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Noutăti economice

Pe oricare dintre 
drumurile turistice ai 
apuca, Dobrogea își 
revelează, la această 
oră, fața grînelor și a 
livezilor. Domină ver
dele, din zare în zare, 
un verde intens și 
umed, ce respiră ca și 
valurile marine în bă
taia vîntului. Cel puțin 
în acest an, cînd ploile 
de mai au saturat de 
apă țărîna și văzduhul, 
simți că lanurile verzi 
gem de greutatea boa
belor crude care abia 
își leagănă preaplinul.

Dar mai ales acum, a- 
proape de clipa cînd 
grînele vor da în pîr- 
gă, inginerii 
și gospodarii 
se feresc să 
nosticuri. Te 
lanul des ca 
care trebuie 
cu greu cale, ca și un 
personaj de la începu
turile istoriei noastre,

agronomi 
ogoarelor 
facă pro- 
invită în 
peria, în 

să-ți rupi

iar aici ești poftit să 
apreciezi singur, nu- 
mărind firele și boabe
le și înmulțindu-le cu 
suprafața unui hectar. 
Socoteala ar fi fost alta, 
mai proastă, dacă nu 
sosea la vreme ing. 
Ploaie... Acum e aștep
tat, cu aceeași nerăbda
re, un alt specialist, 
ing. Soare. Fără el la
nurile nu se vor îngăl
beni, boabele nu vor 
suna ca aurul, iar miro
sul de pîine proaspătă 
va întîrzia. Dar se poa
te vară fără soare ? Un 
asemenea absolvent, cu 
diploma în regulă, so
sește întotdeauna pe o- 
goare, la vremea lui 
cuptor. Dar să nu anti
cipăm I

Așteptîndu-1 pe ing. 
Soare, am poposit zi
lele acestea în Dobro
gea la întreprinderea 
agricolă de stat Doro- 
banțu...

cu legume ancheta economică
Ideea de gospodărire 
capătă o nouă 
concretizare

început de iunie la Hunedoara, 
Cluj, Constanța. Trei orașe, trei cen
tre mari consumatoare de legume, 
cu o rețea de desfacere dezvoltată. 
Dar cîtă deosebire între piețe, între 
modul de prezentare și grija orga
nelor de resort pentru a se asigura 
o bună aprovizionare a acestor orașe !

La . Cluj șl la Constanța, piețele 
și unitățile de desfacere sînt în aceste 
zile bine aprovizionate cu legume. 
Piața Clujului, fiind cunoscută ca un 
bun debușeu pentru produse timpurii, 
a atras numeroși producători din alte 
regiuni. Dar și întreprinderea de 
valorificare a legumelor și fructelor 
a luat măsuri corespunzătoare, adu- 
cînd importante cantități de produse.

La Constanta, piața este, de ase- 
ir cnea, bogat aprovizionată, oferind 
posibilități de alegere de la unitățile 
întreprinderii de valorificare a legu
melor și fructelor, chioșcurile coope- 
' rativelor agricole de producție, 
ounctele de desfacere Gostat și țo- 

.cetele producătorilor individuali. Aici, 
preturile sînt destul de scăzute la 
majoritatea produselor și, paralel cu 
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Raâd-arcchetă 
în orașele 
Hunedoara, 
Cluj și Constanța

X

creșterea ritmului de aprovizionare, 
prezintă în continuare tendințe de 
scădere. Sar însă în ochi diferen
tele calitative. La centrele coopera
tivelor agricole de producție și la 
producători, legumele aveau un as
pect ireproșabil, la unele unități ale 
of? -iului de valorificări însă găseai 
m nane de legume trecute de pri
ma prospețime. De ce ?

Ne explică Ion Boieru, director al 
O.V.L.F. Constanta. „Faptul ^că le
gumele pe care le desfacem în uni
tățile noastre se prezintă în acest 
fel se datorește mai multor cauze. 
Recoltarea lor în gospodării începe 
de dimineața. Mașinile noastre ajung 
acolo abia la orele 16, după ce legu
mele au stat în bătaia soarelui și a 
prafului ore în șir. Apoi, transportul, 
uneori la zeci de kilometri, manipu
lările de încărcare și descărcare la 
depozite, sortarea, transportul la uni
tățile de desfacere fac. ca ele să 
piardă din calitățile inițiale". Argu
mentele tovarășului director repre
zintă doar o explicație. Dar la ea 
ar mai trebui alăturate cîteva între
bări : de ce mașinile ajung să ridice 
marfa de la gospodării după-amiază 
și nu dimineața ? De ce nu se pot 
improviza niște simple umbrare, care 
să ferească legumele și .fructele de 
depreciere în ceasurile cînd așteaptă 
să fie ridicate ? De ce nu se face în 
mai mare măsură aprovizionarea di
rectă a unităților ? — și multe alte 
„de ce”-uri, care vorbesc despre 
proasta organizare,, despre menține
rea unor metode birocratice într-un 
comerț cu produse atît de perisabile 
și care trebuie să fie prin excelență 
operativ.

Spre deosebire de aceste orașe, 
unde abundența de produse este evi
dentă, la Hunedoara, sortimentul gă
sit în unitățile O.V.L.F. (oficiul de 
valorificare a legumelor și fructe
lor) este sărac și nu poate atrage 
atenția prin salata, ceapa verde și 
castraveți de seră. Varza și cartofii 
timpurii se vindeau — ca și cu 
două-trei zile în urmă — la prețuri 
cu cincizeci pînă la o sută la sută 
mai mari decît în piețele Clujului 
sau Constantei. Lipseau roșiile, ma
zărea, usturoiul, chiar și cartofii 
vechi. Nu se găseau nici cireșe. 
Atît gospodinele care tîrguiau, cît 
și responsabilul Ion Oacă de la 
unitatea „Legume și fructe" nr. 1 
au confirmat că asemenea între
ruperi de aprovizionare, ba la 
un produs, ba la altul, și în special
la cele cu pondere importantă în 
consum, au loc destul de frecvent, 
în special în perioadele de modifi
care a sortimentelor.

Discutăm la secția comercială a 
sfatului popular. „Numărul unităților 
de desfacere este suficient și judicios 
dispersat pe întreg teritoriul orașului. 
Sectorul de legume și fructe reali
zează planul de desfacere lună de 
lună, asigură o aprovizionare cores
punzătoare, atît calitativ cît și canti
tativ" — ni se spune. Dar nu scrip
tele și rapoartele determină buna a- 
provizionare, ci realitățile de pe 
piață. Or, faptele arată că aprovizio
narea cu fruote este în permanență

Al. PLAIEȘU, V. MIHAI, 
AI. MUREȘAN

(Continuare în pag. a n-a)

rol coordonator și or 
ganizatoric, unitățile 
noastre economice de 
bază sînt fermele care 
au o deplină indepen
dentă a inițiativei, a 
utilizării mijloacelor, a 
gestiunii financiare. în
treprinderii îi mai revi
ne, de asemenea, rolul 
îndrumării tehnice și al 
reprezentării juridice. 
Ar fi dificil ca pentru 
raporturile cu alte în
treprinderi sau organi
zații economice fiecare 
fermă să-și organizeze 
un aparat administrativ 
propriu, cînd rostul noii 
organizări este tocmai 
degajarea fermelor de 
orice balast.

Organizarea științifi
că, deci rațională, a fă
cut ca dintr-o dată să 
iasă la iveală prisosu
rile în’ dotare și perso
nal, rezultate din ne- 
chibzuință gospodăreas
că, dintr-o „tradiție" a 
încărcării cu de toate 
și pentru toți. S-a con
statat, astfel, că din cei 
180 salariați cîți aveau 
în schemă cele trei gos
podării de stat comasa
te sînt strict necesari 
producției, deci cu jus
tificare efectivă numai 
85. S-a mai constatat, 
cu același prilej, că 
circa 60 la sută dintre 
specialiștii i 
gostaturi aveau 
administrative 
conducere sau de bi
rou 
na că munca 
de conducere și orga
nizare a producției re
venea unor salariați de 
calificare medie sau 
minimă. Aceleași con
statări s-au făcut și în 
ceea ce privește parcul 
de mașini. Prin organi
zarea rațională a dotă
rii s-au dat disponibile 
un număr de 32 trac
toare și nu mai puțin 
de 70 de combine. Nu 
s-a făcut încă un calcul 
economic asupra valo-

Paul ANGHEL

Viorel SĂLĂGEAN

felul cum 
la această 
aprecia a- 
perspecti-

(Continuare 
în pag. a III-a)

acelorași 
i munci 

— de

ceea ce însem- 
efectivă

...Pînă la sfîrșitul lunii februarie, u- 
zina „Timpuri Noi“-București nu-și 
realizase producția marfă decît în 
proporție de 95 la sută, iar producția
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abuzivă si 
lui Nicolae 
ce are le- 
cu abate-

prof. dr. docent 
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„pe datorie" necinstei m

Confruntînd două stiluri de conducere a întreprinderii
Apar, uneori, în viața unui colec

tiv de întreprindere anumite situații 
critice, determinate de cauze din a- 
fară, oarecum obiective, sau de ră
bufniri ale neajunsurilor organizato
rice interne, care se acumulează, dacă 
nu sînt înlăturate la timp. Materia
lizarea acestor situații critice culmi
nează. de obicei, cu nerealizarea in
tegrală sau parțială a indicatorilor de 
plan. Nu de mult, am vizitat două 
unități industriale, uzinele „Timpuri 
Noi“ din București și întreprinderea 
forestieră din Brașov, care au pornit 
cu stîngul, cum se spune, la îndepli
nirea sarcinilor de plan. In asemenea 
momente dificile, rapiditatea cu care 
se iese din impas este condiționată 
de priceperea conducerii întreprin
derii, de capacitatea ei de a mobiliza 
forțele colectivului, de intervenția 
energică a organizației de partid, de 
conlucrarea acestor factori cu mari 
responsabilități în aplicarea hotărîtă 
a măsurilor care se impun.

marfă vîndută și încasată se afla cu 
mai bine de 10 procente sub plan. 
Neîndeplinirea acestor indicatori de 
bază a atras, după sine, rezultate sla
be și la prețul de cost, la beneficii 
și rentabilitate. Ce s-a întîmplat ?

— Vina ne aparține, spunea tov. 
Patru Pavel, secretarul comitetului 
de partid aJ uzinei. S-a neglijat, pur 
și simplu, pregătirea producției pen
tru trimestrul I, consumîndu-se a- 
proape în întregime stocul de pro
ducție neterminată, atît de necesar 
pentru menținerea decalajului între 
sectoare. Ne-a scăpat din mînă și a- 
provizionarea tehnico-materială, care 
a rămas la discreția unor furnizori 
certați cu disciplina contractuală. 
Procentul mare de rebut, înregistrat 
în primele două luni, a provocat, de 
asemenea, mari greutăți uzinei.

Secretarul comitetului de 
ne-a 
suri, 
este faptul esențial ia

CA

La „Timpuri Noi“ 
București

partid 
înfățișat și alte neajun- 

Dar, în prezent, nu acesta 
„Timpuri 

Noi". Impasul a fost depășit; prin 
eforturi susținute, conducerea uzinei, 
comitetul de partid au știut să dărîme 
eșafodajul deficiențelor — conside
rate de unii ca inevitabile — iar la 
sfîrșitul lui aprilie nu numai că se 
recuperaseră rămînerile în urmă, dar 
s-au obținut și însemnate depășiri de 
plan. în luna mai tempo-ul înregis
trat în luna martie și mai ales în 
aprilie s-a menținut. Acum, la sfîr-

H Un prim bilanț al „organizării știin
țifice" H Cum se face îngrijirea cîm- 
purilor ? ® Argumente pentru forme 
de audiere universitara facultativă 
H Răceala bătrînetiî premature

A început montajul 
primelor instalații

Pe șantierul rafinăriei din Pi
tești a început montajul prime
lor instalații ale complexului 
de reformare catalitică și aro- 
matizare. La instalația destinată 
extragerii și rafinării aromate
lor, constructorii au înălțat pe 
fundații prima dintre coloanele 
de fracționare, iar în parcul re
zervoarelor de păcură se asam
blează un rezervor cu o capaci
tate de 10 000 mc. Se fac ulti
mele pregătiri pentru începerea 
montajului la blocurile coloa
nelor pentru separarea xileni- 
lor și a primului vas de hidro
gen de la instalația de refor
mare catalitică. Avansează, de 
asemenea, construcția celor 
două turnuri destinate răcirii 
apei care circulă prin instala
țiile complexului de reformare 
catalitică. (Agerpres).

Cînd a aflat că urmează 
să-i fie repartizată ca vain- 
burș Maria Diniță, Nicolae 
Dragomir i-a spus fără în
conjur :

— Cît sînt eu responsabil 
la „Mureșul" (din Ploiești — 
n.n.), n-ai să lucrezi aici!

Cam ceea ce îi spusese 
înainte și un alt responsa
bil, de la „Doina" : „Dacă 
vrea să te primească, să 
vină directorul trustului să 
lucreze în locul meu". Nu
mai că după o săptămînă, 
intransigentul a fost prins 
cu nereguli și condamnat. 
Ce nu le plăcea la Diniță ? 
Era „incomodă", îi mersese 
vestea că nu se poate „lu
cra" cu ea.

— Ai venit ghimpe în su
fletul meu. N-am liniște !

— M-am trezit cu apă în 
sticle de votcă, cu ceai în 
sticle de rom — relatează 
Maria Diniță. Mă îndemna 
să introducem băuturi de la 
Alimentara pe care să le 
vindem la preț de local. îmi 
cerea să dau de băut pe

șitul primelor cinci luni din acest 
an notăm cota atinsă la principalii 
indicatori de plan : producția marfă 
104,1 la sută, producția marfă vîndu
tă și încasată 103,1 la sută, producti
vitatea muncii aproape 101 la sută. 
Subscriind la ideea contabilului șef 
al uzinei, tov. Marin Iancu, de a 
priyi puternica înviorare din lunțle 
martie și aprilie prin prisma pro
ducției marfă vîndută și încasată, în
fățișăm cîteva direcții principale în 
care s-a acționat energic.

— Ca să realizăm producția marfă 
vîndută și încasată, ne spunea con
tabilul șef, a trebuit să reactivăm o 
serie de pîrghii și sectoare ale activi
tății uzinei. Am început cu punerea 
la punct a aprovizionării tehnico-ma- 
teriale. Lipseau o serie de piese și 
subansamble din cooperare, anumite 
materii prime și materiale, unele 
chiar nerepartizate încă de către fo
rul tutelar care, probabil, „uitase" că 
nouă ne sînt necesare...

într-adevăr, nimeni din uzină nu 
a așteptat intervenția unei „minuni" 
care să lichideze neajunsurile. Servi
ciul de aprovizionare a fost mobili
zat pentru a lua direct legătura cu 
furnizorii de piese și subansamble, 
urgentînd livrarea lor. Uzina chiar a 
venit în întîmpinarea unor furnizori, 
ajutîndu-i concret să-și respecte în
datoririle contractuale.

Pe baza normalizării aprovizionării 
tehnico-materiale, s-a abordat reacti
varea decalajului între sectoarele de 
fabricație. Turnătoria, unde s-a înre
gistrat și un procent mai mare de 
rebuturi, nu putea să asigure la timp 
piesele necesare sectorului de prelu
crări din uzină. Prin îmbunătățirea 
rețetelor de turnare, utilizarea mai 
rațională a timpului de muncă, ex
tinderea lucrului în două schimburi, 
fără a se folosi muncitori în plus, 
s-a ajuns ca producția de piese bune 
în sectorul turnătorie să fie în apri
lie cu 35 la sută mai mare decît 
media lunilor ianuarie și februarie. 
Astfel, s-a asigurat un decalaj de a- 
proape o lună între turnătorie și pre
lucrări.

gratis sau ... 
unor prieteni de-ai săi. Zil
nic îmi făcea mizerii. Am 
reclamat la conducere, dar 
nu s-a luat nici o măsură.

Ba nu ! S-a luat măsura 
de a o aduce pe Diniță în 
fața consiliului de judeca
tă. Fuseseră ascultate recla- 
mațiile responsabilului, cum 
că ar fi necinstită și s-ar 
purta urît cu clienții. Dra
gomir avea putere. „Ghim
pele" trebuia făcut inofen
siv. Pentru „comportări ne
corespunzătoare". consiliul 
hotărăște retrogradarea ei 
din funcție pe trei luni și 
reducerea salariului. Cu- 
vîntul' ei n-a fost luat în 
seamă. „Dacă nu-ți place 
— i s-a spus — fă contes
tație la procuratură".

Dar, lovitură de teatru 1 
La cîteva zile, responsabi
lul e găsit cu o sută de 
porții de ciorbă în plus. Un 
alt control inopinat, după 
numai trei zile, îl prinde 
cu noi „plusuri". Pe cinsti
tul responsabil care făcea 
caz de corectitudine și com
portare față de public. în
tre timp — simțindu-se nu 
numai personal nedreptă
țită, dar știind că, în urma

Din noua arhitectură 
orașului Pitești. Pe Calea 

Bucureștiului

Foto : S. Mendrea

A trecut puțină vre
me de la publicarea 
Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 27—28 
martie privind îmbu
nătățirea conducerii, fi
nanțării, planificării și 
organizării gospodării
lor agricole de stat. A 
aprecia de pe acum 
toate rezultatele poziti
ve ale unei asemenea 
acțiuni de organizare și 
rentabilizare este încă 
timpuriu, dat fiind că 
procesul se află în 
mers. A vedea totuși la 
fața locului 
s-a pornit 
acțiune și a 
vantajele de 
vă sînt obligații pe care 
ni le-a impus însăși si
tuația de la sediul a- 
cestei noi întreprinderi 
agricole, recent înfiri
pate.

I.A.S.-Dorobanțu este

o mare producătoare de 
cereale și produse ani
maliere, ce deține o su
prafață arabilă de 
17 769 ha. Pământuri
le întreprinderii, ne
tede ca masa, urmea
ză șoseaua Hîrșova- 
Constanța, pe o distan
ță de circa 20 km, ocu- 
pînd zările cu verdele 
compact al lanurilor. 
Cele trei foste gosta
turi Tort oman, Doro
banții și Siliștea își îm- 
părțeau această supra
față care formează as
tăzi, după reorganizare, 
baza de producție a 
unei singure și puter
nice întreprinderi.

— Nu este vorba de 
o simplă schimbare de 
firme, ne atrage aten
ția noul director, ing. 
Nicolae Rallău. între
prinderea are numai un

Nouă 
geografie

hotărîrii consiliului de ju
decată, Dragomir avea mîi- 
nile dezlegate — Maria Di- 
nită face contestație. Pro
curatura orașului Ploiești 
găsește plîngerea înteme
iată, socotind că în consiliul 
de judecată „s-a trecut cu 
ușurință peste aspectele se
sizate de Diniță referitoare 
la atitudinea 
provocatoare a 
Dragomir, fapt 
gătură directă 
rile ei".

Cum a fost 
prospere necinstea, iar re- 
clamatiile făcute să rămînă 
fără ecou ? Căutăm răspuns 
la Trustul de alimentație 
publică. La intrare, o vi
trină cu caricaturi intitu
lată „Ghimpele" (ciudată 
coincidentă: exact cum o 
numea Dragomir pe Diniță) 
care o satirizează — tot co
incidentă î — pe aceeași 
Diniță. Poate e doar o im
presie... Urmează să aflăm 
părerea conducerii.

F- Categoric, gestionarul

Dragomir e vinovat — afir
mă contabilul-șef Petre An- 
gelescu. Nu numai inspec
ția comercială, ci și pro
priul nostru control l-a gă
sit cu nereguli.

— Ce măsuri ati luat ?
— Am înaintat constată

rile consiliului de judecată. 
Cum însă prejudiciile depă
șesc suma de 200 lei, dosa
rul a fost înaintat procu
raturii.

— Existau însă unele se
sizări la adresa lui făcute 
cu mult înainte. Cum au 
fost rezolvate ?

— Vă referiți la cele ale 
lui Diniță Maria — inter
vine șeful serviciului perso
nal, Ion Harapu. Da, însă 
ele au fost făcute verbal (!)

— Era un motiv să nu 
fie luate în seamă ?

— Știu că ea a fost pe la 
tovarășul director, care a 
încercat să-i împace. De 
altfel avem atîtea aspecte 
că nu reușim să le cuprin
dem și să le aprofundăm.
V- Diniță are gură mare

— pune lucrurile la punct 
președintele comitetului sin
dicatului, Ion Vasilescu — 
se ține de mahalagisme. 
Dragomir e un om cu pre
stigiul lui. N-am vrut să 
fie terfelit.

Ne adresăm responsabilu
lui de local Surdu Mihal- 
cea, președintele consiliului 
de judecată :

— Tot din motive de 
„prestigiu" n-ati dat curs 
celor spuse de Diniță ?

— E adevărat că ea ne-a 
prezentat o reclamatie, dar 
am socotit că nu face corp 
comun cu dosarul.

Așadar, fiindcă Diniță are 
„gură mare", cumpăna 
dreptății a înclinat spre 
prestigiul lui Dragomir. Ca 
să nu se dea curs „mahala
gismelor", repetatele sesi
zări au fost trecute sub tă
cere. Nu este o gîtuire a

Am vizitat nu demult Iugo
slavia, în cadrul acordului 
cultural-științific existent între 
țările noastre. In cursul că
lătoriei, am văzut în țara ve
cină și prietenă multe lucruri 
interesante, creații în diferite 
domenii ale construcției so
cialiste. Am admirat noile car
tiere ce s-au înălțat în dife
rite orașe ale țării. Novo-Beo- 
grad-ul, de pildă, parte a ca
pitalei, constituie parcă un 
oraș în sine, așezat pe ma
lul stîng al Savei, la con
fluența cu Dunărea. Aceeași 
impresie deosebită fac car
tierul Sava din Zagreb, cel 
din nordul Ljubljanei sau o- 
rașul Skoplje, aproape complet 
refăcut.

Țelul călătoriei mele a fost 
cunoașterea problemelor de 
care se ocupă cercetătorii ge
ografi din Iugoslavia, a unor 
aspecte legate de organizarea 
învățămîntului superior de 
specialitate, ca și a cîtorva 
probleme de teren. în acest 
sens, o primă vizită am fă
cut-o la Ljubljana, unde geo
grafia se studiază în cadrul 
facultății de filozofie. Prof. S. 
Ilesici ne-a informat cu multă 
amabilitate asupra diferitelor 
probleme ce preocupă pe geo
grafii Universității. Am avut 
prilejul să cunosc și micul, dar 
întreprinzătorul colectiv al In
stitutului de geografie al Slo
veniei, care funcționează în a- 
celași oraș. Aici, pe lîngă pro
blemele specifice, cercetătorii 
fac un mare număr de studii 
orientate spre probleme prao 
tic-aplicative contribuind astfel 
nemijlocit la dezvoltarea eco
nomiei și culturii republicii. 
Voi cita în acest sens numai 
cîteva din temele studiate aici 
ca : alimentarea cu apă a lo
calităților, amplasarea căilor 
de comunicație, valorificarea 
resurselor naturale și a așeză
rilor pitorești șl multe altele.
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— In primele 5-iimi șle anului, 
în regiunea Iăși. s-au'încheiat pes
te 200 de • contracte cu cei care au 
depus avansul legal din ^valoarea 
totală a locuinței pe care o doresc, 
relevă interlocutorul nostru. Su
mele depuse pînă acum se ridică 
la peste 10 milioane lei. Dat 
fiind faptul că mai sînt numeroase 
solicitări, acțiunea de contractare 
nu se va opri aici. Estimăm că vom 
încheia în acest an cel puțin 1 000 
de contracte. Campania publicitară, 
continuu susținută, întrunește 
variate procedee : diapozitive 
prezentate la cinematografele 
din orășele Iași, Bîrlad și 
Pașcani, unde construim astfel 
de locuințe, afișe în care am 
redat sugestiv tipurile de case, 
anunțuri în presa locală etc. 
La sediul oficiului rțostru, ală
turi de construcțiile aflate în h:..:,;. 
expunem' machete. .planuri și albu
me cu diferite - modele de aparta
mente, cu și fără garaje etc. Pe 
grafice mari sînt delimitate cartie
rele și amplasamentele stabilite 
pentru blocurile proprietate perso
nală. Un bloc cu 20 de apartamen
te, aflat în cartierul Socola-Nicoli- 
na, va fi construit și amenajat ca 
etalon-expoziție : toate apartamen
tele se vor executa cu zugrăveli în

’kBaMsaaaan S3

(Urmare din pag. I)

La Iași, ca și în celelalte orașe, majoritatea locuințelor pro
prietate personală sînt amplasate în cartierele cele mai fru
moase. Despre desfășurarea lucrărilor pentru noile construcții 
de acest gen ne-a vorbit ing. GHEORGHE PINTILIE, șeful 
oficiului regional Iași.

tempera, cu parchete de stejar, în 
general cu finisaje de calitate su
perioară și vor fi complet echipa
te cu mobilier corespunzător încă
perilor. Acest bloc-expoziție, ce ur
mează să fie terminat în jurul da
tei de 1 iulie., se va vinde dorito
rilor împreună cu tot mobilierul 
expus.

— Care este stadiul lucră
rilor începute pînă acum și 
ce măsuri ați luat pentru gră
birea ritmului de execuție și 
asigurarea unei calități cores
punzătoare a construcțiilor ?

— Deoarece am intrat în iar
nă fără front, de lucru, am 
deschis șantierele abia prin mar- 
tie-aprilie, cînd vremea s-a în
călzit. Așadar, ne găsim numai cu 
6 blocuri începute în Copou, tota- 
lizînd 114 apartamente, și cu un 
șantier în lucru pentru 20 de apar

tamente în Socola-Nicolina. In mo
mentul de față sîntem gata cu un 
bloc de 24 de apartamente, situat 
pe Copou, realizat din fondurile de 
investiții și pus la dispoziție spre 
vînzare de către sfatul popular re
gional. Ing. Constantin Neagu, dr. 
Eliza Iancu, tehnicianul Vasile Var- 
tolomei, pensionarul Ion Butucea 
și alții au încheiat, contracte pentru 
apartamentele de aici. Cota parte 
depusă de cetățeni, ca și împru
mutul respectiv de la Banca de In
vestiții au și fost vărsate în con
tul investițiilor sfatului popular re
gional.

— Este vorba, deci, de pu
nerea in vînzare a unui nu
măr de apartamente, a căror 
execuție a fost începută din 
fondurile sfatului popular ?

— întocmai. O asemenea orienta
re ne-a permis să soluționăm ope

necinstei

criticii ? Admitem chiar că 
Diniță a vădit uneori ati
tudini necorespunzătoare. 
Dar față de cine ? Din ce 
cauză 7 Are comportări ner
voase. Putea fi însă acesta 
un argument de a respinge 
repetatele reclamații la a- 
dresa unor practici necin
stite 7

Bizar mod de a cîntări 
faptele. O reeditare a isto
riei cu hoțul de păgubaș. 
Uneori, ca în acest caz, 
necinstea este încurajată de 
atitudinile subiectiviste, 
care răstoarnă datele reale 
ale problemei. Ghidarea 
după aparențe, etichetările, 
lipsa de obiectivitate, ca și 
încercările de a apăra lău- 
tăreșfe un așa zis prestigiu 
constituie tot atîtea surse 
de poluare a climatului oin- 
stei. La care contribuie o 
anume inerție a simțului 
moral, dispus să dea drep
tate celui mai puternic. Ca 
din întîmplare, în ajutorul 
celui vinovat se mobilizea
ză vechi deprinderi, relații...

Iată un exemplu :
Pe data de 20 mai a c. 

este înaintat procuraturii 
dosarul despre neregulile 
lui Dragomir. responsabil 
la „Mureșul".

Ce măsură ia Trustul 7
La numai două zile, pe 

22 mai, Dragomir primește 
o decizie de transfer in
tern, fiind numit respon
sabil la „Dealul zorilor".

Cine-1 susține dintre 
d-stră pe acest om dovedit 
necinstit, tovarăși de la 
Trust 7

(între timp, aflăm despre 
o nouă măsură : Dragomir 
a fost numit ospătar de ca
tegoria a II-a. Cînd semna
tarii deciziilor în zig-zag au 
simțit că lucrurile devin pu
blice...).

Există și o formă 
de furt planificat

După ora de închidere a 
magazinului cu autoservire 
„Practic", gestionarul Flo
rian Ionescu a fost găsit cu 
bani sustrași din casă. Sim
țind că se apropie ziua in
ventarului. el ceruse unor 
casierițe — contra recom
pensă procentuală — să-i 
predea în fiecare seară cîte 
2 000 de lei. Fiind prins, s-a 
descoperit o lipsă în gestiu
ne de peste 28 000 de lei.,

— Cum se încumeta să 
scoată bani din casă 7 Cum 
ar fi justificat absenta lor 
la inventar 7.............

— El 'âri'fi'putut justifica, 
absolut legal, o sumă de 
neste douăzeci de mii. Ciu
dat. nu;?, Ne aflăm în fata 
unei anomalii — spune pro- 
curorul-șef al orașului Plo
iești Ioan Emanoil Olteâ- 
nu. Este”vorba "de cbt‘ere’'fle 
risc comercial admise prin 
instrucțiunile' , Ministerului 
Comerțului Interior. La ma
gazinele cu autoservire se 
acceptă drept risc 0,35 ia 
sută din volumul valoric al 
produselor intrate în ges
tiune între' două inventare. 
Bineînțeles. în afară unui 
eventual caz de sustragere.

— Sînteti de părere că 
acest procent e mare 7

— Exagerat de mare. 
Aparent 'zici că un 0.35 lă 
sută n-ar fi cine 'ștîe "ce. 
Să vedem, pe concret, cum 
au stat lucrurile la' magă- 
zinul pomenit mai înainte.

„Practic". Din martie 1966 
pînă astăzi, cu prilejul a 
trei inventare, s-a acordat 
un risc comercial totali
zînd suma de 37 229 lei. 
Dacă gestionarul n-ar ,fi' 
fost prins, cu prilejul nou
lui inventar i s-ar mai fi a- 
cordat alți 20 455 lei. Deci, 
în total, de-a lungul a ceva 
mai mult decît un an. ris
cul ajungea la aproape 
60 000 de lei I Este prețul 
unui apartament, al unei 
mașini Cum se justifică a- 
ceastă pierdere planificată?

— Un anume risc comer- 
. clăi există...

— Un magazin cum e 
„Practic’ are 33 de sala
riat!. C-are este aportul lor, 
dacă e posibil să se înre
gistreze pagube cifrate la 
zeci de mii 7 Un infractor 
ca gestionarul Ionescu își 
face calcule precise : atîta 
pot să fur sub cea mai de
plină acoperire. în mîinile 
iui. riscul este o pradă 
ușoară, gata doborîtă. Totul 
era s-o scoată din maga
zin. Ca și în cazul altor 
forme de „plusuri", avem 
de-a face cu adevărate ca
nale infracționale, un mij
loc tentant de a băga legal 
mîna în banii statului. Pro
pun să se revizuiască atent 
instrucțiunile cu privire Ia 
acordarea riscului comer
cial.

Am căutat-o pe casierița 
Florica Stoica. Indignată de 
propunerea gestionarului de 
a fi părtașă la sustragere, 
ea a sesizat conducerii 
O.C.L, Alimentara manevra 
ce se pregătea. Infractorul 
era dibaci. Verificările de 
casă n-au dus la nici un 
rezultat. Acuzația tinerei 
femei părea gratuită, Io
nescu era un gestionar a- 
preciat, om cu reputație. în 
cele din urmă, cu ajutorul 
direct al casieriței, care a 
„acceptat" să-i dea banii 
insistent ceruti de el — 
bancnote marcate însă — 
gestionarul a fost prins.

Povestea are și un epilog, 
cu totul surprinzător... O 
dată cu instalarea noilor 
gestionari (Constantin Mi- 
halcea și Elena Despa). ca
sierița Stoica a fost poftită 
să-și părăsească locul de 
muncă, fiind mutată într-un 
alt magazin. N-a vrut să 
accepte. I s-au oferit și alte 
locuri, cu salariu mai mic. 
Simțea că nu e drept să fie 
îndepărtată din magazinul 
unde lucrase pînă atunci, 
în cele din urmă, conduce
rea O.C.L. Alimentara a 
acceptat reîntoarcerea el la 
„Practic”. Dar nu pe post 
de casieriță.ici de îndrumă
toare. Altfel spus, Florica 
'Stoica primește astăzi un ■ 
salariu lunar cu 170 lei 
mai mic 1

Oare aceasta să fie răs
plata pentru- faptul că a 
ajutat la prinderea unui in
fractor și la-salvarea celor 
28 OOi) ‘Se lei care ..s-ar fi 
topit „eu acoperire" 7

Nicolae Livezeanu, direc
torul O C.L. Alimentara, in
firmă :

— S-ar putea trage con
cluzia că este vorba de in
timidarea unui element cin- 
sli't? Vreau ;sS restabilesc 

''adevărul. Nigl vorbă de-așa 
ceva Știți că Instrucțiunile 
prevăd dreptul gestionaru
lui de a-și alege echipa. Ei 
bine, Stoica n-a figurat pe 
lista celor țaleși de noii 

'gestionari ai magazinului. 
Noi' hu le-arta putut-o lm~ 

’ pune. De aceea i-am propus 
alte locuri de muncă. Pe de

altă parte, așa e în comerț : 
azi poți să fii casier, mîine 
vînzător și invers. Nu 
există o calificare de ca
sier. propriu-zisă. De altfel 
Stoica are calificare de vîn- 
zătoare. Nu e nimic anor
mal.

— Gîndiți-vă că ați fi în 
locul ei — îi spunem gestio
narului Constantin Mi.hal- 
cea. Ce-ați simți să vă po
meniți „retrogradat” și cu 
un salariu mai mic după o 
asemenea întîmplare 7

— Mărturisesc, m-aș simți 
lezat. Ea e oarecum ne
dreptățită.

— Atunci de ce-ați refu
zat-o casieriță 7

— Nu atît eu. cît celălalt 
gestionar Noi n-am mai lu
crat cu ea. avem alti oa
meni.

pa

§

„Oamenii 
fostului

lor". Din echi- 
gestionar. ma-

rea majoritate au rămas pe 
locurile lor. Dar cum se 
face că printre ei nu și-a 
putut păstra locul tocmai 
casierița care a dat dovadă 
că e un om de nădejde 7

Se aduc tot felul de 
explicații și argumente, 
care mai de care mai blin
date sub platoșa unor in- . 
strucțiuni. „Noi n-am pro
cedat ilegal". Dincolo de 
valabilitatea oricărei justi
ficări. rămîne însă faptul 
nud, real, omenesc. Să-l 
restabilim : un om demască 
o fraudă de proporții și nu 
numai că nu e recompensat 
(nici n-a fost vorba de 
așa ceva în discuția de 
la O. C. L. Alimentara), 
dar se și trezește „dat 
înapoi” Nu cu rea credință. 
Dar obiectiv vorbind, acest 
gen de tratament stimulea
ză cinstea sau invers 7

este unul dintre bunu-Climatul cinstei _____ ______
rile cele mai prețioase ale colectivității. 
Apărarea și Întărirea acestui hun impli
că responsabilitate, atitudine activă, an
gajare directă Împotriva oricăror infil
trații ale necinstei, favorizate de o ano
malie sau alta. Tocmai aceste anomalii 
adesea sub aparențe onorabile _  cîteva
dintre ele au iormat obiectul investiga
ției noastre — trebuie înlăturate cu ho- 
tărîre din viața socială.

rativ cererile tot mai numeroase 
primite din partea cetățenilor. La 
fel am procedat cu multe contracte 
încheiate pînă acum, pe măsură ce 
sfatul popular regional ne-a pus la 
dispoziție, în orașele Iași, Pașcani, 
Bîrlad, Vaslui și în celelalte centre 
raionale, mai multe blocuri aflate 
în construcție și care au termene 
de dare în folosință începînd chiar 
din luna viitoare. Trei blocuri, 
totalizînd 64 de apartamente, vor 
fi terminate în iunie, iar alte două 
blocuri cu 40 de apartamente — 
în iulie — la Iași, două blocuri cu 
71 apartamente la Bîrlad, un bloc 
cu 30 de apartamente la Pașcani 
etc.

Se perfectează acum pregătirile 
pentru deschiderea altor șantiere 
pentru 60 de apartamente în spa
tele universității A. I. Cuza, pentru 
141 de apartamente în cartierul 
Socola-Nicolina, ca și la Pașcani, 
pentru cîteva clădiri pe străzile 
Camil Petrescu, Traian Vuia, M. 
Sadoveanu, Crinilor. Ele vor fi gata 
în acest an și vor fi vîndute cetă
țenilor dornici să le cumpere. De 
asemenea, se vor începe și lucră
rile pentru deschiderea frontului de 
lucru pe 1968 la cel puțin 740 de 
apartamente.

Ca o măsură generală, menită să 
grăbească acoperirea solicitărilor, 
sfatul popular regional ne-a pus la 
dispoziție, după cum arătam, din 
fondurile de investiții, în fiecare 
oraș? apartamente cu termene a- 
propiate de dare în folosință. în 
același timp, pentru a asigura o 
calitate corespunzătoare a lucrări
lor, la propunerea noastră, con
structorul a repartizat executarea 
acestor locuințe celor mai bune bri
găzi de meseriași, iar ca șefi de 
lot a fixat ingineri și maiștri cu 
experiență. Mulți dintre cetățenii 
care contractează au însă unele 
cerințe în plus față de proiectele 
inițiale, pentru rezolvarea cărora 
plătesc, desigur, diferențele nece
sare. Este, de exemplu, cazul 
blocurilor X și Z din Socola-Nico
lina. Intîmpinăm însă greutăți, în 
special din partea D.S.A.P.C.-ului 
care, pe lîngă faptul că: a pUS ia 
dispoziție' proiecte destul de scum
pe. rezolvă aceste adăugiri cu foar
te mari întîrzieri. Bunăoară, la blo
cul X 9, reactualizarea lucrărilor și, 
deci, și a prețurilor s-a făcut de 
către P.SAPC. abia după o lună 
și jumătate. Numai lansarea co
menzii noastre — de la serviciul 
plan al DSAPC către atelierele 
sale — a durat 18 zile Drept ur
mare, finanțarea nu s-a putut des
chide. tar constructorul, care a în
ceput lucrările nu poate înainta 
în ritmul prevăzut..

Rezolvarea problemelor amin
tite, orsanizarea mai bună, mai 
operativă a activității noastre vor 
face să crească interesul cetățenilor 
pentru construirea de locuințe pro
prietate personală, le vor da posi
bilitatea să se bucure din plin de 
avantajele acordate de stat în acest 
domeniu.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

La pavilionul C din complexul Expoziției economiei naționale s-o deschis 
expoziția cu vînzare de articole pentru turism

Foto : M. Cioo

20 de cîștigători de autoturisme 
Șansele oferite de „loz în plic"

In zilele de repaos. concedii 
sau vacanță, mii de autoturis
me circulă pe drumurile țării, 
ducînd excursioniști dornici 
să cunoască frumusețile patriei 
noastre, să se recreeze împreu
nă' cu familile lor. Multe din 
aceste autoturisme au fost cîș- 
tigate de participanții la 
jocurile Loto-pronosport. De la 
începutul acestui an și. pînă 
în prezent, 220 de participanți 
au obținut autoturisme cu 
sume mici .jucînd la sistemele

Loto-pronosport. Se poate ob
ține un autoturism jucînd la 
„Loz în plic". La seriile spe
ciale de 6 lei se pot cîștiga 
autoturisme de diferite mărci 
și capacități : Renault 10 Ma
jor, Renault Dauphine, Fiat 
850, Fiat 600. Trabant 601, 
Wartburg Lux, Moskvici 408, 
precum și diferite obiecte, iar 
la seriile de 3 lei se pot cîștiga 
20 000, 10 000. 5 000, 2 000, 1 000 
lei. Cîștigătorii primesc premi
ile imediat, la prezentarea lo
zurilor.

(Urmare din pag. I)

deficitară ; unele produse, cum sînt. 
de exemplu, rădăcinoasele. lipsesc de 
aproape două luni. Oare faptul că 
morcovii sau pătrunjelul ajung la 
6—8 lei kilogramul nu supără pe ni
meni din conducerea organelor lo
cale ? Doar nu trebuie aduse nici din 
import, nici nu se depreciază atît de 
repede în timpul transportului ca alte 
sortimente de legume si fructe.

Atît la Hunedoara, cît și la Cluj sau 
Constanta, o bună parte din lipsurile 
amintite mai sus sînt de natură strict 
organizatorică și tin de un stil greoi 
de muncă, de rutină, care reușesc u- 
neori să împingă pe olan secundar 
grija și interesul fată de cetățeanul 
cumpărător. Ele ies cu prisosință în 
evidentă dacă analizăm modul cum 
se face aprovizionarea unităților de 
la depozite Marfa ajunge la locurile 
de desfacere foarte des în jurul orei 
opt, nouă după ce majoritatea gos
podinelor și-au făcut cumpărăturile. 
Nu se aplică încă suficient sistemul 
dirijării produselor direct de la locu
rile de producție la cele de desfacere, 
fără a mai fi trecute prin depozite ori 
alte verigi intermediare. Datorită sis
temului greoi existent, o bună parte 
din produse rămîn pentru ziua urmă
toare. își pierd din prospețime, iar 
unele se depreciază în mare parte. 
Numai în depozitul nr. 1 de Ia Obor- 
Constanta sînt degradate 1 600 kg

Sssb©iu! hktsîloF
Era exact după miezul nopții zilei 

de 27 octombrie a răposatului an 1965. 
Orășelul moldovean Adjud dormea li
niștit. Nici un cîine nu urla, nici o 
cucuvea nu cucuvăea, nimic nu pre
vestea începerea noului război de o 
sută de ani. Dar, deodată, șuieratul 
strident al unei locomotive cu aburi 
calzi trezi întregul personal al stației 
C.F.R.

Venea un marfar 1 Venea, venea, ve
nea. Tot personalul de serviciu ieși 
în întîmpinarea lui cu stegulețe, cio
cănele și fluiere. Veni I Lăcătușii de 
revizie începură să ciocănească roțile, 
osiile și, în același miez de noapte, se 
auzi un strigăt:

— Vagonul nr. 3 496 928 nu părăsește 
stația l

A fost decuplat. Trenul și-a văzut 
de cele două linii ale lui, iar vagonul 
suspect a fost tras pe o linie născută 
moartă.

Ce conținea vagonul suspect 7 Uzina 
de țevi din Roman trimitea Industriei 
Sîrmei din Cîmpia. Turzii, cu acest 
gon, niște banal fier vechi pentru 
topire.

Si ?
Cei de la revizie au constatat 

ușile laterale ale vagonului erau ieșite 
din cîrligele de siguranță și din ga
barit. După rezolvarea chestiunii, vago- 

. nul a fost trimis, cu puțină întîrziere, 
la destinație. Punerea la punct a va
gonului a fost evaluată la suma de lei 
132. S-a făcut un proces-verbal și a- 
cești bani au fost încasați de către 
C.F.R. de la uzina Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii.

Acești 132 de 
noul război de o sută de ani. Uzina, 
plătitoare, prin ........................
și s-a gîndit ■:

— De ce să : 
Ce vină avem 
nele vagonului ?

S-a întrunit conducerea, a fost scoasă 
din producție o dactilografă și în cîteva 
zile a fost redactată o scrisoare de ne
mulțumire către C.F.R.: „Vă rugăm, ca 
în termen de 30 de zile de la primirea

va-
re-

că

lei au declanșat în 1965
oficiul ei juridic, a stat
plătim noi 132 de lei ? 
că s-au deschis obloa-

prezentei să ne înapoiat! cei 132 de lei. 
Altfel...“

Primind ultimatumul, C.F.R.-ul a su
nat și el mobilizarea juriștilor și a răs
puns : „Să vă despăgubească de cei 
132 de lei Uzina de țevi Roman, ei au 
încărcat vagonul în mod necorespun
zător

Statul major al juriștilor de la Cîm- 
pia Turzii, studiind răspunsul C.F.R.-u- 
lui, a năvălit cu adrese pe Fabrica

foileton
de Nicuță TĂNASE

de țevi Roman: „Trimiteți urgent 132 
de lei, altfel..."

S-a alcătuit și aici o comisie perma
nentă pentru respingerea atacului: „Ce
reți suma care o pretindeți C.F.R.-ului. 
FA este cărăușul, el răspunde de trans
porturi".

Refuzată, uzina din Cîmpia Turzii 
cere ajutoare Arbitrajului Ministeru
lui Industriei Metalurgice cu sediul în 
București. Victorie l Prin hotărîrea nr. 
262 din 11 V 1966 se respinge acțiunea 
împotriva uzinei de țevi Roman și ho
tărăște că vinovat este C.F.R.-ul.

Se bombardează cu hîrtii Arbitra
jul Căilor Ferate. Dar aceasta, cu hotărî
rea nr. 1 486 A din 17 noiembrie 1966, res
pinge ca neîntemeiată reclamația uzi
nei „Industria Sîrmei’ și susține că de
plasarea încărcăturii din vagon s-a 
produs din vina predătorului, adică a 
celor din Roman.

132 de lei sînt bani. Trebuie recu
perați. Juriștii de la Cîmpia Turzii nu 
capitulează. Cer cu adresa nr. 1 089— 
1 000 ajutor Arbitrajului de Stat de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri, care...

...Marele război al Mrtiilor ardea

mocnit. Rar se 
tun. Dar iată 
la izbucnirea 
alt marfar. 
cu 22 000 kg 
țîia 1

— De unde _ _______
trebă șeful stației.

— Din Valea Jiului.
— Unde merge ?
— La întreprinderea regională „Corn- 

bustibiluV-Rădăuți.
— Scoateți-l din convoi. Scîrțîie.
Vagonul care scîrțîia avea fusul de 

la osia nr. 2 aprins. Cărbunele de pă- 
mînt a fost mutat în alt vagon și trimis 
la Rădăuți împreună cu o notă de pla
tă. Deranjul și transbordarea cărbu
nelui în alt vagon costau 905 lei. 
C.F.R.-ul a primit de la Rădăuți suma. ■ 
Dar rădăuțenii își puseră întrebarea: 
ce vină avem că s-a aprins osia 7 Ei 
începu marele bombardament al hîrtl- 
ilor. „Combustibilul"-Rădăuți către 
C.F.R., C.F.R.-ul către combinatul car
bonifer din Valea Jiului. Valea Jiului 
către Rădăuți etc., etc. Intră în luptă 
pînă la urmă și arbitrajele de pe lîngă 
cele două ministere. Aceste arbitraje, 
înarmate pînă-n dinți, cu fel și chin de 
hotărîri si 
fîictul. Se 
de Stat de 
nist.ri care...

M-am dus 
lîngă Consiliul de Miniștri,

— Dumneavoastră puteți stinge aceste 
conflicte 1

— Nu. Le putem da sfaturi, altceva 
nu putem face.

— De ce 1
— Litigiile sînt de valoare mică. Pri

mul 132 de lei, al doilea de 905 lei. Noi 
avem, dreptul să intervenim numai 
sumele care depășesc 1 000 de lei...

M-am înrolat șl eu în războiul de 
sută de ani. Poate devin și eu erou . 
astfel vor avea și urmașii mei o pensie.

Vă scriu de pe front. Trlmiteti-mi 
urgent hîrtie. creioane, dosare, biblio- 
rafte...

mai auzea ecoul cîte unui 
că numai după o lună de 
lui, în stația Meri intră 

Vagonul 443 489 încărcat 
cărbune de pămînt scîr-
vine vagonul acesta ? în-

legi, nu pot curma con- 
cere ajutorul Arbitrajului 
pe lingă Consiliul de Mi-
la Arbitrajul de Stat de pe

la

o
șl

ceapă și peste 500 kg salată. însem
nate cantități s-au depreciat și la 
Hunedoara. Consecințele se răsfrîng 
nu numai asupra aprovizionării pieței, 
ci și asupra situației economice a în
treprinderilor respective : produsele 
depreciate trebuie să fie vîndute la 
preturi mai scăzute sau chiar arun
cate. si. ca atare, se pierd sume im
portante.

Unul din motivele invocate de cei 
în cauză este acela că nu dispun 
de suficiente mijloace de transport 
atunci cînd au nevoie, deoarece 
I.R.T.A. - cu ale cărei mijloace se 
fac transporturile — nu programea
ză autocamioane după ..orare «oe- 
ciale". în acest caz. nu e vorba nu
mai de neînțelegere din partea con
ducerii I.R.T.A.. de un mod îngust 
de a privi lucrurile, ci și de lipsa 
de insistență a organelor locale, care 
pot determina programarea unor ca
mioane chiar la ore speciale, atunci 
cînd este vorba să se evite depre
cierea de mărfuri sau aducerea lor 
la orele potrivite vînzării.

Strădaniile pentru asigurarea unei 
bune aprovizionări sînt. de multe 
ori. îngreunate și de existenta unor 
dispoziții și reguli impuse comerțu
lui cu legume, bune ca orientare și 
intenție, dar care. în loc să stimu
leze această activitate, mai mult o 
încurcă. Iată ce ne relatează tov. Teo
dor Berghianu. directorul I R.V.L.F - 
Hunedoara : ..Din cauza condițiilor 
climatice, regiunea noastră se aprovi
zionează în proporție de 75 la sută 
cu fructe și legume din alte regiuni. 
Pe baza repartițiilor de la centru, 
încheiem contracte cu unitățile fur
nizoare din diferite regiuni, stabi
lind chiar grafice pe zile. Pentru 
noi însă, acest contract reprezintă 
de obicei o calamitate. Furnizorii ne 
pot obliga să preluăm produse și a- 
tunci cînd nu avem nevoie, ba pot 
chiar să ne impună să le luăm la 
preturi neconvenabile, atunci cînd 
noi le găsim mai ieftin, fără re
partiție. în alte regiuni: dar cînd nu 
respectă contractul și nu livrează, 
nu avem ce le face. Iată una din 
cauzele care duc la reducerea ren
tabilității întreprinderii".

După cum se știe, prețurile la le
gume și fructe se stabilesc pe plan 
local. în fiecare regiune în parte. 
Este un lucru bun, o metodă care 
creează condiții ca prețurile produ
selor puse în vînzare de către uni
tățile de stat să se adapteze opera
tiv situației pieței. Cu toate acestea, 
unele diferențe mari de preț, de la 
un loc la altul, se explică prin exis
tenta unor prevederi care avanta
jează pe furnizori în dauna bene
ficiarilor. adică a întreprinderii care 
trebuie să desfacă marfa cumpără
torilor. Este, desigur, o problemă 
mai complicată, care trebuie solu
ționată de forurile de resort. La ace
lași capitol, ar mai fi de amintit că 
atît la București cît și în alte orașe, 
unor produse de calitate mai slabă 
nu li se scad Imediat preturile, ceea 
ce face ca. în fond pierderile să fie 
și mai mari din cauză că marfa 
proastă cu preț mare nu se vinde.

Sîntem în sezonul cînd grădinile 
sînt în plină producție, oferindu-si 
din belșug roadele pentru satisface
rea cerințelor pieței. Este foarte im
portant să se organizeze în amă
nunt ridicarea acestei producții în 
așa fel ca nici un kilogram de marfă 
să nu se deprecieze, transporturile 
să se facă operativ, direct, evitîn- 
du-se orice verigi intermediare inu
tile. pe drumul de la producător la 
consumator. Firește, acestea sînt sar
cini ale organizațiilor specializate în 
desfășurarea acestui comerț. Dar 
este nevoie si de un control perma
nent. zilnic, din partea tuturor co
mitetelor executive ale sfaturilor 
populare, astfel ca întregul meca
nism să funcționeze în cele mai bune 
condiții, iar legumele și fructele să 
fie puse la dispoziția consumatorilor 
în cantități suficiente. în sortimen
tele căutate și într-o stare corespun
zătoare.

FAPTUL
DIVERS
Scena din hol

Un om, un pensionar (str. Bol
dești 52), intră in Spitalul nr. 
22 din Capitală și așteaptă, la 
locul știut, să treacă medicul. E- 
liza Climescu, medic primar, îl 
recunoaște și se apropie. „Bună 
ziua, Nicolae Atanasie, cum o 
duci P“ El înșiră cuvinte frînte, 
aproape de neînțeles, învăluin- 
d-o cu o privire caldă. A venit 
s-o vadă, l-a redat vederea cu 
mîna ei. Operația a fost grea. 
El nu credea că va mai ajunge 
vreodată să vadă. Înțelegeți, de
sigur, sentimentele lui pentru 
medic. De cîte ori trece prin 
fața spitalului, intră. Stă pe cu
loar, să treacă ea. Și scena se 
repetă aproape identic: „Bună 
ziua, Nicolae Atanasie, cum o 
duci P“...

La baia seacă
In apropiere de Baia Sprie se 

află o secție a întreprinderii de 
explorări miniere din Baia Mare. 
Anul trecut a fost construită aici 
o baie pentru mineri. Lucrările 
au costat 120 000 lei. De atunci 
au trecut 11 luni și nimeni nu 
s-a bucurat de binefacerile aces
tei amenajări. Știți pentru ce P 
Lipsește elementul esențial: apa. 
Baia nu este racordată la rețeaua 
de apă. Și uite așa, deși te afli 
la Baia Sprie, lingă Baia Mare, 
în apropiere de Băița, te usuci 
(la figurat) după o... baie, mai 
rău ca la Valea Seacă.

Omul 
cu 2 neveste

Lucrează la exploatarea minie
ră „Moldova Nouă". Se numește 
Petre Albeanu. Și-a lăsat soția 
legitimă și copilul în Corbesti 
(Gorj) și a plecat, trubadur, în 
căutarea altei „doamne a inimii" 
sale. Și nimerind el în comuna 
Plopi (Strehaia) a căzut fulgerat 
de un amor violent pentru Mar
gareta P. S-a căsătorit iară cu 
acte în regulă și cu zaiafet. Biga
mia a fost descoperită recent. 
Acum îl cheamă deoparte legea 
să-i spună ceva la ureche. II pe- 

ț țește și-l ia în pensiune, pe ter- 
/men limitat, ocrotindu-.l de furia 

nevestelor. Ce noroc are 1

' Degradare 
morală

Un caz tipic de degradare a 
conștiinței profesionale La do- 
micilitd său din Gura Ocndei 
fTîrgoi'tște), dr Gheorghe la- 
mandi se ocupa cu întreruperea 
cursului normal al sarcinii, pen
tru stime mart de bani Deunăzi, 
înainte de lumina dimineții (fap
tele murdare la întuneric se pe
trec I), primește o nouă pacientă 
— Victoria Lixandru din Glo- 
deni. A urmat, în aceeași dir 
mineață, Stelinna Nisipeanu dip 
Ocnița. Dar acesteia îi lipseau 
200 lei Medicul insă își respectă 
tariful (singurul respect, se nare) 
și femeia este trimisă după res
tul de bani Lăcomia lut la- 
mandi (posesor al unei sume de 
aproape 150 000 lei) nu cunoaște 
măsură. Acest tîrg rușinos n-a 
mai avut loc. Doctorul (deși 
voia) n-a mai avut vreme să în
tindă mîna după bani.

Abuz 
de funcție

•»

Paul Colorian, directorul 
rectiei comerciale regionale ... 
geș, a fost destituit. Confunrlînd 
întreprinderea de stat cu gospo
dăria personală, s-a fript la de
gete. Domnia sa a comandat la 
o întreprindere în subordine mo
bilă costisitoare, masivă și trai
nică pentru folosință veșnică, 
neachitînd contravaloarea ei. 
Abuz de funcție. Acum plătește. 
Și pentru mobilă și pentru ne
cinste. Cu o deosebire : mobila 
se plătește cu bani. Necinstea, cu 
ce n ” 
valoare echivalentă.

Di- 
Ar-

plătește cu bani. Necinstea, cu 
? Pentru aceasta nu există o

Ele au salvat
Capitoliul?

Șoseaua Buzău—București. La 
intrarea în comuna Costești, un 
cîrd do gîște traversa drumul 
(fătă să se asigure). Dinspre Bu
zău circula reglementar autotu
rismul l-B-9306 (proprietatea In
stitutului de studii și proiectări 
agricole-București). Accidentul 
era iminent. Ca să evite ciocni
rea, șoferul Ion Teodorescu a vi
rat brusc spre stînga, răsturnînd 
mașina. Vasile Vancea, aflat în 
autoturism, a fost grav rănit. Vi
novate de accident sînt palmipe- 
dele, care nu au respectat regu
lile de circulație. De unde se 
vede că 
ză, nu 
sînt ?

gîștele sînt bune pe var- 
pe șosea. Ale dv. unde

Rubricâ redactată dej
Ștefan ZIDARITA
Ștefan DIN1CA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii‘*

I
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UN PRIM BILANȚ
AL „ORGANIZĂRII

j; Ing. Adalbert NYEGRAI
f directorul fabricii „1 Septembrie" —

Satu Mare

Cum se face îngrijirea impurilor?

„1 Septembrie" din Satu- 
Mare este o marcă de pro
duse mult solicitate de 
cumpărători, atît în tară 
cit și la export. Mașinile de 
gătit emailate, cele cu gaze, 
cu combustibil solid, sobele 
de încălzit, reșourile și 
cuptorașele pentru reșouri 
sînt doar cîteva dintre 
mărfurile care au dus fai
ma fabricii noastre pînă 
peste hotare. Pornind de la 
cerința legitimă ca produ
sele livrate să aibă o du
rată de funcționare cît mai 
mare, un aspect exterior 
atrăgător și, îndeosebi, in
dici termotehnici și calita
tivi superiori — la nivelul 
celor de pe piața mon
dială — în ultimul timp, în 
fabrică s-au întărit efortu
rile pentru înnoirea și mo
dernizarea acestor mărfuri. 
De altfel, aceasta a consti
tuit și unul dintre princi
palele obiective ale acțiunii 
de așezare pe baze științi
fice a organizării producției 
și a muncii, aflată acum 
țf.tr-un stadiu avansat în 
'întreprinderea noastră.

Pînă în prezent, înnoirea 
și modernizarea produselor 
în fabrica noastră au avut 
loc prin reproiectare. A- 
ceastă reproiectare a fost 
impusă de tendințele pe 
plan mondial, de cele sem
nalate pe piața internă. în 
sensul creării unci game 
variate de produse cu ca
racteristici tehnice supe
rioare, greutate mai mică și 
manipulare ușoară. în urma 
studiilor întreprinse s-a 
proiectat un nou tip de ara
gaz. El se va executa, 
potrivit cerințelor, în mai 
multe variante — cu 
3 sau 4 ochiuri — combi
nate gaz-electric sau numai 
electric, avînd majoritatea 
elementelor tipizate. Vor 
fi îmbunătățite, totodată, 
calitățile lui termotehnice. 
aspectul său, obtinîndu-se 
la fiecare produs, față de 
cele actuale, o economie de 
circa 6—8 kg metal. Dar, 
concomitent cu proiectarea 
acestui nou tip de aragaz, 
s-a pus un accent deosebit 
f>e creșterea calitativă a in- 
f>. cilor tchnico-economici la 
^adusele din fabricația 
curentă. Bunăoară, s-au 
proiectat constructiv și 
s-au îmbunătățit planurile 
de croire la 41 de repere 
de la 5 agregate și acum se 
apropie de sfîrșit renroiec- 
tarea sobelor de încălzit 
„Carbolux" și ..Termo". a 
resourilor cu 2 și 3 ochiuri, 
înfăptuirea tuturor măsu
rilor privind renroiectarea 
produselor va aduce fabri
cii noastre în acest an 
economii de peste 200 tone 
de metal.

Reproiectarea a mers 
mînă în mină cu îmbunătă
țirea tehnologiilor de fabri
cație. Nu mai puteam ad
mite practicarea unor pro
cedee anacronice, costisi
toare. De pildă, la unele 
repere (capacele, fetele uși
lor, balamalele și altele de 
la mașinile de gătit cu 
combustibil gazos și lichid) 
operațiile se executau ma
nual. neritmic, cu o tehno
logie rudimentară și o pro
ductivitate redusă. Acum, 
mașinile de tăiat contur au 
fost adaptate pentru execu
tarea acestor operații, s-au 
confecționat dispozitive de 
tăiat contur la fiecare re
per în parte, eliminîndu-se 
complet munca manuală. 
Operațiile care sc efectuau 
nu de mult cu 6 muncitori 
pe un schimb se fac în pre
zent, în aceeași unitate de 
timp, doar de un singur 
om.

Firește, acțiunea a cu
prins și organizarea mun
cii ca atare, în secțiile și 
atelierele productive. Fa
brica noastră nu a avut, de 
la început, profilul actual. 
S-a lucrat cu mașini și uti
laje vechi. în prezent, sec
țiile ei trec printr-un pro
ces total de modernizare și 
sistematizare. Investițiile 
alocate de stat pentru atin
gerea acestui obiectiv. în 
cincinal, se ridică la peste 
40 milioane de lei. Dar, 
numai transformările și în
noirile aduse pe calea in
vestițiilor amintite nu sînt 
suficiente. Pentru ca aces
tea să aibă o eficiență ma
ximă, ele sînt urmate de 
măsuri tehnico-organizato- 
rice operative la toate locu
rile de muncă. Planul în
tocmit în acest scop vizea
ză îndeosebi problemele 
majore ale producției și 
muncii. La secțiile pregă
titoare — presă și turnăto
rie — s-a reorganizat acti
vitatea pe cele trei schim
buri, în așa fel ca acestea 
să dispună de un efectiv 
egal, de o asistență tehnică 
corespunzătoare, o progra
mare minuțioasă a suban- 
samblurilor cu consum de 
manoperă mai mare, potri

vit ritmicității fluxului teh
nologic al produsului finit, a 
în funcție de noua siste
matizare a fabricii, o parte 
dintre utilajele de la sec- ; 
ția presă s-au reamplasat 
pe grupe de mașini cores
punzător procesului tehno
logic optim. Această acți
une se va încheia pînă la 
sfîrșitul trimestrului III a.c. | 
Vom obține astfel o îmbu
nătățire substanțială a rit
micității producției, elimi
narea parțială a transportu- I 
rilor interoperații, conco- i 
mitent cu reducerea ponde
rii muncilor auxiliare.

O atenție deosebită s-a ? 
acordat reorganizării sec
ției de emailaj, care a fost | 
dotată recent cu noi utila- l[ 
je. Complexitatea și nivelul « 
tehnic înalt al acestora re- | 
clamau măsuri speciale. în- H 
tre altele, au fost necesare I 
gruparea operațiilor care j 
se efectuează aici, determi- I 
narea timpilor de execuție țî 
în funcție de parametrii 
tehnici proiectați ai utilaje
lor, stabilirea fluxurilor op
time de lucru. S-a insistat 
mult asupra programării ! 
producției pe utilaje, în 
așa fel ca, la un ciclu com
plet al conveioarelor de la I 
cuptoarele de ars piese, să 
se obțină reperele întregu
lui ansamblu de produse. : 
Pentru asigurarea continui- ■ 
tații lucrului la fiecare loc 
de muncă, s-au organizat 
echipe speciale de deservire I 
pe baza unor benzi trans- | 
portoare. Ca urmare, nu- i 
mărul muncitorilor care 
efectuau înainte operația « 
de manipulare a pieselor 8 
s-a redus de la 6 la 2 pe | 
fiecare Schimb. Măsurile a- » 
plicate pînă în prezent în | 
secția de emailaj, precum și | 
cele în curs de realizare 6 
vor contribui la obținerea f 
unor economii în anul 1967 Ș 
în valoare de aproape ■ 
200 000 de lei. Amintesc și 
faptul că în urma revizuirii 
și îmbunătățirii proceselor j 
tehnologice la secțiile prese i 
și emailaj, în cadrul acți-* 
unii de organizare științi
fică a producției și a > 
muncii, volumul rebuturi
lor a scăzut cu 19 Ia sută I 
fată de anul trecut.

Nu s-au omis, firește, 
acele măsuri îndreptate jj 
spre utilizarea completă și 
productivă a timpului de I 
lucru. Studiile întreprinse 
au relevat că în unele sec- i 
ții : presă, turnătorie și al
tele, există încă suficiente 
rezerve latente, asupra că- | 
rora în viitor, va trebui să f 
ne concentrăm toate efor- H 
turile. în urma Hotărîrii s 
partidului și guvernului cu | 
privire la reglementarea 5 
programului de lucru și în- | 
tărirea disciplinei în mun- 5 
că, am trecut imediat la | 
măsuri. Am fixat un nou | 
program de lucru — pe 
toate cele trei schimburi — 
recuperînd astfel pauza de 
masă. Un calcul ne-a ară
tat că numai pe această 
cale vom obține o econo
mie de 300 000 de lei. Apoi, 
am reglementat problema 
învoirilor. Dacă pînă acum 
aceasta cădea în compe
tența șefilor de secții. în
voirile se vor acorda nu
mai de director și în cazuri 
cu totul excepționale. Sub
liniez că în trimestrul I 
a.c., cînd învoirile s-au dat 
cînd și cui a vrut, fabrica 
noastră a înregistrat 206 
om/zile învoiri. Adică 
timpul echivalent pentru 
producerea a peste 100 de 
aragaze tip „Carpați I". Am 
luat, de asemenea, măsuri 
ca nici un muncitor să nu 
mai părăsească mașina sau 
locul de muncă fără apro
barea maistrului. Totodată, 
s-au interzis orice fel de 
ședințe, activități obștești 
ori sportive în timpul pro
gramului de lucru. Cele 480 
de minute vor fi consuma
te exclusiv în folosul pro
ducției.

Rezultatele obținute pînă 
acum dovedesc trăinicia 
acțiunii de organizare știin
țifică a producției și a 
muncii, care a dus la des
coperirea unor importante 
rezerve și a contribuit la 
valorificarea lor. Calculele 
efectuate ne-au dus la con
cluzia că pe seama ansam
blului de măsuri stabilit 
vom obține anul acesta un 
spor de producție de 15 la 
sută față de 1966 și de 5,5 
la sută în comparație cu 
prevederile pentru anul 
1967. Bineînțeles, acțiunea 
continuă. Sintem hotărîți a 
face totul pentru ca popu
lația să primească de la fa
brica noastră produse de 
folosință îndelungată într- 
un sortiment cît mai bogat, 
calitativ superior, pentru a 
reduce cheltuielile de pro
ducție și a ridica la un ni
vel tot mai înalt eficiența 
activității economice a în
treprinderii.

Mersul vremii ca șl dezvoltarea plantelor pră- 
șitoare impun ca în toate unitățile agricole să se 
acorde cea mai mare atenție lucrărilor de între
ținere, lucrări care condiționează în cea mai 
mare măsură obținerea unor recolte mari la 
hectar. Conform situației existente la Consiliul 
Superior al Agriculturii, în cooperativele agricole 
din regiunile Dobrogea, Galați, Ploiești și 
București prima prașilă la porumb s-a executat 
pe aproape toate suprafețele cultivate cu po
rumb. Acum se lucrează intens la executarea 
prașilei a doua. Ținînd seama de starea de ve
getație a porumbului se apreciază că prășitul 
acestei culturi a întîrziat îndeosebi în regiunile 
Argeș, Banat, Crișana și Oltenia. La sfecla de 
zahăr, prașila a doua a fost terminată în regiu
nea București. Această lucrare se apropie de 
sfîrșit în regiunile Banat, Bacău, Oltenia, Ploiești 
și este mult întîrziată în regiunea Argeș. Dife
rențe mari între o regiune și alta se semnalează 
și în ce privește ritmul de executare a prășitului 
la floarea-soarelul, cartofi și alte culturi. Ținîn- 
du-se seama că ploile au favorizat înmulțirea 
buruienilor, iar în unele regiuni temperatura 
scăzută stînjenește dezvoltarea culturilor, se im
pune ca, peste tot, să se acorde cea mai mare 
atenție executării fără întîrziere a lucrărilor de 
întreținere.

REGIUNEA CLUJ
In regiunea Cluj există 

diferențe mari de la un ra
ion la altul în ce privește 
ritmul de executare a lu
crărilor de întreținere a 
culturilor. în raionul Aiud, 
de exemplu, prașila a doua 
la sfecla de zahăr se apro
pie de sfîrșit. Se prășesc 
pentru a doua oară cultu
rile de floarea-soarelui și 
cartofi, iar la porumb lu
crarea a fost executată pe 
12 la sută din suprafață. 
Bine se stă din acest punct 
de vedere și în raionul 
Turda. în schimb, în raioa
nele Gherla și Bistrița lu
crările de întreținere a 
culturilor sînt întîrziate. 
Pînă la 1 iunie în 40 de 
cooperative agricole din 
cele două raioane nici nu 
începuse prășitul porum
bului.

La cooperativele agricole 
din Căianu, Borșa, Vaida- 
Cămăraș, raionul Gherla, 
Tagu, Budești Orosfaia, ra
ionul Bistrița, și altele, cu 
aceleași condiții, întîrziin- 
du-se prășitul, culturile au 
fost năpădite de buruieni. 
Se invocă timpul ploios din 
ultimele zile. Dar tocmai 
ploile numeroase fac ca 
buruienile să invadeze cul
turile. La cooperativa agri
colă din Căianu nu lucrau 
la prășitul porumbului de- 
cît foarte puțini oameni. 
Așa se explică de ce aceas
tă lucrare nu s-a executat 
decît pe 30 de hectare din 
cele 320 hectare. Conduce
rile cooperativelor din Țagu 
și Budești, raionul Bistrița, 
au crezut că repartizînd te
renul pentru prășit pe fa
milii, lucrurile vor merge 
de la sine, că nu mai este 
nevoie de organizarea mun
cii. Așa se face că pe unele 
porțiuni culturile sînt pră
șite, plantele bine dezvol
tate, iar lîngă ele altele au 
buruieni, ce ajung pînă Ia 
genunchi. Consiliile de con
ducere ale cooperativelor 
trebuie să urmărească cu 
răspundere ca pe toate su-
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prafețele prașilele să se 
execute fără întîrziere.

Intîrzierea prășitului se 
datorește și faptului că nu 
sînt folosite din plin mij
loacele mecanizate. Stațiu
nile de mașini și tractoare 
au contractat suprafețe mai 
mari decît în anii trecuți 
pentru executarea mecani
zată a lucrărilor de între
ținere. Numai că organiza
rea muncii în brigăzile de 
tractoare lasă mult de do
rit. Președintele cooperati
vei agricole de producție 
din Sînmihaiul de Cîmpie, 
Vasile Huzmezan, a venit 
la sediul brigăzii de trac
toare să ne arate cum stau 
nefolosite cîteva cultivatoa
re pentru că tractoarele 
care trebuie să le remorche
ze au fost trimise la alte lu
crări, în alte cooperative.

Nici organele agricole ra
ionale nu pot fi absolvite de 
răspunderea pentru întîr- 
zierea lucrărilor de întreți
nere a culturilor. Inginerii 
agronomi sînt chemați prea 
de multe ori la raioane, la 
diferite ședințe. De aseme
nea, specialiștii din perma
nența consiliilor agricole 
raionale și ai uniunilor ra
ionale ale cooperativelor au 
socotit că o dată cu încheie
rea campaniei de însămîn- 
țări și-au terminat și ei mi
siunea pe teren. Așa se face 
că vizitînd 10 cooperative 
agricole din raioanele Gher
la și Bistrița nu am întîlnit 
nici măcar un reprezentant 
al acestor organe care să 
se ocupe de felul cum se 
lucrează la întreținerea 
culturilor. Desigur, față de 
această situație se impune 
ca problema întreținerii 
culturilor șă stea mai mult 
în atenția organelor raio
nale de partid, a sfaturilor 
populare, a consiliilor agri
cole raionale și a uniunilor 
cooperatiste.

Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

tru buna organizare a 
muncii și folosirea fiecărei 
ore bune de lucru în cîmp, 
rezultatele la întreținerea 
culturilor sînt bune. în ra

în acele raioane ale re
giunii Bacău unde consi
liile agricole și conducerile 
cooperativelor agricole au 
luat măsuri operative pen

La întreprinderea

forestieră Brașov

(Urmare din pag. I)

Este clar, deci, că măsurile luate 
Indică un drum bun în prezent. Mai 
trebuie insistat „Ia intersecția" sec
toarelor de prelucrări și montaj, în
trucît decalajul este de numai 10 zile. 
Posibilități există, ele constau în în
lăturarea în cel mai scurt timp a de
fecțiunilor mecanice, scurtarea dura
tei de imobilizare în reparații, capi
tale a mașinilor și utilajelor, întări
rea disciplinei, lansarea în fabricație, 
în loturi optime, a pieselor și repe
relor. Măsuri eficiente s-au luat și se 
vor aplica. în continuare, pe linia 
desfacerii rapide a produselor, urmă
ririi atente a facturilor încasate. A- 
cum, se urmărește amănunțit de că
tre conducerea întreprinderii, pe bază 
de grafice : ce trebuie să se produ
că, ce trebuie să se livreze și cît să 
se încaseze. Cînd la unul din aceste 
capitole se constată o dereglare, se ia 
legătura operativ cu serviciile func
ționale de resort, stabilindu-se precis 
măsurile de restabilire a echilibrului 
economic. G»

Deci, „Timpuri noi“ s-a redresat, 
perseverînd în fructificarea inițiativei 
colectivului, a inepuizabilelor rezerve 
interne. Meritul revine conducerii u- 
zinei, în frunte cu directorul Gheor
ghe Ionescu, și organizației de partid.

La un pol opus se află întreprinde
rea forestieră din Brașov. După pri
mele două luni din acest an, și aici 
era total necorespunzător nivelul prin
cipalilor indicatori de plan. însă, re
virimentul nu s-a obținut nici în 
martie și nici în aprilie. Producția

ioanele Tg. Neamț, Roman 
și Bacău cooperatorii au 
încheiat prașila a Il-a la 
sfecla de zahăr și sînt pe 
terminate și cu prima pra
șilă la porumb.

Din ultima situație aflată 
la consiliul agricol regional 
reiese însă că prașila întîi 
trebuie efectuată pe încă 
27 000 ha cu porumb. Pra
șila a doua la cultura flo- 
rii-soarelui nu s-a execu
tat decît pe 25 la sută din 
suprafața însămînțată. Cele 
mai mari suprafețe nepră
șite sînt în raioanele Ad
jud, Tg. Ocna, Moinești și 
Piatra Neamț. în raionul 
Adjud. de exemplu, prima

prașilă la porumb s-a fă
cut doar pe 47 la sută din 
suprafața însămînțată. La 
cultura florii-soarelui doar 
10 unități din cele 41 exis
tente au început prașila a 
doua. în multe unități sînt 
suprafețe întinse cu po
rumb înăbușite' de buru
ieni. Care sînt cauzele a- 
cestor rămîneri în urmă ? 
Mai întîi este vorba de 
slaba antrenare a oame
nilor la lucru și de insufi
cienta folosire a forțelor 
de care dispun cooperati
vele agricole. Luînd în cal
cul numai 50 la sută din 
numărul brațelor apte de 
muncă, rezultă că în ulti

ma săptămînă fiecare coo
perator a prășit, în medie 
pe regiune, doar 0,30 ha. 
în raioanele rămase în ur
mă media este și mai mică. 
La Tg. Ocna, de exemplu, 
s-a realizat doar 0,09 ha, 
ceea ce înseamnă norma 
de lucru pe o zi.

în aceste zile, cînd zorul 
lucrărilor este atît de ma
re, la Coțofănești, ca si la 
Adjudu Vechi, la Tg. Ocna 
ca și în alte unități pe 
unde am trecut, inginerii 
agronomi se ocupau cu în
tocmirea situațiilor de în
cheiere a campaniei de în- 
sămînțărl. La Consiliul a- 
gricol raional Tg. Ocna

specialiștii se ocupau de 
pregătirea unei ședințe. 
Ing. Gheorghe Marin, pre
ședintele consiliului, nu 
mai prididea cu repartiza
rea puilor la cetățenii din 
oraș. în ziua de 1 iunie, 
toți inginerii din coopera
tivele agricole din raioa
nele Adjud și Tg. Ocna au 
fost convocat! la consiliile 
agricole pentru inventarie
rea terenurilor supuse ero
ziunii. „Sînt lucrări ur

gente, cerute de Consiliul 
Superior al Agriculturii" 
— motivează tov. ing. Du
mitru Găină, vicepreședin
te al consiliului agricol re
gional. Or fi. nimic de zis.

dar de ce nu se fae ase- 
menea ședințe si situații în 
zilele ploioase, cînd nu se 
simte nevoia specialiștilor 
pe cîmp ?

Organele de specialitate 
știu că prășitul porumbu
lui și al celorlalte culturi 
nu suferă amînare. De 
aceea se impune ca u- 
niunile cooperatiste, con
siliile agricole să ia de ur
gență măsuri operative 
pentru grăbirea acestor lu
crări.

Gh. BALTA
corespondentul „Sctnteli*'

ÎN FERMELE DOBROGENE
(Urmare din pag. I)

rilor cu care se încărca, prin toate 
acestea, prețul fiecărui kilogram de 
grîu. Dar să cîntărim fie si aproxi
mativ. adăugind cele de mai sus, și 
vom vedea că pîinea livrată de cele 
trei gostaturi era grea si scumpă.

Organizarea a pretins, prin înseși 
criteriile care îi stau la bază — ren
tabilitatea 1 — o serioasă selecție a 
valorilor, atît în ceea ce privește mij
loacele de producție, cît, mai ales, în 
ceea ce privește oamenii. Noii fer
mieri s-au arătat deosebit de exigenți, 
fiindcă de această exigentă ține bu
nul mers al muncii. Iți mai dă mîna 
să ții în schemă un om de o califi
care aproximativă sau un om fără 
tragere de inimă, cînd locul fiecăruia 
e strict determinat ? Cine nu s-a gîn- 
dit din vreme la munca lui, se gîn- 
dește acum... prea tîrziu, cine n-a 
învățat la timp va avea prilejul să 
învețe în altă parte... Criteriul eco
nomic a devenit, prin forța lucruri
lor, un ferm criteriu moral, iar apli
carea lui impune de aici înainte 
un cîmp deschis competiției de va
loare.

Aceasta nu înseamnă însă elimina
rea grijii față de om, ci dimpotrivă 
pretinde o grijă sporită. Specialiștii 
de la întreprinderea agricolă Doro- 
banțu mi-au vorbit cu insistentă des
pre seriozitatea și răspunderea pe 
care o presupune această acțiune de 
selecție a valorilor, unde nici pri
peala, nici mai ales subiectivitatea 
nu au ce căuta. Ei au insistat, mai 
cu seamă, asupra, răspunderilor ce 
revin conducătorilor de ferme în a- 
părarea și creșterea capitalului uman 
de care depinde totul. Prețul omului 
a sporit deci, valoarea lui efectivă 
este direct legată de aportul lui zil
nic în bunul mers al muncii.

Aceasta am putut-o aprecia și mai 
exact, întîlnindu-i pe acești fermieri 
dobrogeni la locul muncii lor, pe 
ogoare, în livezi, în mijlocul tur
melor.

Fiind direct răspunzători de va
loarea producției, nedădăciți de ni
meni în ceea ce privește programul 
intern de lucru, siliți să se organi
zeze rațional prin însăși nevoia de 
rentabilizare, fermierii își gospodă
resc acum ogoarele, turmele, ziua de 
muncă, după legea interesului eco
nomic al unității lor.

„Am desființat, ne spune ing. 
Constanța Vasile, șefa fermei nr. 9, 
toate ședințele inutile care încurcau 
și seara și dimineața programul oa
menilor noștri. A munci nu înseamnă 
a sta în ședințe sau a organiza 
ședințe. Observațiile critice, îndru
mările, măsurile practice le facem la 
fața locului. pe teren, în cursul 
muncii, iar prin aceasta orele de bi
rou le-am redus la strictul necesar.

Inclusiv această situație am făcut-o 
pe teren, la saielele de oi, unde se

desfășura operația de „bonitare" — 
un examen care determină greutatea 
animalelor și valoarea lînii ce va fi 
tunsă.

Ferma pe care o conduce ing. Con
stanța Vasile are o suprafață de 1 451 
ha și 3 700 de oi. Efectivul de oameni 
și mașini, rațional determinat, asi
gură o economică folosire a mijloa
celor și un control eficace din partea 
specialiștilor. Fiecare muncitor este 
direct interesat în cheltuirea fructu
oasă a fiecărui leu, fiindcă de aceasta 
tine scăderea prețului de cost și deci 
cîștigul oamenilor.

Cum se poate 
schimba sensul 
noțiunilor de „bun" 
si de maximum" 9

Curios. înainte de noua organizare, 
cifrele de producție ale celor trei 
gospodării de stat păreau maximele 
cu putință, solicitînd din plin toate 
rezervele. Cele trei unități au fost 
niște unități bune, rentabile, diferen
țele de producție de la una la alta 
erau relativ mici, ca exemplu cităm 
producțiile la grîu în cursul anului 
trecut : Tortomanu — 2 375 kg, Do- 
robanțu — 2 450 kg, Siliștea — 2 400 
kg. Media rezultatelor reprezintă o 
bază bună de pornire pentru viitor.

Noua organizare a intervenit rela
tiv recent și, iată că, în noile con
diții s-au descoperit totuși însem
nate rezerve de sporire a producției. 
Dacă anul agricol nu ne oferă sur
prize, dacă nu intervine ing. Pacoste, 
sînt posibilități de creștere a produc
ției de grîu cu peste 150 kg la ha, 
ceea ce reprezintă un spor, pe în
treaga întreprindere de circa 1325 
tone. Cîtă vreme boabele nu se află 
în hambare e prematur să antici
păm asupra acestui spor. E oportun 
însă să discutăm despre rezervele 
producției, chiar în acest stadiu, an- 
ticipînd asupra dezvoltării de viitor.

Vizitînd lanurile de grîu și porumb 
ale cîtorva ferme, deci o vastă su
prafață acoperită cu culturi, am putut 
admira o frumusețe de holde, bine 
îngrijite, ferite pînă în prezent de 
surprize. Grîul e des ca peria, spi
cele bat umerii, porumbul, care a 
suferit în urma frigului, se dezvoltă 
acum frumos.

N-am putut totuși să nu remarc 
diferența bătătoare la ochi dintre 
culturile de aici și culturile vecine, 
ale unei stațiuni de producere a se
mințelor de elită. Pe aceleași tere
nuri, cu aceleași soiuri se obțin pro
ducții mai mari, pe care fermierii de

la Dorobanțu le-ar putea atinge cu 
un spor de eforturi și îngrijire.

— Este evident, îmi spune ing. E- 
mil Vasile, tehnologul șef al între
prinderii, că dispunem de importante 
rezerve, încă nefructificate, că șta
cheta producțiilor noastre se poate 
ridica și mai sus.

Și în această privință, fermierii de 
Ia Dorobanțu au ridicat cîteva pro
bleme direct legate de rentabilitate, 
pe care le semnalăm ca importante, 
demne de a fi analizate judicios.

In prezent, sămînța de grîu pentru 
fiecare an agricol este produsă de 
fiecare unitate în parte. Este însă 
limpede că oricîtă grijă și atenție 
s-ar depune, valoarea seminței re
zultate este sub nivelul aceleia pro
duse în unități specializate iar a- 
ceasta — în timp — influențează 
asupra însuși potențialului biologic 
al plantei.

Un fermier dobrogean dispune 
practic, încă de pe acum, de mij
loacele tehnice la îndemîna oricărui 
fermier european. Este rațional ca 
în condiții apropiate de dotare, de 
muncă, de fertilitate naturală, să se 
obțină un rezultat apropiat ? Este 
nu numai rațional, dar chiar obli
gatoriu, am spune noi. Una dintre 
pîrghiile producțiilor mari sînt însă 
tocmai solurile de înaltă producti
vitate. A le crea mai repede, a le 
introduce mai repede în producție 
devine o exigență presantă a agri
culturii noastre. Absența lor creează 
de pe acum disproporții între inves
tiții și rezultate, devine o frînă în 
calea rentabilizării fermelor. Notînd 
exigențele de mai sus, nu dorim a 
reduce cu nimic exigentele care se 
adresează direct fermierilor, obligația 
lor de a mobiliza toate resursele de 
care fermele dispun, toată pasiunea 
și dăruirea lor. Aceasta se leagă di
rect de grija față de om, de locul pe 
care omul îl ocupă în viața fermei.

Fermierul, 
personajul nr. 1...

Discuția despre locul și rolul fer
mierului am purtat-o cu unul dintre 
cei mai buni specialiști ai întreprin
derii, ing. Ion Stancu, în singurătățile 
de pe o creastă a Munților Macin, în 
față cu lanurile de grîu ce unduiau 
la picioare.

— Ați văzut că oamenii noștri sînt 
direct interesați în obținerea unor re
zultate din ce în ce mai bune. Per
sonal, ca specialist, am șansa să-mi 
valorific din plin cunoștințele, am 
mîinile dezlegate, posibilitatea de a 
lucra direct în producție. Desigur, 
condițiile de muncă în agricultură 
sînt cele știute...

Am ascultat încă o dată, într-o altă 
variantă, povestea necazurilor, a greu-

marfă a fost realizată numai în pro
porție de 98,7 la sută, producția marfă 
vîndută și încasată în proporție de 
97,7 la sută, iar productivitatea mun
cii planificată a fost cu 1,5 la sută 
sub sarcina stabilită.

Chiar dacă pînă la sfîrșitul lunii 
mai, anumiți indicatori au fost înde
pliniți, la producția marfă vîndută 
și încasată — acest indicator sintetic 
care îmbină latura cantitativă și ca
litativă a activității economice a fie
cărei întreprinderi — s-a înregistrat 
un pas înapoi, planul fiind realizat 
doar în proporție de 96,5 la sută.

Și aici, ne-am adresat mai întîi se
cretarului comitetului de partid din 
întreprindere, tov. Ion Vlad, care în- 
cercînd să justifice starea critică, ne-a 
spus că „neajunsurile se datoresc fluc
tuației mari de muncitori, specificului 
economiei forestiere". întrebîndu-1 pe 
directorul întreprinderii, ing. Dumi
tru Cîrlogan, de ce nu s-au luat încă 
măsuri energice pentru ieșirea din 
impas, ne-a răspuns : „Cum puteți să 
afirmați așa ceva despre noi, deoare
ce avem atîtea dovezi că ne-am zbă
tut să înlăturăm lipsurile ?“ Drept ar
gument ni s-a relatat că indicatorii 
de plan în luna aprilie, în principal, 
sînt realizați. Dar, cu prețul a mii 
de ore suplimentare, al folosirii unui 
surplus de 185 muncitori peste nu
mărul mediu scriptic aprobat. Este 
oare aceasta o cale rațională pentru 
remedierea unor deficiente organiza
torice interne ?

Recurgem și în acest caz la fap
te. De la începutul anului, în cele 
două sectoare de bază ale întreprin
derii — exploatare și industrializare 
— indicele de utilizare a fondului de 
timp maxim disponibil a fost de nu
mai 93 la sută. S-au înregistrat 
15 500 om-ore absente nemotivate, în
voiri, concedii fără plată. Totodată, 
s-au prestat aproximativ 90 000 de ore 
suplimentare, fără aprobarea forului 
de resort. Inlăturîndu-se această rl-

sipă de timp cauzată de absențele 
nemotivate și învoiri se putea obține 
o producție suplimentară de cîteva 
procente. Risipa de timp a fost însă 
mult mai mare, în realitate. Așa cum 
a recunoscut și directorul întreprin
derii, se pierde, în medie, cîte un 
sfert de oră de către fiecare mun
citor din cauza slabei aprovizionări a 
locurilor de muncă. Toate acestea se 
cunosc. Dar conducerea întreprinde
rii s-a împăcat cu neajunsurile, or
ganizația de partid le tolerează, iar 
— pentru a completa parcă cercul 
vicios — D.R.E.F.-Brașov și chiar fo
rurile de resort din Ministerul Eco
nomiei Forestiere nu au întreprins 
mai nimic pentru orientarea colecti
vului acestei unități spre folosirea 
rezervelor interne.

Consecințele anomaliilor înregistra
te la I. F. Brașov stăruie de mai mul
tă vreme. Ni s-a spus că „fluctuația 
este de vină". Dar ce a întreprins 
conducerea întreprinderii și organiza
ția de partid pentru stabilizarea mun
citorilor ? în loc să se creeze con
diții pentru obținerea unei producti
vități ridicate, pentru ca muncitorii 
să cîștige bine pe această cale, ei au 
fost obligați să lucreze duminică de 
duminică, iar cîștigul lor mediu a 
fost, în primele luni, cu 68 de Iei 
mai scăzut decît cel planificat. Tre- 
cînd cu vederea asemenea îndato
riri, unii tovarăși din conducerea 
întreprinderii au lăsat de-o parte 
marea responsabilitate ce le reve
nea, spiritul de gospodărire a tim
pului și a forței de muncă. La Di
recția orășenească Brașov a Băn
cii Naționale ni s-a spus chiar : „Lip
sește o mînă de bun gospodar". Si 
pentru ca afirmația să nu pară gra
tuită, ni s-au prezentat o serie de 
probe edificatoare în acest sens. Nu 
sînt folosite decît în limite foarte re
duse creditele de mică mecanizare. 
Așa se explică faptul că în depozi
tele sectoarelor de industrializare me-

canizarea lasă de dorit, Iar numărul 
muncitorilor auxiliari prevăzut în 
normative este depășit cu aproape 40 
de muncitori. Mijloacele mecanice 
sînt utilizate nerațional, întrucît sis
temul de întreținere a lor funcțio
nează defectuos.

Nici măcar propriile prevederi, de 
altfel foarte reduse, cuprinse în pla
nul de măsuri tehnico-organizatorice 
nu se îndeplinesc. Brigăzile com
plexe de lucru, forme organizato
rice interne deosebit de eficiente, 
pe care și-au propus să le creeze, 
au fost neglijate. Cu toate că u- 
nele unități forestiere vecine au 
obținut rezultate bune, conducerea 
I. F.-Brașov dovedește, în acest do
meniu, o nepăsare inexplicabilă. Nu
mai 36 la sută din muncitorii de aici 
sînt cuprinși în aceste brigăzi, iar la 
unele sectoare, cum ar fi Zărnești și 
Codlea, procentul nu depășește 9—10 
la sută. Se vede clar că la I.F.-Bra- 
șov, conducerea nu depune eforturi 
pentru aplicarea unor metode de lu
cru moderne, avansate, care ar con
tribui nu numai la ușurarea muncii, 
ci și la crearea unei baze trainice 
pentru realizarea sistematică a tutu
ror indicatorilor de plan, pentru a- 
sigurarea, pe această cale, a unul 
cîștig mediu ridicat.

Practica economică radical diferită 
din cele două unități analizate este 
rezultatul firesc al stilului do muncă 
al conducerii lor. Spiritul de iniția
tivă la uzinele „Timpuri Noi" a fost 
fructificat din plin și s-a concretizat 
în rezultate pozitive, iar la întreprin
derea forestieră Brașov, acest spirit 
a lîncezit în climatul mediocrității e- 
conomice, întreținut de conducerea 
unității, de forul de resort. Comite
tul de partid de la I. F.-Brașov tre
buie să părăsească poziția de expec
tativă și să treacă neîntîrziat la sta
bilirea și aplicarea celor mai ener
gice măsuri menite să scoată între
prinderea din impas.

tăților, dar și a bucuriilor legate de 
nobila profesie de agronom, acest 
om al pămîntului șl al științei în a- 
celași timp.

— Programul nostru începe din 
zori, îmi spune tînărul inginer, și se 
isprăvește cînd munca s-a isprăvit, 
indiferent de oră. Trebuie să remarc 
însă că noua organizare, deși a făcut 
să sporească sarcinile noastre efective 
de lucru, ne-a creat totuși mal mari 
disponibilități de timp, rezultate din 
răspunderea directă în gospodărirea 
orarului. S-a eliminat substanțial 
munca administrativă în favoarea 
muncii practice, dar încă mai sîn- 
tem încărcați cu situații statistice 
Inutile...

— Cum folosiți timpul liber ?
— Sper că vom avea, în sfîrșit, 

mai mult timp pentru lectură, pen
tru informare, pentru cercetarea ști
ințifică. Trebuie să mărturisesc, cu 
regret, că în ultimii trei ani n-am 
avut răgaz să văd un spectacol de 
teatru, în afara programelor de la 
televizor.

Tînărul inginer, un pasionat al pro
fesiei pe care a ales-o, ne mărturisea 
cele de mai sus incriminînd o anume 
stare de lucruri legată nu atît de 
greutățile obiective ale muncii de 
fermier, ci de un dezinteres față de 
ansamblul vieții în condițiile parti
culare ale unor asemenea întreprin
deri, Nu e deajuns să ai condiții 
confortabile de cazare și masă, con
diții de creștere a copiilor — gră
diniță, școală etc. — ci trebuie să 
te preocupi și de odihna oamenilor, 
de destinderea lor, de lărgirea ori
zontului lor de cultură.

— în noile condiții, ne spune ing. 
Ion Stancu, fermierul devine într-a- 
devăr personajul numărul unu al a- 
griculturii noastre. Cerîndu-i mult, 
trebuie să-i dăm mai mult, să-1 aju
tăm să-și pretindă singur mai mult.

Este și părerea noastră, și de a- 
ceea am socotit fertil acest rond prin
tre fermierii dobrogeni. Vom reveni, 
cu prilejul marelui examen al recol
tei. cînd sperăm să-1 regăsim la loc 
de cinste, printre ceilalți fermieri și 
pe ing. Soare...
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sale de pregătire a ca- 
un înalt nivel de com-

ARGUMENTE

la Universitatea populară

Convorbire cu acad. prof. Gheorghe MIHOC,
rectorul Universității din București

DE AUDIERE
FACULTATIVA

0 Teatrul de operă și balet: SEARĂ VIE- 
NEZĂ — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : SECRETUL 
LUI MARCO POLO — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : O FEMEIE CU BANI — 20, (sala 
Studio) : CASTILIANA — 19,
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAM
VAI NUMIT-DORINȚĂ — 19,30, (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL MITICĂ 
BLAJINU — 19,30.
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
HENRIC AL IV-LEA — 19,30, (sala Studio) : 
ABSENȚA UNUI VIOLONCEL — 20.

Introducerea rapidă în circuitul învățămîntului superior a 
celor mai noi cuceriri științifice, cultivarea pe temeiuri de 
înalt prestigiu universitar a culturii umaniste, ca și educa
rea multilaterală a tinerelor generații sînt cîteva din dezi
deratele esențiale în perspectiva cărora astăzi se preconi
zează perfecționarea profilului organizatoric al universită
ților. Asemenea preocupări comportă în diferite țări ample 
experimente. în această direcție își reunesc eforturile căută
rilor largi colective de pedagogi, psihologi, sociologi, medici, 
economiști. Despre unele dintre aceste probleme l-am rugat 
să vorbească pe academicianul Gheorghe Mihoc.

— In ultima vreme revine 
tot mai des în discuțiile specia
liștilor necesitatea organizării 
unor noi cursuri facultative în 
învățămîntul universitar. Care 
este părerea dumneavoastră ?

— Am impresia că organizarea 
lor ar fi salutară. Ca urmare a 
evoluției neîntrerupte a științei și 
culturii, numărul disciplinelor din 
fiecare specialitate este azi foarte 
ridicat și el se află încă în conti
nuă creștere. Din această cauză, 
este din ce în ce mai greu de fă
cut o alegere pentru introducerea 
lor în planul de învățămînt uni
versitar. Introducînd unele, rămîn 
pe dinafară altele, care nu sînt 
mai puțin importante din punct de 
vedere științific. Iar toate la un 
loc nu pot în mod obligatoriu să 
fie trecute în planurile de învă
țămînt din numeroase motive : nu
mărul anilor de studiu universitar 
nu mai poate fi mărit fără a se 
depăși limitele eficienței economi
ce a pregătirii cadrelor, la fel nu
mărul de examene din fiecare an 
— fără o supraîncărcare a studen
ților etc. Pe de altă parte, renun- ' 
țarea la unele dintre aceste cursuri 
provoacă scăderea nivelului știin
țific al învățămîntului universitar. 
Tocmai de aceea, mi se pare firesc 
să se recurgă Ia predarea în uni
versitate a unui număr cît mai 
mare de cursuri, urmate facultativ 
de studenți, ca la posibilitatea cea 
mai indicată de diversificare și a- 
profundare a studiului universitar.

a

—■ Ați vrea să jalonați con
secințele științifico-educative 
concrete ce ar decurge din in
troducerea pe scară mai largă 
a cursurilor universitare fa
cultative și direcțiile lor de in
fluență?

— Cele mai multe consecințe 
s-ar răsfrînge asupra formației spi
rituale a studenților. Ele ar con
tribui la dezvoltarea sporită a per
sonalității tinerilor, le-ar cultiva și 
fructifica la un grad mai înalt în
clinațiile pentru anumite capitole 
și ramuri ale științei și culturii. 
După cum s-a observat, rigiditatea 
și uniformitatea unui program 
strict obligatoriu înăbușă adesea a- 
cești factori însemnați pentru for
marea unui om de știință sau a 
unui profesionist de valoare. Din 
ce cauză ? Pentru că astăzi stu
denții de la o facultate resimt de 
multe ori nevoia să participe și 
să-și însușească materia predată la 
unele cursuri de la alte facultăți, 
dar nu o pot face, dacă nu din alt 
motiv, pentru că trebuie să facă 
act de prezență la toate cursurile 
și seminariile. Este cît se poate de 
firesc ca anumiți studenți de la 
filozofie, bunăoară, să fie intere
sați să urmeze cursuri privind lo
gica matematică, fundamentele fi
zicii sau ale matematicii, teoria re
lativității etc. Și asemenea exem
ple se pot înmulți la nesfîrșit, dacă 
ținem seama de continua apariție 
a științelor de graniță. în aceste 
situații cred că studenții ar trebui 
să fie lăsați să audieze pe lîngă 
cursurile obligatorii și pe cele care 
îi interesează din punct de vedere 
al preocupărilor lor personale de 
viitor, să dea examene și în certifi
catul lor de absolvire de la facul
tate să fie trecute toate examenele 
care dovedesc că în timpul univer
sității ei și-au îmbogățit cultura de 
specialitate, aprofundînd și alte 
ramuri ale științei. Studenții buni

vor frecventa mai multe cursuri și 
chiar dacă nu vor da examene la 
toate, o asemenea libertate ar con
stitui, fără îndoială, un avantaj 
pentru dezvoltarea lor intelectuală. 
La Facultatea de matematică și 
mecanică de la Universitatea din 
București, cu ani în urmă, studen
ții din ultimul an de studiu își a- 
legeau 4 dintre cele 6 cursuri, cîte 
se predau, și se prezentau la exa
men. Materia predată era la libera 
alegere a profesorilor și unii din
tre aceștia schimbau- cursul predat 
în ultimul an, astfel încît studenții 
veneau în contact cu alte și alte 
aspecte ale științei. După părerea 
mea, o asemenea modalitate de pre
dare poate fi valorificată superior 
în momentul de față. Mi-aduc a- 
minte că în trecut mulți studenți 
au urmat, concomitent, bunăoară, 
cursurile Institutului politehnic și 
ale facultății de matematică, obți- 
nînd note maxime la ambele. în 
felul acesta se reușea să se fructi
fice posibilitățile studenților ex
cepționali, se evita plafonarea lor 
după studenții mediocri. Propun ca 
forurile de specialitate să studieze 
oportunitatea creării unor posibili
tăți similare și în prezent pentru 
studenții sîrguincioși, 
înaltă capacitate de

Sporirea greutății 
cursurilor facultative 
după părerea mea, consecințe fa
vorabile și asupra perfecționării 
nivelului de predare în universi
tăți. Mai întîi, pentru că introdu
cerea acestor cursuri oferă posibi
litatea ca un număr cît mai mare 
de specialiști să țină prelegeri în 
fața studenților, să fie mai strîns 
legați de universitate. în școlile 
superioare cu amplu potențial 
științific, numeroase cursuri sînt 
predate nu numai de profesori ti
tulari, dar și de profesori străini, 
invitați special în acest scop. Să 
ne amintim că mari savanți ro
mâni, ca Nicolae Iorga, Gheorghe 
Țițeica și alții, au ținut cursuri la 
Sorbona, expunînd studenților ca
pitole moderne ale științei la for
marea căreia contribuiseră și ei.

în al doilea rînd, profesorii în
șiși, fiind și oameni de știință, gă
sesc în cursul facultativ posibili
tăți suplimentare și fecunde de a 
expune în fața studenților rezulta
tele cercetărilor lor personale, me
todele 
cu tot 
lor de 
ză și 
și avînd posibilitatea concentrării 
expunerii pe anumite direcții sau 
teme, îi inițiază pe studenți în tai
nele celor mai înalte culmi ale 
unui capitol din știința contempo
rană. De 
asemenea 
tinerii se 
unitar de 
dezvoltă o școală științifică.

ciplinele de graniță și, în general, 
disciplinele nou apărute pot fi 
constituite în cursuri universitare 
facultative și introduse în planul 
de învățămînt. Ca număr, ele ar 
putea varia de la o facultate la 
alta, în funcție de specificul pre
gătirii studenților. Ca repartizare 
în cuprinsul planului de învăță
mînt, cred că aceste cursuri ar tre
bui să fie introduse îndeosebi în 
ultimii doi ani de învățămînt, după 
ce studenții au trecut examenele la 
materiile fundamentale și au că
pătat o pregătire suficient de în
chegată în specialitatea lor. Con-

creț, în ultimii ani de facultate, 
studenților li s-ar cere să partici
pe la un număr minim de cursuri 
fundamentale și, la alegere, la un 
număr fixat de cursuri facultati
ve. în felul acesta, cred că învă
țămîntul universitar ar putea de
veni mai receptiv la înnoirile în
registrate în domeniul 
culturii, ar răspunde mai 
sarcinilor 
drelor la 
petență.

Convorbire realizată de
Mihai IORDANESCU

Tntr-una din sălile Muzeului Teatrului National din Capitală
Foto : M. Cioo
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18,00 — Telecronica economi
că : Contractări între industrie 
și comerț. 18,30 — Aspecte de la 
întîlnirea de fotbal dintre foștii 
jucători ai echipelor Steaua și 
Dinamo. 19,00 — Porți deschise. 
Emisiune pentru tineret. 19,30
— Telejurnalul de seară. 19,50
— Buletinul meteorologic. 20,00
— Interpreți celebri : Dirijorul 
Sergiu Celibidache. 20,30 — 
Față-n față. 21,00 — Avanpre
miera. 21,15 — Filmul artistic : 
„Lumină după jaluzele". 22,37 — 
Gong. Emisiune de actualitate 
teatrală. 22,50 — Telejurnalul de 
noapte.

B3ESSS

dotați cu o 
muncă.
specifice a 
poate avea,

concerte
Miercuri, la ora 20, are loc în 

Sala mică a Palatului un con
cert de muzică de cameră. In
terpret! : Viorica Diaconu — 
pian ; Radu Paraschivescu — 
vioară ; Nicolae Șarpe — vio
loncel. în program : lucrări de 
Mozart, Beethoven, Ștefan Zor- 
zor, Olivier Messiaen, Igor Stra
winsky.

Am asistat în ultima săptămînă a 
lunii mai la o serie de acțiuni pro
gramate la casele de cultură ale ti
neretului. Alegerea noastră s-a oprit 
la cîteva manifestări recomandate 
călduros la comitetul orășenesc U.T.C. 
(reproducem textual :. „Săptămînal, 
în fiecare raion există o acțiune mare, 
cu un răsunet mai larg, temeinic or
ganizată, de realizarea căreia sîntem 
siguri" — tov. Vasile Sari, șeful comi
siei culturale). încercarea noastră s-a 
dovedit însă infructuoasă.- Din toate 
acțiunile acelei săptămîni, anunțate 
oficial și în presă, una singură a avut 
loc. Desigur că. peste tot s-au găsit 
justificări care, fluturînd în fața 
noastră obișnuita listă cu cauze o- 
biective, căutau să disculpe condu
cerile caselor de cultură respective. 
De contramandarea celorlalte comi
tetul orășenesc U.T.C. nici nu fusese 
anunțat. Mai mult. Nesiguranța con
ducerilor unor case de cultură („N. 
Bălcescu", de pildă) a mers pînă acolo 
încît la solicitarea noastră de a pre
ciza programul unei anumite zile a 
săptămînii în curs am fost rugați să 
revenim cu un telefon în ziua res
pectivă... „pentru mai multă sigu
ranță". Bineînțeles am primit și a- 
sigurări că astfel de cazuri sînt izo
late, că pe viitor nu se vor mai re
peta, Dar întreaga avalanșă de argu
mente și motivări ilustrează un stil 
de muncă defectuos, în care princi
pală racilă o constituie ghidarea în
tregii activități după „busola" întîm- 
plărli.

— Cum vă veți justifica în fața 
celor care, invitați pentru a asista la 
o manifestare, găsesc în locul ei un 
anunț laconic : „amînat" ? — am în
trebat pe directorii cașelor de cultu
ră. Răspunsul prompt, pe un ton op-

folosite etc. Fiind la curent 
ce se publică în domeniul 
specialitate în care lucrea- 
aduc contribuție personală

cele mai multe ori, din 
modalități de lucru cu 
cristalizează un curent 
preocupări, apare și se

— Ce propuneți în mod con
cret?

— Firește, n-aș putea oferi, în 
cadrul limitat al unui interviu, o 
soluție de ansamblu. Nici n-ar fi 
indicată. Problema trebuie soluțio
nată de la facultate la facultate. 
Dar, din păcate, pînă în prezent 
ea a fost analizată doar sporadic. 
Sînt convins că e momentul ca 
preocupările în ordinea de idei 
despre care discutăm să capete un 
caracter sistematic și, pentru a pu
tea fi finalizate, să se desfășoare 
sub auspiciile Ministerului învă- 
țămîntului. După părerea mea, dis-

o SPARTACUS — film pentru ecran panoramic t PA
TRIA" —'9: 12,45; 16,30; 20,15. .. _
• VIATĂ LĂ CASTEL : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 1972 — orele 19,30), REPUBLICA (comple
tare Vizita conducătorilor de partid și de stat în re
giunea Ploiești) — 9; 11,30; 14; 17; 19,15; 21,30, FESTI
VAL (completare Mai sus, mai repede, mai tare) — 
8,15; 10,45; 13,15; 15,45; 18,30; 21, la grădină — 20.
© PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinemascop : 
LUCEAFĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,45; 15; 17,15; 19,30; 21,45, STA
DIONUL DINAMO — (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea Ploiești) — 20, 
GRĂDINA DOINA — 20,15, STADIONUL REPUBLI
CII — 20,30, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30.
0 MONTPARNASSE 19 : CENTRAL (completare Mlr- 
ceștii în pastel) — 9,30; 12,15; 15; 18; 21.
» STAN ȘI F~........ .
— 10; 12;
® DOCTOR
(completare
16,15; 18,30; 
e RAIDUL 
mamei) —
O PROGRAM PENTRU COPII : DOINA —

BRAN ÎN FRA DIAVOLO : CINEMATECA 
14.

. PRĂTORIUS----cinemascop : CAPITOL
Dacă treci rîul Selenei) — 9,30;
20,45; la .grădină — 20,15.
VĂRGAT : UNION (completare
15,30; 18; 20,30.

9; 10.

București
Marți seara, la Ateneul Republicii Socialiste 

România a avut loc festivitatea de închidere a 
anului de învățămînt 1966—1967 al Universită
ții populare București.

Cu acest prilej a vorbit acad. Remus Răduleț, 
vicepreședinte al Academiei Republicii Socia
liste România, rectorul Universității populare 
București. (A.gerpres)

anchetă la casele de cultură ale tineretului
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timist, voia să demonstreze că „s-au 
luat măsuri în acest sens".

— Am făcut... demobilizarea !
Așadar lucrurile sînt foarte clare. 

Uitînd (sau ignorînd) că în joc 
este prestigiul casei de cultură, auto
ritatea cu care ea se prezintă în 
mijlocul tineretului pentru a îi oferi 
posibilitatea de a-și petrece timpul 
liber, ei sînt mulțumiți că o parte din 
cei anunțați inițial nu vor face un 
drum degeaba. Dar „păcăliți" o da
tă, participanții vor mai acorda cre
dit unei alte invitații ? Ion Simio- 
nescu, secretarul U.T.C. al uzinei „23 
August", a replicat categoric: „Nu ! 
Noi am fost puși mai demult într-o 
astfel de situație și privim cu neîn
credere orice invitație primită din 
partea casei de cultură a raionului".

La ce duce strania concepție a ac
tiviștilor culturali de care aminteam 
este lesne de constatat chiar din 
viața de fiecare zi a așezămintelor 
vizitate : Ia îndepărtarea publicului 
larg de casa de cultură, la plasarea 
ei pe unul din ultimele locuri în an
samblul preocupărilor personale ale 
tinerilor. în acest fel a apărut și 
necesitatea, transformată prin aplica
re „consecventă” în normă nescrisă, 
de a mobiliza tineretul la acțiunile 
cultural-distractive prin intermediul 
unui numeros și insistent aparat or
ganizatoric. Cînd la Casa de cultură 
16 Februarie un simpozion a fost con
tramandat, scuza conducerii a sunat 
fără nici un echivoc, dovedind o 
practică îndelungată. „Activiștii co-

mitetului raional U.T.C. au avut alte 
sarcini și nu ne-au putut asigura 
mobilizarea".

Slabul interes față de activitatea 
acestor instituții de cultură mai are 
însă și alte cauze. Directoarea ad
junctă a Casei de cultură „23 August", 
Letiția Stănescu, își manifesta cu 
prilejul unei discuții nedumerirea 
față de numărul din ce în ce mai re
dus de participanți. După ce am asis
tat la una din acțiunile casei de cul
tură, putem să oferim tovarășei di
rectoare explicația acestei stări de 
fapt : o manifestare care începe cu 
40 de minute întîrziere. la care con
ferențiarul nu se prezintă, iar tex
tul este citit de un salariat, urma
tă de un film al cărui titlu nu se 
cunoaște nici măcar cu o zi înainte, 
nu este de natură să stimuleze inte
resul pentru cultură al tineretului. 
Astfel de acțiuni învechite, organiza
te... ca să iasă la număr, mostre 
tipice de formalism am găsit și în 
jurnalele de activitate ale celorlalte 
case de cultură ale tineretului. După 
cum ne spunea Stelian Anghel, se
cretar cu propaganda al Comitetu
lui raional U.T.C. „23 August", ele 
trădează „o superficialitate în con
ceperea vieții culturale, o proastă 
planificare șl organizare a muncii", 
însuși stilul de muncă al conduceri
lor acestor așezăminte de cultură 
este defectuos.

Am încercat de pildă să pătrundem 
în mecanismul alcătuirii programelor 
de activitate. Peste tot am fost asi-

VIAȚĂ MUZICALĂ

Jsw Pierre Rmnpai 
in concertul Orchestrei

simfonice a Radioteleviziunii

dirijată efe Ilia Temkov

L_

Emisiunilor postului de 
radio „București" le dato
răm cunoașterea majori
tății imprimărilor — de 
mult devenite ilustre — 
ale marelui flautist francez 
Jean Pierre Rampal. Ci
cluri de lucrări de Leclair, 
Couperin, Vivaldi, Bach, 
Mozart ne-au fost pre
zentate cu dărnicie și 
dintre ele evocăm cu o 
emoție specială interpre
tarea strălucită a Concer
tului brandemburgic nr. 5 
sub bagheta lui George 
Enescu.

întîlnirea în sala de 
concert ne-a fost prilejuită 
tot de Radioteleviziune, în 
cadrul concertului de săp- 
tămîna trecută al orches
trei sale simfonice, cînd 
flautistul francez a fost so
listul Concertului în re

major de Mozait. Marii în
țelegeri pentru frumusețile 
conținute în partitura com
pozitorilor cîntați, preciziei 
tehnice pe care se spri
jină orice interpretare -a 
lui Rampal, sensibilității 
sale — audiția în sală le 
adaugă cîteva calități pe 
care, probabil, nu sînt 
capabile să le transmită 
integral nici cele mai 
fidela înregistrări : un 
sunet pur, de o intensitate 
emoțională extraordinară, 
un joc ce ar părea spon
tan dacă nu l-am simți 
în fiecare pasaj solistic, 
în fiecare arabesc, de o 
minuțioasă și adîncă ela
borare, o anume mișcare 
nobilă ce-și are obîrșia 
în inima interpretului și 
care se comunică cu sin-

ceritate, direct, cucerind 
inimile auditoriului. E un 
ce inefabil în arta unui 
mare interpret și acest 
nedeterminat, în ce-1 pri
vește pe Rampal, nu l-aș 
exprima decît prin cîteva 
cuvinte : maximă conci- 
ziune stilistică, eleganță a 
dicției (mă gîndesc la 
faptul că flautul, ca în 
vechea Heladă, unde era 
însoțitorul intim al frazei 
vorbite, spune parcă în 
cîntul său adevăruri și 
sentimente ce aparțin de
opotrivă poeziei ca și 
muzicii), în sfîrșit, o mare 
strălucire a frazei.

Concertul a fost condus 
cu mînă sigură de dirijo
rul bulgar Ilia Temkov, 
căruia i-am admirat 
sensibilitatea aleasă în 
Serenada nr. B (K.V. 239) 
și în concertul de Mozart 
și buna stăpînire a apa
ratului orchestral de 
amploare în simfonia „Din 
Lumea Nouă" de Dvorak, 
în această din urmă lu
crare ne-a impresionat 
temperamentul energic al 
acestui șef de orchestră 
care a urmărit nu atît 
efectele exterioare ale 
monumentalei lucrări, cît 
mai cu seamă poezia exo
tică și generozitatea cu
prinse în ea.

Sonate de compozitori 
francezi

După ce au parcurs 
timp de cîțiva ani pagini 
din repertoriul preclasic, 
clasic și romantic, în care 
precumpăneau marii com
pozitori germani, violonis
tul Mihai Constantinescu 
și pianista Maria Cardaș 
ne-au prezentat zilele tre
cute o interesantă seară 
de sonate din muzica 
franceză contemporană.

Seara de sonate ne-a 
satisfăcut în primul rînd 
pentru că cei doi inter
preți s-au regăsit pe te
renul unei interpretări 
discrete, „în stil". Dialo
gul lor a avut eleganță, 
multă măsură, cu paran
teze lirice avîntate ce 
serveau întotdeauna idei
le muzicale în desfășura
rea lor, avînd firescul 
confidenței. Versiunea So
natei în Sol major de 
Ravel, (și, în special, acel 
admirabil Allegro) a scos 
în evidență finețea inter
pretării, echilibrată în 
ansamblu, judicios con
struită în fiecare frază. 
Remarcabilă a fost de a- 
semenea fnterpretarea 
Sonatei a Il-a de Honeg-

ger, operă 
ingenioasă, 
ficultăți de 
de tehnică 
stantinescu-Cardaș 
înfruntat 
bravură.

în cea de-a treia lucrare 
prezentată, celebra Sona
tă a lui Cesar Franck, cu 
toate că interpreții au ur
mărit în general cu multă 
sensibilitate partitura, so
nata ne-a apărut pe a- 
locuri (în Recitativo-Fan- 
tasia) oarecum stînjenită 
în marile ei avînturi de o 
reținere pe care nu ne-o 
explicăm și care lipsea 
într-o prezentare din anii 
trecuți a lui Mihai Con- 
stantinescu.

Seara de sonate ne-a 
satisfăcut și pentru că cei 
doi artiști, dedicîndu-se 
muzicii franceze contem
porane, căreia i-au des
cifrat subtilele ei frumu
seți, au făcut-o nu numai 
cu dăruire dar și cu 
cunoașterea apropiată a 
marilor ei sensuri și vir
tualități.

profundă 
ale cărei 
înțelegere 
cuplul Con- 

le-a 
cu măiestrită

Și 
di-

Și

Mircea SIMIONESCU
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e FATA LUI BUBE : DOINA — 11,30; 13,45; 16;
18 30* 21
0 CUM SE REUȘEȘTE IN DRAGOSTE : LUMINA 
(completare Istoria unui manuscris) — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,45.
0 ALUMINIUL — cinemascop — O UZINĂ DE LAP
TE — UNELTELE GÎNDIRII — JUCĂRII — ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC NR. 4/1967 — ȘOPÎRLA — DACĂ TRECI 
RIUL SELENEI TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
® ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și MINU
NATA ANGELICA — cinemascop : DACIA — 
8,30—19,45 în continuare.
0 ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : AURORA
— 9; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,45, ia grădină — 20,15, FLO-
REASCA (completare Mărturii de glorie nepieritoare 
din istoria patriei) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
BUCEGI (completare Mama lui Adrian) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 20,15,
O IN NORD, SPRE ALASKA ! — cinemascop : TO
MIS — 8,45; 11,15; 13,45; 16.15; 18,45; 21; la grădină
— 20,15.
© INSPECTORUL DE POLIȚIE : GIULEȘTI (com
pletare în tainițele muzeului) — 15,30; 18; 20,30,
0 DENUNȚĂTORUL : EXCELSIOR — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21, VICTORIA — 10,30; 13,30; 16,30, MO
DERN — 9,30; 11,45; 15; 17,15; 19,30: 21.30. GRĂDINA 
EXPOZIȚIA — 20,15.
© FRENCH-CANCAN : FEROVIAR (completare Ten
siune înaltă la Beehet) — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45, 
MELODIA (completare Oaspeți de iarnă) — 8,45; 11; 
13,15; 16,15; 18,45; 21.

0 TOM JONES : GRIVIȚA — 9,30; 12,15; 15,15; 18;
20,45.
0 JANDARMUL LA NEW YORK •— cinemascop :
GLORIA — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 PARISUL VESEL : VITAN (completare Călătorie 
imaginară) — 15,30; 18.
0 GENTLEMANUL DIN COCODY : ARTA (comple
tare Povestea leului) — 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
la grădină — 20,15.
0 JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinemascop:
MOȘILOR (completare 1 Mai 1967) — 15,30; 18; 20; la 
grădină — 20,30.
0 CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : POPULAR — 
15,30; 18; 20,30, RAHOVA — 15,30; 18; la grădină
— 20,30.
s COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : MIO
RIȚA — 8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
0 OLD SHATTERHAND — cinemascop : FLAMURA
— 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30.
<9 VIZITA : VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
9 SAMBA : COLENTINA (completare Portrete) — 15; 
17,45; la grădină — 20,30.
0 DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : DRUMUL 
SĂRII (completare Adam și Eva) — 15,30; 17,45; 20.
0 APE LIMPEZI — cinemascop : VICTORIA (com
pletare Mărturii de glorie nepieritoare din istoria pa- 
țrjei) _  19,30’ 21,45.
0 NU SÎNT'DEMN DE TINE : LIRA — 15,15; la gră
dină — 20,30, BUZEȘTI — 14,30; la grădină — 21.
0 DACII — cinemascop : LIRA — 17,30; 20.
® JUANA GALLO : UNIREA — 15,30; la gră
dină — 20.

• COPIII LUI DON QUIJOTTE : UNIREA (comple
tare Atențiune, atențiune, se apropie !) — 18.
o SUCCES, CHARLIE ! — cinemascop : MUNCA
(completare Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 15; 17.
0 SPIONUL — cinemascop : MUNCA (completare Ti
nerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 19; 21, BUZEȘTI 
(completare Dușca) — 16,45; 19.
0 MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : CO- 
TROCENI — 14; 16,15.
a HAIDUCII — cinemascop : COTROCENI — 18 30’ 
20,45. ’ ’
0 DILIGENTA : PROGRESUL — 15,30; 18; GRĂDINA 
PROGRESUL-PARC — 20,15.
0 OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — cinemascop : PRO
GRESUL (completare Hieroglifele pămîntului) — 20 15. 
© ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop : FLA
CĂRA (completare Scrisoare din. Germania) _
14,45; 17.
0 ALO, JAPONIA ! : FLACĂRA (completare Scri
soare din Germania) — 19; 21.
© OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : 
GRĂDINA VITAN — 20,15.
0 FINALA BUCLUCAȘA : FERENTARI (completare 
Petrol) — 15,30; 18; 20,30.
0 URME IN OCEAN : CRÎNGAȘI (completare Palla- 
dy) — 15,30; 18; 20,30.
© MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE : PA
CEA — 15,45; 18; 20,15.
• ONORABILUL STANISLAS și TRAGEȚI ÎN STA
NISLAS ! : VIITORUL — 15,30; 19,30.
0 JUDEX : COSMOS — 15,30; 18; 20,30.

gurați că ele sînt rodul sugestiilor 
maselor, că au fost întocmite în 
urma unor largi consultări colective. 
Pentru verificare, ne-am adresat or
ganizațiilor U.T.C. din unele între
prinderi și școli bucureștene ; „23 
August", „Autobuzul", C.P.C.S., Gru
pul școlar autb etc. Peste tot același 
răspuns : salariații caselor de cultură 
nu s-au sfătuit cu noi în vederea 
includerii în programul de activitate 
a unor acțiuni care să ne intereseze 
în mod direct. Chiar în raioanele în 
care se încearcă o sondare a prefe
rințelor tineretului, ea demonstrează 
comoditatea activiștilor culturali, 
deoarece ei folosesc fie doar suges
tiile secretarilor U.T.C. din mari în
treprinderi, salariați ai comitetului 
raional, fie propunerile făcute ch 
prilejul unor ședințe de instruct^: 
lunar ale secretarilor U.T.C. Lip
sesc însă aproape cu desăvîrșire vi
zitele în întreprinderi,' participarea 
la adunările generale ale U.T.C.-iști- 
lor, sursă autentică a unor idei noi,1 
îndrăznețe. în lipsa lor programul de 
activitate se deapănă monoton cu- 
prinzînd acțiuni de minimă rezisten
ță : conferințe urmate de programe 
artistice („23 August"), manifestări cu 
participarea unor personalități ale 
culturii române... care la datele res
pective nu pot răspunde afirmativ 
solicitării (cum s-a petrecut la 
„Grivița roșie", șau „23 August") sau 
concursuri artistice ale artiștilor a- 
matori (șapte pe luna mai la „N. 
Bălcescu"). O parte din răspunderea 
pentru această situație revine și co
mitetului orășenesc U.T.C., care, cen- 
tralizînd lunar planurile de activi
tate, nu manifestă o suficientă exi
gență față de conținutul lor.

O experiență interesantă care ar 
putea constitui punctul de plecare al 
unei noi activități, pe cu totul alte 
baze decît cele de pînă acum, am 
întîlnit la Casa de cultură a tinere
tului „30 Decembrie". Pornindu-se de 
la sondajul (din păcate și aici 
încă restrîns) al dorințelor tineretu
lui, programul pe luna iunie include 
pentru prima dată, la intervale d«n. 
două săptămîni, cercuri de „Mică e’ - 
ciclopedie", „Istoria artei", „Cum să 
înțelegem muzica simfonică". La a- 
cesta din urmă s-a introdus chiar un 
sistem de legitimații-abonament ast
fel încît participantul se simte și mai 
mult legat de preferința sa.

La toate casele de cultură ale ti
neretului s-au deschis mult aștep
tatele cluburi, cu diverse jocuri, co
lecții de ziare, reviste, televizor. 
Consemnăm cu satisfacție aceste rea
lizări, dar ele nu trebuie să se re
zume la atît. Sala intimă a clubului 
poate constitui cadrul prielnic al 
unor manifestări care să se bucure de 
prezența regulată. De pildă, la Casa 
de cultură „Tudor Vladimirescu", de 
cîteva luni se desfășoară cu regula
ritate, sub directa îndrumare a prof, 
univ. Emil Crăciun, membru cores
pondent al Academiei, „Clubul dis
cuțiilor interesante". Subiectele a- 
bordate sînt efectiv legate de cele 
mai actuale preocupări ale tineri
lor : „Fotbal", „Meseria de spectator", 
„Este matematica o știință aridă ?'', 
„Convorbire cu Ion Moina", „Ce cre
deți despre dragoste ?“ etc.

Și cu aceasta, lista inițiativelor 
care merită a fi popularizate se în
cheie. Vizitele unor colective de tea
tre profesioniste Ia casele de cultură 
sînt aproape inexistente (deși anul 
trecut „Naționalul'' bucureștean în
cepuse o suită de spectacole), fil
mele se succed mai mult sau mai 
puțin întîmplător, serile de dans se 
desfășoară, și ele după același tipic. 
După cum au apreciat numeroși ti
neri cu care am stat de vorbă, în 
momentul de față este necesară o 
înviorare ; arbitrarul, întîmplătorul 
trebuie să dispară din programele 
de activitate. Este necesar astfel să 
se acorde mai mult credit manifes
tărilor care se bucură și acum de 
succes : cercurile pe specialități, fie 
ele sportive, muzicale, plastice sau 
tehnice. De asemenea, ar trebui ca, 
în colaborare cu întreprinderea cine
matografică orășenească, să se sta
bilească săptămînal o „zi a filmului" 
în care .să fie aduse, eventual la ta
riful obișnuit al cinematografelor, 
cele mai noi producții care rulează pe 
ecranele Capitalei. Greutățile care 
le-am auzit invocate de salariații în
treprinderii sus-amintite pot fi lesne 
depășite dacă se manifestă bună
voință față de o dorință legitimă a 
tineretului. De asemenea, Comitetul 
de cultură șl artă al Capitalei poate 
deschide în holurile spațioase ale a- 
cestor așezăminte expoziții de artă 
plastică ale artiștilor consacrat!. A- 
șadar, sugestii sînt suficiente; nici 
posibilitățile nu lipsesc. Rămîne doar 
ca ele să intre în atenția Comitetului 
orășenesc București al U.T.C., care 
să întreprindă o analiză atentă a ac
tivității caselor de cultură ale tine
retului, a calificării conducerilor șl 
metodiștilor lor, pentru a le trans
forma în adevărate forumuri ale 
tinereții.

I

Radu CONSTANTINESCU
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CU PRILEJUL VIZITEI VICEPREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE MINIȘTRI

AL UNIUNII SOVIETICE, M. A. LESECIKO

RECEPȚIE IA AMBASADA ». R. S. 8.
Cu prilejul prezenței în țara 

noastră a delegației guvernamen
tale sovietice condusă’ de M. A. 
Leseciko, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., care 
participă la lucrările primei sesiuni 
a Comisiei interguvernamentale de 
colaborare economică româno-so- 
viețică, A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, a o-

ferit marți seara în saloanele am
basadei o recepție.

Au participat Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ministerului Comerțului Ex
terior și ai altor instituții centrale.

(Agerpres)

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înființarea clubului sportiv „Steaua" j ! , , B U 1,^—tl M—ro-UIWt——a—MMB—|UILIMBW MUWMWBMmUMJOTa»

Festivitatea inmînării unor decorații 
și titluri sportive

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani 
de la înființarea clubului sportiv 
„Steaua", la Casa Centrală a Arma
tei a avut loc festivitatea înmînării 
decorațiilor acordate de Consiliul 
de Stat și a titlurilor sportive cu 
care Consiliul General al U.C.F.S. 
a distins mai mulți sportivi și teh
nicieni ai clubului.

La festivitate au participat gene
ral de armată Iacob Teclu, membru 
al Consiliului de Stat, general-lo
cotenent Ion Coman, adjunct al 
ministrului forțelor armate, 
Anghel Alexe, președintele U.C.F.S., 
numeroși sportivi, ziariști.

Pentru contribuția adusă la dez
voltarea și întărirea mișcării de 
cultură fizică și sport în Forțele 
Armate ale Republicii Socialiste 
România, cît și pe plan național, 
clubul sportiv „Steaua" a fost de
corat cu ordinul „Meritul Sportiv" 
clasa I.

De asemenea, un număr de 100 
sportivi, antrenori, tehnicieni si 
conducători ai clubului au fost 
distinși cu ordine si medalii ale 
Republicii Socialiste România. 
Printre ei se numără maeștrii eme
riti ai sportului Al. Penciu. T. Bone. 
Gh. Constantin, maeștrii sportului 
M Timu, Șt. Onisie. M. Blăgescu. 
P. Cosmănescu. A. Vîlcea și alții.

Prof. V. Popovici (lupte) a primit 
titlul de antrenor emerit, iar D. 
Tîlmaciu (atletism). V. Atanasiu 
(tir) și E. Cristea (alpinism) au pri
mit titlul de maestru emerit al 
sportului. Un număr de 24 de spor
tivi au primit titlul de maestru al 
sportului.

Cei decorați și distinși cu titluri 
sportive au fost felicitați în numele 
Consiliului de Stat de tov. general 
de armată Iacob Teclu si în nu
mele U.C.F.S. de tov. Anghel Alexe.

Președintele clubului sportiv j 
„Steaua", colonelul M. Pândele, a S 
mulțumit în numele celor decorați. •

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Iosif Banc, a primit marți 
dimineața pe Laszlo Foldes, locții
tor al ministrului agriculturii și in
dustriei alimentare, șeful Departa
mentului silviculturii din R. P. Un
gară, care face o vizită în țara 
noastră.

La primire au participat Mihai

Suder, ministrul economiei fores
tiere, Filip Tomulescu, adjunct al 
ministrului, precum și ambasadorul 
R. P. Ungare la București, 
Vince.

Convorbirea care a avut 
acest prilej s-a desfășurat 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

Jozsef

loc cu 
într-o

0 delegație de activiști ai P.C.

Marți a plecat la Budapesta de
legația de activiști ai P.C.R. con
dusă de Miu Dobrescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului regional Iași al

Cu ocazia Sărbătorii naționale a 
Suediei, ambasadorul suedez la 
București, Olof Gustav Bjurstrom, 
a oferit marți o recepție.

Au participat Ion Marinescu, mi
nistrul industriei metalurgice, 
Pompiliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor

Azi, nocturnă 
pe „Republicii"

Cu prilejul aniversării a 20 de 
ani de la înființare, clubul spor
tiv Steaua organizează astăzi pe 
stadionul Republicii din Capita
lă un bogat program sportiv.

La ora 17,15 se va desfășura 
un meci de fotbal între două se
lecționate de copii ale clubului, 
în continuare, spectatorii vor 
putea urmări o partidă de fot
bal între foștii internaționali de 
la C.C.A. și Dinamo București, 
în cadrul celor două formații vor 
evolua Voinescu, Ene I, Nicușor, 
Zavoda II, Ozon, Călinoiu, Tă- 
\ ai, Bone, Onisie etc.

<Cu începere de Ia orele 19,45 
se va disputa întîlnirea interna
țională dintre echipa Steaua și 
formația Austria Klagenfurt.

în pauză, membrii loturilor 
republicane de călărie vor face 
demonstrații de dresaj.

P.C.R., care, la invitația C.C. al 
P.M.S.U., va face în Ungaria o vi
zită în schimb de experiență.

(Agerpres)

externe, membri ai conducerii unor 
instituții centrale, oameni de cul
tură și artă, ziariști. Au luat parte 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Șahiștii noștri

în turneele din U. R. S. S.
Runda a 11-a a turneului inter

național de șah de la Moscova 
a fost o rundă a remizelor. S-au 
încheiat la egalitate 7 partide, 
printre care și cea dintre marele 
maestru argentinean Najdori și 
Florin Gheorghiu. Stein a cîștigat 
la Gligorici, iar partida Filip-Bilek 
s-a întrerupt. în clasament conduce 
Stein cu 7 puncte.

Florin Gheorghiu a totalizat 5 
puncte și va juca în runda a 12-a 
cu Portisch.

★

în runda a 11-a a turneului in
ternațional feminin de șah de la 
Kiev, Alexandra Nicolau a remizat

cu Asenova. Același rezultat a 
fost consemnat și în partida Ga- 
prindașvili — Kozlovskaia. Me- 
dianikova a cîștigat la Jivkovici și 
Zvorîkina la Heemskerek. în cla
sament conduce Gaprindașvili cu 
8 puncte, urmată de Nicolau cu 7 
puncte și o partidă întreruptă.

★
Turneul internațional de șah pen

tru juniori, desfășurat la Riga, a 
fost cîștigat de Iuri Balașov 
(U.R.S.S.) cu 11 puncte. Șahistul ro
mân Dorel Ghizdavu s-a clasat 
pe locul 3 cu 8,5 puncte. La tur
neu au luat parte 14 șahiști din 
10 țări.

Pe scurt de peste hotare
A NOUA ETAPĂ A TURULUI An

gliei, Northampton — Skegness (172 
km), a revenit englezului Brian Jolly 
cronometrat în 3h 47’52”. în clasa
ment continuă să conducă Kozlowski 
(Polonia), urmat la 3'14” de Buckley 
(Anglia) și la 3’19” de West (An
glia). Pe echipe, primul loc este ocu
pat de Polonia, urmată la 6'30” de 
U.R.S.S.

Concurs pentru firme 
si embleme luminoase

Ministerul Comerțului Inte
rior și Uniunea Centrală a Co
operativelor de Consum — 
Centrocoop — organizează un 
concurs public, dotat cu pre
mii, pentru proiectarea de fir
me și embleme luminoase. Te
matica acestui concurs cuprin
de trei grupe de subiecte. Gru
pa I: seturi de litere axate, 
in special, pe caractere libere; 
grupa a Il-a : embleme lumi
noase pentru diferite tipuri de 
unități comerciale; grupa a 
IlI-a — o emblemă unică pen
tru rețeaua comercială a coo
perației de consum.

Se acordă următoarele pre
mii : pentru grupa I — un 
premiu I a 7 500 lei, un premiu 
II a 5 000 lei și două premii

III a cite 2 500 lei fiecare; 
pentru grupa a Il-a — cinci 
premii a 1 500 lei fiecare și 
zece premii a 1 000 lei; pentru 
grupa a IlI-a — un premiu a 
2 500 lei și două premii a 750 
lei fiecare.

Pot participa arhitecți, gra
ficieni, decoratori precum și 
orice alte persoane care doresc 
să participe. Termenul de pre
dare a lucrărilor este 15 sep
tembrie a.c.

Relații suplimentare precum 
și regulamentul concursului se 
pot obține la I.S. „Reclama co
mercială", str. Berzei nr, 19 
București, telefon 14 92 51. 
Concurența din țară se pot a- 
dresa direcțiilor comerciale 
regionale.

TURNEUL FINAL AL CAMPIO
NATULUI MONDIAL MASCULIN 
DE BASCHET a programat una din
tre partidele decisive în lupta pen
tru titlu : Iugoslavia—Brazilia. La ca
pătul unei dispute de bună valoare 
tehnică, spectaculoasă, iugoslavii au 
învins cu 87—84 (41—47). In al doilea 
joc, selecționata U.R.S.S. a obținut a 
treia victorie consecutivă, în dauna 
reprezentativei Argentinei: 96—61
(51—39). în clasament conduce 
U.R.S.S. cu 6 puncte din trei jocuri, 
urmată de S.U.A. și Iugoslavia cu 
cîte 4 puncte din două meciuri.

ÎN TURNEUL DE ȘAH DE LA 
LENINGRAD s-au jucat partidele 
întrerupte. Korcinoi l-a învins pe 
Vladimirov, Gufeld pe Udovicici și 
Holmov pe Gimenez. Partidele Kor
cinoi—Barcza și Udovicici—Tringov 
s-au încheiat remiză. După 12 runde, 
în clasament conduce Holmov cu 9,5 
puncte, urmat de Korcinoi (U.R.S.S.) 
— 8,5, Barcza (Ungaria) — 8 etc.

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
DE ATLETISM DESFĂȘURAT LA 
VARȘOVIA Tereza Novak a egalat 
recordul polonez la proba de 80 m 
garduri cu performanța de 10”6/10. 
Un rezultat bun a obținut și Nikiciuk 
la aruncarea suliței: 82,44 m. Pe locul 
doi s-a clasat Sidlo, cu 81,64 m.

DUPĂ TREI ETAPE, ÎN TURUL 
CICLIST al Austriei conduce olande
zul Den Hertog, urmat la 2’08” de 
Smolik (Cehoslovacia) și la 2’55” de 
Dolezal (Cehoslovacia). Etapa a treia, 
Bad Hall—St. Johann Pongau (177 
km), a revenit lui Siegfried Huster 
(R.D. Germană).

ssns oraMB

(Urmare din pag. I)

Plecarea 
delegației 
de istorici 
iugoslavi

Delegația de istorici iugoslavi 
condusă de Milka Minic, membru 
al C.C. al U.C.I., directorul Institu
tului de istorie a mișcării muncito
rești din Belgrad, care ne-a vizitat 
țara, a plecat spre patrie.

în timpul vizitei, delegația a avut 
întîlniri la Institutul de studii isto
rice și social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R., care au prilejuit un 
rodnic schimb de experiență. De 
asemenea, oaspeții au vizitat Mu
zeul de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare și de
mocratice din România, obiective 
istorice și turistice din orașul Bucu
rești, regiunile Dobrogea, Brașov și 
de pe Valea Prahovei.

Tot în Slovenia am vi
zitat cunoscuta localitate 
Postojna, situată în inima 
clasicului podiș Karst, 
care constituie obiectul u- 
nor intense cercetări geo
grafice, efectuate de In
stitutul pentru cercetarea 
carstului al Academiei de 
Științe a Sloveniei.

întîlnirile cu colegii 
geografi de la Zagreb, ca
pitala Croației, din Uni
versitate, Academie și 
Societatea croată de geo
grafie au fost foarte calde 
și pline de conținut. A-

colo geografia se studiază 
în cadrul facultății de ști
ințe naturale și matemati
că, acordîndu-se o mare a- 
tenție geografiei regiona
le — pentru care există 
secție de relații matema
tice menită să ducă la a- 
precieri cantitative și ca
litative asupra fenomene
lor geografice. Lucrările 
științifice prezentate de 
semnatarul rândurilor de 
față — „Aspecte de geo
grafie fizică și economică 
asupra Republicii Socia
liste România’ și „Geo
grafia aplicată în Repu

Legături prietenești 
între P. C. Român 

și P. C. din Spania

Mihai Suder, ministrul economiei 
forestiere, a oferit marți seara un 
dineu în cinstea delegației de spe
cialiști în economia forestieră din 
Republica Populară Ungară, con
dusă de Laszlo Foldes.

Printre participanți se aflau ad- 
juncți ai ministrului economiei fo
restiere, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, pre
cum și ambasadorul Republicii 
Populare Ungare la București.

★
Marți seara au plecat la Buda

pesta Mihail Davidoglu și Andi 
Andrieș, care vor participa la festi
valul de dramaturgie, organizat de 
Uniunea scriitorilor maghiari, la 
Balatonfured între 8—14 iunie.

(Agerpres)(Agerpres)

MIHAI MUJIC

La 6 iunie a.c. a încetat din viață 
tovarășul Mihai Mujic, vechi mili
tant al mișcării muncitorești din 
țara noastră.

Născut la 15 august 1912, într-o 
familie de muncitori, în localitatea 
Petrila, regiunea Hunedoara, de
venind el însuși muncitor miner, 
tovarășul Mujic a cunoscut încă de 
tînăr exploatarea și asuprirea ca
pitalistă. El s-a încadrat în mișca
rea muncitorească, participînd ac
tiv la toate acțiunile minerilor din 
Valea Jiului organizate și conduse 
de partid. Imediat după eliberarea 
țării de sub jugul fascist a devenit 
membru al P.C.R.

Tovarășului Mihai Mujic i-au fost 
încredințate diferite funcții de răs
pundere pe linie de partid, sindicală 
și de stat. In perioada 1946—1947 a 
fost secretar al Comitetului regional 
Hunedoara-Alba al P.C.R. La Con
ferința Națională a P.C.R. din 1945 
a fost ales membru supleant al 
C.C. al P.C.R., iar la Congresul VII 
(din 1955), membru al C.C. al P.C.R. 
între anii 1960—1965 a fost mem
bru al Comisiei Centrale de Revi
zie a C.C. al P.C.R.

In mișcarea sindicală, tovarășul 
Mihai Mujic a îndeplinit între anii 
1947—1949 funcția de președinte al 
Uniunii Sindicatelor Miniere, iar 
din 1949 pînă în 1960, secretar al 
C.C.S. In ultimii ani, ca membru 
al Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, a conti
nuat să îndeplinească diferite func
ții în cadrul aparatului Consiliu
lui Central al U.G.S.R. A fost ales, 
în mai multe legislaturi, deputat în 
Marea Adunare Națională.

Pentru munca sa neobosită, pli
nă de devotament, în slujba inte
reselor clasei muncitoare și ale 
poporului nostru, tovarășul Mihai 
Mujic a fost distins cu ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România.

Amintirea tovarășului Mihai Mu
jic va rămîne vie în inimile noastre.

CONSILIUL CENTRAL 
AL UNIUNII GENERALE 

A SINDICATELOR
COMITETUL ORĂȘENESC 

BUCUREȘTI AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN

★ ★

Pentru organizarea funeraliilor 
tovarășului Mihai Mujic a fost de
semnată o comisie alcătuită din to
varășii : loan Cotoț, Gheorghe 
Petrescu, secretari ai Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, Emilian Anton, Ion 
Moga și Florea Chițu, șefi de sec
ții la Consiliul Central al U.G.S.R.

Comisia pentru organizarea fu
neraliilor comunică: sicriul cu 
corpul neînsuflețit al defunctului 
va fi depus, în dimineața zilei de 
8 iunie a.c., la Casa de cultură a 
tineretului din Aleea Alexandru 
nr. 37, raionul 30 Decembrie. Acce
sul publicului va fi permis în ziua 
de 8 iunie a. c. între orele 9—13.

Incinerarea va avea loc la Cre
matoriul „Cenușa".

Timpul probabil pentru 8, 9 șl 
10 iunie. În țară : Vreme schim
bătoare, cu cer temporar noros. 
Vor cădea ploi locale mai ales în 
nord-vestul țării. Vîntul va sufla

potrivit, cu intensificări de 
scurtă durată. Temperatura în 
scădere ușoară la început, apoi 
în creștere. Minimele vor fi cu
prinse între 5 și 15 grade, iar 
maximele între 17 și 27 de grade, 
în București : Vreme-, schimbă
toare, cu cer temporar noros. 
Vor cădea ploi de scurtă durată. 
Vîntul va sufla potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară la în
ceput, aipoi în creștere.

Comunicatul publicat duminică 
consemnează rezultatele rodnice 
ale vizitei de prietenie pe care a 
făcut-o în România, între 28 mai— 
2 iunie, tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Co
munist din Spania, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român.

Vizita a prilejuit o reafirmare 
hotărîtă a sprijinului și solidarită
ții internaționaliste a P.C.R., a tu
turor oamenilor muncii din Româ
nia cu Partidul Comunist din Spa
nia, cu toate forțele democratice, 
progresiste și patriotice din Spania 
care luptă pentru drepturi și li
bertăți democratice, pentru pace și 
progres social.

Comuniștii, întregul popor român 
cunosc și acordă o înaltă prețuire 
eroicelor tradiții de luptă ale Par
tidului Comunist din Spania pentru 
libertate și democrație, pentru vii
torul luminos al poporului spaniol. 
Va rămîne veșnic vie amintirea 
luptelor pline de abnegație, a jert
felor de sînge ale comuniștilor 
spanioli în rezistența antifascistă, 
pe fronturile războiului civil. încă 
în acei ani, între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Spania s-au statornicit trainice 
legături frățești, partidul nostru 
fiind sufletul și organizatorul miș
cării de solidaritate din țara noas
tră cu lupta republicanilor spa
nioli. Aceste legături s-au dezvol
tat în cursul anilor, întîlnirile și 
schimburile de vederi dintre con
ducerile celor două partide contri
buind la mai buna cunoaștere re
ciprocă, la dezvoltarea colaborării, 
în spiritul internaționalismului 
proletar. Un moment însemnat al 
acestor relații a fost vizita pe care 
a făcut-o în țara noastră în aprilie 
1966 delegația P.C. din Spania, con
dusă de tovarășul S. Carrillo. Ac
tuala vizită a dus mai departe și a 
dezvoltat legăturile frățești dintre 
cele două partide.

Convorbirile care au avut loo 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
și tovarășul Santiago Carrillo, se
cretar general al P.C. din Spania, 
au reafirmat întru totul pozițiile 
exprimate în Comunicatul comun 
adoptat cu prilejul vizitei de anul 
trecut, au prilejuit un schimb de 
păreri în probleme privind situația 
internațională, mișcarea comunistă 
și muncitorească și dezvoltarea re
lațiilor dintre P.C. Român și P.C. 
din Spania.

Cele două părți s-au informat 
reciproc asupra activității și preo
cupărilor actuale ale celor două 
partide. în prezent, poporul spa
niol își intensifică lupta împotriva 
regimului franchist, pentru drep
turi și libertăți, împotriva mono
polurilor interne și internaționale, 
a bazelor militare străine, pentru 
independență națională și pace. A- 
ceasta își găsește expresie în dez
voltarea mișcării greviste, în ac
țiunile muncitorilor pentru libertăți 
sindicale, în demonstrațiile țără
nești, în campaniile studenților, în 
opoziția tot mai fermă a intelec
tualilor progresiști, în unele acțiuni 
ale elementelor din armată și chiar 
ale unor reprezentanți mai clar
văzători ai clerului. Eforturile par
tidului comunist sînt concentrate 
în direcția realizării unității de ac
țiune a comuniștilor, socialiștilor, 
catolicilor, a tuturor forțelor de
mocratice, progresiste și patriotice, 
a maselor largi în lupta pentru a- 
părarea intereselor lor vitale, pen
tru instaurarea drepturilor și liber
tăților democratice, pentru pace și 
progres social. Partea română a 
exprimat sprijinul său deplin față 
de lupta clasei muncitoare, a tutu
ror forțelor patriotice spaniole pen
tru înfăptuirea aspirațiilor de pace 
și progres ale poporului.

Partea spaniolă și-a exprimat 
prețuirea și satisfacția față de so
lidaritatea pe care acum, ca și în 
trecut, partidul nostru o manifestă 
față de cauza dreaptă a poporului 
spaniol. Totodată, partea spaniolă 
a apreciat cu căldură succesele ob
ținute de poporul român în înde
plinirea sarcinilor trasate de cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R., în 
dezvoltarea economiei și culturii.

în cadrul convorbirilor, cele două 
partide au subliniat că, în prezent, 
cînd cercurile imperialiste, îndeo
sebi imperialismul american, își 
intensifică uneltirile agresive, în
calcă independența și suveranitatea 
altor țări, încurajează forțele reac
ționare de pretutindeni, se impune 
mai mult ca oricînd întărirea uni
tății întregului front antiimperialist, 
a tuturor forțelor iubitoare de pace.

Exponente ale intereselor po
poarelor lor — popoare care tră
iesc pe continentul european — 
cele două partide sînt de părere

că asigurarea păcii și securității 
în Europa corespunde intereselor 
tuturor popoarelor continentului, 
forțelor revoluționare și democra
tice de pretutindeni, cauzei gene
rale a luptei antiimperialiste șl 
păcii în lumea întreagă. Pentru 
realizarea acestui deziderat major 
al vieții internaționale, țara noas
tră desfășoară o activitate intensă, 
dezvoltă relațiile de colaborare cu 
toate statele, fără deosebire de sis
tem social, pe baza principiilor 
imuabile ale independenței și suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, 
considerând că statornicirea unor 
relații noi între țările europene 
constituie elementul esențial al a- 
sigurării securității pe continentul 
nostru, un aport de seamă la pacea 
mondială.

Condamnînd cu tărie noile acte 
de agresiune întreprinse de S.U.A. 
pe calea extinderii războiului în 
Vietnam, cele două partide și-au 
reafirmat solidaritatea lor deplină 
cu cauza dreaptă a eroicului popor 
vietnamez, cerând să se pună ca
păt imediat, definitiv și necondi
ționat bombardamentelor america
ne și oricăror alte acțiuni agresive 
împotriva R.D. Vietnam, să fie res
pectat dreptul poporului vietna
mez de a hotărî singur destinele 
patriei sale. Manifestîndu-și și cu 
acest prilej sprijinul față de lupta 
tuturor popoarelor subjugate pentru 
eliberarea de sub dominația im
perialismului, față de eforturile ti
nerelor state pentru consolidarea 
independenței lor politice și eco
nomice, P.C.R. și P.C. din Spania 
s-au pronunțat pentru respectarea 
strictă a dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, dru
mul dezvoltării, potrivit aspirațiilor 
și voinței sale.

Instaurarea dictaturii militare, 
valul de represiuni împotriva for
țelor democratice și patriotice din 
Grecia au avut un puternic ecou și 
au trezit profundă îngrijorare în 
inimile oamenilor muncii din Ro
mânia, din Spania, de pretutin
deni. După cum se arată în co
municat, ambele partide și-au ex
primat simpatia și solidaritatea de 
nezdruncinat față de clasa munci
toare, față de toate forțele democra
tice din Grecia, care suferă de pe 
urma terorii dezlănțuite de reac- 
țiune și luptă pentru respectarea 
drepturilor omului, pentru demo
crație și progres.

Cele două partide și-au exprimat 
îngrijorarea în legătură cu situația 
deosebit de gravă creată în ultimul 
timp în Orientul Mijlociu. Con
damnînd uneltirile și amestecul 
cercurilor reacționare, imperialiste 
în afacerile interne ale statelor din 
această parte a lumii, cele două 
partide și-au exprimat speranța că 
se va face totul pentru a se ajunge 
la soluționarea problemelor liti
gioase, ținîndu-se seama de intere
sele popoarelor din Orientul Mij
lociu. Acum, după declanșarea os
tilităților, o cerință majoră o con
stituie încetarea imediată a acesto
ra, soluționarea pe calea tratative
lor a diferendelor, cu respectarea 
drepturilor legitime ale popoarelor 
interesate.

Unitatea și coeziunea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești constituie temelia de 
nădejde a unității întregului front 
de luptă împotriva imperialismu
lui, _ pentru pace, pentru eliberare 
socială și națională, pentru demo
crație și progres. Cele două partide 
au declarat că nu-și vor precupeți 
eforturile pentru a-și aduce în
treaga contribuție la întărirea uni
tății și solidarității țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și muncito
rești.

Relevînd cu satisfacție relațiile 
internaționaliste, de strînsă priete
nie și colaborare dintre ele, cele 
două partide și-au exprimat nă
zuința comună de a dezvolta în con
tinuare legăturile dintre ele, în in
teresul unității comuniștilor din în
treaga lume.

Convorbirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu tovarășul Santiago 
Carrillo constituie o nouă ex
presie a activității pe care 
partidul nostru, conducerea sa 
o desfășoară consecvent, neo
bosit, în vederea dezvoltării le
găturilor tovărășești cu partidele co
muniste frățești, în vederea consoli
dării unității și coeziunii mișcării 
comuniste internaționale. Această 
activitate, care pornește de la in
teresele fundamentale ale poporu
lui român, ale socialismului și păcii, 
se bucură de aprobarea și sprijinul 
frățesc al comuniștilor, al întregu
lui nostru popor.

blica Socialistă România’ 
— au fost primite cu inte
res.

Belgradul cu împreju
rimile sale a constituit 
ultimul obiectiv al vizitei. 
Dr. D. Petrovici și alte ca
dre didactice m-au in
format pe teren asupra 
morfologiei, structurii și 
evoluției reliefului din 
zona de confluență a Sa
ve! cu Dunărea. Totodată, 
am urmărit — prin așe
zarea și arhitectura car
tierelor — evoluția teri
torială a orașului.

Dacă condițiile naturale 
ale Iugoslaviei au cunos

cut puține modificări, în 
schimb geografia econo
mică a țării a înregistrat, 
în anii construcției socia
liste, profunde transfor
mări înnoitoare. Iugo
slavia dispune de o va
rietate de resurse naturale 
pe care le valorifică tot 
mai eficient. Atrage aten
ția numărul mare de lacuri 
antropice de pe Dvina, 
Neretva, Sava etc. ale 
căror ape acționează hi
drocentrale. Alături de 
ele — variate resurse ale 
subsolului : potrol, gaze, 
cărbune, bauxită. Rafi
năriile moderne de la

V. ILIESCU

Rjeka, Sisak și Bosanski 
Brod prelucrează țițeiul 
din sud-vestul Zagreb
ului și din Voivodina. 
Noile uzine metalurgice 
din Esenice (Slovenia), I- 
liaș (Bosnia) și Nikșici 
(Muntenegru), alături de 
celelalte, acoperă necesi
tățile țării în metal.

Valorificarea tot mai efi
cientă a resurselor natu
rale contribuie la dezvol
tarea economiei naționale, 
la ridicarea nivelului de 
trai — material și spiri
tual — al popoarelor 
Iugoslaviei, la progresul 
forțelor de producție, la

dezvoltarea republicilor 
țării.

Timpul afectat călăto
riei noastre prin țara ve
cină și prietenă ne-a o- 
ferit totodată posibilitatea 
de a cunoaște unele pre
ocupări și realizări din 
domeniul geografiei tu
rismului și al turismului 
în general. Ca și alte țări 
ale Europei, Iugoslavia 
găzduiește anual nume
roși vizitatori de pe toate 
continentele lumii. Pentru 
o mai bună valorificare a 
priveliștilor pitorești pe 
care Ie oferă litoralul A- 
driatic, a frumoaselor 
peșteri, chei și doline 
caracteristice podișului 
Karst, a mulțimii monu
mentelor istorice legate 
de trecutul frămîntat al

s-au 
măsuri, 
trebuie 
primul 

și ame-

acestor meleaguri 
luat o serie de 
Printre acestea 
menționată, în 
rând, construirea
najarea unor importante 
magislrale care fac posi
bil accesul rapid la orice 
punct al 
dernizarea căilor ferate, 
îmbunătățirea transportu
lui aerian și naval 
prin înființarea unor linii 
de comunicație noi șl 
printr-o deservire ra
pidă și confortabilă. 
Totodată, au fost con
struite hoteluri, moteluri,

țării, mo-

campinguri, restaurante 
și bufete, au fost amena
jate plajele, peșterile, 
s-au construit muzee, au 
fost restaurate vechile o-

rașe-cetățl, monumentele 
de artă etc.

Turismul constituie nu 
numai o formă de popu
larizare a realizărilor . 
harnicelor popoare ale 
Iugoslaviei, ci și o im-, 
portantă sursă de veni
turi pentru țara vecină.

La oficiul de turism 
(„Pustnil”) lucrează oa
meni calificați, absol
venți ai secției de turism 
a facultății de geografie, 
Ca studenți, ei audiază 
cursuri speciale privind 
istoria, geografia econo
mică, etnografia, folclo
rul, istoria artei și arhi
tecturii Iugoslaviei. în 
plus, ei cunosc bine 
două-trei limbi de circu
lație internațională și — 
la fel de bine — toate

obiectivele turistice din 
Iugoslavia. Aceștia vor 
funcționa ca ghizi. La 
Belgrad există , doctoran- 
tură în- domeniul geogra
fiei turismului.

Călătoria pe care am 
făcut-o a constituit un 
fructuos prilej de a cu
noaște, o dată cu frumu
sețile naturale și realiză
rile R.S.F. Iugoslavia în 
diferite domenii, nume
roși colegi din această 
țară, ca și problemele ca
re îi preocupă. A fost un 
nou prilej de întărire a 
legăturilor dintre oamenii 
de știință din România și 
Iugoslavia, în spiritul re
lațiilor de prietenie și co
laborare, în continuă dez
voltare, între popoarele 
și țările noastre.
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ii Desfășurarea ostilităților H R. A. U. si Siria au rupt relațiile 
diplomatice cu S.U.A. si Anglia, iar Algeria cu S.U.A. State 
arabe au
care vor

hotărît sistarea livrărilor de petrol către tarile 
sprijini Izraelul

Comandamentul suprem al forțelor armate ale 
R.A.U. a dat publicității marți, la orele 15 GMT, un 
comunicat în care se spune că forțele egiptene sînt 

angajate într-o luptă violentă cu inamicul pe teritoriul Republicii Arabe 
Unite. Forțele armate ale R.A.U., se arată în comunicat, „se mențin pe 
poziții, rezistînd vitejește atacurilor inamice în localitățile El Arisli, Abou 
Egueila și El Qușsaima. Inamicul dispune de o forță aeriană importantă. 
Pierderile grele în avioane și tancuri pe care le-a suferit sînt compen
sate permanent de aceia care îl susțin. Intervenția aeriană masivă a Sta
telor Unite și a Marii Britanii în favoarea Izraelului a schimbat cursul 
bătăliei", se spune în comunicat.

— MEN transmite un comunicat al Comandamentului suprem al for
țelor armate ale R.A.U., în care se declară : „Statele Unite și Marea Bri
tanie sînt asociate în agresiunea militară izraeliană în ceea ce privește 
operațiunile aeriene. Intr-adevăr, s-a dovedit că un număr de port-avioane 
americane și britanice vin în ajutorul Izraelului". „în ceea ce privește 
frontul egiptean, avioanele americane și britanice au furnizat o acoperire 
aeriană Izraelului. în ceea ce privește frontul iordanian, aceste avioane 
au luat parte activă împotriva forțelor iordaniene fapt care a fost des
coperit de stațiile radar iordaniene".

Președintele Nasser a adresat mesaje regilor Arabiel Saudite șl Li
biei, emirului Kuweitului și președinților Irakului, Algeriei, Siriei și Li
banului^ „informîndu-i despre intervenția militară aeriană anglo-ameri- 
cană avînd ca scop sprijinirea agresiunii izraelîene" (Radio Cairo).

— Postul de radio Cairo a difuzat un comunicat al Comandamentului 
suprem al forțelor armate ale R.A.U. în care se anunță încetarea naviga
ției pe Canalul de Suez : „Avînd în vedere intervenția guvernelor ame
rican și britanic în agresiunea militară izraeliană și protecția aeriană pe 
care acestea o oferă Izraelului de pc portavioane, a fost necesar să se 
oprească în mod oficial navigația pe Canalul de Suez.

CAIRO MOSCOVA 6 (Agerpres). — în 
legătură cu conflictul armat lzrae- 
lo-arab, guvernul sovietic a dat pu
blicității o declarație.

Marți, Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit la Kremlin pe ambasadorul 
R.A.U. la Moscova, Mohamed Ga- 
leb. (TASS).

• NEW YORK. Ședința Consiliului 
de Securitate a fost amînată pentru 
seara zilei de marți.

_ _ rxifflW Șeful statului major al forțelor armate Izraelîene,
fi Ei L. ” /v. V 3 w generalul Yitzhak Rabbin, a făcut următoarea dec’a- 

rație în cursul nopții spre marți : „Forțele militare 
izraelîene au pătruns în partea nordică a Peninsulei Sinai. In sectorul 
central, unitățile izraelîene au ocupat Hadj el Hafir, Tarumul Basis și au 
pătruns în sectoarele de apărare ale postului Unkatif. In sectorul sudic 
unitățile izraelîene au pătruns în pozițiile înaintate de la Kountila. For
țele aeriene izraelîene au dat lovituri grele forțelor egiptene, siriene, 
iordaniene și irakiene și dețin în prezent superioritatea aeriană în întreaga 
regiune".

— „Orașul Gaza a fost ocupat la ora 12,45, ora locală, de forțele izrae- 
liene", a anunțat un purtător de cuvînt al Izraelului. O dată cu ocuparea 
orașului Gaza, marea parte a forțelor arabe palestiniene, conduse de Ah
med Shoukeiri, au fost luate prizoniere.

— Agenția France Presse, citînd un purtător de cuvînt al armatei 
izraelîene, a anunțat că trupe blindate din Izrael continuă înaintarea în 
peninsula Sinai. Purtătorul de cuvînt a adăugat că în prezent luptele au 
loc la 150 kilometri di Canalul de Suez.

• Un comunicat al Ministerului A- 
facerilor Externe al R.A.U. anunță că 
această țară a rupt relațiile diploma
tice cu Statele Unite, după ce s-a 
dovedit că forțele aeriene ale S.U.A. 
ți Marii Britanii, amplasate în Ma
rea Mediterană și bazele militare din 
regiunile apropiate, au bombardat 
masiv teritoriul iordanian. Relațiile 
diplomatice cu Marea Britanie sînt 
întrerupte de mai multă vreme. 
(France Presse).

• Citînd posturile de radio Da
masc și Alger, France Presse a a- 
nunțat că Siria a rupt relațiile cu 
S.U.A. și Anglia, iar Algeria — cu 
S.U.A.

_ n ~ n Forțele irakiene au pătruns adine pe teritoriul
55 fa U A U Izraelului, anihilînd pozițiile inamicului.

Avioanele irakiene au bombardat marți orașul 
lzraelian Nattania, Ia 30 km de Tel Aviv. (Radio Bagdad).

— Agenția France Presse anunță că dr. Ibrahim Makhos, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și ministru de externe al Siriei, a pri
mit marți pe toți șefii misiunilor diplomatice acreditați Ia Damasc, cu 
excepția ambasadorilor S.U.A. și Marii Britanii, cărora le-a comunicat că 
„la Damasc, la Cairo și în alte părți au fost interceptate comunicări care 
dovedesc că aviația britanică și americană participă alături de aviația 
izraeliană la agresiunea împotriva națiunii arabe. Flota a 6-a a S.U.A. 
se află pe litoralul izraelian și ia parte la lupte. De asemenea, participă 
Ia luptă avioanele de pe un portavion britanic, precum și cele care ope
rează de pe bazele engleze din Cipru"-

— Consiliul de Miniștri al Kuwei
tului a hotărît să nu mai exporte 
petrol către S.U.A. și Anglia, ca ur
mare a sprijinului acestora acordat 
Izraelului (postul de radio Kuweit).

— Guvernul algerian a hotărît să 
sisteze livrările de petrol către S.U.A. 
și Anglia, ca urmare a intervenției 
lor în conflictul arabo-izraelian. So
cietățile engleze și americane au fost 
trecute sub controlul statului (France 
Presse).

— Generalul Aref, președintele 
Republicii Irak, a ordonat marți în
treruperea completă a pompării de 
petrol destinat porturilor meditera- 
niene — Banias (Siria) și Tripoli (Li
ban). Guvernul irakian a luat iniția
tiva de a închide conducta aparți- 
nînd lui Iraq Petroleum Company 
(Radio Bagdad).

— A intrat în vigoare hotărîrea 
Federației generale a muncitorilor 
din industria petrolieră din Irak de 
a boicota vapoarele, avioanele și na
vele petroliere americane' și brita
nice.

Ministrul afacerilor externe 
al României primit 

de împăratul HirohitoHANOI 6 (Agerpres). — Postul de radio „Vocea Vietnamului" a 
anunțat luni seara doborîrea celui de-al 2 000-lea avion american pe 

t teritoriul R. D. Vietnam, de către unitățile Armatei Populare din 
provincia Thanh Hoa, care au capturat pilotul.

f O unitate a Armatei Populare a R. D. Vietnam care s-a distins tn timpul 
luptelor

DOSARUL A FOST
DAR ÎNTREBĂRILE

După aproape 90 de 
ședințe, procesul celor 
acuzați de răpirea li
derului progresist ma
rocan Ben Barka, pro
ces desfășurat în două 
ediții la Curtea cu ju
rați a Senei din Paris, 
s-a încheiat luni noap
tea. Verdictul: numai 
doi din cei șapte acu
zați prezenți în boxă au 
fost găsiți vinovați de 
răpire și sechestrare. 
Lopez, agent de esca
lă la aeroportul Orly 
și fost colaborator al 
Serviciului de contra
spionaj francez, o fi-, 
gură-cheie în această 
răpire, a fost condam
nat la 8 ani închisoa
re, iar polițistul Sou- 
chon de la Prefectura 
poliției din Paris la 
șase ani. Ceilalți cinci 
acuzați, între care și 
colonelul Dlimi, Jost 
director al Siguranței

de la Geneva

închis,
RĂMÎN

marocane, au fost a- 
chitați din lipsă de 
probe evidente.

Tribunalul a con
damnat, în contumacie, 
la închisoare pe viață 
pe generalul Ufkir,

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS DE LA 
AL. GHEORGHIU

ministrul de interne al 
Marocului, considerat 
de procuror ca organi
zatorul răpirii lui Ben 
Barka. La aceeași pe
deapsă au mai fost 
condamnați polițistul 
marocan Stuki și patru 
gangsteri, dispăruți și 
aceștia, care au parti
cipat la răpirea lui 
Ben Barka.

Observatorii judi

ciari relevă faptul că 
și acum aceleași te
nebre continuă să în
văluie afacerea Ben 
Barka.
a 
nă 
facție opiniei publice' 
(„Le Figaro").
diet scandalos", îl cali
fică ziarul „L’Huma- 
nite", în timp ce „Pa
ris Jour" consideră că 
finalul este tot atît de 
contradictoriu 
întregul proces, 
ma rămîne" în 
nuare, observă 
„Combat".

Achitarea lui 
a fost primită cu sa
tisfacție de cercurile 
oficiale din capitala 
Marocului. Unii obser
vatori se așteaptă ca 
efectul practic al aces
tui verdict să fie îm
bunătățirea relațiilor 
franco-marocane.

adus 
sau

„Verdictul nu 
vreo lumi- 
vreo satis- 

•“ 
„Un ver-

ca și 
„Enig- 
conti- 
ziarul
D linii

C. A. E. R

întrevedere Intre șeful dele
gației române șl directorul 

general al O.I.M.

Ședința Comisiei 
permanente pentru 
metalurgia feroasă

TOKIO 6. — Trimisul speaial 
Agerpres, Florea Țuiu, transmite: 
Marți, ministrul de externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, și so
ția, au fost primiți la Palatul im
perial din Tokio de Majestățile Lor 
Imperiale, împăratul Hirohito și îm
părăteasa Japoniei. A fost de față 
ambasadorul României la Tokio, 
Ion Datcu.

Cu acest prilej, între Majestățile 
Lor Imperiale și ministrul de ex
terne al României a avut loc o con
vorbire cordială cu privire la re
lațiile dintre cele două țări și la 
unele probleme ale situației inter
naționale.

Tot marți, Corneliu Mănescu și 
persoanele care-1 însoțesc au făcut 
o vizită la uzinele Canon din To
kio, care produa aparatură op
tică.

Seara, ministrul de externe ro
mân, Corneliu Mănescu, a oferit un 
dineu în onoarea ministrului de 
externe al Japoniei, Takeo Miki. 
La dineu au participat, de aseme
nea, S. Fujiada, ministrul de inter
ne al Japoniei, N. Ushiba, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
H. Inagaki, președintele Asociației 
japoneze pentru comerțul exterior, 
înalți funcționari din Ministerul A- 
facerilor Externe, precum și amba
sadorul Japoniei la București, A. 
Shigemitsu.

în toastul rostit cu acest prilej, 
mulțumind pentru ospitalitatea de 
care s-a bucurat în timpul vizitei 
în Japonia, ministrul de externe 
român a subliniat că atît vizita sa 
în Japonia, cît și convorbirile a- 
vute cu oamenii politici și oame
nii de afaceri japonezi au demon
strat dorința comună de a extinde 
cooperarea româno-japoneză.

La rîndul său, ministrul de ex
terne al Japoniei, Takeo Miki, a ex
primat speranța că vizita ministru
lui de externe român va da un r.ou 
impuls dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țări. Ministrul japonez 
a precizat că țara sa a avut întot
deauna un adîno respect pentru ini
țiativele diplomatice active între
prinse de guvernul român.

★
Marți după-amiază ministrul de 

externe al României, Corneliu Mă
nescu, a ținut o conferință de 
presă, la care au luat parte ziariști 
japonezi și corespondenți ai presei 
străini Arătînd că rezultatele vi
zitei și convorbirilor sînt pozitive, 
ministrul de externe român a spus 
că examinarea atentă a stadiului 
actual al relațiilor dintre cele două 
țări întărește convingerea că există 
posibilități reale pentru extinderea

și diversificarea cooperării reciproa 
avantajoase între România și Ja
ponia.

în continuare, ministrul româna 
dat răspunsuri la întrebări privind 
poziția guvernului român față de 
problema dezarmării, despre rela
țiile economice dintre Japonia și 
România, precum și despre unele 
probleme actuale ale situației in
ternaționale.

In paginile presei 

japoneze
Presa Japoneză continuă să pu

blice materiale în legătură cu vi
zita pe care o face în Japonia mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, Corneliu Mănescu.

Ziarul „The Japan Times" scrie 
intr-un articol că cei doi miniștri 
de externe „au căzut de acord să 
intensifice eforturile pentru a pro
mova relațiile de prietenie dintre 
România și Japonia". Una din căi
le de realizare a acestui obiectiv ar 
fi dezvoltarea relațiilor economice 
și comerciale. In acest scop, s-a 
căzut de acord să se grăbească în
cheierea unui tratat de comerț și 
navigație între cele două țări".

Alte ziare, între care „Shimbun", 
„Mainishi", „Yomiuri", publică știri 
și fotografii de la convorbirile ofi
ciale și de la primirea la primul 
ministru Eisaku Sato. Referindu-se 
la întrevederea cu primul ministru 
Sato, ziarul „The Japan Times" 
scrie că „Japonia și România pro
movează o politică bazată pe princi
piul neamestecului în treburile in
terne ale altor state și sînt devota a 
cauzei păcii". . Vi. •

Ambasadorul României 
a Moscova 
primit de L. Brejnev

MOSCOVA 6 (Agerpres). — La 
6 iunie, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Moscova, 
Teodor Marinescu, a făcut o vizită 
lui Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S. Cu acest pri
lej a avut loc o convorbire tovără
șească.

ROMA 6 (Agerpres). — Vorbind la 
postul de televiziune, președintele 
Consiliului de Miniștri, Moro, a de
clarat că guvernul italian a reînnoit 
țărilor interesate apelul insistent și 
prietenesc de a se ajunge la o solu
ționare pașnică a conflictului.

Direcțiunea Partidului Socialist U- 
nificat a dat publicității un comuni
cat în care își exprimă speranța că 
guvernul va face tot ceea ce depinde 
de el pentru a contribui la încetarea 
conflictului arabo-izraelian.

Intr-un apel adresat muncitorilor și 
tuturor membrilor săi, Confederația 
Generală a Muncii din Italia cheamă 
la manifestarea puternică a voinței de 
pace a populației italiene. Un apel 
similar a fost adresat și de către U- 
niunea femeilor italiene. în numeroa
se localități au fost votate moțiuni de 
către adunări populare și consilii co
munale adresate țărilor implicate în 
conflict pentru încetarea imediată a 
ostilităților.

entul Mijlociu", se spune într-o de
clarație a Consiliului federal elve
țian. Consiliul își exprimă speran
ța într-o soluționare pașnică a con
flictului, prin negocieri în cadrul 
O.N.U. sau al unei conferințe interna
ționale.

într-o declarație se arată că gu
vernul 
bunele 
matice 
tăților.

elvețian este gata să ofere 
oficii oricărei acțiuni diplo- 
menite să pună capăt ostili-

ADDIS-ABEBA 6 (Agerpres). — îm
păratul Etiopiei, Haile Selassie I, a 
adresat un apel insistent Consiliului 
de Securitate în favoarea încetării fo
cului, subliniind că „situația actuală 
din această regiune constituie un 
pericol pentru întreaga lume".

TOKIO 6 (Agerpres). — Locțiitorul 
ministrului de externe al Japoniei, 
Nobuhiko Ushiba, a declarat că țara 
sa va rămîne neutră în actualul 
conflict dar va depune toate eforturile 
în vederea unei reglementări a situa
ției.

Agențiile da presă au transmis 
din : 1

— MOGADISCIO : S-a anunțat 
oficial că „Somalia este gata 
să acorde sprijin militar popoa
relor arabe în lupta cu Izrae- 
lul".

— TUNIS : După ședința Con
siliului republicii, președintele 
Burghiba a declarat: „Armata 
noastră este pe picior de război, 
așteptînd ca frații noștri arabi 
să ne facă cunoscute nevoile lor 
în oameni și materiale".

— RAWALPINDI: Cabinetul 
pakistanez condamnă „agresiu
nea izraeliană împotriva R.A.U, 
și a țărilor arabe".

— TEHERAN : Guvernul ira
nian și-a declarat „simpatia 
profundă pentru statele arabe" și 
a reafirmat sprijinul său față 
de „drepturile legitime ale po
porului palestinian".

GENEVA 6. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite: 
Marți după-amiază, șeful delega
ției române la cea de-a 51-a se
siune a Conferinței Internaționale a 
Muncii, Petre Lupu, președintele 
Comitetului de Stat pentru Proble
mele Organizării Muncii și Pro
ducției și ale Salarizării, însoțit de 
Nicolae Ecobescu, ambasador, re
prezentantul permanent al Repu
blicii Socialiste România pe lîngă 
Oficiul O.N.U. la Geneva, a făcut 
o' vizită directorului general al Or
ganizației Internaționale a Muncii, 
David A. Morse. Cu acest prilej, au 
fost abordate probleme privind ac
tuala conferință, precum și aspec
te ale cooperării între România și 
O.I.M.

KATOWICE 6 (Agerpres). — La 
Katowice a avut loc zilele acestea cea 
de-a 26-a ședință a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru metalurgia fe
roasă. La ședință au participat delega
ții din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, România, Uniunea 
Sovietică, precum și din Iugoslavia. 
Participants au discutat probleme le
gate de producția instalațiilor de înal
tă productivitate pentru extracția mi
nereurilor utile și pentru industria de 
înnobilare a minereurilor, precum și 
pentru industria metalurgică. Au fost 
discutate problemele specializării pro
ducției pulberii de fier, precum și pro
blemele referitoare la satisfacerea ne
voilor transportului feroviar și indus
triei chimice. Au mai fost abordate 
probleme ale colaborării în domeniul 
mecanizării proceselor care necesită un 
mare volum de muncă în producția 
materialelor refractare.

COMUNICAT COMUN
BULGARO-IUGOSLAV

BELGRAD 6 (Agerpres). —Marți 
seara s-a încheiat vizita oficială a 
delegației de partid și guverna
mentale a R. P. Bulgaria, condusă 
de Todor Jivkov, în Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia.

în Gursul zilei au avut loc con
vorbiri între delegația iugoslavă, 
condusă de Iosip Broz Tito, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, președintele R.S.F. Iugo
slavia, și delegația bulgară, condusă 
de Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia.

La încheierea eonvorbirilor a fost

★

Un comunicat publicat după ședin
ța extraordinară a Direcțiunii Parti
dului Comunist Italian, subliniază că 
„prima cerință a momentului actual 
este de a se înceta imediat acțiunile 
militare de ambele părți și de a se 
ajunge imediat la negocieri sub egi
da O.N.U. Italia trebuie să declare de
plina sa neutralitate în acest conflict". 
După (ce se subliniază ca Italia tre
buie să manifeste o inițiativă de 
pace, comunicatul arată că condiția 
esențială a restabilirii păcii este „de 
a împiedica orice intervenție impe
rialistă care a fost de la început la 
rădăcina ccffiflicțului actual și a ten= 
siunii în Mediterana’.

OTTAWA 6 (Agerpres). — La sfîr- 
șitul unei ședințe speciale a cabine
tului, primul ministru canadian, Les
ter Pearson, într-o declarație a de
zaprobat războiul din Orientul Mij
lociu, subliniind că „în acest mo
ment toate eforturile trebuie în
dreptate spre încetarea focului".

agențiile de presă transmit:
S3

STOCKHOLM 6 (Agerpres). — Gu
vernul suedez a adresat un apel Na
țiunilor Unite pentru a interveni „ur
gent și eficient" în războiul din O- 
rientul Mijlociu. într-o declarație se 
spune că „Consiliul de Securitate al 
O.N.U. are dreptul, în conformitate 
cu Carta O.N.U., să intervină în lupta 
dintre națiuni".

BERNA 6 (Agerpres). — „Elveția 
este gata să colaboreze, în măsura 
posibilităților sale, la orice acțiune 
menită să restabilească pacea în Ori-

VIENA. — într-o declarație a Co
mitetului Central al P.C. din Austria 
se spune că „pericolul pentru pacea 
lumii, care există datorită politicii de 
escaladare a S.U.A. în Vietnam, a 
devenit și mai mare datorită lupte
lor din Orientul Apropiat. De aceea 
sprijinim toate eforturile care urmă
resc încetarea imediată a focului". 

lr ■ Declarația face apel-la rezolvarea con
flictului pe baza tratativelor și res
pinge cu hotărîre „orice încercare de 
a se ațîța conflictul care a luat naș
tere". O reglementare pașnică în O- 
rientul Apropiat, se spune în conti
nuare în declarație, poate avea loc 
numai pe baza retragerii tuturor tru
pelor pe pozițiile dinaintea izbucnirii 
ostilităților. Aceasta trebuie să țină 
seama de dreptul popoarelor arabe la 
autodeterminare și dezvoltarea națio
nală, la fel ca și de asigurarea exis
tenței statului Izrael. Orientul Apro
piat nu trebuie să devină o jucărie a 
manevrelor imperialiste ca în 1956.

@ Oficial: peste 10000 de 

arestări în Grecia ® „Cei

6“ au amînat discutarea

candidaturii Angliei ® „Sta

re de urgență11 decretată

în Salvador

Consiliul ministerial al 
Pieței comune a „luat act" 
de documentul guvernu
lui britanic prin ™Te soli- 
cită 
mună. în conformitate cu o pro
punere belgiană, neacceptată încă 
de către cei cinci parteneri, dezba
terile asupra aderării Angliei și 
consecințelor sale pentru C.E.E. ar 
urma să fie aminate pentru luni, 
12 iunie, cînd consiliul se va reîn- 
truni la Luxemburg. Consiliul a 
luat cunoștință și de cererile simi- 

_ Iare ale Danemarcei și Irlandei.

cărnl armată a fost pusă In star* 
de alarmă.

aderarea Angliei Ia Piața co

Premiul I unei artiste 
române. Soprana Agatha Dru- 
zescu, solistă a Teatrului de Operă și 
Balet din București, a obținut premiul 
I la cel de-al VIII-lea concurs interna
țional de canto „Achile Peri", la care 
au participat 58 de concurenți din Ita
lia ți din alte 12 țări.

La Pavilionul românesc 
al Tîrgului internațional 
de la Barcelona a avut 100 
o conferință de presă la care 
au participat reprezentanți ai 
presei spaniole și străine, precum 
și ai radiodifuziunii. A luat cuvîn- 
tul directorul pavilionului, A. Ro- 
gojan. Au fost distribuite celor prezenți 
materiale informative asupra economiei 
României.

Situația încordată de Ia 
frontiera Salvadorului cu 
Hondurasul a determinat gu
vernul salvadorian să declare 
starea de urgență pe întreg 
teritoriul țării. Un comunicat al 
Ministerului de Externe acuză 
Hondurasul de menținerea unei im
portante concentrări de trupe în 
zona de frontieră și de pătrunde
rea unei patrule în Salvador, a

Congresul sindicatelor 
nigeriene susține politica 
șetului statului, Gowon. ln- 
tr-un comunicat oficial, C.C. al 
C.S.N. menționează că „fărîmi- 
țarea țării este contrară intereselor oa
menilor muncii din întreaga Nige- 
rie" și exprimă „regretul profund că, 
în ciuda măsurilor inițiate de guver
nul federal în vederea rezolvării crizei 
nigeriene, guvernatorul provinciei ori
entale continuă să vorbească despre 
existența statului independent Biafra". 
Luni a început evacuarea în masă a 
cetățenilor britanici și americani din 
provincia de est. Agenția U.P.I. apre-

ciază că evacuarea aceasta pare a fi 
preludiul unei confruntări militare în
tre trupele Federației Nigeriene și ale 
Provinciei Orientale.

I
 Pentru prima oară de 

la lovitura de stat mili
tară din Grecia, !n~ 
tr-o declarație făcută presei 
luni seara, ministrul de 
interne Patakos a recunos
cut că au fost arestate 
peste 10 000 de persoane; nu
mărul deputaților greci arestați 
se cifrează la aproximativ 50, 
unii aflîndu-se încă sub stare 
de arest Ia siguranța generală, 
iar alții sub supraveghere Ia 
domiciliu. Patakos a relevat că 
Manolis Glezos și Leonidas 
Kirkos se află sub stare de 

“ arest la Atena.

ÎNTR-UN MESAJ ADRESAT CO
PREȘEDINȚILOR CONFERINȚEI DE 
LA GENEVA PENTRU LAOS, se
cretarul general al' partidului Neo 
Lao Haksat, Fumi Vongvlcit, protes
tează împotriva „folosirii deschise a 
spațiului aerian al Laosului, de către 
S.U.A., în agresiunea acestora împo
triva celor două părți ale Vietnamu
lui" — fapt confirmat și de cercu
rile conducătoare de la Washington, 
ca și de presa occidentală — și cere 
copreședinților „să întreprindă mă
suri eficace pentru a determina 
S.U.A'. să îndeplinească cu strictețe 
acordurile de la Geneva*.

dat publicității un comunicat co
mun, în care se scoate în evidență 
evoluția favorabilă a relațiilor bi
laterale, dezvoltarea colaborării 
economice și tehnico-științifice din
tre cele două țări, precum și spo
rirea continuă a volumului schim
burilor de mărfuri bulgaro-iugo- 
slave.

Cele două părți au examinat si
tuația din Orientul Apropiat și 
Mijlociu, exprimîndu-și îngrijo
rarea față de pericolul pe care îl 
reprezintă conflictul izraeliano-arab 
pentru pacea lumii. In comunicat se 
condamnă intervenția imperialistă 
în treburile țărilor din Orientul A- 
propiat și se cere ca Organizația 
Națiunilor Unite să ia măsuri 
eficace și urgente în vederea res
tabilirii păcii în această regiune a 
lumii.

Examinînd situația din Europa, 
părțile au constatat dezvoltarea u- 
nei colaborări tot mai largi și mai 
multilaterale între statele acestui 
continent, ceea ce contribuie la 
consolidarea păcii în lume. Părțile 
au scos în evidență din nou că re
cunoașterea existenței celor două 
state germane și a granițelor ac
tuale din Europa constituie un fac
tor important al stabilizării și con
solidării în continuare a colabo
rării intereuropene și al menținerii 
păcii. A fost relevată, totodată, îm
bunătățirea considerabilă a atmos
ferei din Balcani, dezvoltarea co
laborării economice și extinderea 
relațiilor comerciale și culturale 
dintre țările acestei zone. In ace
lași timp, părțile au subliniat, re
ferindu-se la situația din Grecia, 
că tot ceea ce poate tulbura pacea 
și liniștea din Balcani este potriv
nic intereselor popoarelor balca
nice.

Cele două părți și-au exprimat 
satisfacția în legătură cu intensifi
carea în ultimul timp a colaborării 
dintre Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia și P.C. Bulgar, pronun- 
țîndu-se pentru extinderea în con
tinuare a contactelor dintre repre
zentanții celor două partide.

Delegația de partid și guverna
mentală a R. P. Bulgaria a părăsit 
marți Belgradul înapoindu-se la 
Sofia.
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