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activistului cultural

din marile „combinate. Coopera-

e-
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Fabrica de azbociment

din Birsești
(Continuare în pag. a IV-a) (Continuare în pag. a V-a)

buției colectivului 
institut, ci și a

Emanoil ENGHEL 
secretarul Comitetului 
pentru cultură și artă 
al regiunii Crișana

Interviu cu ing. 
Vasile VELCESCU, 

directorul Institutului 
ds cercetare și proiectare 
de utilaj chimic și rafinârii- 

București

solicitată la un aport masiv
in valorificarea resurselor chimice
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Chimia cunoaște în secolul 
nostru un spectaculos progres. 
Poate într-o măsură mal mare 
decît alte discipline științifice, 
ea se transformă într-o uria
șă industrie ale cărei produse 
sînt prezente în toate sectoa
rele vieții. Pe acest fundal, 
dezvoltarea industriei chimice 
românești, în vertiginoasă as
cendență, reclamă tot mai 
multe utilaje moderne. O parte 
a acestor necesități a fost a- 
coperită din importuri; dar, 
firește, nu aceasta poate fi 
singura sau principala oale a 
creării de noi combinate și 
uzine chimice. Aceste cerințe 
au generat apariția unui nou 
vlăstar, „frate' al altor u- 
nități de cercetare șl proiec
tare din construcția de mașini : 
Institutul de cercetare șl pro
iectare de utilaj chimic șl rafi
nării (I.C.P.U.C.R.) București. 
Actul de naștere al acestui 
nou centru științific poartă 
data de 1 iulie 1966 ; prin 
crearea sa se materializează 
un vechi deziderat al chimiș- 
tilor noștri, noul for științific 
avînd menirea să înlesnească 
o fertilă afirmare a gîndirii 
tehnice și științifice românești 
în acest domeniu.

In legătură cu preocupările 
actuale și de viitor ale tînă- 
rului colectiv de cercetători 
am adresat ing. Vasile Velces- 
cu, director al acestei unități, 
cîteva întrebări :

— Ce loc ocupă institutul dv. 
în domeniul construcției de ma
șini și ce perspective deschide 
această nouă bază științifică in
dustriei noastre chimice ?

— Aș face, mai întîi, o scurtă di
vagație — despre o situație paralelă. 
După cum se știe, prezența importan- | 
telor zăcăminte de țiței în subsolul 
patriei noastre, tradițiile exploatării 
acestor bogate resurse au impus ca 
o cerință firească, în anii socialismu
lui, crearea și dezvoltarea unei noi 
ramuri moderne industriale cea 
de construcții de utilaj petrolier, re
cunoscută astăzi pentru produsele 
sale de înalt nivel calitativ, atît în 
țară cit și pe plan mondial. Se poate 
spune că crearea industriei proprii 
de utilaj petrolier a avut și are o 
considerabilă importanță în dezvol
tarea economică a patriei. Or,~ și în 
domeniul chimiei, țara noastră dis
pune de mari resurse de materii pri- 

premise sigure ale dezvoltării 
a industriei chimice. 

Trebuie însă arătat că producția de 
utilaj chimic, și mai ales stimularea 
unei concepții originale, în ce pri
vește problemele construcției și per
fecționării acestui utilaj au fost prac
tic neglijate vreme îndelungată. A- 
vînd în vedere marile avantaje pe 
care le poate aduce prezența unui 
puternic nucleu de cercetare în in
dustria noastră chimică, apariția nou
lui centru, în ansamblul rețelei știin
țifice departamentale, este pe deplin 
justificată. înființarea unității se în
cadrează de altfel în complexul de 
măsuri stabilite de conducerea de 
partid și de stat în vederea dezvol
tării și diversificării mai rapide a 
construcțiilor de mașini, pe baza pro
movării propriilor cuceriri ale știin
ței și tehnicii.

Fină nu de mult, cercetările în a- 
cest domeniu au avut un caracter 
sporadic și nu au reușit să cuprindă 
complexitatea problemelor legate de 
producerea costisitorului echipament 
chimic modern. Cu alte cuvinte, por
nim, în ce privește cercetările din 
acest sector aproape de la zero. Nu
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Tovarășii Nicolae Ceaușescu
și Ion Gheorghe Maurer au primit

pe tovarășul Zenon Nowak

Cariera de marmură Rușchifa

Joi la amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, împreună cu tovarășul Ion G-heorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, au primit pe tovarășul Zenon Nowak, vicepreședinte ai Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, președintele părții polone în Comisia guvernamentală de colaborare economică româno- polonă, care participă la întîlnirea președinților comisiei.

La primire a participat tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Au participat, de asemenea, Kazimierz Olszewski, prim-vice- președinte al Comitetului de relații economice cu străinătatea de pe lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. Polone, și Wieslaw Sobierajski, ambasadorul Poloniei la București.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.(Agerpres)
„Enciclopedismul

este pentru nimeni un secret faptul că 
majoritatea utilajelor de acest gen 
provin, în general, din import: Lipsa 
unei unități specializate de cercetări 
pentru utilaj chimic a reprezentat un 
serios hiatus în frontul nostru știin
țific. Noul centru are menirea să 
umple acest gol existent; specialiștii 
noștri își propun să contribuie, în 
mod substanțial, la creșterea aportu-

lui industriei constructoare de ma
șini românești în realizarea obiecti
velor de investiții ale industriei pe- 
tro-chimice. Este, desigur, de presu
pus că prezența științei în această 
ramură va avea ca efect o rapidă 
impulsionare a gîndirii tehnico-știin- 
țifice nu numai sub raportul contri- 

de cercetători din 
inginerilor-specia-

liști < , .. .
rea inginerilor din laboratoarele uzi
nale ale marilor combinate cu ca
drele de cercetători și specialiștii 
noului institut va crea un cadru pro
pice modernizării proceselor tehnolo
gice, înnoirii utilajului existent,

a intrat în probe

tehnologice
La Bîrsești, în cadrul 

Complexului pentru 
materiale de construc
ții, probele tehnologice 
Ia fabrica de azboci
ment, începute de cî
teva zile, confirmă 
buna funcționare a in
stalațiilor. Anual, noua 
unitate a complexului

va produce 1 700 km 
tuburi cu diametrul 
de 200 mm. Pentru a- 
provizionarea cu ma
terie primă, la fabrica 
de ciment din localita
te a început producția 
de serie a cimentului 
B. 500 destinat reali
zării azbocimentului.

(Agerpres)

[Inutilități
In centrul orașului Tg. Mureș

cu funcții
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Continuînd seria de inves
tigații întreprinse recent în 
regiunile Bacău și Suceava, 
iar mai înainte în regiunea 
Argeș, ne propunem să ana
lizăm în articolul de față 
unele aspecte dintre cele mai 
nocive care împiedică buna 
și raționala desfășurare a 
muncii administrative. E 
vorba de existența acelor 
„excrescențe parazitare", 
semnalată adesea și în presă, 
care încarcă în mod inutil 
aparatul de lucru, constituind 
totodată niște abateri evi
dente de la logica elemen
tară. Fiindcă a remunera bă
nește activități care nu folo
sesc la nimic este nu numai 
o eroare de ordin organizato
ric și financiar, dar, prin evi
dența faptului însuși, stîr- 
nește nedumerirea oricui, în- 
trucît contrazice cele mai 
simple și mai general accep
tate norme ale chibzuinței.

Desigur că, făcînd această 
afirmație, prevedem o reac
ție justificată a celui ce ci
tește aceste rînduri : Cum se 
poate, se întreabă acesta, ca,

în ciuda logicii și evidenței, 
asemenea „inutilități" să fie 
acceptate în schemele de 
salarizare și remunerate din 
banii statului ? Cum se pot 
cheltui bani pe degeaba ?

în acest sens semnalăm ca 
anacronică și total inutilă, 
după cum ne-au declarat 
mai toți interlocutorii pe care 
i-am consultat, prezența unor 
„inspecții pentru valorifica
rea produselor agricole" pe 
lîngă sfaturile populare re
gionale. Cu ani în urmă, cînd 
respectivele inspecții se înca
drau firesc într-un sistem de 
stimulare a agriculturii, ele 
aveau o activitate viabilă. Pe 
parcurs, datorită evoluției în
tregii agriculturi, cît și a for
melor ei de organizare și în
drumare, vechiul sistem a 
dispărut, lăsînd doar, ca niște 
relicve, inspecțiile de pe 
lîngă regiuni. Procesul de
scris e concludent și asupra 
cauzelor care generează ast
fel de situații anacronice. 
Acestea sînt datorate, după 
cum se poate limpede de
duce, inerției, lipsei de con-

secvență în a revizui, potri
vit împrejurărilor și cerințe
lor noi, vechile prevederi și 
atribuțiuni, depășite de timp.

Avînd prilejul de a analiza 
mai atent activitatea unui 
astfel de inspectorat, alcă
tuit din 6 funcționari, la Su
ceava am constatat nume
roase absurdități — cu tot 
cortegiul de „paralelisme", 
„acțiuni ineficiente" etc. pe 
care le poate crea o ve

în-
Un 
ra

ioane, preocupat de toate 
problemele „valorificării" în 
domeniul laptelui, cărnii, a 
morilor, e pus să suprave
gheze și să controleze, mai 
bine zis „să supra-suprave-

rigă administrativă, ea 
săși depășită și inutilă, 
inspector la cite două

Vasile NICOROVICI

(Continuare în pag. a II-a)

Nu de mult, cineva mă dojenea a- 
mical — totuși mă dojenea ■— pentru 
că nu voiam să pun semnul egali
tății între profesia de activist cultu
ral și cea de „funcționar public". Și 
încerca să mă convingă că o bună 
parte a atribuțiilor ce le am — și 
aici avea parțial dreptate — mă cla
sifică în marea categorie de trudi
tori ai dosarelor, planurilor, statisti
cilor, evidențelor, repartițiilor, adrese
lor, sesizărilor etc., etc. Conversația 
noastră, releva o serie de inadverten
țe între profilul pe care încercam să-l 
creionez în fața interlocutorului meu, 
despre ceea ce ar trebui să fie acti
vistul cultural și realitățile pe care 
el mi le sublinia — și care diminuau 
vădit conturul schițat de mine. Eu 
încercam să asimilez noțiunea de acti
vist cultural cu aceea de „pe
dagog al oricărei vîrste, profesii, 
preocupări", în timp ce în replica par
tenerului de discuție se însuma timpul 
consumat pentru „birocrația necesară", 
timp răpit pregătirii unor activități 
creatoare, unor acțiuni culturale pro- 
priu-zise.

în raportul la Congresul al IX-lea 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia: „Nivelul actual 
al societății noastre impune ridicarea 
pe o treaptă mai înaltă a cunoștințe
lor de cultură generală, științifice și 
tehnice, ale tuturor cetățenilor pa
triei". Iată cîteva din jaloanele prin
cipale ale activului de educatori ai 
maselor, care trebuie să preceadă, cu 
o etapă cel puțin, nivelul general, 
printr-o amplă și diversă pregătire în 
sectoarele pe care acest important do
cument de partid le-a stabilit.

Profesia de activist cultural — pen
tru cine vrea să o facă la dimensiu
nile epocii noastre — presupune o pre
gătire permanentă, o împrospătare 
continuă și diversă a cunoștințelor. 
Păianjenii inerției țes destul de ra
pid și pînza nepăsării acoperă și su
focă fără să observi — uneori — oa
meni, metode, forme de activitate.

Trăim vremea saltului vertiginos al 
volumului și surselor de informare. 
Pentru orice om care îmbrățișează o 
activitate intelectuală, e imposibil „să 
fie la zi" cu absolut tot ce apare, dar 
cu un efort poate sesiza direcțiile, sur
sele principale de informare — la care 
să apeleze cînd are nevoie. Fără acest 
consum zilnic de „hrană mintală", 
respectivul riscă să sucombe de „ina- 
niție spirituală", să se împiedice la 
tot pasul în limitele rutinei, practi
cismului îngust.

Tot așa cum pentru un medic tra
tarea unui caz deosebit prin metode 
noi — experimentate cu succes dar 
și cu riscuri de alții — poate fi o so
luție salvatoare izvorîtă din cele mai 
proaspete publicații, pentru activistul 
cultural sesizarea și studiul noutăților 
în desfășurarea fenomenului artistic, 
a modalităților metodice moderne 
sînt principalele pîrghii pentru pro
gresul domeniului său de activitate.

Am întîlnit din păcate și cazuri de 
„suficiență intelectuală", de narci
sism documentaristic și metodic care 
nu vădeau nimic bun. Pentru acești 
„învățați", „docți" e inutilă cugetarea 
lui Iorga: „învățat e omul care se

învață necontenit pe dînsul și învață 
necontenit pe alții".

E greu de conceput ca un activist 
care se ocupă de răspîndirea cunoș
tințelor științifice să nu fie la cu
rent cu elementele fundamentale ale 
ciberneticii, automatizării, cosmonau
ticii și altor teme cu care trebuie să 
opereze zilnic. Să fim bine înțeleși, 
nu cerem o universalitate de preocu
pări; contemporaneitatea se caracteri
zează de fapt printr-o mare diversi
ficare și adîncire a unor domenii de 
specialitate strict limitate. Avem nu
mai pretenția ca, în răspîndirea cu
noștințelor științifice, activistul cultu
ral să aibă o pregătire de bază știin
țifică sau tehnică, care să-i permită 
cu ajutorul studiului, experienței și 
consultului unui cerc de colaboratori 
să desprindă direcțiile esențiale spre 
care trebuie să se îndrepte munca sa,

Plină de poezie, dar și de 
rigoare obiectivă, geografia ne-a 
evocat mereu pe legendarul 
Anteu, contactul cu forța uriașă 
a pămîntului, cu acea prezență 
nemijlocit reală care este izvo
rul puterilor omului. Cu atît 
mai mult am îndrăgit fiecare la 
rîndul nostru geografia patriei, 
care ne înfățișa chipul pămîn
tului natal.

Studiind-o sub aspectul relie
fului sau sub aspect climatolo- 
gic, hidrologic, economic, demo
grafic, oamenii de știință au um
plut biblioteci de documente, de 
hărți, de grafice, de nenumărate 
date statistice. Imaginea _ țării 
părea completă, geografii păreau 
să-și fi încheiat misiunea. Și 
totuși disciplina aceasta a su
ferit în vremurile de azi mari 
transformări, căci, printre mul
tele miracole ale epocii pe care 
o trăim, se înscrie și unul geo
grafic.

Reflectam asupra tuturor a- 
cestor lucruri, străbătînd Gala- 
țiul în căutarea unui mijloc de 
transport spre întreprinderea a- 
gricolă de stat Bădălan. Spre a- 
cele locuri unde a fost cîndva 
un lac, Brateșul. A fost...

A fost dintotdeauna, și în se
colul al XVI-lea, cînd se înte
meia schela moldoveană de la 
Dunăre, și înainte de a fi de
venit Galațiul Galați. Pînă mai 
ieri...

Și iată, azi, lacul a dispărut, 
întinsa lui oglindă, în care se 
reflecta cerul, nu mai este ; 
Galațiul a pierdut Brateșul, dar 
a cîștigat în schimb pămînturi 
noi : 14 000 de hectare. Dispari
ția lacului Brateș — provocată 
de voința omului — s-a pe
trecut în cîțiva ani.

Pe inginerul Vasile Popa, di
rectorul I.A.S.-Bădălan, l-am gă
sit într-un moment dificil: în 
perioada de reorganizare a aces
tei întinse „moșii" care a fost 
Brateșul, devenită acum între
prindere agricolă de stat.

Din „pămînturile apelor", 
smulse fîșii-fîșii, de-a lungul a- 
nilor, fuseseră create două 
G.A.S.-uri, Tulucești și Bădă
lan. Acum se punea problema or
ganizării unei singure și puter
nice întreprinderi agro-indus- 
triale avansate pe tot teritoriul 
lacului dispărut.

în cabinetul directorului era 
întrunit tot statul major tehnic 
al întreprinderii agricole de stat 
— compus din cei 15 ingineri 
specialiști (din care acum 12 lu
crează direct în ferme și în sec
toarele de deservire, față de 4, 
cîți lucrau înainte). Imaginea de 
stat major ne-a sugerat-o pre
zența unei uriașe hărți a fostului 
lac, transformat acum în ferme 
agricole, cu contururi precise, 
geometrizînd spațiul marcat în 
culori diverse. Cele 10 ferme 
create aici (din care 7 cu profil 
cerealier, una legumicolă, o fer
mă zootehnică și una piscicolă) 
evocă numele lacurilor de altă
dată : Ghimia, Boiu, Nisa, Dado- 
vu, sau alte nume de bălți și 
sahale ale dispărutului Brateș. 
Pe aici se cultivă porumb, floa- 
rea-soarelui, legume, lucerna, 
borceag, soia. Pe pășunile fermei 
nr. 9 pasc aproape 10 000 de oi 
adulte și circa 6 000 de miei și ti
neret ovin. O altă fermă, a 11-a, 
aflată în construcție (stația de 
uscat furaje verzi, ce va avea în

Petre PINTILIE

LICHIDAREA
SEGREGAȚIEI

obiectiv major
al negrilor americani

Interviul acordat ziarului „Scînteia“ 
de Martin Luther KING

Pastorul Martin Luther King este una dintre personalitățile 
proeminente ale vieții publice americane. Luptător neobosit 
pentru drepturile populației negre din S.U.A., el a fost distins 
în anul 1964 cu premiul Nobel pentru pace. Aflat zilele aces
tea la Geneva, el a răspuns la cîteva întrebări ale cores
pondentului nostru, Horia Liman :

ÎN ZIARUL DE AZI:

il Surse ale formalismului în învăfămînful 
partid ® La ora prînzului în restaurante 
bufete !i Orizontul de cultura generală 
promoției 1967 Fervoare si imaginație

de
SI 
al

— Care sînt aspectele poli
tice și economice ale segrega- 
ționismului in țara dv. ?— Sînt doisprezece ani de cînd m-am consacrat acțiunii de combatere și eliminare a segregației rasiale. Am cîștigat multe victorii, în această bătălie. Dacă fac bilanțul lor, aș reduce suma succeselor la ceea ce aș numi sinteza lor : segregația a devenit un fapt anticonstituțional. Legislația americană prevede înlăturarea practicii segrega- ționiste.

— Și totuși, periodic, ea are 
un caracter exploziv. Cum se 
explică acest fenomen 1— Prin contradicția dintre litera legii și realitatea existenței populației negre. Mă refer la faptul că se mențin o serie de probleme în domeniul economic, social și politic. Negrii sînt, în primul rînd, cei ce suferă de pe urma fenomenelor negative din viața economică a Statelor Unite. Pe plan politic, ei au o situație de inferioritate. De aceea, lupta pe care o duGem acum are

drept obiectiv consfințirea drepturilor noastre economice, sociale și politice.
— Ați putea ilustra mai con

cret această afirmație ?— Mișcarea noastră este răspîn- dită atît în nord cît și în sud. Ea întîmpină însă serioase rezistențe. Totuși, avem suficiente resurse pentru a le înlătura. După cum am spus, am și obținut o serie de reale succese. Am cîștigat dreptul de vot, care era contestat negrilor, îndeosebi în statele din sud. Am lichidat problema segregației în locurile publice. Am parcurs o cale lungă, dar sîntem conștienți că ne mai așteaptă un drum foarte lung pînă la momentul cînd negrul american va deveni cu adevărat egalul celor albi.în prezent, lupta noastră principală are drept obiectiv lichidarea sărăciei negrilor, a inegalității lor economice. Și trebuie să spun numărul Gelor loviți din punat
(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL SURSE ALE FORMALISMULUI
I
I
I
DIVERS ÎN INVĂȚĂMÎNTUL DE PARTID
Ocrotiți-1

Lui Mihai Buruiană, brigadier 
Ia cooperativa agricolă- de produc
ție Sirețel (Pașcani), i s-a încredin
țat misiunea de a insilozâ 22 500 
kg cartofi. Și s-a apucat de treabă. 
Dar a lucrat de mîntuială : a uitat 
să monteze instalația de aerisire. 
Și, ca urmare, s-au stricat 14 441 
kg cartofi. Brigadierul vâ plăti, 
desigur, paguba. Acum aii ieșit 
cartofii noi. Nu-i dăți alții pe 
mină, că-1 băgați la cheltuială

Un nou 
trofeu

Voleiul i-a adus maestrului eme
rit al sportului Aurel Drăqan (în 
prezent antrenorul echipei de volei 
Rapid) multe satisfacții. Ultima, 
foarte prețioasă, nu a venit însă din 
partea sportului care l-a consacrat 
— voleiul. Ci din partea altor șase 
discipline sportive : vele, marș, ca
noe, haltere, nafafie, patinaj. 
Jucînd la concursul Pronoexpres 
din 20 mai 1967, și-a încercat no
rocul pe aceste sporturi. Și a cîș- 
tigaf un Renault Dauphine. După 
cum se vede, Aurel Drăgan e un 
adevărat polisportiv. S-o fi antrenat 
mult pentru această performantă ? 
Oricum, rînduiala s-a inversat : n-a 
mai dus el trofeul, ci invers.

Nedumerire
Ne scuzdți, tovarășe Nicolae 

Ion, secretar al Consiliului raio
nal Caracal al U.G.S.R., că vă 
reținem atenția cu aceste rînduri. 
Veți vedea și dv. că merită. Ce-ați 
spune, ca activist sindical, des
pre un fiu care a ajuns la tribu
nal pentru că nu-si ajută tatăl 
(82 ani) și mama (77 ani) ? Ro
șiți, în loc să țineți capul sus cu 
demnitate. E trist să ajungi pe 
scările tribunalului chemat în ju
decată de propriu-ți părinte I 
Cum vă veți fi rătăcit prin fin
eturile oamenilor de inimă și de 
caracter, îndatoritori și onești care 
formează activul nostru sindical 
— este o enigmă /

Doctoriile
sub cheiePublicăm scrisoarea lui Dio- nisie Zsok din Dumbrăvioara (Tg. Mureș) : „Fiul meu Levente a găsit, din neatenția noastră, o sticluță cu atropină și era să-1 coste viața. Numai prin efortul supraomenesc al medicilor Papp Zoltan, Csidey Iosif și Schtin Nicolae a fost readus la stat fără mulțumiri sănătatea întîmplare să fie un avertisment pentru părinții care lasă medicamentele pe mina copiilor".Un argument convingător.

viață. Șapte zile a cunoștință. Aduc celor care au redat fiului meu. Această

Lacrimi
de crocodil

Cînd cineva se află la grea cum
pănă, nimeni nu poate sta nepăsă
tor. Toți sar în ajutor. Pe aceste 
sentimente omenești a mizat Vasile 
Lungu din Dărmănești (Moinești) 
cind, cu lacrimi in ochi, s-a pre
zentat la Ernest lonescu, contabilul 
șef a! I.M. Comănești : ,,Mi-a mu
rit soția. Se află la un spital din 
lași". Contabilul i-a dat 500 lei a- 
jutor de înmormintare. Apoi a îm
prumutat (sub același motiv) alfi 
600 lei de la diverși cetățeni. Cu 
banii în mînă, V. Lungu a alergat 
la primul restaurant și i-a băut. In 
acest timp, acasă, sofia sa, perfect 
sănătoasă, își vedea liniștită de în
grijirea celor doi copii. Vasile 
Lungu „cel crunt lovit de soartă", 
a fost trimis în judecată pentru 
înșelăciune. Are acum prilej de 
lacrimi sincere.

Nu stricați 
piața!

Nu știi ce șă mai crezi. Vasăzică, 
cetățenii sesizează că la magazinul 
universal din Borșa se vînd mărfuri 
pe sub mînă ; reclamajia se dove
dește întemeiată și Direcțiunea 
O.C.L. Mixf-Vișeul de Sus (director 
comercial Gavrilă Pop) răspunde : 
„Sesizarea e justă. Lucrătorii aces
tui magazin au fost avertizați...". 
Formidabil I Chiar nu vreji deloc să 
fiți serioși, tovarăși de la Vișeu ? A- 
vertizaji, ați spus ? Alai în sud, pe la 
noi, se cheamă spanac. Și precum 
știți, a trecut vremea spanacului.

Dațio 
la o parte

Din nou despre șoferii risipitori. Pe șoseaua Constanța— Hîrșova au fost găsite (pierdute dintr-o mașină ?) 3 baloturi mari de perdele. Zeci de metri. Omul care le-a găsit, șoferul Nicolae Trandafir, le-a încărcat în mașină, depunîndu-le la militia din Hîrșova. Căutați (după perdele) pe păgubaș și pe vinovat. Chestiunea trebuie rezolvată deschis. Fără perdea.
Rubricâ redactată des 
Ștefan ZIDĂRITĂ 
Ștefan DINICĂ

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Eficiența învățămîritului de partid, creșterea continuă a înrâuririi acestuia asupra orizontului politico-ideologic al cursanților, asupra nivelului lor de conștiință și comportării în producție și în viață preocupă îndeaproape Comitetul regional de partid Ploiești.S-ar putea spune, desigur, multe despre rezultatele pozitive obținute în această direcție de organele și organizațiile de partid din regiunea noastră în anul de învățămînt care se încheie. Membrii de partid, masele de oameni ai muncii care au frecventat cursurile și cercurile de studiu apreciază contribuția a- dusă de învățămîntul de partid la mai buna cunoaștere a politicii partidului, la dezvoltarea capacifă- ții lor de a se orienta în activitatea practică.Este știut însă, că eficiența învățămîntului este condițională într-o măsură hotărîtoare de actualitatea problemelor pe care el le dezbate, de modul în care expunerile, lecțiile, discuțiile în seminarii sînt legate de viață, reflectă realitățile în care trăiesc și muncesc membrii de partid. La prima vedere, cerința actualității învățămîntului pare satisfăcută; peste tot, în întreprinderi, instituții, la cursurile de partid, în cercurile de studiu se vehiculează probleme actuale; tematicile au fost îmbogățite pe baza celor mai noi documente de partid. O analiză mai atentă a- rată însă că în unele cazuri dezideratul actualității este îndeplinit doar 
formal. Teme care prin modul cum 
sînt formulate par foarte actuale, 
sint încă dezbătute intr-un mod cu 
totul inactual, rupt de viață, fără a 
se scoate în evidență aspectele și 
elementele noi, concluziile pentru 
activitatea cursanților.O asemenea temă ca „organizarea științifică a producției și a muncii", oglindind o preocupare majoră a partidului în etapa actuală, era cu atît mai oportună la Uzina mecanică din Cîmpina, unde învoirile și absențele nemotivate au însumat,' în primul trimestru al a- cestui an, peste 4 500 de om-ore. desele întreruperi în funcționarea mașinilor și agregatelor stînjenesc activitatea normală a producției. Dacă lecția pe această temă, expusă la cursul de studie: e a problemelor e- conomice ale întreprinderilor industriale, ar fi raportat cerințele actuale în domeniul organizării producției și a muncii l'a situația din întreprindere, sau măcar la unele din principalele neajunsuri și ar fi tras, pe această bază, cîteva concluzii practice, ea ar fi fost și interesantă și eficientă. Lectorul, deși inginer în uzină, s-a rezumat însă să citească în fața cursanților notițele luate la cabinetul de partid, referitoare la cîteva noțiuni generale despre organizarea producției, chestiuni care își au,- desigur, importanța lor. dar care nu puteau suplini analiza economică, concretă a situației din întreprindere, sub raportul folosirii capaci'ăților de producție, utilizării raționale și complete a forței de muncă și a timpului de lucru, organizării locului de muncă etc.La Uzina mecanică din Buzău a fost expusă o lecție despre conștiința socialistă. Lecția a reda: cu fidelitate ideile și tezele generale care se găsesc în orice manual de filozofie marxistă despre problema conștiinței socialiste dar nu a izbutit să plaseze problema în actualitate, în realitățile de astăzi ale țării

A. MATEESCU

noastre și, în particular, ale uzinei Oferind precepte generale privind atitudinea față de muncă și față de avutul obștesc, comportarea în societate, în familie, expunerea nu a 'făcut Iniei o singură referire la situația din uzină. Lectorul a considerat că a rezolvat problema legării de viață a expunerii, prin fraza formală „agățată" „să știți că și la noi în sînt asemenea cazuri...".Legarea de viață, învățămîntului sînt de un complexDar mi se pare principalele cauze, care această discrepanță este slaba infor
mare a lectorilor, propagandiștilor 
asupra problemelor vii, concrete din 
întreprinderea sau instituția in care 
muncesc cursanții. Sîrit multe cazuri cînd lectorul vine din afara întreprinderii, instituției, și. firesc, este mai dificil pentru el ca în' timpul scurt pe care îl poate-consacra documentării, să pătrundă în problemele specifice unității, să-și dea seama care sînt aspectele cele mai stringente, asupra cărora trebuie concentrată atenția cursanților. De multe ori chiar și lectorii din întreprindere cunosc numai aspectele parțiale, nesemnificative, din activitatea ei.Dar cine este cel mai în măsură 
să facă cunoscute lectorilor, pro
pagandiștilor problemele, lipsurile, 
greutățile dintr-o unitate sau alta? 
Nimeni altul decît comitetul de 
partid sau biroul organizației de 
bază din întreprinderea sau insti
tuția unde muncesc cursanții. Or, ce se întîmplă de multe ori? Birouri ale organizațiilor de bază se dezinteresează de informarea lectorilor. propagandiștilor, conside- rînd că pregătirea lor este sarcina exclusivă a cabinetului de partid. Aș putea cita întreprinderi din regiunea noastră, unde comitetele de partid, birourile organizațiilor de bază n-au făcut anul acesta nici o singură informare în fața propagandiștilor despre mersul îndeplinirii olanului, despre felul cum sînt realizate sarcinile privind prețul de cost, productivitatea, rentabilitatea, disciplina muncii, etc. De multe ori, nu există grija necesară nici pentru sprijinirea propagandiștilor și lectorilor, care vor să se documenteze individual asupra unor asemenea probleme.Sînt, firește, și cazuri cînd a- ceastă grijă există și m-aș referi la un exemplu, tocmai pentru a releva cît de salutar este sprijinul organizației de partid pentru calitatea învățămîntului Un lector al cabinetului regional de partid a prezentat nu de mult în fața cursanților de la Rafinăria Ploiești o expunere despre organizarea științifică a producției și a muncii. Comitetul de partid din rafinărie l-a ihformat în prealabil asupra situației din întreprindere, i-a pus la dispoziție date și situații la zi. Ba- zîndu-se pe aceste date în expunerea sa. arătînd prin fapte concrete și calcule ce pierderi cauzează uzinei deficiențele existente și care sînt mijloacele de a le înlătura, lectorul a trezit interesul cursanților.Firește că legarea strînsă a învă-

la sfîrșit : uzină maieficiența influențate de că factori, una din duce la

țămîntului de viață presupune, pe lingă sprijinul comitetului raional sau orășenesc și al organizației de bază, o muncă creatoare din partea propagandistului, lectorului, eforturile lui individuale de informare și documentare. Or, ne mai Intîlnim cu destule cazuri cînd lectori, propagandiști nu fac acest efort, înlocuiesc elaborarea lecțiilor prin copierea manualului, vin în fața cursanților cu lecții vechi, depășite sau care nu se potrivesc specificului auditoriului. La ce situații absurde se poate ajunge în acest fel ne arată următorul caz: vorbin- du-le membrilor comitetului de partid și ai birourilor organizațiilor de bază din schela Băicoi despre utilizarea rațională a capacităților

de producție, lectorul le-a înfățișat probleme și exemple din... industria constructoare de mașini.In pregătirea închiderii anului de învățămînt, comitetul regional de partid și-a propus să înlăture pe cît posibil carențele în informarea și documentarea propagandiștilor, lectorilor. Primii secretari și membri ai birourilor raionale și orășenești au făcut expuneri despre cele mai recente documente și măsuri adoptate de partid în diferite sectoare de activitate, despre sarcinile care au fost trasate cu prilejul recentei vizite a conducătorilor de partid și de stat în regiunea noastră. Comitetele de partid, birourile organizațiilor de bază din întreprinderi, instituții au fost îndrumate ca înaintea convorbirilor recapitulative să prezinte informări în fața propagandiștilor, lectorilor ce conduc aceste convorbiri asupra celor mai stringente sarcini și preocupări ale colectivului respectiv.
La Oficiul pentru construirea de locuințe proprietate personală din Capitală.
Pentru informarea cetățenilor, aici s-au instalat planșe, machete, albume cu 

schițe și planuri pentru apartamente
Foto : M. Cioc

raid-anchetă La ora prinsului
în restaurante și bufete §

=

La solicitarea redacției, 100 de corespondenți vo
luntari din orașe mari și mici au relatat, in scri
sorile trimise „Scînteii", diferite aspecte din alimen
tația publică la orele de vîrf.

„Specialitatea
casei11

cu calitatea de lucrător în 
alimentația publică.

Este inadmisibilă tinuta 
neglijentă a personalului u- 
nui local, neglijența în ceh 
mai mărunte gesturi. „Res
ponsabilul — este de părere 
în scrisoarea sa un cores
pondent — să fie respon
sabil și de tinuta celor ce 
servesc".

Nu putem trece cu ve
derea și un revers al meda
liei. năravul unora dintre 
consumatori de astădată 
Este vorba de categoria ce
lor care, prin a se 'simț 
bine într-un local publfr 
înțeleg beția, comportarea 
nesăbuită, huliganică. „D< 
ajuns un ciomag la un cai 
de oale" — spune prover
bul. De ajuns un bețiv- în- 
tr-o sală de restaurant, ca 
să strice buna dispoziție a 
celor de la mesele din jur. 
Numeroși corespondenți își 
exprimă nedumerirea față 
de blîndețea cu care sin: 
primiți, tratati. tolerați a- 
cești indivizi de multi ospă
tari și responsabili de res
taurante și bufete.

★
a fixa cîteva con- 
raidul nostru, am 
și părerea unoi

rantul „Pescăruș" — este 
universala „văcuță".

— Intr-adevăr, recunoaște 
Vasile Oprescu, directorul 
T.A.P.L.-Galați, situația 
este neplăcută : meniuri 
plafonate, responsabili de 
unități absenți tocmai la 
ora prînzului șl unele res
taurante cu clientelă putină 
la orele de vîrf... Avem în
să și, greutăți : deși, pe oraș, 
ne sint repartizate cantități 
mari de pește de apă dul
ce. ni se livrează puțin și 
doar pește mărunt. între
prinderea piscicolă Brăila 
și I.C.R.A.-Galati ne-au ui
tat săptămîni la rînd, mo- 
■tivînd că au plan de... 
conserve și sărătură. Ar fi 
necesar să manifeste ace
eași grijă și în ce privește 
.angajamentele luate fată 
de noi. respectiv fată de 
clientela numeroasă a uni
tăților de alimentație pu
blică.

De ca să punem pro
blema cu cappl în jos ? în 
loc ca „magazia", cei ce se 
ocupă cu aprovizionarea, să 

. răspundă la cerințele celor 
responsabili cu... fantezia, 
aceștia devin „sclavii" mer
sului de la sine în apro
vizionare. Ciudată optică !

La ora cînd încă se mai 
ia prînzul, la -zahanaua 
„Prahova” din Ploiești nu 
mai găsești unele dintre- 
mîncărurile înscrise în listă: 
tuslama, ciorbă de burtă

vorbește în scrisoarea sa, 
printre altele, despre ne
păsarea a însăși conducerii 
T.A.P.L. Bacău față de as
pectul restaurantului ,,Za- 
hana“. Personalul unității 
lucrează cu inițiativă, gos
podărește. Consumatorul 
care are chef de un pui 
gătit, știe că îl găsește

Fiecare oraș are unități de 
alimentație publică unde 
consumatorul se simte bine, 
unde deservirea 
se asociază unei 
plăcute.

La restaurantul 
din Ploiești, se . 
fantezia face de multe ori 
(de ce nu întotdeauna ?) 
casă bună cu magazia. Lista 
de bucate este destul de 
bogată : 9 supe și ciorbe, 
18 sorturi la felul II. în ce 
privește „specialitatea ca
sei" — un adevărat corn al 
abundenței : 5 feluri, pre
parate din carne de berbec, 
pentru care multi consuma
tori vin anume în acest 
local modern din centrul 
orașului.

Scrisorile corespondenți
lor voluntari menționează 
unități din această catego
rie ca restaurantul „Mol
dova" din orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej; restaurantul „Bis
trița" ‘ 
Craiului" 
Muscel 
menea, 
însă...

Ora 
rantul 
bălan"

— Specialitatea casei ?
— N-avem, răspunde 

responsabilul Ion Pîrvu- 
lescu.

Si totuși au una : 
de curățenie în local, 
sumatorii 
murdare, 
grijitoare 
fără a le 
în prealabil.

„La Slatina, oraș în pli
nă dezvoltare, ne scrie 
Duțu Petrescu, în afară de 
două localuri de alimenta
ție publică — restaurantul 
„Oltul" și bufetul „Dealul 
Viilor" — toate celelalte au 
un decor și o ambiantă 
care lasă foarte mult de do
rit. Vinovății ? în primul 
rînd responsabilii și lucră
torii unităților respective".

în alte cazuri însă, nu 
personalul unității poartă 
vina pentru atmosfera ne
civilizată, neatrăgătoare a 
localului. Corespondentul 
voluntar Fănică Piersic ne

civilizată 
ambiante

„Berbec" 
pare că Răspund 10.0 

de corespondenți voluntari

&

nu

>>>

g
gătit se poate

localu- I
Em. MIHĂILESCU

bucureștean 
Calea Raho-

umeri : 
n-avem

restau- 
..Calul

lipsa 
Con- 
mese 
o în-

te 
|=s

dă din 
bufet,

restaurantul
din

și-a instalat 
serviciile de contabi- 
și administrativ. în 
de jos a localului 

atelier electric, iar

prînzului la 
bucureștean 

(str, Halelor 5).

Dar trebuie să 
din ele multe 
pildă, preparăm

mănîncă pe 
în timp ce 
mătură podelele 
fi stropit măcar

din Bacău : „Piatra 
din Cîmpulung 

și multe altele ase- 
în unele locuri

INTERESANT PENTRU GOSPODINE
In orice gospodărie, de-a lungul unei anumite perioade de timp, 

se string sticle și borcane goale care ocupă spațiul prin bucătării și că
mări. Cooperativele de consum vin în ajutorul gospodinelor din locali
tățile pe care le aprovizionează achiziționînd, cu plata pe loc, orice 
cantități de sticle și borcane prin unitățile care desfac produse ali
mentare, prin centrele speciale pentru achiziții de sticle și borcane, pre
cum și prin achizitorii care se prezintă la domiciliul cetățenilor.

Sticlele și borcanele goale se cumpără atît de la populație cît și de 
la instituții sau întreprinderi (spitale, creșe, cantine etc.).

(Urmare din pag. I)

gheze" și „să supra-contro- 
leze", ceea ce alte organisme 
ca I.R.I.C., D.C.A., I.R.V.A., 
industria locală (care au la 
rîndul lor contabili și inspec
tori) etc. realizează. Dar asta 
nu-1 împiedică să mai facă 
un șir de analize și propu
neri adresate comitetului exe
cutiv al sfatului regional și 
să dreseze procese verbale la 
fata locului. Vreți să știți cu 
ce se soldează activitatea 
unui inspector timp de cîteva 
zile petrecute la o moară „în 
problema controlului uiumu
lui" ? Cu un proces verbal 
în care se constată cîteo- 
dată vreo 5 sau 7 kilograme 
de grîu în plus sau în mi
nus.

Consemnînd asemenea si
tuații nu vizăm atît pe res
pectivii funcționari care își 
iac adesea în mod conștiin
cios serviciul, ci ne adresăm 
în primul rînd acelora din 
cadrul serviciilor de specia
litate (cum ar fi Oficiul de 
muncă și salarii) sau a foru
rilor tutelare. (CSICOLAS). 
care, avind o perspectivă de 
ansamblu, ar fi trebuit să in
tervină mai operativ și mai 
decis pentru a curma aseme
nea anomalii. Menținerea 
unor funcții sau servicii fără 
nici o justificare practică șl

rațională, pe lingă faptul că 
provoacă risipă de bani, în
greunează reacțiile aparatu-, 
lui administrativ, — făcînd 
din el un fel de organism 
obez, lipsit de nerv și mus
culatură, — deprinde pe oa
meni cu un cult al hîrtiilor 
fără legătură cu procesele 
reale, ori îi împinge, din ne
voia ce o simte fiecare de 
a-și justifica funcția (chiar 
inutilă), la excese „scrip- 
tologice", ori la activi
tate de „supra-control" pe 
teren. Parazitismul nu în
seamnă numai inutilitate, dar 
o inutilitate „activă", care 
frînează și munca celor care 
lucrează cu rost și eficient.

Iată un caz semnificativ 
și în această ordine de i- 
dei. Cu prilejul unei con
vorbiri cu tov. F

oricînd în acest local. Dar 
localul nu are aerisire, in
stalația sanitară este prost 
amplasată. Mîncarea se gă
tește la parter, sala ospătă- 
riei se află la etaj, iar trep
tele scării care le unește 
sînt înguste și distanțate în 
plus. T.A.P.L.
la etaj 
litate 
partea
— un 
pe locul unde era baia clă
dirii... arhiva amintitelor 
servicii ! Clădirea este înne
grită de fum, în curtea lo
calului conviețuiesc în 
dezordine diferite ambalaje 
și cotețe. Iată ce harababu
ră rezistă, ca o fortăreață 
a lipsei de spirit gospodă
resc. de exigentă fată de 
ambiantă, chiar sub priviri
le conducătorilor T.A.P.L.

Magazia și 
fantezia

Bufetul 
„Cluj" de pe 
vei. 7, strălucește de cură
țenie. ne scrie Radu Cîm- 
peanu. Frigoriferul — ex
poziție culinară în minia
tură — prezintă diferite 
feluri îmbietoare.

— Ceva 
mînca aici ?

Ospătarul 
— Doar e 
bucătărie...

— Ceva specific 
lui?

— Ne-am gîndit să facem 
„mizgril”. dar nu ne dă 
magazia ce ne trebuie.

etc. Responsabilul zahana- 
lei ne explică : sorturile 
respective se epuizează mai 
repede fiindcă... sînt mai 
mult cerute ! Dar atunci 
n-ar fi mai negustorește 
să se pregătească aceste 
mîncăruri în cantități ceva 
mai mari — și cu gîndul la 
încasări, dar și, mai ales, 
cu gîndul la cerințele con
sumatorilor ?

Același aspect îl înregis
trăm și la 
pensiune , „Bulevard" 
București, ca și în localuri 
din alte orașe.

— Ne-am gîndit să pu
nem mai tîrziu în vînzare 
sortimentele mai mult soli
citate. ca să ajungă, spune 
responsabilul Gheorghe Ste- 
lian. Si tot el își dă seama : 
dar nu se poate.

— Vi se dau alimentele 
necesare ?

— Da. 
pregătim 
feluri. De . 
13—14 sortimente din car
ne pe zi.

— Foarte bine, dar a- 
ceasta nu exclude un spor 
de atenție ..fată de prefe
rințele clientelei. ' -.'

în legătură cu sortimen
tele mai căutate, corespon
dentul” voluntar Vasile Du- 
mitrache din Galați ne re
latează: „Vizitatorii orașului 
nostru. tUri-ști sau veniți cu' 
treburi, caută în restaurante 
și bufete preparate de 
pește : vestita ciorbă pescă
rească, saramură, sărmălu- 

' țe sau chiftelute de pește 
etc. Dar sortimentul care 
domină în meniurile gălă- 
tene — chiar și la restau-

Toleranțe 

greșite
Corespondentul nostru 

voluntar Petru Iordaclie din 
Capitală ne relatează un 
dialog între un client și 
ospătarul Anghel. la care 
a asistat în restaurantul 
„Diham" din cartierul Bal
ta Albă. îl reprbducem mai 
jos.

Clientul : Aveți mici ?
Anghel : Avem, dar 

servim, că sînt stricați.
Clientul : Ficat prăjit 

aveți ?
Anghel : Nu !
Clientul : Dgr. pește sara

mură ?
Anghel: Lasă-te, domn-le: 

dacă vrei pescărie, du-te și 
alege de la bufet și nu 
mă ține de vorbă !

Clientul s-a ridicat indig
nat de la masă și a părăsit 
localul.

Aceasta nu este însă solu
ția cea mai potrivită pentru 
a sancționa un lucrător ne
cioplit. a cărui prezentă în
tr-o unitate socialistă este 
un anacronism.

Din Tr. Severin. Nicolae 
C. Marin și Alexandru Roa
tă-ne sesizează că la restau
rantul „Dunărea", unii os
pătari se lasă mult aștep
tați. chiar în zile și la ore 
cînd restaurantul nu este a- 
glomerat. Și sub un aspect 
și sub celălalt, lipsa de con
descendență fată de consu
mator este incompatibilă

Pentru 
cluzii la 
solicitat 
specialiști din sectorul ali
mentației publice. loan 
Holhoș, șeful complexulu- 
„împăratul Romanilor" din 
Sibiu, a arătat necesitate; 
stringentă de cadre califi
cate, cu cunoștințe profesio
nale complexe. Nicolae Vo
lga, economist la, T.A.P.L.- 
București, a subliniat dau
nele aduse de șablonul cu
linar, comoditatea unor 
bucătari care prepară cu 
predilecție mereu aceleaș’ 
sortimente. Responsabilii 
bufetului ..Dunărea’ din 
Piatra Neamț, Constantin 
Budacă, este de părere ca 
fiecare unitate să-și aibă 
specificul și renumele ei.

Desigur, toți acești factori 
își au importanta lor. Tre
buie totuși să insistăm asu
pra faptului că. în foarte 
mare măsură, reconsidera
rea stilului de muncă în ali
mentația publică depinde de 
responsabilii de unități, dc 
priceperea organizatorică și 
de competenta lor comer
cială, de inițiativa mani
festată în aprovizionare, de 
atitudinea personalului și. 
respectiv, de felul cum 
conducătorul unității îi in
struiește și controlează pe 
cei în subordinea sa.

cu funcțiiInutilități... 
și stat de salariu

că este așa, însă cei de la 
O.R.A.D. au altă părere, fi
indcă aceste fișe, pasă-mi-te, 
ar avea darul 'să stimuleze 
pe beneficiarii indolenți 
să-și ridice la timp comen
zile și pe deasupra ar con
stitui nîște acte doveditoare 

ucl. în caz de litigiu în fața Ar-
vorbiri cu tov. PETRU bilrajului regional. Aigu-
ROȘU, șeful secției de pla- rnentele în aceșt sens - sînt
nificare de la Sfatul popu- P^ă complicate pentru a 
Iar orășenesc Bacău, acesta le reproduce, însă consul- 
ne-a arătat un dosar în care 1n a.ce?Ș.ț? chestiune
erau strînse o mulțime de Pe l,n specialist în proble-
hîrtii inutile, după părerea me de arbitraj la Suceava,
sa, pe care i le trimite cu acesta ne-a^. asigurat, de a- 
consecvență O.R.A.D. (Ofi- I 
ciul regional de aprovizio-. 
nare și desfacere). I~

me de arbitraj la Suceava,

semenea, că hîrtiile respec- 
>U¥UW, hve sînt absolut inutile. Am 

nare și ’desfacere). ' Hîrtiife:însă toate aceste de- 
acestea — niște fișe de re-r concep-
partiție — sînt inutile deoa
rece ele nu fac decît să re
pete ceea ce secția de plani
ficare a stabilit printr-un de
falcator special. S-ar părea

ții, fiindcă pe baza lor a 
luat naștere la O.R.A.D.- 
Bacău un serviciu al planifi
cării, în cadrul căruia vreo 
4 funcționari elaborează a-

semenea hîrtii care nu folo
sesc nimănui, dar încurcă 
pe toată lumea. Fiindcă 
trebuie să punem la soco
teală munca inutilă a cîtor- 
va funcționari, dar și pier
derea inutilă de timp a di
rectorului de la O.R.A.D., 
care trebuie să le semneze, 
a funcționarului care le în
registrează și le dă număr 
de ieșire, precum și timpul 
pierdut pentru efectuarea 
unor operații de birou si
milare la instituțiile de des
tinație.

Iată deci consecințele ne
faste ale „inutilității active" 
de care vorbeam și aria 
(mai întinsă sau mai res- 
trînsă, după gradul verigii 
administrative) în care a- 
ceasta se poate manifesta. 
De altfel, cu privire la acti
vitatea O.R.A.D. — con
siderată prin prizma efi-

cienței și a randamentului 
economic în condițiile 
tuale, — am ascultat 
partea unor specialiști (tov. 
Benone Popa, director ad
junct la sucursala regiunii 
Argeș a B.N.R., tov. Ilie 
Savin, șef de serviciu adj., 
în cadrul sucursalei B.N.R. 
din regiunea Bacău) justifi
cate observații critice. E 
vorba de faptul că O.R.A.D., 
ca și întreprinderile de in
dustrie locală, urmăresc în 
paralel, prin delegați perma- 
nenți, la București și în alte 
localități, efectuarea apro
vizionării. O risipă de forțe 
inutilă, cu atît mai mult cu 
cît majoritatea livrărilor (Ja 
Bacău pînă la 80 la sută) 
se fac prin tranzit, în care 
O.R.A.D. intervine * 
verigă intermediară î 
furnizor și beneficiar, 
creează o cale ocolită

ac- 
din

ca o 
între 

> Și
și

greoaie, sporind cheltuielile 
(Oficiul încasează o taxă 
pentru această mijlocire sim
bolică). Nu s-ar putea sta
bili în asemenea cazuri re
lații directe, pe baza unor 
contracteîncheiate pe o 
durată mai mare ? Iată ob
servații și propuneri care 
vizează un alt aspect al pro
blemei pe care o discutăm 
și anume necesitatea string 
gentă ca o seamă de orga
nisme și activități care se 
dovedesc, sub unele aspec
te, depășite de realități, să 
fie modernizate, restructu
rate potrivit cerințelor ac
tuale.

Dacă 
zențele 
mai sus 
mult sau mai puțin unor fe
nomene de osifieare, de ră- 
mînere în urmă, unei lipse 
de a descifra tendințele de 
progres sgu nevoile noi ale 
vieții, — naște o justificată 
nedumerire, căreia cu greu 
îi poți găsi explicații, cînd 
„inutilități" și excrescențe 
parazitare iau naștere, chiar 
în momentul de față, sub 
ochii noștri. Am semnalat 
într-un material 
schema încărcată 
cu sarcinile reale 
liului agricol din 
tești. Iată că acum,

inutilitățile și pre- 
aberante arătate 
se datoresc mai

nuîndu-ne investigația și în 
alte regiuni, sîntem în si
tuația de a confirma, cu 
noi argumente, că din dis
pozițiile venite din partea 
unor foruri centrale (Con
siliul Superior al Agricultu
rii) organismele de îndru
mare și coordonare, pe plan 
local, sînt excesiv de încăr
cate, suferă de un fel de 
„elefantiazis" birocratic. 
Astfel, în cadrul orașului 
Suceava, în raza adminis
trativă a căruia intră nu 
mai mult de 10 comune, e- 
xistă un mult prea extins 
aparat de îndrumare agri
colă. Un consiliu agricol
9 salariați, un for local 
îndrumare a C.A.P. cu 
salariați (afară de cei 
funcționari de la Casa
pensii), un centru de com
batere a dăunătorilor avînd
10 salariați ; deci în total 
vreo 36 de administrativi 
și tehnicieni, care se adau
gă specialiștilor și funcțio
nările) existenți în fiecare 
comună. Oare nu se creează, 
în felul acesta, chiar din 
punctul de pornire al unei 
noi organizări, premisele u- 
nei îndrumări și supraîn- 
drumări din birou și chiar 
prin fugitive vizite pe teren 
— a activității agricole din 
comunele amintite ? Fiind-

cu 
de13

4 
de

anterior 
în raport 
ale consi- 
orașul Pi- 

conti-

că, așa cum am arătat 
înainte, și cei „inutili" 
vor simți obligați să 
ceva. Și dacă nu vor 
destule dispoziții și eviden
țe de cerut și de înregistrat 
vor inventa altele, 
local. Fiindcă, așa 
ascuțime remarcau 
interlocutori, dacă 
de dări de seamă statistice 
a fost limitat prin dispoziții 
ferme, unii au și găsit so
luția ca să le sporească 
schimbîndu-le denumirea în 
„informări".

Desigui că, forurile admi
nistrative, pe 
ierarhică a 
puterii locale de stat, tre
buie să contracareze în mod 
hotărî! și eficient asemenea 
fenomene și tendințe ana
cronice, retrograde. Reme
diul constă într-o perma
nentă revizuire cu ochi com
petent și proaspăt a unor sis
teme, viabile cîndva, dar 
depășite de necesități reale, 
într-o permanentă preocu
pare de a raționaliza și mo
derniza toate activitățile, în 
spiritul progresului, pe baza 
unei stringente analize ști
ințifice. în funcție de ce 
factori trebuie întreprinsă o 
atare acțiune vom căuta să 
elucidăm într-un articol ur« 
mător, •

mai 
se 

facă 
găsi

pe plan 
cum cu 
unii din 
numărul

toată scara 
organismelor
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La uzinele „23 August" din Capitală

N LOC SA SCADĂ,
PROCENTUL
REBUTURILOR
A CRESCUT
Cum se explică 
această anomalie?

Uzinele „23 August" din 
Capitală. La comitetul de 
partid ne anunțăm intenția 
de a face, în lumina indi
cațiilor plenarei C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1966, 
o analiză a rebuturilor în
registrate în sectoarele cal
de ale uzinei, respectiv 
turnătoriile de oțel și fontă.

— Alo, serviciul plan ?

Ca 
luni, 
turnătoriile uzinei, și acum 
am căutat, împreună cu șe
fii celor două turnătorii a- 
mintite, să aflăm ce se as
cunde, în prezent, în spa
tele procentelor ridicate de 
rebut. La turnătoria de o- 
țel, împreună cu ing. Ga-

și în urmă cu cîteva 
cînd am scris despre

de neatenția sau nepricepe
rea unor muncitori, adică 
de nerespectarea rețetelor 
de elaborare a șarjelor, a 
temperaturii la turnare sau 
de calitatea slabă a forme
lor de turnare. De aseme
nea, este vorba și de o 
doză de incompetență a 
unor maiștri sau șefi de 
brigadă. Pe la începutul

— Să puneți la dispoziția 
unui tovarăș reporter da
tele referitoare la rebutu
rile înregistrate în primele 
luni din acest an.

La capătul celălalt al fi
rului, o voce se „zbatea" 
în argumentări.

— ...Nu-i nimic, tovarășe. 
Dați datele așa cum sînt. 
Doar ne-am luat atîtea an
gajamente ca să 
rebuturile...

Iată-ne, deci, la 
planificării. Un 
Demetrescu, cu care ni s-a 
spus să luăm' legătura, se 
arată oarecum stînjenit:

— Da, știu, am primit te
lefon de la comitetul de 
partid. Dar, știți, la noi, în 
uzină, s-a dat o dispoziție 
internă ca să nu furnizăm 
nici un fel de date fără a- 
probarea conducerii uzinei. 
Și mai ales în privința re
buturilor...

în sfîrșit, se primește 
dezlegare și din partea con
ducerii uzinei. Culegerea 
datelor n-a necesitat mult 
timp. în primele patru luni, 
la secția turnătorie de oțel 
s-a înregistrat un procent 
de rebut de 5,9 la sută, iar 
la cea de fontă de peste... 
19 la sută ! Aici trebuie fă
cută o precizare : compara
tiv cu anul trecut, se con- 

( 'tată o creștere simțitoare 
' a rebuturilor. Valoric, re

buturile consemnate în pri
mele 4 luni la uzinele „23 
August", numai în turnăto
riile de oțel și fontă, se ri
dică la impresionanta cifră 
de 9 milioane de lei. Aceas
ta înseamnă, în esență, me
tal irosit, muncă zadarnică 
și nerespectarea indicațiilor 
clare, riguroase, formulate 
de partid. Cu ce s-au sol
dat dezbaterile purtate în 
uzină, în secțiile amintite, 
pe tema reducerii consu
mului de metal, a rebutu
rilor ? La aceste dezbateri 
au participat activiști de 
partid, reprezentanți ai mi
nisterului. S-au ridicat oa
meni în ședințe, au arătat 
o serie de greutăți pe care 
le întîmpină. S-au luat an
gajamente. Totul a fost 
consemnat, la vremea res
pectivă, în ample articole 
publicate în presă. Spicuim, 
în acest sens, cîteva însem
nări din două articole a- 
părute în „Scînteia".

...20 februarie a.c. Ing. 
Mircea Drăgulin, metalur- 
gul șef al uzinei, relata: 
„în sectoarele calde, pe di
ferite căi se risipesc anual 
sute și chiar mii de tone 
de metal". Mai departe, se 
insista asupra căilor de în
lăturare a acestei risipe, a- 
supra necesității respectă
rii disciplinei tehnologice, 
a fructificării rezervelor 
interne etc, etc. Recent, a- 
celași inginer a „întors ma
cazul" — cum se spune. Cu 
prilejul anchetei ne-a de
clarat, referindu-se la tur
nătoria de fontă : „Pe noi 
să nu ne judecați decît pen
tru cele 7 procente de re
but cu cît am depășit ni
velul planificat al anului 
trecut, și nu pentru 19 la 
sută..." Evident, un aseme
nea răspuns nu ar mai ne
cesita comentarii. Totuși, pe 
scurt, se impun cîteva con
cluzii. Mai întîi, este vorba 
de o totală discordanță în
tre cele declarate în urmă 
cu cîteva luni și cele spu
se recent, în timpul anche
tei. Apoi, însăși invocarea 
celor 7 procente de rebut 
nu înseamnă, implicit, că 
interlocutorul e un parti
zan al planificării rebutu
rilor ? Poziția metalurgului 
șef este dăunătoare, mai 
ales că el este~ un inginer 
cu muncă de răspundere și 
un principal factor care ar 
trebui să acționeze pentru 
diminuarea rebuturilor, a 
consumului de metal, în 
‘general.

reducem

serviciul 
tovarăș,

a

ancheta economică

briei Crudu, șeful secției, 
am încercat să facem o ra
diografie a cauzelor rebu
turilor. Circa 42 la sută se 
datorează suflurilor sau go
lurilor, 16 la sută incluziu
nilor nemetalice și 22 la 
sută fisurilor. Aceste cauze 
și efecteletlor sînt genera
te în marea lor majoritate

lunii mai, sub ochii șefilor 
de echipă Petre Enache și 
Victor Becica, ai maiștrilor 
Ion Ciocan și Dumitru Dă- 
nescu, au fost rebutate 
piesele din 5 șarje de oțel 
la rînd, adică 40 tone de 
metal, deoarece nu s-a res
pectat temperatura de tur
nare și mu s-a-executat, în'

mod corespunzător, dezoxi- 
darea metalului lichid. De
sigur, astfel de acte au fost 
sancționate. imputîndu-se 
celor vinovați contravaloa
rea manoperei. Sumele re
cuperate se ridică la cîte
va zeci de mii de lei. To
tuși, rebuturile continuă să 
se mențină la un volum ne- 

' permis de mare, însumînd 
cîteva milioane de lei.

Faptele arată că la „23 
August". în turnătorii, se 
impune o largă acțiune pen
tru ridicarea calificării, 
fiindcă tocmai de aici por
nesc o serie de deficiente. 
Am apreciat, în acest sens, 
sinceritatea noului direc
tor general al uzinei, ing. 
Cicerone Gorunescu, a- 
tunci cînd a abordat cauzele 
rebuturilor. „Calificarea oa
menilor a fost și este încă 
neglijată în turnătorii — 
ne-a spus. Prin cursuri, 
pînă în prezent, noi nu am 
reușit să facem mare lucru, 
întrucît ponderea de circa 
90 la sută o are... partea 
teoretică. Elementele prac
tice. de experiment și de
prindere lipsesc sau sînt 
neînsemnate". Atitudinea 
noului director general este 
salutară și oferă garanții 
că nivelul scăzut al cali
ficării unor muncitori va fi 
evitat. Aceasta este o pro
blemă stringentă, de mare 
acuitate în turnătoriile u- 
zinei. Mai ales că. aici, 
„coexistă" muncitori și for
mații de lucru de înaltă ca
lificare, cu muncitori și for
mații de lucru slab pregă
tite. De pildă, brigada con
dusă de Constantin Alexe 
reușește să dea. lună de 
lună, 98,5—99 la sută piese 
bune din totalul pieselor 
turnate. Șeful de brigadă, 
om modest, nu ne-a spus 
decît cîteva vorbe : „Ne 
facem datoria". La rîndul 
său, șeful secției ni l-a ca
racterizat : „Foarte bine 
pregătit, bun organizator al 
locurilor de muncă, atent 
și extrem de exigent cu 
muncitorii din subordine”. 
De ce experiența acumu
lată de această brigadă este 
ținută în „secret” ?

Vorbeam de o „coexisten
ță" nefericită, aceea dintre 
înalta și slaba calificare. 
Ea se face simțită și 
turnătoria de fontă, 
aici. împreună cu ing. 
Costin. 
trecut, 
unele 
slabei 
mult, o brigadă din secția 
amintită a turnat 12 chiu- 
lase. Toate au „căzut" la 
dezbatere. Motivul : meta
lul s-a turnat la o tempe
ratură neco’respunzătoare.

I
1
I

în
Si

Ion
amseful secției, 

pe scurt. în revistă 
dintre consecințele 
calificări Nu de

Vinovății : conducătorul de 
turnare, Gheorghe Duță, și 
maistrul cuptorar. Victor 
Nicolăeasa. Dar inginerii 
secției, controlul de cali
tate ce au de spus ? Unde 
au fost? într-unul 
articolele amintite 
blicate la începutul 
în „Scînteia", ing. 
Gutan, șeful grupei 
se întreba : ....grupa
control tehnic poate con
tribui 
mului 
rilor ?
acum
ri nu numai turnarea unor 
piese de bună calitate..." 
Cum „s-a urmărit", s-a vă
zut. Nu este acesta un an
gajament formal, de para
dă ? Cea mai elocventă do
vadă o constituie cele 19 
procente de rebut, care um
bresc activitatea turnătoriei 
de fontă, a 
bucureștene.

Un singur 
de adăugat.
emisiune a televiziunii, ing. 
A. Sarafian, director ge
neral. și ing. Ion Avram, 
prim-adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de 
mașini, spuneau că la „23 
August" lucrurile se vor 
îndrepta, că se vor aplica 
măsuri energice... Lucru
rile nu s-au îndreptat, ceea 
ce înseamnă că măsurile 
au fost firave. De aceea, 
se pune o întrebare : cînd 
se vor decide, forul tutelar 

■ și comitetul de partid al 
uzinei „23 August", să la 
măsurile cuvenite, energice 
și hotărîte. înscrise în pla
nul întocmit la începutul 
anului, capabile să curme 
rebuturile și pierderile de 
metal ? Cît privește poziția 
funcționarului de planifi
care. de a evita punerea 
datelor privind rebuturile 
sub lumina reflectorului 
public, ea are. desigur, o 
explicație. Ori este ten
dința de 
junsurile. 
realitatea 
escamota 
procente.
tură cu secțiile de turnă
torie îl face să se teamă 
că dacă va fi întrebat a- 
supra cauzelor rebuturilor 
nu va ști ce să răspundă. 
Ambele alternative nu sînt 
decît expresia unei con
cepții eronate, după care
cunoașterea și dezvăluirea 
unor deficiente ar întu
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Eficienta unor măsuri
1

consumului de metal
Studierea mai atentă a planu

rilor unor depozite de cereale ce 
se construiesc în regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară a dus la 
adoptarea unei soluții poi de e- 
xecutare a fermelor de susținere. 
Fără a diminua rezistența prevă
zută prin calcule, aplicarea solu
ției respective a avut ca rezultat 
economisirea a 50 de tone de 
oțel. Asemenea modificări au fost 
aduse și proiectelor elementelor 
de susținere a conductei de eva
cuare a sterilului, aflată în con
strucție la Bălan, avînd ca rezul
tat o economie de 32 tone de 
metal. în construcția de locuințe 
pentru economisirea metalului se 
folosesc conducte și instalații din 
mase plastice, se aplică soluții de 
fundații cu consum redus de fier- 
beton, cu stîlpi din beton vibrat.

în urma măsurilor luate pentru 
mai buna gospodărire a metalu
lui, constructorii din regiune vor 
economisi în acest an circa 10 
vagoane metal, soluțiile adoptate 
asigurînd în același timp lucră
rilor o rezistență și o durabilitate 
corespunzătoare.

(Agerpres)

rată faptele, depășește mult prețul 
real al muncii efectuate. După un 
calcul făcut la uniunea raională, 
rezultă că, lunar pe raion, la pot
covitul cailor și boilor se irosesc 
756 zile muncă.

Cu ușurință s-a procedat la sta
bilirea normelor pentru recolta
tul lucernei. în multe unități 
norma fixată pentru prima coa
să este exagerat de mare, în vre
me ce la următoarele două coase 
— prea mică. Din această cauză, 
după cum ne spuneau unii briga
dieri și cooperatori, acum se fac 
tot felul de aranjamente. Celor ce 
participă la toate coasele li se sta
bilește 
de zile 
rămînă 
fierarii 
tiveloi.

Părerea multor specialiști și co
operatori este că, datorită normă
rii nejudicioase a muncii, se tace 
o mare risipă de zile muncă pen
tru conducerea și administrația co
operativelor. Această apreciere 
este confirmată de cifre. Coope
rativa agricolă de producție Ză- 
noaga are 1378 hectare, iar cea 
din Vlădila — 1821. Pentru cele 
57 de hectare pe care le deține în 
plus prima cooperativă a plătit 
personalului de conducere și ad
ministrativ cu 1304 zile muncă mal 
mult decît a doua. La Dobrotești, 
în aceeași perioadă, s-au înregis
trat la același capitol — 4603 zile 
muncă, în timp ce la Teslui doar 
863 zile muncă

Risipa de zile muncă îmbracă și 
un alt aspect. La cooperativa a- 
gricolă Dobrosloveni, brigadierul 
Gheorghe Cumpănașu ne spunea : 
„Am studiat bine recomandările 
Uniunii Naționale. Pe baza lor și a 
experienței proprii au fost luate 
măsuri de îmbunătățire a normelor 
de lucru. Cîștigul este mare și pen
tru cooperativă și pentru coope
ratori. înainte vreme norma 
ritul florii-soarelui era de 
ari la zi-muncă. Acum este 
ari. Prin aceasta se reduce 
mul de zile-muncă, dar în schimb 
sporește valoarea acesteia".

Despre asemenea preocupări 
ne-a vorbit și brigadierul Ariclian 
Lungu, care lucrează în zootehnie. 
Rezultatul? Buna normare a mun
cii îngrijitorilor i-a determinat pe 
aceștia să acorde o atenție spo
rită furajării animalelor, ceea ce 
bineînțeles a influențat pozitiv 
producția. De la începutul anului 
și pînă acum la coeperativa din 
Dobrosloveni a sporit producția 
medie zilnică de lapte cu circa 6 
litri de fiecare vacă furajată. Pă
cat însă că ceea ce economisesc 
unii, risipesc alții. Astfel, nici pre
ședintele cooperativei, Constantin 
Ciuboată, nici contabilul-șef, Ilie 
Badea, nu pot justifica aproape 
700 zile-muncă cheltuite în plus 
pentru conducere și administrație.

O situație pe raion arată că a- 
paratul administrativ și sectoarele 
anexe ale cooperativelor au „în
ghițit" în numai trei luni aproape 
tot atîtea zile muncă cît au fost 
necesare pentru întregul sector zoo
tehnic. Orice s-ar spune, este o si
tuație anormală care are drept ur
mare reducerea valorii zilei-mun- 
că, fluctuația oamenilor, micșora
rea cointeresării cooperatorilor în 
sporirea producției.

Asemenea neajunsuri se semna
lează și în alte raioane din re
giunea Oltenia. Uniunile coopera
tiste regională și raionale trebuie 
să se ocupe cu mai multă răspun
dere de sprijinirea comisiilor de 
normare, de îndrumarea lor per
manentă, pentru stabilirea unor 
norme judicioase, corespunzătoare 
condițiilor specifice locale, în toa
te cooperativele agricole.

In toate sectoarele de producție 
ale cooperativelor agricole din re
giunea Oltenia pătrund rapid uti
laje și mașini noi, mai perfecțio
nate, se iau măsuri de îmbunătă
țire a organizării muncii. Conco
mitent, crește nivelul pregătirii teh
nice și profesionale al membrilor 
cooperatori. Rațional este ca pe 
măsura schimbării condițiilor de 
lucru, perfecționării lor să se îmbu
nătățească corespunzător și nor
marea muncii. în foarte multe co
operative această cerință, care con
diționează în mare măsură niveiul 
productivității, este respectată cu 
strictețe. în altele, însă, normele 
nu oglindesc decît în mică măsură 
transformările petrecute în dotarea 
tehnică și în creșterea calificării ca
drelor din unitatea respectivă.

Venind în sprijinul coopera- 
tiveloi agricole pentru îmbunătăți
rea normării muncii. Uniunea Na
țională a elaborat acum cîtva 
timp un nou normativ orientativ, 
care tine seama în mai mare mă
sură decît cel vechi de condițiile 
concrete existente acum în agri
cultura cooperatistă. Totodată, la 
recomandarea Uniunii Naționale, 
adunările generale ale cooperati
velor agricole care au avut loc în 
această iarnă au ales colective de 
normare a muncii care au drept 
scop să determine, pe bază de a- 
nalize și observații pe teren, nor
mele de lucru corespunzătoare con
dițiilor specifice cooperativei sau 
brigăzii respective. Cum își desfă
șoară activitatea aceste colective? 
în ce măsură a contribuit noul 
normativ la îmbunătățirea normă
rii muncii în cooperativele agricole 
din regiunea Oltenia?

Pentru a afla răspunsul la aceste 
întrebări, am întreprins o anchetă 
în raionul Caracal. Primul ne-a 
vorbit despre aceste probleme ing. 
Tudor 
ficare 
cadrul 
tiveloi

„La 
ing. Dănacu — între 12 și 22 mai, 
pe 7 centre de comune s-a făcut 
o prelucrare amănunțită a reco
mandărilor Uniunii Naționale cu 
colectivele de normare stabilite de 
adunările generale ale cooperati
velor. Acum, acestea verifică, pe 
bază de cronometrări, normele 
existente. întocmesc documentații 
care vor fi discutate în consiliile 
de conducere, urmînd ca la sfîrși- 
tul anului să fie supuse aprobării 
adunărilor generale. Colectivele de 
normare din raionul nostru stabi
lesc de pe acum unele 
pentru norme care nu sînt pre
văzute în recomandări și îndeo
sebi pentru secțiile anexe ale co
operativelor"

Cele constatate pe teren confir
mă, în general, aceste afirmații. 
La cooperativele agricole Dăneți 
și Gostavăț, de exemplu, colecti
vele amintite urmăresc stabilirea 
unor norme cît mai judiciogse pen
tru cooperatorii care lucrează în 
atelierele de tîmplărie și fierărie, 
sau la prelucrarea laptelui.

Se constată însă că în unele 
unități se face prea puțin pentru 
îmbunătățirea normării muncii. 
Conducerile unor unități s-au măr
ginit să ia din normativ limitele 
maxime sau minime ale normelor 
stabilite pentru diferite lucrări, 
să le prezinte spre aprobare adu
nărilor generale fără a analiza a- 
mănunțit ce posibilități are coope
rativa respectivă, care sînt nor
mele cele mai stimulative. Un e- 
xemplu. în raion există aproape 
7 000 de boi și cai de muncă care, 
la anumite perioade, trebuie să 
fie potcoviți. Pentru treaba aceasta 
la Studina, Grădinile, Ghizdăvești și 
în alte unități un fierar beneficiază 
automat de 6 zile muncă pe de
cadă, ceea ce, așa după cum a-

în mod arbitrai un număr 
muncă, astfel ca ei. să nu 
în urmă, de pildă, față de 
sau magazionerii coopera-

ne-a spus

jaloane

Victor DELEANU 
corespondentul „Scînteii

la ră- 
20 de 
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Dănacu, șeful secției plani- 
și retribuție a muncii din 
Uniunii raionale a coopera- 
agricole.

noi în raion
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Acestea 
ale cercetă- 
noului cen-

— Ce ne puteți spune 
obiectivele imediate, despre te
mele majore cuprinse în pro
gramul de cercetare al unității ?

al problemei, eficiența 
cercetării respective, 

în stabilirea direcțiilor 
într-un sector, dublat

cadrul uzinelor constructoare 
laj chimic, efectuîndu-se însă 
lacunar și fără să existe o 
organizată, orientată.

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

cercetare, în 
de studii și 
restul în sec- 
prima vedere,
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laborării de studii, documentații și 
proiecte pentru noi tipuri de insta
lații chimice.

Obținerea de produse chimice în 
cele mai variate condiții de tempe
ratură și coroziune implică din par
tea cercetătorului găsirea de mate
riale noi, elaborarea de tehnologii 
moderne de prelucrare a acestora, 
soluții de construcție și instalații la 
nivelul tehnicii mondiale, 
vor fi obiective majore 
rii științifice din cadrul 
tru.

Pe de altă parte, este
liniile tehnologice pentru industria 
chimică și rafinării prezintă o mare 
varietate de tipuri și dimensiuni. Or
ganizarea rațională și eficientă a pro
ducției utilajelor chimice presupune 
o largă acțiune de tipizare a ele
mentelor componente și chiar a unor 
tipuri de utilaje. Pînă în prezent, o 
asemenea activitate s-a desfășurat în

vor duce la lărgirea gamei lor de 
produse etc.) ; în același scop, ne pre
ocupă și construirea de recipiente de 
înaltă presiune prin straturi multiple, 
problemă de stringentă actualitate în 
industria chimică. Studiem și posibi
litățile de realizare a unor flanșe 
(elemente de bază ale instalațiilor) 
prin laminare. Aceste elemente exe
cutate astăzi prin procedee meșteșu
gărești comportă un consum excesiv 
de metal : cercetătorii noștri studia
ză, în momentul de față, obținerea 
lor printr-un procedeu oarecum ase
mănător celui folosit la bandajele 
pentru roțile de cale ferată, ceea ce 
va avea ca efect importante economii 
de metal,

în vederea creșterii productivității 
■ muncii de proiectare se studiază și 
posibilitatea utilizării calculatoarelor 
electronice. Avînd în vedere impor
tanța pe care o prezintă alegerea ju
dicioasă a metodelor de calcul și a 
coeficienților de siguranță pentru re
ducerea greutății utilajelor, ne-am

lucru a institutului reflectă o anu
mită optică depășită, oarecum func
ționărească. scuzabilă doar prin nou
tatea domeniului nostru de cerce
tare. Cred că în momentul în care 
se include o temă în planul de cer
cetare al unei unități, ar fi indicat 
să nu se piardă din vedere și aspec
tul economic 
economică a 
Formalismul 
de cercetare 
de o necunoaștere a domeniului de 
investigație științifică, pot genera 
fenomene negative, irosire de ener
gie și materiale.

Cealaltă temă de cercetare pri
vește problema coroziunii utilajelor 
chimice, fenomen nedorit, care adu
ce anual pagube de milioane econo
miei noastre naționale. Pentru că o . 
asemenea temă de cercetare de strin
gentă actualitate în chimie a fost 
prevăzută în programul unitar al 
cercetării științifice, s-a considerat 
oportun de către Ministerul Industriei

— în ce privește sectorul de cer
cetare, o primă preocupare a specia
liștilor noștri a fost aceea de a ela
bora direcțiile și tematica concretă a 
activității pentru următorii ani în ca
drul planului de perspectivă al eco
nomiei naționale. în mod inevitabil 
acestei faze de început, cercetările 
care se desfășoară în institut au mai 
mult un caracter de studiu, de expe
rimentare.

în programul activității de cerce
tare și proiectare al institutului' au 
fost incluse teme privind dezvoltarea 
unei baze experimentale, precum și 
realizarea unor stații mobile pentru 
efectuarea de măsurători, legate de 
comportarea utilajului chimic și de 
rafinării în exploatare. Institutul de 
cercetări tehnologice pentru con
strucții de mașini are în studiu de 
mai multă vreme problema schim
bătoarelor de căldură de tip special ; 
unitatea noastră, preluînd coordona
rea acestor cercetări, urmărește gă
sirea unor soluții constructive moder
ne, cum ar fi obținerea unor țevi 
de o structură deosebită pentru a- 
ceste utilaje prin laminare. Introdu
cerea unor asemenea utilaje, pe 
scară largă, va avea ca efect un 
randament sporit în ce privește sim
plificarea proceselor tehnologice, în 
fine, ameliorarea calității produselor.

Trebuie arătat că dezvoltarea acti
vității institutului are loc în condi
țiile unei strînse, intime legături și 
colaborări dintre știință și producție. 
La solicitarea uzinei „23 August" din 
București, efectuăm o serie de studii 
și cercetări privind realizarea reci
pientelor de înaltă presiune (execu
tate prin inele sudate în baie de 
zgură, care vor rezolva unele carențe 
din întreprinderile industriei chimice,

propus să elaborăm metode de calcul 
pentru un număr de 7 tipuri de uti
laje chimice dintre cele mai frec
vente (coloane, schimbătoare de căl
dură etc).

în ce privește activitatea de tipi
zare este în curs de realizare un 
nomenclator al utilajelor pentru in
dustria chimică, cu ajutorul căruia se 
vor preciza subansamblele și elemen
tele cu utilizare mai răspîndită în 
vederea stabilirii unul program de 
perspectivă al acestor lucrări. Pînă la 
elaborarea nomenclatorului, s-a pre
văzut un număr de 16 elemente și 
subansamble cu utilizare deosebit de 
frecventă în Industria chimică ; din 
acest lot, s-a realizat deja tipizarea 
unor elemente cu mare răspîndire în 
construcția de utilaj chimic (virolele 
cilindrice pentru recipiente).

Proiectanții institutului au în ve
dere. și elaborarea de documentații 
specifice pentru diverse utilaje din 
cadrul instalațiilor complexe folosite 
în industria chimică. în același timp, 
ne preocupăm de proiectarea unor 
familii de utilaje ou largă utilizare ; 
încă în acest an, vom realiza o fa
milie compusă din cinci tipodimen- 
siuni de grupuri de acționare pentru 
amestecătoare (folosite la omogeni
zarea diverselor soluții chimice). 
Prima tipodimensiune din această ca
tegorie a fost deja proiectată.

Construcțiilor de Mașini, ca și spe
cialiștii institutului nostru să se 
preocupe de rezolvarea ei. Părerea 
mea este că pentru a se evita pulve
rizarea eforturilor în acest domeniu, 
pentru a se obține maximum de efi
cientă într-un timp cit mai scurt, 
Ministerul Industriei Chimice ar tre
bui să coordoneze riguros cercetările 
în domeniul coroziunii. în prezent, 
de această problemă a cercetării se 
ocupă foarte multe unități — Insti
tutul de cercetări foraj-extractie 
Cîmpina, Institutul de cercetări pen
tru prelucrarea țițeiului Ploiești, Co
misia de coroziune a Academiei, Cen
trul de chimie-fizică al Academiei, di
verse laboratoare uzinale și catedre 
din învățămîntul superior ; desigur, 
multitudinea eforturilor nu este un 
lucru rău, dar această dispersare are 
ca efect' rezultate minore, fără vala
bilitate generală. Personal, cred că 
un institut de coroziune care să cen
tralizeze eforturile în acest sector 
și-ar justifica pe deplin existența.

direcție vin importante solicitări 
ale industriei — și tocmai în acest 
domeniu posedăm o experiență mi
nimă. în viitor, sectorul de cerce
tare va cunoaște o dezvoltare as
cendentă. echilibrînd decalajul ac
tual. Totuși, numărul de cadre exis
tent nu e suficient pentru a cuprinde 
întreaga arie a preocupărilor moder
ne în acest domeniu : sînt necesare 
în continuare eforturi atît din partea 
institutului, cît și din partea forului 
tutelar pentru completarea acestui 
efectiv.

Un serios handicap de care ne 
lovim acum la început e si faptul că 
nu avem încă o bază materială co
respunzătoare — ateliere pentru exe
cutarea modelelor experimentale. ■ 
instalații, laboratoare pentru deter
minarea utilajului cel mai potrivit 
operațiilor tip — uscare, rectificare 
etc. — ceea ce impietează asupra 
desfășurării unei activități normale.

Datorită specificului construcției 
de utilai pentru industria chimică si 
rafinării, realizarea unor utilaje și 
instalații tehnologice complexe este 
condiționată de eforturi concentrice 
din partea mai multor unităti. res
pectiv de preocuparea- unor institute 
de proiectare ale Ministerului In
dustriei Chimice, privind asimilarea 
de tehnologii chimice și elaborarea 
datelor funcționale, necesare proiec
tării lor. Colaborarea începută în 
acest an cu anumite institute depar
tamentale care trebuie să ne furni
zeze aceste date — ca Institutul de 
proiectări pentru Industria chimiei 
organice și petrochimice. Institutul 
de proiectări pentru industria chi
miei anorganice și îngrășăminte 
chimice și altele — se des
fășoară încă lent, greoi. Or. stabili
rea unei cooperări eficiente și ope
rative între toți factorii ce dispun 
de posibilități în acest sens este una 
din condițiile principale pentru a 
spori continuu și în industria chi
mică investițiile pe bază de concep
ție originală..' Colectivul institutului 
nostru este hotărît să-și consacre 
toate eforturile acestui deziderat. în- 
cît știința românească să aducă o 
tot mai mare contribuție la valori
ficarea uneia din principalele avuții 
naționale — resursele chimice.

Interviu realizat de 
George CUIBUȘ

— Am observat că o temă 
inclusă în planul de cercetare al 
unității se referă la utilizarea 
maselor plastice în construcția 
de utilaj chimic, iar o alta la 
probleme de coroziune. Ce aten
ție se acordă, în institut, acestor 
probleme 1

— Nu putem spune că specialiștii 
institutului s-ar dezinteresa de ase
menea cercetări, dar trebuie arătat 
că aceste teme au fost incluse în 
planul unității în mod formal de 
către Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini ; se știe că masele 
plastice sînt foarte puțin solicitate 
în construcția de utilaj chimic. în
scrierea acestor teme pe agenda de

— Este o necesitate ca îndeo
sebi o nouă unitate științifică sil 
fie eficient sprijinită de forul 
tutelar. In cazul unității dv., 
cum se manifestă acest sprijin ? 
Există probleme în suspensie 
care își așteaptă rezolvarea 1

— Nu putem spune că forul nostru 
tutelar. Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, nu ne poartă 
de grijă. Institutul a fost dotat cu 
personal științific de înaltă califi
care : 156 de cadre de specialiști. 
Din acest total, 19 ingineri și pro
iectant! activează în 
munca de elaborare 
metode de calcul, iar 
torul de tipizare. La
s-ar putea crea impresia că munca 
de proiectare ar fi supraapreciată, 
în dauna activității de cercetare. 
Cred însă că s-a procedat bine, pu- 
nîndu-se accentul pe proiectarea de 

1 utilaj chimic, deoarece din această
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Profesori din comisiile

de bacalaureat

își spun părerea despre

ORIZONTUL
iwmi’

— Desigur, golurile clin pregătirea 
absolvenților clin acest an au cauze 
mai complexe care vizează desfășu
rarea procesului de învățămînt din 
toți anii lor de liceu — consideră 
prof. DENISA VECERTEA. O cauză 
principală însă o reprezintă și fap
tul că, în acest an, pentru organiza
rea bacalaureatului forurile de învă
țămînt au luat unele măsuri neco
respunzătoare. Astfel, trimestrul al 
III-lea — acela în care în mod nor
mal se predau capitole importante, 
cu caracter de sinteză și generali
zării, etapa de pregătire în care 
trebuie să aibă loc o recapitulare 
creatoare, o sistematizare a cunoș
tințelor dintr-un întreg ciclu școlar 
— a fost comprimat la maximum. 
Măsura, adoptată la mijlocul anului 
școlar, a răsturnat planificările fă
cute de profesori, le-a îngreunat 
munca, iar pe elevi i-a împins la 
un studiu în grabă, superficial.

Mai mulți profesori examinatori 
și-au exprimat nemulțumirea pentru 
faptul că au fost puși în situația 
de a califica mulți elevi cu note sub
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„Un adevărat maraton". Am auzi* 
de multe ori această comparație re
feritoare la bacalaureat în zilele de 
emoție și efervescență intelectuală 
ale probelor scrise și mai ales orale. 
Dificultatea examenului viza în _ 
gală măsură pe cei peste 90 000 de 
candidați (care în răstimpul a 1—2 
ore trebuiau să facă dovada eloc
ventă a diversității și profunzime! 
cunoștințelor de cultură generală a- 
cumulate în anii de liceu) ca și pe 
cele cîtevr sute de profesori exami
natori — < .ori să aprecieze cu com
petență, atenție și obiectivitate, în 
citeva zile, zeci și zeci de tineri. Este 
pe deplin explicabil și interesul ge
neral cu care candidații, profesorii 
și școlile care i-au pregătit, părinții 
au așteptat rezultatele acestei exi
gente competiții intelectuale, meni
tă să demonstreze — prin limbajul 
lapidar al notelor — pregătirea pro
moției de absolvenți din acest an 
ai liceului.

Deci, cum s-au prezentat candi
dații la sesiunea recent încheiată a 
bacalaureatului ?

La Constanța, conf. univ. dr. AN
DREI ILIESCU, președintele comi
siei nr. 1 (reală) de la Liceul „Mir
cea cel Bătrîn", ne-a declarat : „Față 
de anii trecuți. consider că absolven
ții din acest an ai liceului sînt mai 
bine pregătiți. O dovedesc în primul 
rînd lucrările scrise. La matematică, 
de exemplu, în 1!)66 circa 41 la sută 
din lucrări au fost notate sub limi
tă, în timp ce în prezent numai 26,75 
la sută : în schimb 34 la sută au pri
mit calificative între 7 și 10, față de 
13 la sută în anul precedent. Și pro
centul general de reușiți este mai 
mare decît în alți ani. Se remarcă, o 
sensibilă și îmbucurătoare creștere a 
strădaniei de pregătire a tinerilor în 
domeniul științelor exacte (matema
tică, fizică, chimic etc ), a volumu
lui informației științifice de actua
litate din aceste domenii, a deprin
derilor de calcul și aplicabilitate 
practică a noțiunilor teoretice stu
diate". Această opinie este susținu
tă și de rezultatele obținute de ab
solvenții cîtorva licee bucurestene : 
la Liceul nr. 39. din 170 tineri pre
zenți la examen au reușit 160. ma
joritatea cu medii bune și foarte 
bune ; la Liceul nr. 26 procentul de 
promovabilitate este de 86 la sută 
etc.

Unele aprecieri pozitive au fost 
făcute și cu privire la pregătirea 
candidaților la limba română. într-o 
convorbire cu corespondentul nostru 
regional, conf. univ. dr. Nestor Lu
pei. președintele comisiei de la Ili
ceul din Orșova, regiunea 
consideră că se evidențiază 
noaștere mai aprofundată a opere
lor literare, capacitatea de înțelege
re, apreciere și exprimare personală 
a conținutului și formei artistice a 
acestora. Operele literare și artistice 
au fost prezentate în legătura lor 
strînsă cu cultura poporului nostru, 
cu viața și gîndirea lui, cu istoria 
și năzuințele sale".

Dincolo însă de aceste aprecieri 
pozitive, de rezultatele bune înre
gistrate — cu evidente variații de 
la o școală la alta — verificarea a- 
tentă a candidaților a prilejuit ca
drelor didactice din comisiile de exa
minare și constatări (ciucaracter ge
neral sau particular) asupra unor la
cune și neîmpliniri în pregătirea de 
cultură generală a tinerilor. Iată, pe 
scurt citeva, consemnate în discuțiile 
avute cu membri ai comisiilor care 
au funcționat în Constanța.

— Lucrările scrise și răspunsurile 
orale dovedesc — cu excepțiile de 
rigoare — capacitatea scăzută a can
didaților de a prezenta sintetic și a- 
nalitic o temă dată, de a realiza cu

e-

Banat,
„o cu-

venitele legături între diferitele ca
pitole studiate de-a lungul anilor de 
școală la aceeași disciplină sau dis
cipline înrudite, de a le gîndi și ex
pune într-o formă personală — ele
ment care caracterizează într-un 
grad înalt pe omul cult, instruit — 
este de părere prof. LUXANDRA 
MOIA.

După cum ni s-a relatat, foarte 
mulți candidați au ales la lucrarea 
de limba română subiectul „Evoca
rea artistică a luptelor pentru in
dependență națională și socială în 
opera lui Mihail Sadoveanu". In ma
joritatea cazurilor însă relatarea a- 
mănuntului nesemnificativ — în ve
derea justificării cunoașterii operelor 
citate — a înlocuit reliefarea proble
melor esențiale, generalizările obliga
torii care să denote înțelegerea apro
fundată a mesajului de idei, a semni
ficațiilor înalte ale operelor respecti
ve. Aceeași povestire a conținutului 
lucrărilor literare a înlocuit caracte
rizarea generală sau analiza lor lite
rară indicată în biletele de examen 
oral. La biologie, bunăoară, această 
regretabilă scădere în pregătire s-a 
vădit în expunerea sumară a unor 
teme ca : relațiile între organism și 
mediu, legăturile cauzale dintre fe
nomene, selecția naturală, ca și în 
slaba exemplificare a subiectelor tra
tate etc.

în aceeași ordine de idei, prof, 
univ. dr. docent ION TUDOR, 
președintele comisiei nr. 5 de 
la Liceul „Mircea cel Bătrîn", pre
ciza : „Ascultînd mai multe serii 
de candidați ești neplăcut impresio
nat de faptul că ei repetă aceleași 
și aceleași fraze învățate 
pe de rost 
noști după formulările făcute pe 
elevii care au aparținut aceluiași 
profesor, care au făcut aceleași „lec
ții" de sinteză. Rar candidat care să 
expună un subiect cu cuvintele sale, 
care să prezinte o problemă oare
care într-un mod personal, care să-ți 
permită — ca examinator — să. con- 
stați cu certitudine că a înțeles-o, 
că și-a însușit-o conștient".

Pe de altă parte, verificarea ora
lă a candidaților a scos la iveală fap
tul că aceștia cunosc mai bine te
mele și capitolele studiate în clasa 
a Xl-a și mai puțin pe cele par
curse în anii anteriori de liceu. De 
asemenea, au fost mai slab însușite 
și înțelese o serie de capitole (de li
teratură română, de biologie etc.) 
planificate a fi predate în ultimele 
săptămîni de 
Xl-a. Notele 
le la alegere , ... ,
ne, istorie etc.) demonstrează că, în 
multe cazuri, tinerii nu au dat curs 
în alegere unei pasiuni deosebite 
pentru disciplina respectivă, ci unor 
considerente „ad-hoc" (volumul ma
teriei, gradul de dificultate etc.). în 
plus, lipsa dintre probele obligatorii 
de examen a unora dintre discipli
nele studiate în anii 
repercusiuni nedorite 
resului și seriozității 
însușite de elevi (este 
și geografiei patriei. în 
Compararea 
te, cît și 
examinatori arată că aceste neajun
suri sînt vizibile în mai mare măsură 
la absolvenții secțiilor umaniste, de
cît la cei care au urmat secția reală. 
Este un fenomen care se repetă de 
mai multi ani și care dovedește că 
este necesară o analiză mai atentă și 
o îmbunătățire a sistemului de selec
ționare și de pregătire a elevilor din 
secția umanistă, care reunesc — după 
cîtc se pare — elevii mai slabi la în
vățătură, determinînd în continuare 
un nivel mai scăzut de pregătire al 
acestor colective.

adesea
din manuale ; recu-

cursuri ale clasei a 
obținute la discipline- 
(biologie, limbi moder-

de liceu are 
asupra inte- 
cu care sînt 
cazul istoriei 
primul rînd). 

rezultatelor înregistra- 
observațiile profesorilor

« SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : 
PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20.45.
O VIAȚA LA CASTEL : REPUBLICA (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiu
nea 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,
BUCUREȘTI — 8.30; 10.30; 12,45; 15; 17,15; 19,30;
21.45, STADIONUL DINAMO (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea Plo
iești) — 20,15, GRĂDINA DOINA — 20,15. STA
DIONUL REPUBLICII — 20.30, ARENELE LIBER
TĂȚII — 20.30.
<s MONTPARNASSE 19 : CENTRAL (completare 
Mirceștii în pastel) — 9,30; 12,15; 15; 18; 21.
O DOCTOR PRĂTORIUS — cinemascop : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 1977 — orele 19,30), 
CAPITOL (completare Dacă treci rîul Selenei) — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45; la grădină — 20,15.
• STAN SI BRAN ÎN FRA DIAVOLO : CINEMA
TECA 10; 12; 14.
» RAIDUL VĂRGAT : UNION (completare De 
ziua mamei) — 15,30; 18; 20,30.
e PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10. 
© FATA LUI BUBE : DOINA — 11,30; 13,45; 16;
18.30; 21.
• CUM SE REUȘEȘTE ÎN DRAGOSTE : LUMINA
(completare Istoria unui manuscris) — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,45.
© ALUMINIUL — cinemascop — O UZINA DE 
LAPTE — UNELTELE GÎNDIRII — JUCĂRII — 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 4/1967 - ȘOPÎRLA — 
DACĂ TRECI RÎUL SELENEI : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
O ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și MI
NUNATA ANGELICA — cinemascop : DACIA — 
8,30—19,45 în continuare.
® ANGELICA ȘI REGELE — cinemascoo : AU
RORA — 9,30; 11,30; 13.30; 15,45; 18; 20.30. la gră
dină — 20, FLOREASCA (completare Mărturii de 
glorie nepieritoare din istoria patriei) — 9; 11,15; 
18,30; 16: 18.30; 20.45. BUCEGT (completare Mama

Fervoare
lucrarea de matematică. Tot astfel l 
la Oradea, din 44 de absolvenți ai 
Liceului nr. 5 prezenți la examen 
au fost declarați reușiți doar 23. „Te 
întrebi cu uimire cum au ajuns a- . 
cești tineri la bacalaureat, cum au 
promovat clasele liceului cînd n-au 
măcar cunoștințele minime cerute de i 
programele școlare — spunea prof, I 
univ. dr. docent ION TODOR. După 
părerea mea, în asemenea cazuri, pe 
lingă insuficienta preocupare și stră
danie de studiu și pregătire indivi
duală a tinerilor — ceea ce desigur 
este grav pentru educația și perso
nalitatea lor — este vorba de o pro
blemă mult mai serioasă : scăzuta 
exigență a unor profesori. An după 
an, cu greșit înțeleasă indulgență, cu | 
invocarea a fel de fel de argumente, j 
sînt promovați elevi insuficient pre- I 
gătiți, sub nivelul de cunoștințe ce- i 
rut de programe, realizat de colegii I 
lor. Această „mărinimie", departe de I 
a-i mobiliza pe elevi, le alimentează | 
delăsarea, lenea de studiu, de gîn- ? 
dire, lipsa de voință și de ambiție i 
pentru perfecționarea intelectuală, I 
pentru formare și integritate mo
rală".

La bacalaureatul recent încheiat, 
profesorii examinatori, cadrele di
dactice universitare aflate în frun
tea comisiilor, au acumulat obser
vații interesante cu privire la parti- S 
ciparea și nivelul de cunoștințe al | 
absolvenților de liceu, au sesizat la- B 
cune în cunoștințele acestora — re
zultate evidente ale unor deficiențe 
în desfășurarea procesului instruc- 
tiv-educativ din anii de liceu, ale 
modului de organizare a examenului 
propriu-zis. După cum am fost in
formați, Ministerul învățămîntului 
intenționează să adune și să studie- | 
ze toată această experiență, să son
deze părerile și propunerile profeso
rilor. O asemenea analiză va fi ne
îndoios binevenită, cu condiția ca ea 
să nu rămînă între scoarțele unui 
dosar sau lucrări de sinteză, ci să-și 
găsească expresie directă, concretă, 
în perfecționarea muncii didactico- 
pedagogice de pregătire a viitoare- | 
lor promoții de absolvenți.

Florica DINULESCU

și imaginație
PE MARGINEA EXPOZIȚIEI CONSTANTIN POPOVICI

teresant tocmai pentru că 
nu e prizonierul unei for
mule. îmi place să-i recu
nosc sentimentul viu al for
melor, în figura numită 
Catrina, de o mîndră ple
nitudine, armonios rotunji
tă : o zămislire densă, cu 
o notă străvechi decorati
vă, dar fără mimetism fol
cloric. Altădată insă, iată, 
etaje întregi de vid se cas
că sub cutia de tablă, înalt 
suspendată care se cheamă 
Lacustră. Golurile nu mai 
reprezintă acolo niște al
veole ornamentale, în car
nea de plinuri a lumii : 
golul se potențează fantas
tic, scările se deșiră fără 
speranță, capricios și inu
til ; din elemente foarte 
clare, de o puținătate 
aproape fragilă, din por
țiuni modeste de ta
blă, fără nici un mis
ter — prin simpla știință 
a proporțiilor — artistul 
tinde să creeze o amețeală 
vizionară. într-un desen — 
pentru că făgăduința ascun
să în desene e uneori mai 

. vastă decît operele înseși 
— forma pe picioroange 
din Lacustră e o apariție 
donquijottește emoționantă, 
patetică și în același timp 
hilară.

Cînd gestul brațului glo
rios, care culege putere din 
înalt pentru oameni, devi
ne gest de comuniune ză
dărnicită — atunci umerii 
se lungesc în aripi de me
tal, prolific zdrențuite, 
care-s Sperietori sau Cal
varuri ; gravitatea se du
blează cu un tremur dure
ros, se face labil sarcasti
că. E o dezbatere lirică în 
sculpturile artistului nos
tru, dîndu-le unitate, peste 
apartenența lor la estetica, 
destul de curentă azi, a 
metalului sfîșiat, sau la a- 
ceea a volumelor compacte. 
Există acum, pe multe me
ridiane, un academism al 
violenței, la fel cum există 
un academism al placidită
ții meticuloase. în delibe- 
rările lui sufletești, C. Po- 
povici are o autenticitate 
care-1 poate feri de aceste 
pericole.

Și iată. în altă cheie ar
tistică, Singurătatea, formă 
de înger ștîngaci, prins în 
cămăși țepene, care ucid 
zborul, arhitectură închisă, 
ca o bufniță strînsă. Dar - 
bufnita, știm, este pasărea 
Minervei: pentru că vede 
în noapte. Se citesc, la C. 
Popovici, chemările nopții ; 
sînt spaime, de altmin
teri, care trebuie înfrunta
te aspru, ca să dăruim o- 
mului întreaga libertate in
terioară. Hecate, zîna nop
ții. are. ea însăși, într-un 
vechi tablou al lui Blake, 
o întreită ipostaziere : două 
figuri se refuză emblemelor 
spaimei, sordidului noc
turn, întruchipat de broas
că, scorpioni sau lilieci. 
Dar alta, a treia, țintește 
cu privirea aceste arătări, 
dominator și fascinant. C. 
Popovici nu e un spirit so
lar : lucrarea sa. Hecate, 
îndrăzneț arhitecturală, 
amplă ca potențial, mult 
dincolo de mărimea ei con
cretă, se înfățișează ca uri 
altar terifiant al Nopții. 
Dar, cu ochii ei rotunzi. 
Noaptea aceasta vrea să 
privească, vrea să vadă. 
Pentru tînărul nostru ar
tist. fantasticul e mai de
grabă efort către o inten
sitate fulgurantă. Astfel 
nocturnul și straniul se a- 
liază aici cu anume struc
turi arhitectonic ferme, cu 
un anume echilibru, altfel 
decît baroc, în construcție.

Ce-i doresc acestui talent, 
pornit la drum cu vibrantă 
fervoare ? înainte de toa
te — spații, posibilități de 
realizare pe măsura fier
berii lui lăuntrice. Iar din
colo de aceasta, în el în
suși, perseverenta egală, 
îndărătnicia tăcută care să 
reziste uzurii și pericolelor 
din propriul său suflet. De
lacroix spunea că are pro
iecte pentru 400 de ani; și 
imaginativii au mare ne
voie de răbdare, de conti
nuitate, de alianța cu tim
pul. închei astfel, pentru 
că îl vreau pe artistul din 
C. Popovici cît mai decan
tat și mai generos, liber de 
zgura pe care metalul al
cătuirii sale o mai poartă : 
pentru că vreau să mi-l pot 
închipui cu gestul eroului 
din statua noastră : cu bra
țele înălțate victorios, pur- 
tînd mereu spre noi — ca 
un trofeu — ofranda unor 
zămisliri de frumusețe.

Un accent viu .și înalt, 
un suflu de Victorie ; vo
lume crescînd în 1 
brațe care urcă în 
suprapuse, precum 
zig-zaguri care s-ar 
în mișcare, spre cer. 
nu e pletoric, totuși, acest 
elan, nu este în el nimic 
din bombastica de ieftine 
rețete- „expresive", care dă 
cîte unor statui pretențioa
se, aerul dansant al unor 
balerini pășind spre noi 
în redingotă. Sculptura 
lui C. Popovici, care înal
ță brațele ca spre un 
triumf, se sprijină pe niște 
forme ascuțite în vîrf, n-a
re tălpi, în înțeles anato
mic : dar omul e ferm im
plantat în sol, cu o stabi
litate care vine din însăși 
pregnanta gîndirii plastice, 

a 
Sîntem de- 
simplit'icarea 

artificială,

trepte, 
etaje 
niște 

fi pus 
Dar

lu
ciea-lada — și peste istoria 

mii — în ziua bătăliei 
la Salamina.

E un prometeism de 
nume acută, nervoasă cali
tate și în creații precum a- 
ceastă statuă a sculptoru
lui nostru, numită Electri
citatea : frumos desfășurată

fetic. Simți că e loc destul 
pentru spirit, în oricare din 
aceste imagini, cu o mas- 
să oricît de robustă. Si cu 
atît mai mult simți că. de
senele, luxuriant însoțind 
creația sculptorului, se vor 
transcrieri inegale dar vii 
ale unui tumult de proiecte

pimcte de vedere
și gînduri, sugestii fecun
de, pentru opere ce vor 
veni — nu piese în sine, 
placid încheiate, sau naive 
exhibiții de tehnică grafică, 
într-o schiță de un anume 
caligrafism, un portret din 
seria efigiilor bacoviene,

în spațiu, cu un desen am
plu și strict totodată, care 
face aluzie la silueta stîl- 
pilor de înaltă tensiune. 
Tensiunea gestului drept, 
mîndrie a unei încordări 
care nu-i simplă demons
trație de anatomism

Dan HĂULICĂ

Bu-
Mă-
LUI

teatre

C. POPOVICI
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(Urmare din pag. I)

nici cu-

activist

concerte

(completare
16;

cinematografic, dacă nu 
o zestre acumulată prin- 
sislematică, o pasionată 

evoluției istorice și con-

18; 20,30.
9.30; 11.45;
13,30; 16,30, 

21,30, GRĂ-

In sala mică a Palatului, are loc vineri, la ora 20 
o seară de cvartete de Boccherini, Mozart și Pascal 
Bentoiu. Interpreți : I. Turjanskl — vioara I; 
M. Pasici — vioara a Il-a ; V. Alexandrescu — 
violă ; Gh. Motațu — violoncel; P. Bocotan — obol,

limită. Pe alocuri cifra aceasta este 
îngrijorător de mare. La Liceul din 
Mehadia, regiunea Banat, 50 la sută 
din absolvenți au obținut la lucra
rea de limba română note de 3 și 4, 
nota maximă fiind 6 ; numai 6 can
didați au obținut note de trecere la

• Teatrul de operă și balet: 
TOS CA — 19.30.
o Teatrul de stat de operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO 
— 19,30.
e Teatrul Național ..I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : VEDERE 
DE PE POD — 20, (sala Studio): 
CASTILIA NA — 20.
© Teatrul de Comedie : TROI- 
LUS ȘI CRESIDA — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu nr. 1) : MOARTEA
DANTON — 19.30. (sala din str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL 
MITICĂ BLAJINU — 19,30.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala

Magheru) : PETRU RAREȘ
19,30, (sala Studio) : ABSENȚA 
UNUI VIOLONCEL — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea": 
SE CAUTĂ UN MINCINOS — 
20.
® Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : HORIA 
ȘI RADU ÎȘI ASUMĂ RISCUL 
— 19,30. (sala Victoria) : CO
LIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
9 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : SEA
RĂ DE BALADE (spectacol mu- 
zical-coregrafic prezentat de 
Ansamblul de cîntece și dansuri 
din Tg. Mureș) — 20,30.

din înțelegerea nobilă 
compoziției, 
parte de 
planturos artificială, de 
„monumentalul" viziunilor 
care confundă sculptura cu 
aranjamentele de efect, 
pentru scenă turnantă. Si 
e bine că putem saluta 
aici, în creațiile acestui tî- 
năr artist, o mișcare a ima
ginației plină de autentică 
franchețe. Victoria — căci 
are un înțeles de victorie, 
gestul acesta al omului ca
re tine în mîini fulgerele 
stihiilor, apucate din înalt, 
din caerul norilor — Victo
ria nu poate fi redusă la o 
scenografie fără de fervoa
re. La greci, mîndria și en
tuziasmul izbîndei erau așa 
de adînc întipărite în plas
ma sufletească a artiștilor, 
îneît însăși tema cea mai 
aparent gratuită, tema nu
dului feminin, nu poate fi 
înțeleasă, în spiritualitatea 
ei exactă, dacă 
dem de gestul 
al Victoriilor, 
caste întrupări 
Nike. Malraux 
această contaminație 
fundă de motive : draperia 
în pliuri învolburate pu
tea să cadă de pe trupul 
Victoriilor, pentru că în 
ființa adîncă a sculpturii, 
în simplitatea anatomiei, 
se insinuase fiorul biruin
ței eliberatoare : suflul e- 
roic care plutise peste Hel-

o desprin- 
triumfător 
celebrele, 

ale zeiței 
a analizat 

pro

Electricitate"

metodele și formele a căror eficiență 
se preconizează a fi mai adecvate 
condițiilor locale, utilizarea celor mai 
noi date ale științei și tehnicii — și 
în materie de experiențe, aparatură, 
exemplificări.

E greu de imaginat utilitatea apor
tului unui activist cultural la vizio
narea sau discuția unui spectacol dacă 
— în prealabil — respectivul nu s-a 
înarmat cu un bagaj din care să nu 
lipsească cunoașterea autorului, a e- 
pocii, a piesei, a comentariilor despre 
unele montări clasice și moderne, des
pre experimente mai mult sau mai 
puțin reușite, ecranizări etc. Ce sfa
turi poate da un activist cultural care 
judecă un repertoriu muzical, coregra
fic, teatral, 
aduce cu el 
Ir-o lectură 
urmărire a 
temporane a domeniului artistic res
pectiv ? Lipirea unor etichete-tip, a- 
plicarea unor formulări prefabricate 
sau împrumutate fără discernămînt, 
încadrarea în șabloane și canoane 
strimte, incomode, e nocivă pentru 
progres, pentru nou.

Participarea la expoziții, la discuțiile 
asupra unor lucrări de artă plas
tică, pune de asemenea în fața ac
tivistului cultural imperativul unor a- 
cumulări anterioare — care să-l adu
că în situația de a analiza cu sufi-

cientă obiectivitate și mai ales în cu
noștință de cauză căutările, ten
dințele valoroase, de a le desprinde 
de copiile facile, de pastișe și „mode" 
efemere. Snobismul similitudinilor gra
tuite. al aprecierilor superficiale, ste- 
reotipe nu ajută nici artiștilor, 
noașlerii publice a aportului original 
al acestora.

E de neconceput ca un 
care lucrează în sectorul așezăminte
lor culturale de masă să nu aibă o 
serioasă pregătire în pedagogia și psi
hologia generală, să nu poată opera 
cu unele date sociologice strict ne
cesare pentru fundamentarea muncii 
sale, pentm a-i asigura suplețea, ope
rativitatea și eficacitatea scontată.

Fără îndoială că succinta referire 
la cîteva domenii din multitudinea 
preocupărilor activului cultural de 
profesie tinde să ridice numai' un su
biect a cărui discuție și rezolvare de
pășește cadrul rîndurilor de față.

S-au publicat în presă mai multe 
materiale despre pregătirea diferitelor 
categorii de activiști culturali. Recent, 
conf. univ. Mircea Tomescu cerea o 
specializare a bibliotecarilor — la ni
velul cerințelor moderne —- prin ex
tinderea actualei secții a Institutului 
pedagogic din București. Și el 
făcea referiri la tradiția învățămîn- 
tului nostru superior în această 
privință. Mergînd pe firul tradițiilor 
mi-aș permite să amintesc că lumi
natul cărturar Spiru Haret a adus la

lui Adrian) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină 
— 20,15.
© ÎN NORD, SPRE ALASKA ! — cinemascop : 
TOMIS — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21; la gră
dină — 20,15.
» INSPECTORUL DE POLIȚIE : GIULEȘTI (com
pletare Ta tainițele muzeului) — 15,30;
9 DENUNȚĂTORUL: EXCELSIOR - 
14; 16,15: 18,45; 21, VICTORIA — 10,30; 
MODERN — 9.30; 11,45; 15; 17,15; 19,30; 
DINA EXPOZIȚIA — 20,15.
e FRENCH-CANCAN : FEROVIAR 
Tensiune înaltă la Bechet) — 9; 11,15; 13,30; 
18.30; 20,45, MELODIA (completare Oaspeți de iar
nă) — 8,45; 11; 13,15; 16,15; 18,45; 21.

awsas

cinema

• TOM JONES : GRIVIȚA — 9,30; 12,15; 15,15;
18; 20,45.
e JANDARMUL LA NEW YORK — cinemascop : 
GLORIA — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
o PARISUL VESEL : VITAN (completare Călătorie 
imaginară) — 15,30; 18.
O GENTLEMANUL DIN COCODY : ARTA (com
pletare Povestea leului) — 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 
20,45, la grădină — 20,15.
© JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinema
scop : MOȘILOR (completare 1 Mai 1967) — 15,30; 
18; 20; la grădină — 20,30.
• CĂSĂTORIE ÎN ȘTII. ITALIAN : POPULAR — 
15,30; 18; 20,30, RAHOVA — 15,30; 18; la grădină 
— 20,30.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : 
MIORIȚA — 8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
e OLD SHATTERHAND — cinemascop : FLA
MURA — 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30.

e VIZITA : VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. 
® SAMBA : COLENTINA (completare Portrete) — 
15; 17.45; la grădină — 20,30
• DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop ; DRUMUL 
SĂRIT (completare Adam și Eva) — 15,30; 17,45; 20.
• APE LIMPEZI — cinemascop : VICTORIA (com
pletare Mărturii de glorie nepieritoare din istoria 
patriei) — 19,30; 21,45.
e NU SÎNT DEMN DE TINE : LIRA -- 15,15; Ia 
grădină — 20,30, GRĂDINA BUZEȘTI — 21.
© DACII — cinemascop : LIRA — 17,30; 20.
• JUANA GALLO : UNIREA — 15,30; la grădină 
— 20.
• COPIII LUI DON QUIJOTTE : UNIREA (com
pletare Atențiune, atențiune, se apropie !) — 18.
• SUCCES, CHARLIE ! — cinemascop : MUNCA 
(completare Tinerețe, A 45-a aniversare a U.T.C.) 
— 15; 17. FERENTĂRI (completare Orizont științi
fic nr. 2/1967) — 15,30; 18; 20,30.
• SPIONUL — cinemascop : MUNCA (completare 
Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 19; 21. BU
ZEȘTI (completare Dușca) — 15; 17; 19.
• MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop ; 
COTROCENI — 14; 16,15.
• HAIDUCII — cinemascop : COTROCENI — 18,30; 
20,45.
• DILIGENȚA r PROGRESUL — 15,30; 18, GRĂ
DINA PROGRESUL-PARC — 20,15.
• OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — cinemascop : PRO
GRESUL (completare Hieroglifele pămîntului) — 
20,15.
ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop : FLA

CĂRA (completare Scrisoare din Germania) — 
14,45; 17.
• ALO, JAPONIA ! : FLACĂRA (completare Scri
soare din Germania) — 19; 21.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALAN
CE : GRĂDINA VITAN — 20,15.
• MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE : 
CRÎNGAȘI — 15.30; 18; 20,30.
• A DISPĂRUT UN FRAGONARD : PACEA (com
pletare Perspectiva in pictură) — 15,45; 18; 20,15, 
VIITORUL (completare Legenda oiocîrliei) — 15,30; 
18; 20,30.

Casa Școalelor, în sectorul destinat 
luminării maselor, personalități ale li
terelor și culturii noastre, ca George 
Coșbuc care a și întocmit culegeri o- 
riginale de „conferințe poporale", A- 
lexandru Vlahuță și, Mihail Sadoveanu 
care au militat pentru ridicarea so- 
cial-culturală a satului, pe St. O. Iosif 
care a intuit forța educativă a teatru
lui de amatori și a sugerat generali
zarea lui. Erau eforturi singulare, u- 
nilaterale, izvorîte dintr-un patriotism 
înflăcărat, dintr-un spirit clar și îna
inte văzător, care căpătau uneori o 
nuanță utopică din cauza limitelor so- 
cial-istorice ale epocii.

în condițiile avintului nestăvilit al 
maselor spre cultură — cînd educa
ția multilaterală a individului este o 
problemă-cheie pentru progresul so
cietății, profesia de activist cultural, 
de modelator al conștiințelor umane 
capătă aspecte deosebit de acute și 
covîrșitor de importante.

Facem destul pentru aceasta ? Răs
punde actualul sistem de selecționare, 
calificare și perfecționare a cadrelor 
din cultură dezideratelor contempora
neității ? Credem că încă nu putem 
li mulțumiți cu aceasta. Ne recrutăm 
cadrele de cele mai multe ori din 
învățămînt, din rîndurile unora care 
au sau n-au întotdeauna aplicație, pa
siune, preocupări pentru acest dome
niu — considering uneori această o- 
cupație drept „ceva pasager", „tran
zitoriu", fără perspective de creștere. 
Ce facem pentru perfecționarea aces
tor cadre ? Avem un sistem stabil, cu 
o urmărire a evoluției, o ierarhizare 
după gradul de specializare și impli
cit o salarizare progresivă ? Sînt și 
aici multe de făcut. Poate ar fi ca
zul să se profileze secții în facultăți 
sau cursuri post-universitare cu spe
cializare strictă în sectoare cheie ale 
culturii. E încă prea firav sistemul 
de instructaje de scurtă durată, de 
cursuri de o periodicitate și cu o 
participare variabile din cauza insta
bilității cadrelor.

Chiar și sistemul de informare este 
încă incomplet și neoperativ. Buleti
nele multiplicate care conțin recenzii 
din literatura mondială de speciali
tate sînt destul de sumare, iar ciclul 
de apariție e destul de lung. Așa cum 
cadrele din economie sînt invitate să 
vizioneze, să discute creator cînd au loc 
expoziții telmice-industriale, tot așa ar 
fi necesară o dezbatere amplă cu ac
tiviștii culturali a unor expoziții, spec
tacole, concerte a căror unicitate ca 
fenomen artistic prezintă un element 
vital în formarea și lărgirea orizontu
lui unui om de cultură. Nu e vorba 
de grevarea bugetului statului sau in
stituțiilor ci de unele măsuri organiza
torice care să faciliteze desăvîrșirea 
profilului activistului cultural. Aceasta 
tinde să devină o profesie și trebuie 
să devină, dar cu trăsăturile defini
torii ale omului de cultură contem
poran : înarmare temeinică cu cuce
ririle acumulate de omenire pînă în 
prezent, o neostoită sete de cunoaș
tere și o sistematică posibilitate de 
informare. Activistul cultural trebuie 
să devină un om de cultură în toată 
accepțiunea cuvîntului,

.urechea modelului face o 
Volută explicită,' iar petele 
de negru se așează pe un 
portativ de linii ornamen
tale ; dar dacă scrie une
ori pe un astfel de porta
tiv, notațiile artistului sînt 
totuși semne pentru un 
cîntec care vrea să treacă 
dincolo, dincolo de egali
tatea caligrafismului ; li
nia nu-și ajunge sieși, 
pulsează în ea, nu o dată, 
tresăriri nerăbdătoare,, in
citații fertile.

Dar pentru 
nostru, Bacovia. 
portret, ci o

sculptorul 
nu-i un 

_ emblemă : 
simbolul unei ipostaze mo
rale. Cînd Prometeu nu ți
ne. el. fulgerele în mîini, 
ci se lașă fulgerat ca o vic
timă. cînd tensiunea de
vine o mucenicie, eroul 
sculpturii se va chema Ba
covia. E ipostaza experien
ței patetice, sever asuma
te. cu severitatea nudă a 
vechiloi- stiluri : ca senti
ment, imaginea zămislită 
de tînărul sculptor — aceea 
de pe afișul expoziției — e 
asemenea capetelor de cru
cificați din epoca romani
că ; dar mai dinamic mo
dernă, fără vreo impresie 
de pastișă. Cine a putut a- 

.ținge o asemenea acuitate 
în înfățișarea figurii uma
ne. are deschise în fata sa 
largi drumuri. Priveam a- 
cum cîteva luni, alături de 
Jacques Lassaigne. cunos
cutul critic francez, imagini 
de sculptură românească ; 
din toate, oaspetele nostru, 
un om cu o experiență 
foarte întinsă a artei mo
derne. a reținut în primul 
rînd acest ..tradițional" Ba
covia. această efigie vi
brantă și austeră. Constan
tin Popovici probează aici 
— ca și alți cîțiva sculptori 
din generația lui — rezo
nanța plină de autoritate, 
deasupra oricărei primejdii 
de perimare, pe care o 
poate dobîndi și astăzi ar
ta observației portretistice; 
atunci cînd. bineînțeles, e 
încăpută pe mîini bune, 
atunci cînd e fapta unor 
creatori cu suflet ardent.

De altminteri mereu, la 
astfel de artiști; ai ocazia 
să constați precaritatea dis
tincțiilor prea sistematice, 
a opțiunilor ghidate de un 
scrupul exterior și pedant. 
C. Popovici mi se pare in-

18,00 — Drumuri și popasuri. Emisiune turistică. 
Buletinul circulației rutiere ; 18,30 — Pentru copii : 
A.B.C. ; 19,00 — Pentru tineretul școlar : Balada ro
mânească (II) ; 19,30 — Telejurnalul de seară ; 19,50 
— Buletinul meteorologic. Publicitate ; 20,00 — Stu
dioul muzical. Tinere speranțe ; 20,30 — Săptămîna ; 
21,00 — Reflector ; 21,15 — Film artistic : „Operația 

23,15 — Telejurnalul de noapte.

i
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A VI-A SESIUNE A COMISIEI 
GUVERNAMENTALE ROMÂNO-POLONE

* DE COLABORARE ECONOMICĂJoi dimineața au început în Capitală lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-polone de colaborare economică.La lucrările sesiunii participă Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președin
tele părții române în Comisia guvernamentală de colaborare economică, și Zenon Nowak, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, președintele părții polone în această comisie. (Agerpres)

VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI Of MINIȘTRI-> ->

AL U.R.S.S., M.A. LESE», A PĂRĂSIT CAPITALA
Vicepreședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., M. A. Leseciko, conducătorul delegației sovietice care a luat parte la lucrările primei sesiuni a Comisiei interguverna-

mentale de colaborare economică româno-sovietică, desfășurată la București între 3 și 7 iunie, a părăsit joi Capitala. (Agerpres)

SOSIREA
NOULUI AMBASADOR 

AL DANEMARCEIJoi, 8 iunie, a sosit în Capitală Svend Aage Sandager Jeppesen, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Danemarcei în Republica Socialistă România.
O DELEGAȚIE

A MINISTERULUI INDUSTRIEI 
CONSTRUCȚIILOR A PLECAT 

ÎN R. P. BULGARIAO delegație a Ministerului Industriei Construcțiilor, condusă de ministrul Dumitru Mosora, a plecat joi în Bulgaria, unde va face o vizită de cîteva zile la invitația ministrului construcțiilor al Bulgariei.
VIZITELE 

MINISTRULUI JUSTIȚIEI 
AL R. P. UNGAREMinistrul justiției al R.P. Ungare, Korom Mihâly, care se află în țara noastră într-un schimb de

experiență, a continuat zilele a- cestea convorbirile la Ministerul Justiției cu conducerea ministerului și membrii colegiului. în cadrul vizitelor făcute ia Procuratura generală, la Tribunalul suprem al Republicii Socialiste România și Tribunalul regional Dobrogea a avut un schimb de vederi cu conducerile acestor instituții în probleme de specialitate.De asemenea, oaspetele maghiar a vizitat Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, orașul București, stațiunile de odihnă de pe litoral. Stațiunea experimentală hortiviticolă Murfatlar.Joi după-amiază, Adrian Dimi- triu, ministrul justiției, a oferit un cocteil în cinstea oaspetelui maghiar.
★Joi dimineață a părăsit Capitala delegația de specialiști in economia forestieră din R. P. Ungară, c.on- dusă de Laszlo Foldes, locțiitor al ministrului agriculturii și industriei alimentare, șeful Departamentului silviculturii, care a făcut o vizită de studii în țara noastră.
★

BRAȚESUL-
5

PĂMlNT 
AL APELOR
(Urmare din pag. I)

final o capacitate de producție 
anuală de 28 800 tone lucernă 
uscată) va întregi, cu un aspect 
industrial, profilul complex al 
I.A.S.-Bădălan.

Lacul, pînă mai ieri neproduc
tiv (din pricina mîlului abundent 
șl a vegetației subacvatice era 
secătuit și de pește) va furniza 

,ul acesta o producție globală 
de peste 35 milioane lei.

Și pentru că a venit vorba de 
pește, una din fermele I.A.S. — 
ferma nr. 10 — va fi piscicolă. 
Corectînd neajunsurile naturii, 
prin secarea unui lac nerentabil 
s-au amenajat 3 005 hectare de 
lac prevăzut cu o pepinieră de 
puiet de pește — pe care ferma 
le va folosi în vederea unei ex
ploatări piscicole eficiente, a- 
vansate.

★
Dacă înainte de secarea Brate- 

șului relația dintre localnici si 
mediul fizic era „condițională"
— natura punînd oamenilor, sub 
formă de „condiții" niște „po
sibilități" — pescuit, legumicul
tura, păstorit, activități de un 
caracter întîmplător și nesiste
matic — prin acțiunea de azi a 
omului asupra naturii, prin tot 
acel ansamblu de mijloace și 
procedee de lucru, de organizare 
sociglă a muncii în jurul unel
telor, „posibilitățile" s-au înmul
țit și diferențiat, soluțiile de re
zolvare s-au îmbunătățit.

Pescarii Brateșului — care în 
trecut aveau trei cherhanale pri
mitive, la Ghimia. Vadu-Ungu- 
ruli ’* și Tulucești — își vor pu
tea exercita acum meseria în 
condiții superioare, de exploa
tare științifică. într-o baltă ame
najată și în pepiniere piscicole.

Grădinarii, care-și amenajau 
răzoarele pe cîte un petec de 
pămînt părăsit de ape. lucrează 
azi sistematic ogoarele fermei 
legumicole, cultivînd,’ între alte
le, renumite soiuri pentru ex
port, cum procedează și coope
ratorii din Șivița care au ajuns 
să facă din sectorul lor legumi
col un sector fruntaș pe regiune.

Agricultorii s-au diferențiat și 
ei. au apărut „specialități" noi 
în meseria de teren. Cele aproa
pe 100 de utilaje care dotează 
I.A.S.-Bădălan sînt deservite de 
tineri tractoriști, șoferi și meca
nici originari din Tulucești, Și- 
vița sau Pechea.

Mai mult, printre țăranii din 
Șivița a apărut o activitate nouă, 
viticultura. în urmă cu 4—5 ani 
cultura viței de vie era necunos
cută pe aici. Azi terasele din ju
rul satului sînt amenajate în am
fiteatru și plantate cu viță altoi
tă. Despre vinurile obținute aici
— Pinotul alb și Cabernetul de 
Șivița — se știe prea puțin azi. 
deși ele au fost medaliate la 
concursuri regionale și naționale. 
Dar nu peste mult timp ele se 
vor ridica la renumele altor pod
gorii vestite, concurând — poate
— cu Panciu, Odobești sau Co- 
tești.

PARAFAREA CONVENȚIEI CONSULARE
DINTRE ROMÂNIA ȘI ITALIA

în urma tratativelor care au a» vut loc. la Ministerul Afacerilor Externe, la 8 iunie a fost parafată convenția consulară dintre Republica Socialistă România și Republica Italiană.Din partea română, convenția a

fost parafată de Ion M. Anghel, director în Ministerul Afacerilor Externe, iar din partea italiană de Franco .Montanari, ministru plenipotențiar în Ministerul Afacerilor Externe. (Agerpres)

Sezon nautic pe canalul Bega

în rotonda sălii mici a Palatului Republicii s-a deschis joi, sub auspiciile Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, expoziția de artă plastică din Republica Populară Mongolă. La vernisaj, în prezență unei numeroase asistențe, în care se aflau membri ai conducerii C.S.C.A., Ministerului Afacerilor Externe, Uniunii artiștilor plastici, precum și șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, au vorbit pictorul Eugen Popa, vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici, ambasadorul R. P. Mongole la București, Togoociin Ghenden, și comisarul expoziției, Lupsan.Operele prezentate în expoziție oferă o imagine concludentă asupra dezvoltării artei mongole și particularităților ei actuale, de la arta secolului al XVII-Iea, reprezentată de Geananvadjra, pînă la lucrările pictorilor contemporani U. Iadamsuren și A. Senghețohio. Studii și schițe în creion, guașă, ornamente naționale, decupaje din hîrtie alcătuiesc gama genurilor abordate de artiștii reprezentați în expoziție.
★Joi la amiază, în Complexul central de expoziții din Piața Scînteii s-a deschis o expoziție organizată de întreprinderea de comerț exterior „Deutsche Kamera" și „Orwo- Film" din R.D. Germană.Cu acest prilej au vorbit Otto Walter, șef-adjunct al Agenției comerciale a R.D.G. la București, și directorul expoziției, Horst Barth.Expoziția, care rămîne deschisă pînă în ziua de 17 iunie, prezintă aparate fotografice, de filmat, precum și filme alb-negru și color.(Agerpres)

Fonera
Mihaiîn ziua de 8 iunie au avut loc funeraliile lui Mihai Mujic, vechi militant al mișcării muncitorești din țara noastră, membru al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Corpul defunctului a.fost depus la Casa de cultură a tineretului din raionul „30 Decembrie". în cursul zilei ele joi, prin fața catafalcului au trecut, aduci nd un ultim omagiu, numeroși oameni ai muncii, activiști de partid, ai sindicatelor, vechi militant! ai mișcării muncitorești, prieteni și cunoscuți, foști tovarăși de muncă ai celui dispărut. De asemenea, au venit să-și ia rămas bun de la Mihai Mujic reprezentanți ai muncitorilor mineri din Valea Jiului și ,din Maramureș, în rîndul cărora el a muncit și a activat ani îndelungați.în jurul catafalcului erau depuse numeroase coroane de flori.Ordinele și medaliile Republicii Socialiste România, cu care a fost distins Mihai Mujic pentru muncă sa neobosită, plină de devotament, în slujba intereselor clasei munci? toare și ale poporului nostru, erau așezate pe o pernă roșie în fața catafalcului.La catafalc au făcut de gardă în cursul zilei activiști de partid și ai sindicatelor, prieteni ai celui dispărut. Din ultima gardă de onoare au făcut parte tovarășii Constantin Drăgan, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., loan Cotoț, Gheorghe Petrescu, Ion Preoteasa și Iosif Anderco, secretari ai Consiliului Central.în acordurile marșului funebru, cortegiul funerar s-a îndreptat spre Crematoriul „Cenușa".Aici a avut loc mitingul de doliu, în numele muncitorilor mineri din Valea Jiului, Nicolae Bogățeanu,

sile lui
Mujicvechi tovarăș de muncă, al celui dispărut, a evocat personalitatea lui Mihai Mujic, arătînd că acesta s-a aflat tot timpul .alătiiri de mineri, manifestînd grijă și atenție față de viața și de preocupările lor. Calitățile sale i-au adus o caldă prețuire din partea celor ce l-au cunoscut.Aducind, în numele Comitetului executiv al Consiliului Central al U.G.S.R., un ultim omagiu' celui dispărut, tov. loan Cotoț a spu’s: „Ne stăruie încă în amintire înalta conștiință, corectitudine și principialitate a lui Mihai Mujic, firea sa optimistă, puterea sa de muncă. Mihai Mujic s-a situat de la începutul activității sale printre luptătorii înaintați împotriva nedreptăților sociale, a exploatării capitaliste. El era pătruns de înaltele trăsături morale pe care partidul nostru le cultivă permanent în rîndul comuniștilor, slujind cu devotament interesele oamenilor muncii. Atașamentul său profund față de cauza clasei muncitoare,;a Partidului Comunist Român, patriotismul său înflăcărat i-au adus prețuirea; încrederea și stima tovarășilor cu care a lucrat în Valea Jiului, Maramureș și în alte părți ale țării, a activiștilor de partid, ai sindicatelor și cadrelor din aparatul de stat care l-au cunoscut. Personalitatea și capacitatea de muncă a lui Mi hai Mujic și-au găsit afirmarea deplină în anii construcției socialiste. El a muncit pînă în ultimele zile ale vieții,'cu toată hol.ărîfea pentru realizarea politicii partidului nostru, de făurire a unui viitor fericit întregului popor".După încheierea mitingului de doliu, în sunetele Unui marș funebru a avut loc incinerarea corpului neînsuflețit al lui Mihai Mujic.(Agerpres)
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Șahiști români 

peste hotare
MOSCOVA. In partida centrală 

a rundei a 12-a din turneul mas
culin de șah de la Moscova, actua
lul campion mondial, Tigran Pe
trosian, a jucat cu fostul deținător 
al titlului. Mihail Tal. într-o vari
antă a partidei spaniole, Tal, cu 
piesele albe, a obținut victoria la 
mutarea 38. Campionul României, 
Florin Gheorghiu, are un pion in 
plus in partida întreruptă cu ma
rele maestru, maghiar Lajos Por- 
tisch. Stein a ciștigat la Xeres, i.r 
Bronstein la Pachman. Partidele 
Boboțov-Smîslov, Gipslis-Filip și 
Bilek-Gligoricu s-au încheiat remi
ză, Spasski a întrerupt cu avantaj 
poziționai la Najdorf.

în clasament conduce Stein 
(U.R.S.S.) cu 8 puncte, urmat de 
Bronstein (U.R.S.S.) — 7,5, Boboțov 
(Bulgaria) și Gipslis (U.R.S.S.) — 7. 
Florin Gheorghiu are 5 puncte și 
o partidă întreruptă.

VARȘOVIA. După trei runde, in 
turneul feminin de șah de la Piotr- 
kov (Polonia) conduce poloneza 
Helwig cu 2,5 puncte, urmată la 
o jumătate de punct de concuren
tele române Elisabeta Polihronia- 
de, Margareta Teodorescu și Rodi- 
ca Reicher. în runda a treia, Teo
dorescu a învins-o pe Langoș (Un
garia), Reicher a remizat cu lidera 
turneului, iar Polihroniade cu Lit- 
manowicz (Polonia).

DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA

ORT
La sfârșit de

CONCURS INTERNATIONAL 
DE ATLETISM 
ÎN CAPITALĂ

în organizarea federației române de 
atletism, simbătă și duminică va avea 
loc pe Stadionul Republicii din Bucu
rești un atractiv concurs la care, 
alături de sportivii noștri fruntași, 
și-au anunțat participarea aproxima
tiv 90 de atleți și atlete de peste ho
tare. Din rindurile oaspeților se de
tașează echipa feminină de ștafetă 
4X100 m a R.F.G. (Frisch, Trabert, 
Pollman, Stock) — vicecampioană 
europeană, sprinterii bulgari Traikov 
și Bîcivarov — 10” 3T0 pe suta de 
metri, Samuels (Cuba) — unul dintre 
aruncătorii de ciocan cei mai valo
roși (68,11 m), Herthoge (Belgia) și 
Knorschild (R.D.G.) — la 1 500 m, 
Bruch (Suedia), Ghiurov (Bulgaria) și 
Canizares (Cuba) — la aruncarea dis
cului, Schafer (R.F.G.), Hristova și 
Ciorbova (Bulgaria) — la aruncarea 
greutății, toate eu performanțe de 
peste 16 m, săritoarele în înălțime 
Schind (R.D.G.) — 1,71 m, Hrepevnik 
(Iugoslavia) 1,70 m, Blagoeva (Bulga
ria) — 1,69 m etc.

întrecerile încep mîine de la ora 
17,30, iar duminică de la ora 17. Rea
mintim că acest concurs este unul 
din criteriile de selecție în vederea 
primei ediții a meciului Euro
pa—S.U.A., programat în luna august 
la Montreal.

săptămână
DINAMO — S.U. AGEN

ÎN FINALA „C.C.E." LA RUGBI
Al doilea meci de rugbi Dinamo 

București—S.U. Agen, contînd pen
tru finala „Cupei campionilor’ euro
peni", este programat duminică pe 
stadionul Dinamo din Capitală, la ora 
10,30 avînd în deschidere partida Pro
gresul București—Politehnica Iași din 
campionatul categoriei A. Din echipa 
franceză, a cărei sosire a fost anun
țată pentru astăzi, fac parte printre 
alții cunoscuții internaționali Razat, 
Dehez, Lacroix. Sitjar, Zani, Lasser- 
re. Formația dinamoviștilor, cuprin- 
zînd de asemenea o serie de 
componenți ai echipei noastre națio
nale, este următoarea : Baciu, Ior- 
dăchescu, Stoica — Ene, Țuțuianu — 
Rășcanu, Zlătoianu, Fugigi — Leonte 
(Pilă), Giugiuc — Coravu, Dragomi- 
rescu, Nica, Dragomir — Dăiciulescu.

în prima partidă, desfășurată anul 
trecut la Agen pe un teren desfundat, 
victoria a revenit rugbiștilor francezi 
după o dispută mult mai echilibrată 
decît o arată scorul de 12—0. Bene
ficiind de avantajul terenului pro
priu. al publicului și. sperăm, al tim
pului favorabil, dinamoviștii vor 
căuta, desigur, să valorifice de aceas
tă dată — prin viteza liniei lor de 
treisferturi — eficacitatea înaintași
lor în grămezile ordonate și repune
rile de la margini, pentru care au 
fost apreciați de specialiști la Agen.

wui noroc 
iluzoriu...

Săptămânalul vest-german „DEUT
SCHE VOLKSZIUTUNG" publică 
un articol al corespondentului său 
Juan Fernandez despre emigrația ile
gală din Portugalia :

' • ■ -f
„Săptămînal, 100 de portughezi își 

părăsesc patria pentru a căuta, în po
fida primejdiilor pe care trebuie să le 
înfrunte, o posibilitate de existență în 
țările vest sau nord-europene, posi
bilitate pe care nu le-o poate oferi 
țarii lor. ...Bărbhtul scund, îmbătrinit 
înainte de vreme, din regiunea Tras- 
os-Montes, din Portugalia de nord, 
a fost eliberat din închisoare. Deși 
se afla în drum spre ai săi, el nu se 
putea bucura de o libertate recîști- 
gată. Atmosfera apăsătoare de acasă, 
unde îl așteptau soția și cci șase co
pii, nu ar fi fost prin nimic mai bună 
clecîl cea. din închisoare. Joao Pin
heiro dos Santos a trecut ilegal fron
tiera în Spania cu speranța de a găsi 
în altă parte muncă și pîine pentru 
familia lui. Ca și alți zeci de mii de 
portughezi, Joao este neștiutor de

Răsfoind 
presa străină

CLUBULUI SPORTIV STEAUA
ADUNARE

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Cu prilejul celei de a 20-a aniversări a clubului sportiv Steaua, joi la amiază a avut loc în aula Academiei Militare generale o adunare festivă. A luat cuvîntul colonel Maximilian Pândele, președintele clubului Steaua, care a arătat însemnatele realizări obținute de sportivii militari în decursul celor două decenii. înființat în anul 1947 cu numai 5 secții, clubul sportiv Steaua numără astăzi 22 de secții pe ramuri de sport cu peste 1 300 sportivi legitimați. Sportivii de la Steaua au repurtat remarcabile succese în competiții de anvergură : 62 de sportivi au fost meda- liați la campionatele mondiale, 15 au obținut medalii la Jocurile O- limpice și 60 la campionatele europene. în decursul celor 20 de ani sportivii militari au cucerit 249 de campionate pe echipe, 14 cupe re-

FESTIVApublicane și 1 196 titluri de campioni republicani. Ei au stabilit peste 1 000 de recorduri republicane. în prezent 33 de sportivi de la Steaua sînt purtători ai titlului de maestru emerit al sportului iar alți 303 de maestru al sportului.în cadrul festivității reprezentanții altor cluburi sportive au felicitat pe sportivii de la Steaua. Luînd cuvîntul tov Anghel Alexe, președintele U.C.F.S., a arătat rolul important pe care-1 au sportivii militari în dezvoltarea mișcării de cultură fizică din țara noastră.în încheierea festivității a vorbit general-locotenent Ion Coman, adjunct al ministrului forțelor armate, care după ce a arătat importanța acestui eveniment în activitatea clubului a felicitat pe sportivii militari urîndu-le noi succese.(Agerpres)

ECHIPA FEMININĂ DE VOLEI 
Ț.S.K.A. MOSCOVA a cîștigat a doua 
oară consecutiv „Cupa campionilor 
europeni'. în meciul retur al finalei, 
deținătoarea trofeului a învins cu 3—1 
pe Dinamo Moscova.

REZULTATE DIN TURNEUL FI
NAL AL CAMPIONATULUI MON
DIAL MASCULIN DE BASCHET 
ce se desfășoară la Montevideo : 
U.R.S.S. — Uruguay 60—54 (27—26); 
Iugoslavia — Argentina 93—69 
(40—38). în clasament conduce 
U.R.S.S., urmată de S.U.A. și Iugo
slavia.

LA CONCURSUL ATLETIC „ME
MORIALUL PAUL MERICAMP" de 
la Paris, echipa masculină de ștafetă 
4X100 m a Franței (Berger, Delecour, 
Piquema), Bambuck) a realizat 39” 
1/10 — timp ce corectează cu o ze
cime de secundă recordul european. 
Echipa Poloniei s-a clasat a doua cu 
39” 7/10.

LA FRANKFURT PE MAIN, ÎN 
SEMIFINALELE „CUPEI OR/1ȘE- 
LOK TÎRGURI" LA FOTBAL, e- chipa Eintracht Frankfurt a dispus cu 3—0 de Dinamo Zagreb. Returul va avea loc la 14 iunie la Zagreb. învingătoarea va întîlni în finală formația engleză Leeds United.

CÎȘTIGATOAREA EDIȚIEI DIN 
ACEST AN A „CUPEI CAMPIONI
LOR EUROPENI" LA FOTBAL, Celtic Glasgow, a jucat la Madrid cu formația spaniolă Heal Madrid. Scoțienii au învins cu scorul de 1—0 prin golul marcat in minutul 65 de Bobby Lennox. Au asistat 120 000 de spectatori.

INTERNAZIONALE MILANO A 
SUFERIT A TREIA ÎNFRÎNGERE 
IN DECURS DE DOUA SĂPTÂ- 
MlNI, pierzind cu 2—3 la Padova, în semifinalele „Cupei Italiei". în cealaltă semifinală, A. C. Milan a întrecut cu 2—1 pe proaspăta campioană a țării, Juventus Torino.

Sesiune de 
comunicări 

I Joi au început în Capitală lucră- I rile primei sesiuni de comunicări științifice a Institutului de cercetări și proiectări geologice industriale pentru hidrocarburi, la care participă geologi, ingineri și alți specialiști.în cele trei zile cît durează sesiunea se prezintă circa 30 de comunicări științifice, întocmite de specialiștii institutului pe baza studiilor și cercetărilor efectuate în ultimii, pni.Ele aduc contribuții valoroase | la cunoașterea geologică a teritoriului țării, în scopul descoperirii de noi rezerve de hidrocarburi. O serie de comunicări reflectă contribuția adusă de specialiștii români la îmbunătățirea unor metode de lucru în geologia petro-

Popasuri 
turistice 

in regiunea Bacău
Pentru turiștii in al căror 

program de vacanță intră și 
vizitarea obiectivelor turistice 
din regiunea Bacău amintim 
siteva locuri unde se poate tace 
un popas plăcut pentru masă . 
restaurantul terasă „Parc" si
tuat în parcul Libertății 
din Bacău, restaurantul-terasă 
„Căprioara" din Piatra Neamț, 
Aleea Tineretului 5, restauran
tul și cofetăria „Ceahlău" din 
Bicaz, campingul „Bicaz-Po- 
toci" de pe malul sting al lacu
lui de acumulare Bicaz, restau
rantul-terasă „Cascada" din 
Slănicul Moldovei și restauran
tul „Carpați" din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, bd. Oituz 23.

Aceste localuri pun la dispo
ziția consumatorilor un bogat 
sortiment de mâncăruri, prepa
rate de specialiști in arta culi
nară, băuturi alese etc.

științificelului, precum și unele rezultate pre- zentînd interes, atît pentru geologii din țara noastră, cît și pentru cei din alte țări. (Agerpres)vremea
Ieri în țară : Vremea s-a men

ținut frumoasă și călduroasă, cu 
cerul mai mult senin. Innorări 
parțiale, urmate de averse izo
late, s-au produs în cursul după- 
amiezii în Transilvania și regiu
nea de munte. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura aerului la ora 
14 era cuprinsă intre 19 grade la 
Sulina și Mangalia și 29 de grade 
la Sînnicolau Mare. în Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă 
și călduroasă, cu cerul senin. 
Vîntul a suflat slab. Tempera
tura maximă a atins 28 de grade.

Timpul probabil pentru 10, 11 
și 12 iunie. în țară : Vreme ușor 
instabilă la început, mai ales în 
jumătatea de nord a țării. Apoi 
în ameliorare. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi lo
cale sub formă de averse, înso
țite de descărcări electrice în 
cea mai mare parte a țării. Vînt 
potrivit, cu intensificări trecă
toare. Temperatura în scădere la 
începutul intervalului, apoi în 
creștere. Minimele vor fi cuprin
se între 5 și 15 grade, iar ma
ximele între 18 și 28 de grade, 
în București : Vreme ușor insta
bilă. cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi sub formă de a- 
verse. Vînt potrivit. Tempera
tura în scădere ușoară la în
ceput, apoi în creștere.

carte. De aceea, este puțin probabil 
să ' poală găsi într-o țară vest sau 
nord-europeană o muncă cît de cît 
mai bine retribuită, pentru că nu po
sedă nici pașaport și nu are nici o 
meserie calificată. El a pus totul pe o 
singură carte pentru a scăpa de mi
zeria din țara sa, care are cel mai mic 
venit mediu pe cap de locuitor din 
Europa și este considerată o periferie 
a continentului nostru. Joao este unul 
din marele număr de emigranți ile
gali.

Totuși, mii de portughezi sînt 
gata să treacă ilegal mai multe fron
tiere spre a munci, pentru un salariu 
al groazei — fiind amenințați în 
permanență de a fi descoperiți și 
exilați. Necesitatea de a-și ajuta fa
milia rămasă acasă este atît de mare, 
îneît ei își asumă aceste riscuri. 
Bande organizate de gangsteri con
sideră comerțul cu emigranți ilegali 
drept o sursă profitabilă de venituri. 
Contra unei retribuții adecvate, ei 
oferă celor ce doresc să emigreze o 
posibilitate de a ajunge în țări situate 
mai la nord, considerate de aceștia 
un „Eldorado" pentru forță de mun
că umană. Pînă acum, circa 150 000 
de portughezi au trecut frontiera în 
Spania.

Joao povestește: «M-am despărțit 
de grup, rămînînd epuizat la mar
ginea unui drum. Atunci m-a prins 
poliția spaniolă. Pentru că n-am a- 
vut documente, am fost expediat cu 
primul transport peste frontieră, în 
Portugalia. Ce a urmat se poate re
zuma astfel : interogatoriul la poli
ție, procesul și închisoarea...».

Pentru o asemenea călătorie, or
ganizatorii încasează o sumă ce echi
valează între 90 și 250 dolari.

Nu de mult, la aproximativ 50 km 
de frontiera franceză, s-au descope
rit, pe teritoriul spaniol, cadavrele 
intrate în putrefacție a 5 portughezi. 
Unul căzuse într-un canal, un altul 
se înecase într-un rîu... Ei erau vic
timele hotărîrii lor de a-și părăsi 
țara și de a-și căuta norocul dincolo 
de Pirinei.

Cifrele oficiale arată că în 1962, 
circa 32 000 de portughezi au părăsit 
legal țara, în 1964 — 73 000. Numă
rul ernigranțiloi ilegali nu va fi nici
odată cunoscut cu precizie.

LICHIDAREA
SEGREGAȚIE

(Urmare din pag. I)

de monofilamente sintetice
La fabrica de mase plastice 

„Viitorul" din Oradea sînt în 
curs de asimilare cîteva pro
duse de monofilamente sinteti
ce in grosimi variind între 
0,15—1 mm diametru Aceste 
produse au largi aplicații in 
fabricarea unor articole foarte 
cerute de populație: perii, 
pensule, bidinele. Ele pot fi 
folosite, de asemenea, și la u- 
nele produse de uz industrial, 
de la periile fine pentru moră- 
rit, pînă la filamentele pentru 
perii de măturat străzi etc.

Periile făcute din aceste fire 
sînt mai rezistente decît cele 
din păr, de aceea ele sînt de 
preferat- întreprinderile și sec
toarele industriale care vor să 
li se livreze anumite cantități 
din aceste produse pot să se 
adreseze fabricii orădene, indi- 
cînd din timp condițiile de uti
lizare, caracteristicile cerute și 
cantitățile de care au nevoie, 
pentru ca fabrica să se poată 
pregăti in vederea satisfacerii 
cererilor cu produse de bună 
calitate.

vedere economic se ridică la mai multe milioane.
— Ce înțelegeți prin segre

gație în locurile publice ?— în urmă cu cîțiva ani populația neagră era supusă discriminărilor în autobuze, în celelalte mijloace de transport în comun, în săli de spectacole, în școli (existau școli pentru albi și școli pentru negri), negrii nu aveau dreptul de a locui în hoteluri și moteluri, de a intra în parcurile publice. Acum se întîmplă destul de rar ca negrilor să li se interzică accesul în autobuze, hoteluri, biblioteci etc.
— Așadar, inegalitatea se 

manifestă îndeosebi pe plan 
economic.— Da. în primul rînd pe plan economic. Trebuie spus că majoritatea negrilor care trăiesc în orașele Statelor Unite sînt oameni foarte săraci. Condițiile lor de locuit sînt extrem de precare. Ei sînt in- ghesuiți în slums-uri (bidonvil- le-uri); mizerabile și neigienice Școlile frecventate de negri sînt, de asemenea, din cele mai inferioare, în sfîrșit, există o problemă majoră a negrilor concentrați în marile orașe : șomajul. Aceasta agravează la maximum situația materială a populației negre. în asemenea măsură îneît, pentru a putea găsi de lucru, șomerii noștri sînt obligați să accepte salarii mai reduse decît cele acordate albilor, deși prestează aceeași muncă. După cum se vede, aria problemelor care frămintă populația neagră din Statele Unite este foarte largă.

— în vremea din urmă se 
remarcă in mișcarea condusă 
de dv. tendința de a îm
pleti lupta anti-segregațio- 
nistă cu lupta împotriva 
războiului S.U.A. în Vietnam. 
Ce ne puteți spune despre am
ploarea acestei acțiuni ?— Cred că cele două mișcări sînt organiG legate între ele. Războiul din Vietnam are repercusiuni adinei asupra situației interne din Statele Unite. El reclama sume exorbitante. care ar putea fi folosite pentru ameliorarea situației economice a negrilor ca și a condițiilor lor de locuit, de viață Aceste sume sînt însă cheltuite pentru aventuri militare și nu pentru combaterea sărăciei. Or, noțiunea de sărăcie se confundă cu aceea de negru, după cum am arătat. Totodată, procentul negrilor în armata S U.A. care pier în acest război este de 22 la sută, deși, în genere, negrii reprezintă numai 10—11 la sută din populația Statelor Unite. Tocmai de aceea credem că cele două mișcări trebuie unite.Este evident că războiul din Vietnam operează asupra existenței noastre pe toate planurile. în asemenea măsură, îneît nu putem să nu privim mai departe și să ne întrebăm dacă el nu amenință întreaga omenire Pentru că războiul din Vietnam conține în sine ba- cilii unui război nuclearlată de ce nu putem să despărțim ideea lichidării segregației de aceea a supraviețuirii umanității. Este vorba aici de o luptă care nu se limitează la negri. Este vorba de o luptă pentru viitorul nostru și al tuturor oamenilor, de toate rasele și din toate colțurile pămîntulut,



o

EVOLUȚIA EVENIMENTELOR Escală la Copenhaga
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— Postul de radio Cairo a anunțat miercuri noaptea CAID r\ că au avut loc lupte între forțe egiptene și forțe
Min vz izraeliene pe cea de-a doua linie de apărare a uni

tăților militare ale R.A.U. din Sinai. Un comunicat 
militar al R.A.U. a anunțat că două avioane militare izraeliene au fost 
doborîte.

Cotidianul „Al Ahram" din Cairo arată că pe frontul din Sinai se află 
9 divizii de blindate și infanterie ale Izraelului, care grupează 180 000 de 
oameni. Ziarul adaugă că „anumite poziții ale primei linii sînt încă deți
nute de unitățile egiptene care hărțuiesc trupele izraeliene în acțiunile 
acestora împotriva forțelor R.A.U.. regrupate pe cea de-a doua linie". 
„Al Ahram" menționează, de asemenea, că forțele izraeliene au atacat ieri 
rafinăriile de petrol de la Suez. Potrivit ziarului, numărul avioanelor iz
raeliene scoase din luptă de la începutul ostilităților se ridică în prezent 
la 300.

Mai multe escadrile noi de avioane MIG, aparținînd Algeriei, au sosit 
la 7 iunie la una din bazele aeriene egiptene — relatează agenția M.E.N., 
citind ziarul „Al Ahram". Potrivit aceluiași ziar, și un contingent de trupe 
marocane a sosit pe teritoriul egiptean.

„Aviația izraeliană a efectuat joi dimineața un raid în împrejurimile 
orașului Cairo. Cu acest prilej au fost doborîte șase aparate izraeliene — se 
spune într-un comunicat dat publicității de Comandamentul suprem al 
forțelor armate ale R.A.U., difuzat de postul de radio Cairo. Un raid ase
mănător a avut loc și în regiunea Canalului de Suez, Aviația izraeliană a 
pierdut cu acest prilej încă trei avioane.

Trupele izraeliene au reluat joi acțiunile ofensive împotriva forțelor 
arabe situate în regiunea nordică a țării — anunță' un alt comunicat al 
Comandamentului suprem al forțelor armate ale R.A.U. Forțele noastre au 
ripostat, distrugînd 10 care de luptă și 6 autoblindate. „Inamicul a suferit 
pierderi grele în oameni și materiale", precizează comunicatul.

— Un comunicat militar dat publicității arată că pe 
frontul din Sinai forțele armate izraeljene. acțio
nează împotriva punctelor de rezistentă egiptene. 
Din capitala izraeliană se confirma joi dimi

neață că pe frontul iordanian au încetat operațiunile militare, „cu excepția 
unor mici incidente inevitabile" — scrie agenția France Presse. Tot din 
Tel Aviv se anunță că forțele egiptene au lansat un atac de care blindate 
împotriva unităților izraeliene din regiunile Bir Kafkafa și Mitla. în 
sudul Sinaiului. Acest atac a fost sprijinit de aviația egipteană,.

Un purtător de cuvînt al armatei izraeliene a declarat joi seara că în 
trei sectoare din partea occidentală a peninsulei Sinai continuă lupte vio
lente, transmite agenția France Presse. în regiunile Bir Kafkafa și Mitla 
forțele egiptene au lansat în cursul zilei de joi un contraatac, avînd drept 
obiectiv obținerea accesului spre șoseaua Canalului de Suez pentru tru
pele egiptene încercuite. Purtătorul de cuvînt a afirmat că acest contraatac 
a fost respins. Alte lupte s-au desfășurat în regiunea Nahel unde forțele 
egiptene au încercat să străpungă liniile izraeliene. în această luptă, a 
spus purtătorul de cuvînt, trupele egiptene au pierdut aproximativ 30 de 
tancuri. Al treilea sector în care s-au desfășurat ostilitățile — regiunea 
Romani, situată mai la nord — forțele izraeliene au doborît, potrivit pur
tătorului de cuvînt, cinci avioane egiptene. El a adăugat că cele trei șosele 
din peninsula Sinai care duc spre Canalul de Suez se află în mumie 
izraelienilor.

TEL-AVIV

Canalul de Suez se află în mîinile

★

WS Primul ministru canadian, Lester Pearson, a lansat un apel marilor puteri în vederea cău
tării, de preferință în cadrul 
O.N.U., a unei soluții a crizei din 
Orientul Mijlociu, informează agenția France Presse.
H Indira Gandhi a declarat la7 iunie, în Camera Superioară a Parlamentului indian, că după încetarea focului în Orientul Mijlociu trebuie să urmeze o revenire a trupelor pe pozițiile lor. Ea a acuzat Izraelul de a fi „extins" războiul, apreciind că acest fapt nu poate fi opoziție acuzația nesocotit. Deputați din au protestat, afirmînd că este făGută fără a se fi
La închiderea

0 nouă ședință
a Consiliului de Securitate
^episblsca Arabă Unită a hotărât să
accopto apolul pentru încetarea focului

NEW YORK 8 (Agerpres). — . Consiliul de Securitate s-a întrunit joi seara într-o nouă ședință extraordinară la cererea U.R.S.S. și a S.U.A. pentru a examina situația din Orientul Apropiat. Reprezentantul S.U.A., Arthur Goldberg, a prezentat o rezoluție care cere Izraelului și țărilor arabe să înceteze imediat focul și propune începerea rapidă a.tratativelor în vederea retragerii și dezangajării forțelor militare, a renunțării la forță și a stabilirii unei păci durabile în Orientul Apropiat. Rezoluția recomandă ca aceste tratative să se desfășoare cu ajutorul unei terțe părți sau a Națiunilor. Unite.Reprezentantul Uniunii Sovietice, Nikolai Fedorenko, a prezentat uh proiect de rezoluție în care se subliniază că Izraelul nu numai că nu a pus capăt acțiunilor militare, dar a folosit timpul care s-a scurs de la adoptarea de către Consiliu a rezoluțiilor privind încetarea focului pentru a acapara noi teritorii ale R.A.U. și Iordaniei. Proiectul de rezoluție sovietic condamnă cu hotărîre acțiunile agresive ale Izraelului și încălcarea de către acesta a rezoluțiilor Consiliului, de Securitate, a Cartei , O.N.U. și a principiilor Organizației Națiunilor Unite, și cere ca Izraelul să înceteze imediat acțiunile militare împotriva statelor arabe vecine, să-și retragă toate trupele de pe teritoriile statelor arabe dincolo de linia de armistițiu și să respecte statutul zonelor demilitarizate, , așa cum este prevăzut în acordurile de armistițiu.
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a dat citire următorului 
mesaj din partea guvernului R.A.U. 
semnat de ambasadorul R.A.U. Ia 
O.N.U., Mohammed Awad el Kony : 
„Am onoarea să vă informez, în 
baza instrucțiunilor primite din 
partea guvernului meu, că Republi
ca Arabă Unită a hotărît să accepte 
apelul pentru încetarea focului, așa

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Sclntell*. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentelo se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfuzoril voluntari din Întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Pollgraflo Casa Scîntell

★luat cunoștință de punctul de vedere al Tel Avivului.■M Conducerea efectivă a com- paniilor petroliere americane și britanice din Algeria a fost preluată joi dimineața de conducătorii Direcției pentru problemele energiei și carburanților din Algeria — anunță agenția France Presse citind o declarație făcută de unul dintre conducătorii acestui organism. Potrivit acelorași surse, terenurile petroliere controlate de firmele americane și britanice din Sahara sînt conduse, de asemenea, începînd de joi dimineața, de persoane însărcinate cu gestiunea lor din partea Ministerului algerian al Industriei și Energiei.
ediției

cum a fost recomandat în cele două 
rezoluții ale Consiliului de Secu
ritate, dacă cealaltă parte a hotărît, 
de asemenea, să accepte rezolu
țiile".De asemenea,. secretarul general al O.N.U. a dat citire comunicatului observatorilor O.N.U., în care se arată că acțiunile militare continuă. Potrivit acestor comunicări, aviația Izraelului a continuat să bombardeze obiective pe teritoriul Iordaniei. Trupele izraeliene au pătruns adînc în Iordania, în pofida faptului că guvernul iordanian a ordonat încetarea focului.în cadrul dezbaterilor, reprezentantul Uniunii Sovietice, N. T. Fedorenko, a menționat că S.U.A. continuă de fapt să-și protejeze aliatul — Izraelul. De aceea în proiectul de rezoluție al S.U.A. nu se vorbește despre răspunderea agresorului, iar la Washington personalități de frunte declară că agresiunea Izraelului constituie o „victorie a Occidentului..."Au mai luat cuvîntul ministrul afacerilor externe al Izraelului, Abba Eban, și reprezentantul Angliei, lordul Caradon, care s-au pronunțat pentru proiectul de rezoluție american.Reprezentantul Iordaniei, hammad el Farra,Izraelul, în ciuda încetării focului, continuă să atace deplîns faptul că stabilit că Izraelul de agresiune și a țara sa nu a avut respinge agresiunea, lucrul nu o va face să cedeze în se privește drepturile sale.Reprezentantul R. P. Bulgaria, Milko Tarabanov, a criticat proiectul de rezoluție prezentat de S.U.A., subliniind că acesta es inacceptabil deoarece pune același plan agresorul, și victima.Consiliul de Securitate și-a amî- nat lucrările pînă vineri la ora 19,00 GMT.

, Mu-a declarat căIordania. El a Consiliul nu a a comis un act adăugat că deși mijloacele de a acesta

Izraelul
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încetarea focului
TEL AVIV 8 (Agerpres). — La 

Tel Aviv s-a anunțat oficial că gu
vernul izraelian a dat instrucțiuni 
ministrului său de externe să in
formeze Națiunile Unite că este de 
acord cu rezoluția privind înceta
rea focului, cu condiția ca și țările 
arabe interesate să o accepte.NEW YORK 8 (Agerpres). — Hans Tabor (Danemarca), președintele Consiliului de Securitate al O.N.U., a fost informat în mod oficial că, începînd de miercuri ora 20 G.M.T., au încetat efectiv ostilitățile între trupele izraeliene și ior- daniene — anunță agenția France Presse.

PRAGA 8 (Agerpres). — Agenția C.T.K. transmite : Ministerul Afacerilor Externe al R. S. Cehoslovace a anunțat joi că avînd în vedere faptul că guvernul izraelian nu respectă rezoluțiile Consiliului de Securitate al O.N.U. din 6 și 7 iunie și continuă acțiunile agresive, guvernul R. S. Cehoslovace își exprimă indignarea profundă față de această poziție a Izraelului și cere cu hotărîre ca Izraelul să înceteze imediat acțiunile agresive și să îndeplinească rezoluțiile de Securitate.Acțiunile Izraelului principiilor Cartei și Consiliului de Securitate al O.N.U. și constituie o gravă amenințare pentru relațiile dintre R. S. Cehoslovacă și Izrael — se spune în declarația M.A.E. al R. S. Cehoslovace.

Consiliuluicontravin rezoluțiilor

ROMA 8. — Corespondentul A- gerpres, Giorgio Pastore, transmite : Ziarul „L’Unită" a publicat joi un comunicat al Direcțiunii Partidului Comunist Italian cu privire la situația din Orientul Mijlociu în care se spune, printre altele: 
Rezoluția aprobată de Consiliul de 
Securitate al O.N.U. care a cerut 
încetarea focului reprezintă o hotă- 
rîre pozitivă. Italia trebuie să ac
ționeze în vederea unei soluții con
formă cu cererea de încetare ime
diată a ostilităților, ținînd seama 
de necesitatea promovării unei po
litici de pace în Mediterană și de 
interesele statului italian, pentru o 
colaborare 
arabe.Sarcina mentul de rea luptei comuniștii apel ca Italia să desfășoare un rol activ în apărarea păcii, pentru a se bara calea politicii agresive a imperialismului în Orientul Mijlociu, în Vietnam și în întreaga lume, subliniază documentul P.C.I.

pașnică cu toate țărilefundamentală în mo- față rămîne desfășura- pentru pace ; de aceea italieni fac încă o dată

I agenții!® de presă transmit
| ® Tensiune la frontiera dintre Honduras și Salvador 

| ® FRANZ STANGL VA FI EXTRĂDAT ® Expoziție românească în

Japonia ® Farsa electorala din Coreea de SudI
I
I
I

Sub auspiciile Asociației de prietenie Japonia- 
Românîa a fost Prezentata recent la magazinul universal „Mitsu- koshi" din Tokio o expoziție de fotografii înfățișînd aspecte din, industria și peisajul românesc, obiecte de artă populară și artizanat, puse la dispoziție de I.R.R.C.S. Cu același prilej, au fost prezentate peste 400 cărți românești editate recent, trimise de Cartimex. Expoziția a fost vizitată de peste 120 000 de persoane, care au apreciat frumusețea și varietatea peisajelor, eforturile constructive și realizările român în domeniul economiei și culturii. poporului

oficiale făcute în Singapore și Japonia, afacerilor externe al Corneliu Mănescu, a
COPENHAGA 8. — Trimisulspecial Agerpres, Florea Țuiu, transmite: în drum spre patrie, după vizitele Pakistan, ministrul României, făcut o escală la Copenhaga.Cu acest prilej, primul ministru și ministrul afacerilor externe al Danemarcei, Jens oferit în onoarea mân un dejun. Per Haekkerup, parlamentar al Partidului social-

Otto Krag, a ministrului ro- Au luat parte șeful grupului

încheierea sesiunii Consiliului
Economic si Social al O.N.UNEW YORK 8 (Agerpres). — La New York au luat sfîrșit lucrările celei de-a 42-a sesiuni a Consiliului economic și social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.).Sesiunea a dezbătut și a adoptat recomandări într-o serie de probleme deosebit de importante, printre care punerea în valoare a resurselor naturale, rolul științei și tehnicii în procesul de dezvoltare, reforma agrară, dezvoltarea socială etc.în cadrul sesiunii au fost aleși noi membri în comisiile tehnice ale consiliului și în alte organisme cu caracter economic și social. România a fost aleasă în Consiliul de administrație al programului Națiunilor Unite pentru dezvoltare și în Comisia dezvoltării sociale pentru perioada 1968—1970.Totodată, plenara E.C.O.S.O.C. a discutat un proiect de rezoluție prezentat de Tanzania cu privire la revizuirea procedurii și criteriilor de acordare a statutului consultativ pe lîngă Consiliul pentru organizațiile neguvernamentale. S-a hotărît în unanimitate ca Asociației internaționale ’a juriștilor demo- crați și Federației internaționale a femeilor democrate să li se a- corde statut consultativ pe lîngă E.C.O.S.O.C.NEW YORK 8 (Agerpres). — La încheierea sesiunii au fost a- doptate unele rezoluții. Una dintre acestea, cuprinzînd propuneri ce urmează să fie prezentate Adunării Generale a O.N.U., prevede înființarea unui Oficiu al înaltului comisar al O.N.U. pentru drepturile omului. Consiliu] a mai aprobat un document condamnînd guvernul sud-african și regimul rasist din Rhodesia, precum și practicile nefaste ale rasismului. De asemenea, a fost adoptată o rezoluție privind „problema sclavajului și a comerțului cu sclavi — inclusiv praGtiGile sclavagiste ale apartheidu-

Stockport, 
Manches-

La 
lîngă 
fer, s-a prăbușit 
un avion brita
nic care avea la 
bord un grup 
de turiști. Și-au 
pierdut viafa 72 
de persoane; au 
supraviețuit ca
tastrofei ddar12 
oameni, printre 
care și pilotul a- 

vionului 

democrat, fost ministru de externe, Niels Mathiansen, șeful Comisiei de politică externă a Parlamentului danez. Au mai participat ambasadorul României în Danemarca, Eduard Mezincescu, și alte persoane oficiale. în timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă amicală, primul ministru al Danemarcei și ministrul de externe al României au făcut un schimb util de păreri privind unele aspecte ale situației internaționale actuale șl probleme care interesează cele două țări.

lui și colonialismului". Rezoluția cere guvernului Republicii Sud- Africane să pună capăt practicilor sclavagiste ale apartheidului.

O patrulă a-forjelor patriotice sud-vietnameze în misiune pe rîul Saigon
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LONDRA 8 (Agerpres). — Guvernul britanic a depus în Camera Comunelor un proiect de lege prin care solicită menținerea în vigoare a planului guvernamental de austeritate economică și după expirarea acestuia, la 1 iulie. Se știe că acest plan, adoptat în iulie anul trecut, care autoriza guvernul Wilson să blocheze creșterea salariilor și a preturilor, a provo-

Delegația P.C. din Fin
landa, care a făcut o vizită la Moscova la invitația C.C. al P.C.U.S., a. plecat joi spre patrie. Din delegație au făcut parte Viile Pessi, secretar general al partidului, Aarne Saarinen, președintele partidului, și alți conducători ai P.C. din Finlanda.

Agravarea situației de la 
granița Hondurasului cu 
Salvadorul. Ministerul Apărării al 
Salvadorului a anunțat miercuri seara 
că aproximativ 41 de soldați ai forțelor 
armate salvadoriene au fost capturați 
de armata Hondurasului, fiind acuzați 
de pătrunderea pe teritoriul acesteia 
din urmă.

Extrădarea criminalului 
nazist Franz Stangl în Ger- mama federală a fost hotărîtă de Curtea Supremă a Braziliei. Stangl s-a făcut vinovat de asasinarea a peste 700 000 de evrei în timpul celui de-al doilea război mondial în lagărele de concentrare de la

Mesajul președintelui
Ho Și Min către poporul

din R. D.
HANOI 8 (Agerpres). — Președintele Ho Și Min a adresat o scrisoare de felicitare poporului și forțelor armate din R. D. Vietnam cu prilejul doborîrii a 2 000 de avioane americane în Vietnamul de nord.Agresorii americani, se spune în scrisoare, au declanșat un război de distrugere împotriva părții de nord a țării noastre în încercarea de a compensa înfrîngerile suferite în partea de sud. Ei au suferit însă pierderi grele. Pînă în prezent forțele armate și populația nord-vietnameză au doborît 2 000 de avioane, au capturat numeroși pirați ai aerului, au scufundat sau avariat multe nave de război americane și au dat lovituri grele artileriei americane din sudul liniei de demarcație.Președintele Ho Și Min a subliniat că și în condițiile agresiunii americane, poporul ' vietnamez a 

cat o puternica nemulțumire rîndul maselor și chiar în Camera Comunelor, unde laburiștii de stînga au votat împotriva adoptării lui. în cercurile politice din Marea Britanie se prevăd noi acțiuni de condamnare a intenției guvernului de a-și menține și pe viitor controlul asupra revendicărilor vizînd creșterea salariilor.
Treblinka și Sobibor. Cereri privind extrădarea lui Stangl au mai formulat și guvernele Poloniei și Austriei.

0 delegație română con
dusă de Dumitru Mosora, ministrul industriei construcțiilor, a sosit la 8 iunie la Sofia, răspun- zînd invitației lui Marin Grașnov, ministrul construcțiilor al Bulgariei, In cursul vizitei, membrii delegației vor lua cunoștință de construcțiile și producția materialelor și mașinilor de construcții din R. P. Bulgaria. Delegația va duce tratative în vederea extinderii colaborării tehnico-științifice, specializării și cooperării bilaterale în acest domeniu.

0 expoziție comemo
rativă consacrată loca
lității Lidice,care>cu 25 de 
ani în urmă, a fost rasă de pe 
fața pămîntului de către hitleriști, 
a fost deschisă la Helsinki sub 
auspiciile Asociației Finlanda- 
Cehoslovacia. Sînt expuse nume
roase documente, fotomontaje și 
alte exponate, care amintesc de 
atrocitățile comise de naziști în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial.

„Alegeri" în Coreea de 
Sud. Din Seul se anunță că joi au avut loc „alegeri" pentru a-i desemna pe cei 175 noi membri ai Adunării Naționale sud-coreene. Se pare, relatează corespondentul agenției U.P.I., că partidul condus de actualul președinte, Pak Cijan Hi, și-a luat toate măsurile pentru ca rezultatul alegerilor să nu reprezinte pentru el o „surpriză neplăcută". 

reușit să obțină realizări mări în transporturi și comunicații, în agricultură, industrie' și în alte ramuri ale economiei naționale.în continuarea scrisorii, președintele Ho Și Min subliniază că bombele și gloanțele agresorilor a-' mericani nu pot distruge solidaritatea poporului vietnamez dim nord și din sud, ci au făcut ca patriotismul, eroismul și hotărîrea poporului de a infringe pe agresori să crească șiTotodată, Ho Și sincere mulțumiri frățești, țărilor poarelor progresiste din lumea întreagă pentru simpatia și sprijinul acordat luptei de rezistență a poporului vietnamez împotriva agresiunii americane, pentru salvare națională.

mai mult.Min a exprimat țărilor socialiste prietene și po-

Rezultatele parțiale
ale referendumului din
Congo (Kinshasa)

KINSHASA 8 (Agerpres). — Rezultatele parțiale ale referendumului care a început în Congo 1£, 4 iunie arată că majoritatea po. .> lației aprobă proiectul noii constituții. Potrivit postului de radio Kinshasa, în provinciile Katanga, Likashi, Kipushi, precum și la Lubumbashi, capitala provinciei Kasaiul de vest, în favoarea proiectului s-au pronunțat peste 99 la sută din alegători. în provincia Orientală, precum și în Bandundu, referendumul continuă.Proiectul noii constituții a întîm- pinat cea mai puternică opoziție în provincia Centrală.In capitala țării, la Kinshasa, potrivit datelor preliminare, proiectul a obținut 81 la sută din voturi.
Stare de asediu

in Bolivia

Au fost operate 

numeroase a restart

LA PAZ 8 (Agerpres). — Guver
nul Boliviei a hotărît instituirea 
stării de asediu pentru o perioadă 
nelimitată. Au fost suspendate toate 
garanțiile constituționale. Guvernul 
a motivat această măsură prin in
tensificarea mișcării de partizani 
în întreaga țară. Ministrul bolivian al afacerilor interne, Antonio Ar- guedas, a anunțat că au fost ope
rate numeroase arestări. Printre arestați se află și Guillermo Jauregui, fost lider al Mișcării naționale revoluționare — partid acuzat de a fi instigat pe muncitori și stu- denți la aGțiuni antiguvernamentale.
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într-o cuvîntare radiotelevizată, președintele bolivian, Rene Barrientos, a acuzat pe fostul președinte Victor Paz Estensoro. aflat în exil în Peru, de a fi acordat ajutor mișcării de partizani. El a spus că vor fi luate măsuri severe împotriva acelora care — cum a pretins vorbitorul — au obligat guvernul să procedeze la declararea stării de asediu.în ultimul timp. în întreaga țară se desfășoară ample acțiuni și demonstrații ale studenților în sprijinul satisfacerii unor revendicări privind libertățile democratice și sporirea fondurilor destinate învătămîntului superior.


