care. în parte, a și in
trat în funcțiune în 
bazinul Kuzbassului. 
se vor produce într-un 
viitor apropiat 9 mi
lioane tone otel anual.

Regiuni întinse, ale 
căror bogate minereuri 
de fier au fost desco
perite de curînd. intră 
acum în circuitul pro
ducției industriale sub 
impulsul necesităților 
crescînde de metal O 
Rnpetuoasă dezvoltare 
cunoaște în prezent 
regiunea așa-numită 
„Anomalia magnetică 
de la Kursk" unde, pe 
un teritoriu cît Aus
tria. Danemarca și O- 
landa luate la un loc. 
natura a depozitat o 
uriașă comoară de mi
nereu de fier. Este po
sibil ca într-un viitor 
apropiat siderurgia so
vietică să-și mute cen
trul de greutate în a- 
ceastă regiune. Furna
lele și cuptoarele care 
se vor construi aici 
sînt cerute, așa cum 
subliniază „Economi- 
ceskaia Gazeta". de 
necesitatea apropierii 
producției de otel de 
marile centre indus
triale ale tării.

Cînd zona „Anoma
liei de la Kursk" va fi 
pe deplin pusă în va
loare. un brîu de „ba
zine ale fierului și căr
bunelui" va înconjura

a- 
ni- 
a- 
la

de milioane 
oțel. Cifra 

de la sine, 
venite de pe

a-
129

a-

Uniunea Sovietică ; un 
brîu care va începe în 
Donbassul ucrainean 
și va continua pe mii 
de kilometri în Krivoi
rog și Kursk. Sokolo- 
vo — Sarbaisk si Urali 
pînă în Kuzbassul si
berian.

Ceea ce caracteri
zează evoluția actuală 
a industriei siderurgice 
sovietice este crearea 
unor agregate din ce 
în ce mai puternice, 
furnale de mare cubaj, 
cuptoare electrice și 
laminoare cu un înalt 
grad de mecanizare și 
automatizare. De cu
rînd a intrat în func
țiune la Novolipetk cel 
de al 4-lea furnal cu o 
capacitate de 2 700 me
tri cubi. Alte trei fur
nale mai sînt în curs 
de construcție în Ucra
ina. Clocotul muncii 
domnește acum pe șan
tierul furnalului nr. 8 
care se construiește la 
Krivorojsk Pentru a 
avea o imagine a ceea 
ce va reprezenta aces
ta. să notăm doar că 
el va produce anual tot 
atîta fontă cît reali
zează la un loc Turcia, 
Danemarca și Norve
gia. Pentru alimenta
rea lui cu materie pri
mă vor fi necesare zil
nic 8—9 trenuri încăr
cate cu cocs și aglo
merat. Noul agregat va 
fi complet automatizat, 
iar regimul optim de 
elaborare a fontei va fi 
asigurat de aparate 
electronice. Furna
lul de la Krivorojsk 
va produce cea mai 
ieftină fontă din Uniu
nea Sovietică

Noile agregate auto
matizate continuă să 
modernizeze și să ri
dice capacitatea de 
producție a combinate
lor pioniere ale side
rurgiei sovietice. Cup
torul Martin aflat în 
construcție la Magnito
gorsk este unul din 
cele mai importante o- 
biective ale cincinalu
lui. Noul cuptor 
avea două hale de 
nare și două guri 
evacuare, ceea ce 
accelera în mare
sură elaborarea meta
lului. La uzinele me
talurgice din orașul 
Jdanov a intrat în 
funcție cea mai mare 
fabrică de aglomerare 
a minereurilor de fier 
din Uniunea Sovietică ; 
ea va produce anual 12 
milioane tone aglome
rat.

Inovațiile născute în 
combinatele metalur
gice sovietice au adus 
o prețioasă contribuție 
la dezvoltarea tehnolo
giei producției de otel. 
Așa-numita metodă de 
„turnare continuă" 
a oțelului a fost a- 
plicată pentru prima

va 
tur-

de 
va 

mă-

oară la Novollpețk. As
tăzi. cum menționează 
presa sovietică, metoda 
este folosită în 28 de 
țări. Din Ucraina ne 
parvine vestea că noua 
metodă elaborată de 
Institutul ,,Paton" — 
retopirea otelului cu 
zgură electrică — își 
găsește în prezent o a- 
plicare tot mai largă în 
marile combinate de 
otel : metoda aduce e- 
conomii apreciabile și 
dă posibilitatea de a se 
obține un oțel de cali
tate superioară.

Se prevede că, în de
cursul cincinalului, în 
combinatele siderur
gice vor fi aplicate pe 
scară largă metode și 
procese tehnologice de 
mare randament, ur- 
mînd ca în 1970 mai 
mult de o cincime din 
întreaga cantitate de 
oțel să fie produsă în 
convertizoare cu oxi
gen. Pînă la sfîrșitul 
cincinalului vor fi pro
duse prin folosirea oxi
genului 60 milioane 
tone fontă și 90 milioa
ne tone oțel.

La obținerea aces
tor rezultate o mare 
contribuție aduc oa
menii de știință. Prin
tre altele, se pre
conizează construi
rea unui centru de cal
cul electronic și infor
mații care să coordo
neze activitatea între
prinderilor siderurgi
ce. „Creierul electro
nic al oțelului" urmea
ză să stabilească pen
tru fiecare întreprin
dere cantitățile de mi
nereu necesare, posibi
litățile de sporire a 
produyției și căile de 
folosire rațională a uti
lajului.

In prezent. în cadrul 
marilor combinate me
talurgice. pe șantierele 
furnalelor și cuptoare
lor de oțel ia am
ploare întrecerea în 
cinstea celei de a 50-a 
aniversări a Marii Re
voluții Socialiste 
Octombrie, 
trimestru al 
rent otelarii 
25 milioane
Un calcul aritmetic a- 
rată că. în prezent, 
fiecare procent de 
creștere a producției 
siderurgice sovietice 
însemnează în fapt un 
milion de tone oțel.

Cîteva date compara
tive. In 1913 Rusia ța
ristă producea 4,3 mi
lioane tone otel ; în 
1940 Uniunea Sovietică 
a realizat 18.3 milioane 
tone, iar la sfîrșitul a- 
nului trecut — 96.9 mi
lioane tone. Aceste ci
fre reliefează cu preg
nanță treptele indus
trializării parcurse de 
U.R.S.S. In cei 50 de 
ani de putere sovietică.

___ din 
In primul 
anului cu- 
au produs 
tone otel.

A. MUNTEANU

negocieri pentru în- 
eonvenții consulare, 

unui acord privind 
rutiere. Salutînd a-

competente să înceapă într-un vi
itor apropiat 
cheierea unei 
precum și a 
transporturile
propiata inaugurare a liniei aeriene 
directe București — Istanbul, ca un 
factor de legătură între cele două 
țări, părțile au convenit, totodată, 
să promoveze prin toate mijloace
le turismul dintre România și Tur
ei a.

Importante semnificații are vizita 
ministrului de externe al Turciei

naționale, ega- 
neamesteaului 
și avantajului 
importante au

într-o atmosferă de bună vecinăta
te, pe baza principiilor suveranită
ții și independenței 
lității în drepturi, 
în treburile interne 
reciproc". Progrese
fost realizate în domeniul colaboră
rii economice, schimburilor comer
ciale și eultural-artistice,

De ambele părți s-a relevat «ă 
dezvoltarea economică a celor două 
țări, apropierea lor geografică și 
rezultatele obținute pînă acum pe 
calea colaborării oferă noi posibili
tăți pentru intensificarea și diver
sificarea cooperării economice reci
proc avantajoase. Noi pași pe a- 
ceastă «ale au fost înfăptuiți chiar 
în timpul vizitei prin semnarea aon- 
venției pentru protecția plantelor și 
prin hotărîrea comună ea organele

în România și pe planul raporturi
lor intereuropene. România este 
profund interesată în evoluția po
zitivă a relațiilor internaționale. 
Cu prilejul vizitei a fost reafirmată 
hotărîrea guvernelor celor două 
țări „de a continua eforturile pen
tru menținerea păcii și seeurității 
internaționale, pentru statornicirea 
unui climat de încredere și colabo
rare între state". Securitatea în 
Europa corespunde intereselor tu
turor țărilor continentului și ser
vește cauzei păcii mondiale Eviden
țiind acțiunile constructive Inițiate 
pînă în prezent în relațiile dintre 
statele europene, cît și în organis
mele internaționale, convorbirile au 
scos în evidență «u satisfacție cola
borarea delegațiilor României și 
Turciei, alături de alte țări, la ela-

borarea unor rezoluții privind goo- 
perarea economică, științifică și 
tehnologică, adoptate în unanimita
te la sesiunea a XXII-a a Comisiei 
economice O.N.U. pentru Europa.

IntensifiGÎnd legăturile bilaterale 
utile celor două țări, România și 
Turcia iși aduo contribuția la men
ținerea și întărirea păcii în Bal
cani. După părerea României, extin
derea relațiilor tradiționale dintre 
statele balcanice, bazate pe stimă 
și respect reci pros, este în interesul 
tuturor popoarelor din această re
giune, al transformării ei într-o 
zonă a păcii și prieteniei între po
poare. în cursul convorbirilor a 
fost reafirmată dorința celor două 
guverne de a sprijini procesul de 
îmbunătățire a relațiilor între țările 
acestei regiuni.

Discuțiile dintre cele două părți 
s-au referit, de asemenea, la situa
ția din Vietnam. Este cunoscută ati
tudinea de solidaritate a țării 
noastre față de lupta dreaptă a po
porului vietnamez împotriva agre
siunii imperialismului american. Ex- 
primînd adînca îngrijorare în le
gătură «u periGolul grav pe care-1 
reprezintă pentru pacea mondială 

■ situația din Asia de sud-est, repre
zentanții guvernelor român și tura 
au subliniat eă reglementarea pro
blemei vietnameze trebuie să se ba
zeze pe dreptul poporului vietna
mez de a-șj hotărî singur soarta și 
pe acordurile de la Geneva din 
1954.

Abordînd problema utilității vi
zitelor oficiale și a contactelor 
personale, ea factori ai promovării 
înțelegerii și încrederii mutuale, 
miniștrii au subliniat satisfacția gu
vernelor lor față de apropiata vi
zită în România a delegației guver
namentale turce, conduse de primul 
ministru Suleyman Demirel. Apro
piata vizită a premierului Demirel 
va constitui o nouă 
importantă a bunelor 
se dezvoltă «u susaes 
două țări, o «ontribuție
păcii și înțelegerii în regiunea bal- 
aaniGă șl în lume.

manifestare 
relații «are 
între «ele 
la întărirea

Radu BOGDAN



viața internațională
SĂ ÎNCETEZE AGRESIUNEA
S.U.A. ÎN VIETNAM!

Ministrul stofor externe 
al Pomâniei a sosit in Pakistan

în lumea întreaga creste mișcarea de protest împotriva inter- 
ventionistilor si de solidaritate cu cauza poporului vietnamez

Acțiunea „Statelor

CARACI 22. — Trimisul special 
Agerpres, Florea Țu'iu, transmite : 
Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne- 
liu Mănescu, a sosit luni la Caraci 
pentru o vizită oficială de șase zile 
în Pakistan. La aeroportul din 
Caraci el a .fost întîmpinat de 
Sharif Uddin Pirzada, ministrul 
afacerilor externe al Pakistanului, 
și de alte persoane oficiale.

în cursul aceleiași zile, ministrul 
de externe român a fost primit de 
președintele Pakistanului, Ayub 

. Khan.
In cadrul convorbirii ce a avut 

loc cu acest prilej ău fost trecute 
în revistă o serie de probleme in
ternaționale, precum și relațiile 
dintre cele două țări.

ATENA Chemarea adresată 
poporului de P. C. din Grecia

ATENA 22 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția Taniug, re- 
ferindu-se la o emisiune a postu
lui de radio „Vocea adevărului". 
Partidul Comunist din Grecia a 
adresat poporului grec chemarea 
de a-și uni rîndurile într-un front 
unic antidictatorial pentru a re
stabili în țară drepturile și liber
tățile democratice. în rezoluția, 
C.C. al P.C. din Grecia se arată 
că „pe calea declarațiilor și a ac

țiunilor organizate trebuie să fie 
exprimată în mod clar nemulțu
mirea poporului grec față de dic
tatură". Rezoluția adresează tutu
ror organizațiilor și partidelor, în
tregului popor chemarea să lupte 
pentru salvarea vieții deținuțilcr 
politici și a tuturor persoanelor ți
nute în închisori de junta militară, 
pentru încetarea arestărilor și pro
ceselor, pentru lichidarea tribuna
lelor militare.

generale™
CORESPONDENȚA DIN PARIS 

DE LA AL. GHEORGHIU

Timp de dou^ zile, în 
sala Pleyel din Paris a 
avut loc ședința de con
stituire a organizației 
„Statele generale pentru 
pace în Vietnam", orga
nizație ce își propune să 
unească pe toți cetățe
nii francezi care se ri
dică împotriva agresiu
nii americane în Viet
nam. Ea a primit aceas
tă denumire, deoarece * 
prin tradiție, pentru 
dezbaterea unor proble
me majore, în Franța 
erau convocate „Statele 
generale", care inclu
deau reprezentanți din 
toate păturile populației. 
Au participat aproxima
tiv 3 000 de delegați, a- 
leși în toate cele 90 de 
departamente ale țării, 
în cursul adunărilor ce 
s-au desfășurat în ulti

mele două luni sub lo
zincile' „Pace în Viet
nam, să înceteze bom
bardamentele america
ne, să se asigure drep
tul poporului vietnamez 
la independență, să se 
recunoască Frontul Na
țional de Eliberare".

Participanții au adop
tat în unanimitate o re
zoluție care condamnă 
agresiunea americană. 
„Statele generale pentru 
pace în Vietnam — se 
arată în rezoluție — se 
solidarizează cu rezis
tența națională vietna
meză, care luptă pentru 
a-și apăra țara. Statele 
generale susțin forțele 
americane care se opun 
politicii de război duse 
de guvernul lor".

Bazele unei soluții a- 
devărate și durabile a

conflictului vietnamez — 
se subliniază în rezoluția 
care va fi adusă la cu
noștința ambasadei ame
ricane. din Paris — tre
buie să fie următoarele: 
încetarea necondiționată 
a bombardamentelor și 
a oricăror acte de război 
împotriva R. D. Viet
nam, recunoașterea
Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul 
de sud, respectarea 
principiilor acordurilor 
de la Geneva din 1954 
și, implicit, retragerea 
tuturor forțelor militare 
ale S.U.A. de pe teri
toriul vietnamez.

Participanții la lucră
rile Statelor generale au 
hotărît organizarea în 
zilele de 16, 17 și 18 
iunie, în toate marile 
orașe ale Franței, a 
unor manifestații de 
protest împotriva agre
siunii americane în 
Vietnam. Ei au adresat 
un apel populației Fran
ței, cerîndu-i să sprijine 
aceste manifestări.

PEKIN 22 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a dat publicității la 21 mai 
o declarație în legătură cu repeta
tele bombardamente americane asu
pra Hanoiului. în declarație se ara
tă că guvernul și poporul chinez 
condamnă cu indignare acțiunile 
imperialismului american și spri
jină ferm poziția justă a Ministe
rului Afacerilor Externe a! R. D. 
Vietnam, exprimată în declarația 
din 19 mai. Poporul chinez, se spu
ne în declarația M.A.E. al R. P. 
Chineze, este hotărît să sprijine și 
să ajute poporul vietnamez frate în 
războiul său împotriva agresiunii 
americane, pentru salvarea națio
nală.

LONDRA. — Peste 1 000 de lon
donezi au participat duminică în 
Trafalgar Square la o demonstrație 
de protest împotriva războiului dus 
de S.U.A. în Vietnam.

WASHINGTON — In capitala 
S.U.A. a avut loc o conferință de 
două zile cu participarea a 500 de 
reprezentanți ai mișcării de protest 
împotriva agresiunii americane în 
Vietnam. Participanții au mențio
nat refuzul de a răspunde la che
marea sub arme, demonstrațiile de 
masă și refuzul de a plăti impozi
tele de război — printre principa
lele forme ale luptei împotriva 
agresiunii S.U.A. în Vietnam.

LfcMLE CONSILIULUI ECONOMIC
Șl SOCIAL AL O-N.U.

intervenții de reprezentanților români
NEVI YORK 22 (Agerpres). - La 

New York au continuat lucrările 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. cu dezbateri referitoare la 
Conferința mondială asupra refor
mei agrare, ținută în 1966 la Roma.

In intervenția sa, reprezentantul 
român Niță Constantin a relevat 
interesul pe care toate țările îl 
acordă agriculturii avînd în vedere 
rolul și importanța acestui sector 
în cadrul dezvoltării economice și 
sociale de ansamblu. Vorbitorul a 
prezentat principalele aspecte ale 
experienței românești în dezvolta
rea agriculturii. El a arătat că 
schimburile de experiență prilejuite 
și diversele acțiuni desfășurate în 
cadrul O.N.U., cum sînt realizarea 
de proiecte în domeniul agricol, 
formarea de specialiști agricoli 
prin cicluri de studii și seminarii, 
pot fi de un real folos pentru ță
rile preocupate de a găsi căile pen
tru a depăși fenomenele de sub
dezvoltare din agricultura lor.

în Comitetul Social are loc dis
cutarea punctului : „Violarea drep
turilor omului și a libertăților fun
damentale, inclusiv politica de

apartheid". Luînd cuvîntul în ca
drul dezbaterilor, reprezentantul 
român, dr. Ion Covaci, a spus între 
altele : Republica Socialistă Româ
nia își afirmă solidaritatea cu miș
carea de eliberare națională a po
poarelor de sub jugul asupririi 
străine și condamnă în mod ho
tărît politica discriminărilor ra
siale, a cărei manifestare bru
tală este apartheidul, pronun- 
țîndu-se totodată pentru adoptarea 
de către O.N.U. a unor măsuri 
eficiente, de natură să pună capăt 
acestei politici. România respectă 
cu strictețe măsurile întreprinse 
pînă în prezent de O.N.U. privind 
sancționarea regimurilor care pro
movează politica de apartheid, 
neîntreținînd nici un fel de relații 
cu Africa de Sud și Rhodesia. 
Considerăm — a încheiat vorbito
rul — că lipsirea acestor țări de 
sprijinul economic și politic al 

. unor state ar ușura realizarea 
obiectivelor pe care și le propune 
O.N.U. în lupta împotriva politicii 
de apartheid și a altor forme de 
discriminare rasială.

în Orientul Mijlociu 
situația se menține încordată

CAIRO 22 (Agerpres). — Situația 
la frontierele țărilor arabe cu Iz- 
raelul conlinuă să se mențină în
cordată, mai ales datorită faptului 
că guvernele de la Cairo și Tel 
Aviv au hotărît să mobilizeze o par
te din rezerviști. Potrivit postului 
de radio Cairo, citai de agenția 
France Presse, Adunarea Națională 
a R.A.U. a adoptat duminică o se
rie de rezoluții în sprijinul măsu-

Walter Ulbricht 
a sosit la Brioni

BRIONI 22 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Taniug, luni 
a sosit la Brioni Walter Ulbricht, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, care, la invitația 
președintelui R. S. F. Iugoslavia, 
losip Broz Tito, va petrece cîteva 
zile de odihnă.

rilor politice și militare luate de 
Comandamentul politic suprem.

Totodată agenția U.P.I. relatea
ză că guvernul Libanului a hotărît 
și el chemarea sub arme a unor 
rezerviști.

*
TEL AVIV 22 (Agerpres). — pre

ședintele Consiliului de Miniștri al 
izraelului, Levi Eshkol, a luat cu
vîntul la sesiunea de deschidere a 
Parlamentului. Referind.u-se la si
tuația creată la frontierele cu țările 
arabe vecine, Eshkol a preconizat o 
retragere a trupelor de la frontieră 
atît. din partea Izraelului, cil și din 
partea Egiptului Premierul izrae- 
lian și-a exprimat speranța că, vi
zita secretarului general a) ON.U., 
U Thant la Cairo va putea duce 
la rezultate care să diminueze ten
siunea actuală din Orientul Apro
piat. '■ • ' •'

Pașii noi, periculoși ai escaladării agresiunii S.IL A.

să răspundă întrebărilor și inter
pelărilor ce i-au fost adresate de 
grupurile parlamentare ale diferi
telor partide politice, cu' privire ■ 
la atitudinea sa fafă de agravarea 
războiului din Vietnam prin pă
trunderea trupelor americane în 
zona demilitarizată din Vietnamul 
de sud și înaintarea lor spre gra
nița cu R. D. Vietnam.

In numele guvernului a răspuns 
Amintore Fanfani, ministrul aface
rilor externe. El a arătat că con
tinuarea bombardamentelor din 
partea Statelor Unite constituie o 
„dificultate de nedepășit" în calea 
tratativelor. Cabinetul italian — 
a spus el — este îngrijorat de 
repercusiunile politice ale conflic
tului.

★
Adevărate fluvii . umane s-au 

revărsat zilele trecute pe străzile

CORESPONDENȚA 
DE LA NICOLAE PUICEA

(Urmare din pag. I)

Romei. Erau tineri și vîrstnici, mun
citori de la întreprinderile din 
capitală, țărani din comunele din 
împrejurimi, studenți, profesori, oa
meni de toate convingerile poli
tice și religioase, reuniți îhtr-o im
presionantă manifestație populară 
împotriva agresiunii S.U.A. în 
Vietnam, pentru libertăți democra
tice în Grecia și Spania. Cu cîte
va zile' înainte, afișe expuse pe 
zidurile clădirilor chemau pe ce
tățenii Romei să participe la a- 
ceastă manifestație.

în coloane se puteau vedea pa
nouri pe care în cursul acestei 
săptămîni au fost adunate semnă
turi ale muncitorilor și funcționa
rilor în semn de protest împotri
va agresiunii S.U.A., de condam
nare a lovituri! militare din Gre
cia. In piafa San Giovanni, tradi
ționalul joc al ■ marilor adunări 
populare, s-a desfășurat un mare 
miting, participanții condamnînd 
cu vigoare pe agresorii americani 
și cerînd încetarea bombardamen
telor împotriva R. D. Vietnam.

în cadrul unei alte demonstrații 
la 'Roma, cîteva mii de persoane 
s-au îndreptat spre sediul amba-. 
sadei americane, apărată de 4 000 
de polițiști. O delegație a parfi- 
cipanților la demonstrație s-a pre
zentat la sediul președinției guver
nului cerînd să se ia poziție împo
triva escaladării războiului în Viet
nam.

Manifestații în sprijinul luptei 
drepte a poporului :?yietnamez au 
avut loc pe . tot cuprjjisul tării. La 

.Milano, în cadrul- Unei mări' adu
nări, tinerii catolici au denunțai 
atrocitățile împotriva poporului 
vietnamez. La Florența, timp de 
24 ore, s-a desfătat o „veghe 
pentru Vietnam" la care' au parti
cipat muncitori, studenți, clerici.

Concomitent cu intensificarea bom
bardamentelor asupra Hanoiului și 
Haifongului, imperialiștii americani 
au invadat zona demilitarizată. La 18 
mai, păste 10 mii de pușcași marini 
americani și din trupele satelite, spri
jiniți de aviația, artileria și navele 
flotei a VH-a, au declanșat opera
țiuni de mare amploare în această 
zonă. După numeroase incursiuni și 
operații de „curățire" (acțiuni în care 
au fost folosite substanțe toxice și 
napalm), de strămutare a populației, 
fîșia de teren ce se întinde de o 
parte și de alta a rîului Ben Hai 
(linia de demarcație provizorie) a tre
cut acum în hărțile de operații teres
tre ale comandamentului american. 
Intervenționiștii s-au deplasat nemij
locit lîngă frontiera R. D. Vietnam. 
Numeroase localități nord-vietnameze 
se află în raza de bătaie a tunurilor 
postate în această zonă. Noii pași în 
escaladarea războiului Statelor Unite, 
se spune în Declarația guvernului 
R. D. Vietnam, constituie un act grav 
de sabotare a acordurilor de la Ge
neva din 1954, o provocare flagrantă 
împotriva tuturor oamenilor din lume, 
care cer cu hotărîre guvernului ame
rican să înceteze agresiunea împotri
va Vietnamului.

Noile acțiuni agresive ale S.U.A. sînt 
componente ale aceluiași plan de in
tensificare a războiului. Este de reținut 
că, de data aceasta, cercurile oficiale 
din S.U.A. nici măcar n-au mai re
curs la manevra propagandistică cu 
privire la așa-zișele „intenții de pace", 
lansată periodic, înaintea fiecărui nou 
pas în „escaladarea" tăzboiului. „Wa
shingtonul accelerează în mod vizibil 
ritmul războiului —\scrie C. Sulz

berger în „New York Times". Se lăr
gește lista obiectivelor care urmează 
a fi bombardate. Nu se mai discută 
despre tratative. Accentul se pune pe 
război și numai atît". „Președintele 
Johnson, scrie corespondentul la Wa
shington al agenției France Presse, ce
dează în mod progiesiv presiunilor 
adepților liniei dure din anturajul 
său". Pentru unii dintre aceștia, a- 
daugă corespondentul A.F.P., „ziua 
în care trupele americane vor primi 
ordinul să invadeze partea sudică a 
Vietnamului de nord nu poate fi atît 
de îndepărtată".

Bombardamentele necontenite îm
potriva Hanoiului, Haifongului și a 
altor centre dens populate nord-viet
nameze, invadarea zonei demilitari
zate, toate acțiunile de intensificare 
și extindere a războiului vădesc de
ruta intervenționiștilor, sînt acte de 
răzbunare ale cercurilor celor mai 
reacționare pentru eșecul tuturor pla
nurilor lor de a îngenunchea poporul 
vietnamez, de a fringe voința lui de 
luptă. Comunicatele lapidare trans
mise de comandamentul american din 
Vietnamul de sud nu pot minimaliza 
amploarea atacurilor lansate de Fron
tul Național de Eliberare asupra po
zițiilor americane. în pofida uriașei 
mașini de război americane deplasate 
la sud de paralela 17, a bombarda
mentelor „în covor", a napalmului și 
substanțelor toxice, forțele patriotice 
întreprind noi acțiuni temerare chiar 
împotriva fortărețelor americane. Re
centele lovituri-fulgei de la Da Nang, 
Dong Ha, Bieng Hoa au provocat 
grele pierderi părții americane și au 
stîmit panică în rîndul marionetelor 
de la Saigon. în nord, agresorii se 
izbesc, de asemenea, de voința de 
granit a poporului care, animat de

sentimentul dreptății cauzei sale și 
înfruntînd urgia bombelor și rachete
lor americane. își apără cu demnitate 
pămîntul, dă lovituri puternice agre
sorilor. Numai în cursul ultimei luni, 
deasupra R. D. Vietnam au fost do- 
borîte peste 150 de avioane ameri
cane. '

Acțiunile primejdioase ale S.U.A. 
de „intensificare a presiunii militare 
în Vietnam" stîmesc îngrijorarea le
gitimă a opiniei publice internațio
nale. în înseși Statele Unite se fac 
auzite voci ale unor persoane influ
ente care țin să avertizeze guvernul 
de răspunderea ce și-o asumă prin 
agravarea deliberată a conflictului. 
„Escaladarea" — a declarat George 
Aiken, decanul senatorilor republi
cani, în cadrul unei dezbateri în Senat
— ne aduce foarte aproape de calami
tate". „Generațiile viitoare nc-ar califi
ca drept lași dacă nu am avertiza îm
potriva pericolului lărgirii războiului"
— a spus, la rîndul său, senatorul 
Mansfield. Senatorul Fulbright, pre
ședintele comisiei senatoriale pentru 
relații externe, a declarat că se opune 
noilor acțiuni „de lărgire a războiului 
și de escaladare a luptelor". Iar se
natorul democrat Young a calificat 
invadarea zonei demilitarizate drept „o 
acțiune regretabilă".

In întreaga lume, pături tot mai 
largi ale populației condamnă măsurile 
de „escaladare" ale administrației ame
ricane. La Paris, Londra, Viena, în nu
meroase orașe ale Italiei, sute de mii 
de manifestanți au ieșit în aceste zile 
pe străzi pentru a înfiera crimele să- 
vîrșite de imperialiștii americani pe 
pămîntul Vietnamului și a-și manifesta 
solidaritatea cu lupta eroică a poporu
lui vietnamez. Mulțimilor indignate li

se alătură personalități politice de 
vază, șefi de partide, figuri proemi
nente ale vieții științifice și culturale 
internaționale. Factori politici de răs
pundere din țările aliate ale S.U.A. își 
exprimă, de asemenea, dezaprobarea 
față de noile acțiuni americane. Luînd 
cuvîntul în Camera Comunelor, primul 
ministru canadian a dezaprobat viola
rea zonei demilitarizate. Ministrul de 
externe italian s-a pronunțat pentru 
încetarea bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam. Sîmbătă, la Londra, 
mai mulți deputați au adresat primului 
ministru cererea de a convoca de ur
gență parlamentul englez și de a con
damna atacul S.U.A. în zona demili
tarizată a Vietnamului.

Incercînd să îngenunche voința po
porului vietnamez prin intensificarea 
intervenției lor armate, prin încălca
rea deliberată a suveranității unui stat 
independent — R. D. Vietnam, Sta
tele Unite se încarcă cu o grea răs
pundere în fața popoarelor lumii. Pen
tru cercurile largi ale opiniei publice 
este evident că soluționarea problemei 
vietnameze nu este posibilă prin per
severarea pe calea primejdioasă a es
caladării, ci numai pornindu-se de la 
recunoașterea și respectarea drepturi
lor naționale fundamentale ale po
porului vietnamez. Opinia publică din 
țara noastră, unindu-și glasul său de 
protest cu cel al întregii omeniri, îm
potriva fărădelegilor forțelor militare 
ale S.U.A., cere ca Statele Unite să 
înceteze necondiționat bombardamen
tele și toate celelalte acte de război 
împotriva R. D. Vietnam, să-și re
tragă toate trupele din Vietnamul de 
sud, să lase poporal vietnamez să-și 
hotărască singur treburile sale in
terne.

SESIUNEA 
COMISIEI 
EUROPENE 
FORESTIERE 
Șeful delegației române ales 

președinte al comisiei

ROMA 22 (Agerpres). — La 
Roma au luat sfîrșit lucrările celei 
de-a 13-a sesiuni â Comisiei euro
pene forestiere din cadrul F.A.O. 
Din România a luat parte la se
siune o delegație condusă de Filip 
Tomulescu, adjunct al ministrului 
economiei forestiere.

în cadrul discuțiilor, șeful dele
gației române a vorbit despre 
principalele rezultate obținute de 
România în planificarea și dezvol
tarea sectorului forestier, în ex
ploatarea pădurilor și industriali
zarea lemnului. El a vorbit, de 
asemenea, despre necesitatea îm
bunătățirii activității Comisiei eu
ropene forestiere în domeniul în
tăririi cooperării. între sectoarele 
agricole și silvicole, a îmbunătăți
rii învățămîntului forestier su
perior.

Apreciindu-se contribuția adusă 
de țara noastră la activitatea 
F.A.O. în domeniul forestier, șeful 
delegației române a fost ales pre
ședintele Comisiei europene fores
tiere.

★
Tot la Roma s-a desfășurat se

siunea Comisiei europene de agri
cultură a F.A.O. Din România a 
participat o delegație condusă de 
Octavian Feneșan, secretarul Comi
tetului Național Român — F.A.O. 
Șeful delegației române a fost ales 
membru al Comitetului Executiv, 
organ care conduce activitatea co
misiei între sesiuni.

La Port-au-Prince, capitala 
statului Haiti, se celebra — a 
patra zi consecutiv — cea de-a 
60-a aniversare a șefului statu
lui, dictatorul Duvalier, poreclit 
și Papa Doc. Dintr-o dată festi
vitățile au fost întrerupte. Ora
șul s-a cufundat în întuneric. 
Motivul: la uzina electrică au 
explodat două bombe.

Cei 5 000 de agenți ai politici 
lui Duvalier, denumiți și «ton- 
tons macoutes» («oamenii întune
ricului»), au pornit imediat îd

Dictatorul a Ieșit la plimbare...

de presă transmit

Pavilionul românesc la Tîrgul internațional din Buda
pesta 3 f°s* v'2'^ 'un' dimineața de Jer|b Fock, președintele Guvernului Revo
luționar Muncitoresc țărănesc Ungar, Zoltan Komocsin, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.M.S.U., Biro Jozsef, ministrul comerțului exterior, Gyorgy 
Csanadi, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, și de alte persoane oficiale 
ungare.

Intensificarea luptei 
patrioților angolezi. In 
lupta armată pe care poporul 
angolez o desfășoară sub con
ducerea Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.), au intervenit în 
ultimele luni elemente noi, 
care au creat o situație deo
sebit de grea pentru adminis
trația colonialistă portugheză 
— a declarat Hannibal de 
Melo, unul din conducătorii 
M.P.L.A. în partea de est a 
țării a fost deschis un front 
nou. In prezent, detașamentele 
M.P.L.A. atacă pe trei fronturi.

Reprezentantul special al 
premierului Japoniei primit 
de Alexei Kosîghin. La 22 
mai, A. Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit pe Sedziro Kawasima, re
prezentantul special al primului 
ministru al Japoniei, militant al 
Partidului liberal-democrat, care 
face o vizită în U.R.S.S. în cursul 
întrevederii, Kawasima i-a înmînat 
lui Kosîghin o scrisoare din partea 
primului ministru Sato.

Pavilionul românesc de la Tîr-
• gul Parisului

George Brown va face o vizită la Moscova. In cadrul 
unei conferințe de presă care a avut loc la Londra, un purtător de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Externe al Angliei a declarat că se așteaptă ca 
titularul acestui minister, George Brown, să plece la 23 mai la Moscova, 
în timpul vizitei, a precizat purtătorul de cuvînt, George Brown va avea 
întrevederi cu Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.

Sesiunea Consiliului mi
nisterial al Comunității Eco
nomice Europene s a deschis 
ieri la Bruxelles. Pe agenda sesiu
nii se află examinarea propunerilor 
privind crearea unei piețe unice în 
domeniul cerealelor, păsărilor, ouă- 
lor și a cărnii de porc.

Primire la Kim Ir Sen. Se- 
cretarul general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, Kim Ir Sen, l-a primit 
luni pe V. Novikov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care se află într-o vizită 
în R.P.D. Coreeană.

Un puternic incendiu 3 
izbucnit luni după-amiază la unul 
din raioanele marelui magazin din 
Bruxelles „Innovation". Focul s-a 
extins cu repeziciune cuprinzind și 
celelalte etaje ale magazinului. Po
trivit unui bilanț incomplet 22 
persoane și-au pierdut viața 
peste 100 au fost grav rănite.

Procurorul Garrison despre asasinii lui Kennedy
într-un interviu 

televizat, procurorul 
american, Jim Garri
son, a declarat că 
președintele Kennedy 
a fost asasinat de foști
agenți ai Agenției stei

Centrale de Investiga
ții (C.I.A.), Lee Har
vey Oswald, autorul 
solitar al asasinatului, 
după concluzia' comi-

Warren, nefiind

de 
iar

decît o momeală de
venită apoi victimă. 
Garrison a acuzat apoi 
pe membrii conducerii 
C.I.A. pentru compli
citate.

căutarea „rebelilor". „Este de 
mirare — scria cu acest prilej 
revista americană „Time" — că 
în Haiti a mai rămas cineva 
care să arunce bombe". Pentru 
că — după cum arată revista — 
în timpul dominației sale de 10 
ani, dictatorul a executat peste 
2 000 de adversari politici, ne- 
maipunind la socoteală miile de 
oameni care zac in închisori, 
care au fost exilați sau au fugii 
peste hotare.
, în general, la aniversarea sa, 
Duvalier s-a prezentat cu un 
„bilanț bogat". Revista „Dei 
Spiegel" precizează : „Dictato
rul cu părul cărunt a transfor
mat Haiti in cea mai săracă 
tară din America Latină. Morta
litatea infantilă se ridică la 60 
la sută. Numai 6 la sută din to
talul copiilor frecventează școa
la. 90 la sntă din populație este 
analfabetă".

Această situație nu-1 afectea
ză însă pe Duvalier și clica sa. 
Aproximativ jumătate din buge
tul anual al tării — 28 milioane 
dolapi — se scurge în buzuna
rele lor. Pentru a-și apăra pri
vilegiile și avutul jefuit din 
trudă poporului, palatul prezi
dențial este păzit în permanență 
de tancuri și artilerie. Nici un 
om neautorizat special nu se 
poate apropia de el. Iar atunci 
cînd dictatorul părăsește pala
tul — lucru care se întîmplă ex
trem de rar. de frica unui aten
tat — el tine în mînă o armă 
automată încărcată...

Și totuși, la aniversarea sa, 
Duvalier s-a prezentat cu un 
punct al programului său ră
mas neîndeplinit : pînă acum el 
n-a reușit să se încoroneze ca 
îmnărat al Haîtî-ului. sub nu
mele de Francois I, așa cum in
tenționează. Va aștepta. Numai 
că, între timp, forțele de re
zistență din țară, care, după cum 
o dovedește recenta actiur.e, sînt 
departe de a fi fost lichidate. î?i 
snoresc continuu luDta pentru 
răsturnarea odiosului dictator.

G. D.
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