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Regiunea Galați se află așezată în
tre două mari coturi geografice ale 
tării : cotul Carpaților și cotul Du
nării. Dar tot aici este, aș spune, un 
cot epic, de mai multe ori istoric. 
A trecut abia un deceniu peste o 
sută de ani, de cînd jumătate din 
regiune, cum este ea conturată astăzi, 
aparținea Moldovei, iar cealaltă, la 
sud, vechii Muntenii, avînd Milcovul 
drept hotar între ele. Geografic, și 
simbolic, regiunea Galați leagă acum
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ă t e
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cele două Țări Românești, ca o eclisă 
prinsă în buloane puternice, luînd în 
curmeziș . bătrînele dealuri ale Mol
dovei, de o parte, iar de partea cea
laltă ancorînd Bărăganul. Milcovul, 
pe care poetul Unirii îl vroia secat

Au trecut mai bine de trei luni de la pornirea amplei acțiuni 
de perfecționare a organizării producției și a muncii în întreprin
derile industriale. în acest interval de timp, largi colective de 
specialiști au supus, metodic, unei minuțioase analize critice 
întregul mecanism al activității economice a întreprinderilor, 
elaborînd studii pe baza cărora au propus soluții și măsuri 
practice menite să ducă la creșterea producției și productivi
tății muncii, reducerea cheltuielilor de producție și sporirea 
rentabilității. Acum, cînd o parte a măsurilor a fost conturată, 
se pune în mod firesc întrebarea : în ce ritm și cu. ce efecte 
economice sînt ele aplicate ? Am căutat să aflăm răspuns la 
aceasțfa întrebare, în cadrul unei anchete întreprinse în mai 
multe hmități industriale orădene.

DE ORGANIZARE

sînt aplicate?
T Cadrele de la uzina „înfrățirea", 
ji -însărcinate să studieze principalele 
I aspecte ale organizării producției 
| și a muncii, și-au extins cîmpul 
I de analiză pe o vastă arie tema- 
j Atică. Peste 60 de probleme au fost 

■ 'trebuie în' planurile de lucru ale 
| celor 18 subebleetive, cîte' acti- 
| vează în prezent în uzină. Pentru 
| o primă etapă, care a expirat la 
I sfîrșitul lunii mai, s-a prevăzut 
i analiza problemelor complexe și, 
I totodată, mai stringente, care au 
: o importanță majoră pentru rîdi— 
| carea nivelului calitativ al acti- 
, vității economice a întreprinderii, 

urmînd ca în luna iunie să fie 
I finalizate și restul de 16 teme, 
ț Caracteristic pentru multe din- 
I tre studiile întocmite este înaltul 

grad de investigație a probleme
lor. Abordarea, din punct de ve
dere tehnic, a determinării ca
pacităților de producție, a organi
zării transporturilor uzinale, sau 
a oricărui alt aspect, este susți
nută cu ample calcule de eficiență, 
în care s-a oglindit multitudinea 

i factorilor ce o pot influența în- 
| tr-un fel sau altul. Analiza por- 
I nește de la elementele curente ale 

producției și scrutează în perspec
tivă evoluția întregii activități eco- 

!• nomice. De remarcat este faptul că 
I în ce privește laturile de orga

nizare care își pot găsi o rezolvare 
imediată, conducerea întreprinde
rii a aplicat în practică, chiar în 
cursul desfășurării acțiunii, un 
mare număr dintre măsurile propu
se. Fericita simbioză între activita
tea de studiu și aceea practică, de 
aplicare a măsurilor stabilite, se 
datorește, așa cum de altfel re
marcau mai mulți tovarăși din u- 
zină, interesului viu pe care con
ducerea întreprinderii îl manifestă 
pentru buna desfășurare a acțiu
nii de perfecționare a organizării
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ACȚIUNEA
ȘTIINȚIFICĂ

dintr-o sorbire, a dispărut de mult, 
metaforic. El a rămas o amintire' și 
un ornament util al regiunii.

Dar simbolul nu ar fi deplin dacă 
de la acest cot geografic și istoric, 
regiunea Galați, cu Munții Vrancei, 
nu ar deschide vederea asupraTran- 
silvaniei, așa de vechi pămînt româ
nesc. Din vîrful Munților Vrancei îl 
vezi parcă pe Mihai Viteazul intrînd 
la Alba Iulia...

★

Ca peisaj, regiunea îmbină toate 
elementele naturii românești : mun
tele, dealul, apa și cimpia ; pe lingă 
pitorescul lor, fiecare din acestea 
aduce o bogăție în economia țării.

La est curge Dunărea, ea însăși în
cărcată de amintiri istorice. Fiind 
înainte de toate o cale de navigație, 
ea leagă regiunea Galați de alte_ re
giuni, cele din sudul și vestul tării ; 
dar vine de departe, din inima Euro
pei. devenind o arteră continentală, 
după cum este și o arteră care des
chide drumul vapoarelor spre toate 
mările și oceanele lumii. De Dunăre 
este legată mișcarea portuară și cea 
a construcțiilor navale.

Am fost martorul vremelnicei decă
deri a porturilor dunărene, decădere 
prelungită letargic pînă după termi
narea războiului, și am crezut cite- 
odată că vechile noastre porturi n-au 
să-și mai vină în fire. Astăzi, ele res
piră iarăși și își lărgesc plămînii, 
pregătindu-se pentru o viață cum nu 
le-o prevăzusem nici cu închipuirea, 
în orele de optimism și visare de al
tădată...

îmi amintesc cum era reprezentată 
flota noastră comercială de pe atunci: 
cîteva vase de pasageri, depășind rar 
două mii de tone ; apoi cîteva petro
liere, citeva cargouri... După război 
au rămas atîtea că puteau fi numă
rate pe degetele de la o singură mină.

Șantierul naval de la Galați, care 
repara șlepuri și remorchere, și rar 
avea prilejul să se apuce de o con
strucție nouă mai acătării, scoate as
tăzi în serie vestitul cargobot de pa
tru mii cinci sute de tone și a în
ceput seria celui de douăsprezece mii 
de tone ; acum douăzeci de ani, con
strucția unui astfel de vas mi s-ar fi 
părut o utopie. Mințile care l-au 
gîndit și mîinile care l-au construit 
sînt ale noastre ; adăugîndu-li-se ini
ma, suflul nou care străbate tara pes
te limitele regiunilor, mințile și bra
țele au învins nu o singură utopie...

Pornind de la Galați, vasele ro
mânești ating țărmuri îndepărtate și 
nu duc doar pavilionul tării, ci și 
placa de fabricant a șantierului, iar 
totodată, transportă produsele muncii 
umane, de la noi și de pretutindeni, 
activînd exportul și importul țării, 
care ne leagă astăzi de nenumărate 
popoare, pe toate continentele geo
grafiei. Spre a lua doar un exemplu, 
numai uzinele „Progresul" de la 
Brăila exportă mașini grele în șais
prezece țări ale lumii.

★

Dunărea are o derivație care adau
gă în această regiune un element nou 
peisajului și înfățișează o altă bogă
ție : bălțile. Pitorescul lor. cunoscut 
în parte de multă vreme, a atras vi
zitatori nenumărat!. din țară și . de, 
peste hotare. Dar cel mai frumos colt 
aici nu este neapărat canalul Filipoiu. 
propus de obicei excursioniștilor și 
călătorilor. Sînt locuri aproape se
crete. prin liniștea și pacea care se 

. așterne peste ele, în lumina străluci
toare a soarelui de vară, sau în zo
rile puțin cețoase, sau în amurgurile 
roșiatice, stăpînite de necunoscutul 
tăcerii. Sînt gîrle ca într-o Veneție 
vegetală, strecurîndu-se printre sălcii 
bătrîne, fiecare știind o poveste și un. 
descîntec pentru a vrăji trecătorul. 
Unde duc aceste canale urzite cu 
taină, aproape că nu trebuie să se 
știe ; farmecul băltii e liniștea și mis
terul. Lîngă industrie, în viața trepi
dantă a vremii noastre, este nevoie 
și de ele.

Insă balta nu-i doar un loc tulbu
rător și inedit de întîlnire a omului 
cu natura. In aceste ape liniștite și 
apărate de curentul impetuos al 
Dunării, se adună peștele, ca intr-un 
bazin făcut anume pentru înmulțire. 
Din dimensiunile lui, inutil de mari, 
s-au extras mii de hectare, prin îndi
guiri uriașe, și s-au adăugat cîmpiei, 
pentru agricultură.

Sugestii pentru

■

ce efecte economice

producției și mun cii. 
mai multe studii. La 
căruia dintre ele era atașată o 
notă observatorie. Tovarășul Sa
muil Kesztenbaum, inginer-șef ad
junct, ne explică : „înainte de a fi 
definitivate, studiile au fost amă
nunțit analizate de conducerea u- 
zinei, pentru a vedea în ce măsură 
subcolectivele de lucru asigură, 
prin soluțiile preconizate, punerea 
în valoare a rezervelor interne e- 
xistente în întreprindere. în gene
ral, au fost respinse soluțiile care 
vizau cheltuirea de noi fonduri 
de investiții".

într-adevăr, șirurile lungi de ob
servații și indicații atestă înalta 
exigență a colectivului de condu
cere față de calitatea studiilor în
tocmite. în cazurile în care aces
tea nu au dat o rezolvare satisfă
cătoare problemelor, s-a mers pînă 
la respingerea integrală a lucrării și 
reluarea ei de la capăt. Așa s-a 
întîmplat cu studiul pentru per
fecționarea activității de întreți
nere și reparație a mașinilor și 
utilajelor, sector în care, în pre
zent, există serioase deficiențe or
ganizatorice. De asemenea, la ma
joritatea studiilor s-a cerut apro
fundarea calculelor de eficiență 
economică. Este un climat deo
sebit de favorabil pentru afirmarea 
întreprinderii pe scara valorilor 
economice.

Aceeași exigență și răspundere 
pentru identificarea rezervelor și 
valorificarea cît mai deplină a po
tențialului tehnic, material și u- 
man se dovedește și la întreprin
derea de încălțăminte „Solidarita
tea". Analizele referitoare la uti
lizarea forței de muncă, a capaci
tăților și suprafețelor de producție

Am răsfoit 
sfîrșitul fie-

loan ERHAN

(Continuare in pag. a IlI-a)

Se electrifică 
linia ferată
Craiova-Cîinic
Au începui lucrările de electrificare 

a liniei fetate Craiova—Filiașî—Caran
sebeș—Cîlnic. De-a lungul a 265 km, 
constructorii vor executa mai întîi sis
tematizarea. extinderea și centralizarea 
electro-dinamică a 17 stații. Apoi, se 
vor amplasa stîlpi metalici și din beton 
înalți de 20 de metri avînd o greutate 
de 7 tone etc.

Introducerea tracțiunii electrice pe 
acest sector cu un trafic foarte intens 
și cu pante mari va reduce cu circa 50 
la sută cheltuielile de exploatare a ma
terialului rulant, sporind cu 40 la sută 
tonajul trenurilor de marfă. Pe anumite 
sectoare, viteza de circulație va fi de 
140 km pe oră. (Agerpres)

NĂVODARI : Premiera vacaniei

IN ZIARUL DE AZI

• Afluența publicului

și orarul unităților de

deservire © Formația

estetică

perfecționarea
de acad. Gherasim 
CONSTANTINESCU

• Principiile de organiza- 
;, structura institutelor noa- 
Ire superioare

fost mereu îm- 
ți> 

proces,
de cuprindere

de agri-
cultură au 
bunătățite 

acest 
sfera

învăjămîntului superior a- 
gronomic. Așa se face ca 
mii de tineri, absolvenți ai in
stitutelor agronomice, merg 
anual în unitățile noastre a- 
gricole, activează ca specia
liști, aducind o contribuție în- 

- semnală la organizarea su
perioară a muncilor agricole, 
la creșterea continuă a pro
ducției. In aceste 
unele success sînt 
bile. Dar tocmai 
problema capitală 
pune, după opinia 
de a vedea în ce 
vătămintul superior agricol își 
îndeplinește curent menirea 
sa alîl de importantă, în ce 
grad sînt valorificate toate 
posibilitățile existente în di
recția pregătirii cadrelor de 
specialiști ai ogoarelor.

Se afirmă că în pregătirea 
unui specialist, dobîndirea 
unui profil științific larg asi
gură o perfectă adaptare la 
cerințele producției, rapida a- 
similare a noului. Intr-adevăr. 
Specialistul format în așa fel 
îneît sa poată aprecia și in
vestiga din unghiuri diferite 
realitatea înțelege mult mai 
profund natura elementelor 
investigate, le sesizează direc-

concomitent
s-a ex-

direefii 
incontesla- 
de aceea, 
care se 
mea, este 

măsură în-

țiile de dezvoltare și are pu
tința să acționeze rapid și 
eficient asupra lor. Pe aceasta 
se fundamentează de fapt de
zideratul formării unor spe
cialiști cu pregăfire multilate
rală. Și, drept consecință, 
există preocuparea ca învă(ă- 
mîntului superior să i se con
fere o asemenea structură, in
cit să corespundă cît mai bine 
menirii sale. Din păcate însă, 
modul în care acest principiu 
judicios își găsește aplicarea 
în învățămîntu.l superior agro
nomic esfe — după părerea 
mea — încă departe de a fi 
cel corespunzător. Actualele 
planuri, și programe de 
învățămînt,:. cred, favori
zează în prea mare mă
sură tratarea superficială 
a elementelor studiate, 
dispersarea preocupărilor 
științifice în direcții ade
sea fără obiectiv, care nu 
realizează o unitate cores
punzătoare între ele. E- 
xisfă tendinfa nefirească de a 
se constitui și introduce prea 
multe discipline de învătă- 
mînt, de multe ori fără justifi
care, de a fărîmifa fondul de 
timp specific învăfămînfului 
superior în analizele unor as
pecte fragmentare, lipsite de 
interdependentă și legătură 
funcțională intre ele. Se. vede 
cît de colo că este vorba de 
o polivalentă greșii înțeleasă. 
Cînd apare o nouă descope-

rire într-o anume specialitate, 
se tinde automat ca noile cu
noștințe să fie incluse într-un 
curs de sine stătător, iar cel 
ce-l predă începe să-l expună 
după toate „recomandările” 
pedagogice : mai întîi prezintă 
o parte introductivă generală, 
„se enunfa problema" — cum 
se spune — apoi tratează is
toricul faptelor și doar în ulti
ma parte, care nu este nici 
cea mai întinsă și nici cea mai 
profund tratată, se dezvoltă 
elementele cu adevărat noi, 
moderne.

Cînd, cu cîtva timp în urmă, 
s-a pus de pildă problema ex
tinderii, culturilor ifigate, s-a și Si 

. introdus un curs pe această g 
temă. Dar de ce este nevoie g 
de un curs special ? Există § 
oare plante care trăiesc fără g 
apă ? Dacă nu există, n-ar fi == 
mai firesc ca problemele tra- =1 
tate aici să facă parte din cu- § 
prinsul cursurilor profilatorii g 
existente, în directă legătură § 
cu totalitatea fenomenelor de Hț 
care într-un fel sau altul se S; 
leagă în general cultura plan- S 
telor ? Pe de altă parte, la Șl 
cursul de viticultură — ca § 
de altfel și la alte specialități Ș 
— programa nu permite să se a 
vorbească de funcjiunile și Șl 
particularitățile fiziologice ale g 
viței de yje — de care de- gâ 
pinde înțelegerea unei bune 5

g
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Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ambasadorul Regatului Danemarcei

in Republica Socialistă România
La 13 iunie, președintele Consi

liului de Stat, Chivu Stoica, a pri
mit pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Regatului Da
nemarcei în Republica Socialistă

România, Svend Aage Sandager 
Jeppesen, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare. (In pagina a 
V-a — cuvintările rostite).

Detectarea imposturii
Povestea e prea lungă 

pentru a putea fi relatată 
în întregime. Și, la urma 
urmelor, nici n-ar merita. 
Cazul devine însă intere
sant și demn de atenția 
noastră din momentul în 
care treci dincolo de filele 
dosarului parcurgînd itine
rarul, destul de lung de alt
fel, al unui impostor.

Ce este un impostor, în 
accepția generală a cuvîn- 
tului, cum e definită noțiu
nea în dicționar ? Cităm : 
„persoană care caută prin 
minciuni și prefăcătorie să 
treacă drept altcineva ; 
șarlatan". Formularea e so
bră și concisă, sinteză a 
unei noțiuni cu implicații 
mai largi. De aceea, ne-am 
adresat unui om al legii, 
procurorul ION BALOIU,

de la Procuratura orașului 
Ploiești, cu rugămintea de 
a detalia termenul.

— Cuvîntul desemnează 
pe cel care se situează pe 
alt loc, în altă postură de
cît aceea ce îi revine de 
drept, conform unor criterii 
sociale bine determinate. 
Impostorul este, de regulă, 
uzurpator de nume, de per
soană sau de titlu, uzurpa
re făptuită în scopul de a 
obține drepturile materiale 
sau morale ale persoanei 
sau ale titlului pe care în
cearcă să le înlocuiască în 
mod necinstit. Mai simplu 
vorbind, impostorul este un 
individ care vrea să treacă 
drept altul și nu se dă îna
poi, în anumite situații, de 
la falsificarea actelor etc.

— Totuși, minciuna ara

există 
reușesc 
oameni 
mizînd

picioare scurte, cum spune 
proverbul...

— Evident, însă 
șarlatani abili, care 
să inducă în eroare 
de bună credință,
pe relațiile de încredere și 
respect reciproc înscăunate 
în societatea noastră. De 
multe ori însă, traiectoria 
impostorului e favorizată 
de unele slăbiciuni ale oa
menilor cu care acesta in
tră în relații de muncă sau 
de viață. Superficialitatea, 
comoditatea, incompetenta, 
incultura unor oameni ce 
muncesc și trăiesc în același 
colectiv cu impostorul fac 
ca lipsa de pregătire, slă
biciunile. minciunile aces
tuia să treacă un timp ne
observate, să fie mai greu 
de detectat.

După această discuție de 
principiu, să pornim însă pe 
itinerarul unui impostor, 
să încercăm a dezvălui cau
zele, motivele pentru care 
numitul Groosa Preda Pichi, 
absolvent a 7 clase elemen
tare, a funcționat ca ingi
ner în mai multe întreprin
deri, de-a 
tor ani.

Punctul 
posturii, 
muncă unde sus-numitul a- 
pare în funcția de inginer, 
este Ocolul silvic Zăbala. 
Deci, la Zăbala...

— Ocolul silvic Zăbala a 
fost desființat încă din anul 
1952, ne răspund tovarășii 
de la D.R.E.F. Ploiești, mi
rați de așa întrebare.

Așadar, cu o ștampilă, 
autentică sau falsă, a oco-

lungul mai mul-

de plecare a im- 
primul loc de

lulul silvic inexistent, cu o 
fotocopie falsificată după o 
diplomă de absolvire a In
stitutului din Charlotten- 
burg-Berlin, cu autobiogra
fie fantezistă, cu 
și alte 
proprie 
individ 
petența
mai multe întreprinderi, 
frustrînd statul, prin adau
surile de salarizare nemeri
tate, cu aproape 80 000 de 
lei. La aceste prejudicii 
concrete și ușor de stabilit 
se adaugă însă pierderi mai 
greu de calculat, pierderi 
provenite din lipsa de pre-

Paul DIACONESCU

referințe 
acte falsificate cu 

mină, respectivul 
și-a plimbat incom- 
și impostura prin

(Continuare in pag. a Il-a)

AMAZONIA 
în orbita unor
interese străine
■■■MM———WBMBBaaH'IHI 'IIIMIJUmiHHMUUM
CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO DE LA VASILE OROS

„...Un imens bazin fluvial acoperit 
de cea mai vastă pădure virgină a 
tropicelor, unde viata elementară 
s-a menținut cu cea mai mare forță ; 
o lume în care munții, cursurile de 
apă, pădurea prezintă cele mai uimi
toare contraste, unde laolaltă sălăș
luiesc diferitele civilizații — de la 
triburile rămase în epoca de piatră 
și pînă la modernismul utopic al Bra- 
siliei, trecînd peste populațiile pasto
rale de pe platourile înalte" : AMA
ZONIA. cum o definește elvețianul 
Emil Schulthers.

Fișa geografică a Amazoniei : o 
arie de 7 180 000 kmp, echivalînd cu 
patru zecimi din cuprinsul Americii 
de Sud. cu a 20-a parte din suprafața 
uscată a globului : o regiune care 
concentrează o cincime din disponi
bilitățile mondiale de apă dulce, o 
treime din totalul pădurilor virgine 
și o populație de numai două miimi 
din cea a pămîntului : circa un lo
cuitor la 2 kmp : un litoral atlantic 
de 1 800 km si 10 948 km de frontiere 
internaționale conturează marginile 
regiunii amazonice din al cărei *rup 
stăpînesc, în dimensiuni diferite. Bra
zilia. Venezuela. Peru. Bolivia. Ecua
dor și Columbia.

„Și astăzi încă — scrie Schulthers 
— în epoca noastră științifică. în care 
avionul e rege. Amazonia cuprinde 
aproape mai multe necunoscute de
cît Antarctida". Aceste împrejurări

ar fi de-ajuns pentru a conferi Ama
zoniei interesul purtat față de ea. 
Dar altele sînt. în realitate, „necu
noscutele" ce constituie atracția prin
cipală a acestei regiuni uriașe.

De mai multă vreme în Brazilia, 
ca și în alte țări vecine, se manifes
tă preocupare pentru garantarea unei 
suveranități efective asupra vast.ei 
regiuni amazonice. în care dificultăți
le de acces în interior împiedică au
toritățile respective să exercite o su
praveghere constantă. Lipsa acesteia 
favorizează o contrabandă de pro
porții impresionante. Fostul sef al 
politiei federale braziliene, generalul 
Kruel. afirma c? numai de pe urma 
contrabandei de minereuri radioac- 

3 ori mai 
externă a 

miliarde

tive. Brazilia a pierdut de 
mult decît. actuala daterie 
tării, care trece peste 3.5 
dolari.

In ce privește metalele 
surse oficiale au calculat că _____
în regiunea Santares se extrage lu
nar mai mult de o tonă de aur. din 
care nici măcar un kilogram nu ajun
ge în tezaurul brazilian ! Contraban
da cu diamante, numai în limitele 
statului Amazonas (care nu e decît o 
parte a Amazoniei braziliene), s-a ri
dicat în ultimii patru ani la circa un 
milion de dolari Trebuie subliniat

prețioase 
numai

(Continuare in pag. a V-a)
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Revizie**99
Un control formal, lipsit de 

răspundere, din partea celor care 
au misiunea de a veghea necon
tenit la buna gospodărire a avutu
lui obștesc, dă apă la moară in
divizilor dornici să se căpătuiască 
din banii statului. Două exemple : 
Paul Romulus Golopenfa (con
damnat la 17 ani muncă silnică), 
salariat la Direcția regională 
C.F.R. Timișoara, și-a însușit din 
avutul obștesc între anii 1958— 
1965, 162 582 lei. Alexandru Maco- 
vei și Mihai Pătrășcanu (condam
nați la cîte 8 ani și 6 luni închi
soare), gestionari la restaurantele 
„Bistrița" și „Parc" din Bacău, au 
prejudiciat statul (între anii 
1962—1966) cu 188 000 lei. De 
remarcat că în această perioadă 
infractorii au ieșit basma curată 
după mai multe revizii. In astfel 
de cazuri nu sînt trași la răspun
dere și revizorii ? Pentru că nu 
e suficient să le iasă pasiența 
doar în scripte. Și în magazie.

și orarul
Afluența DEZVOLTAREA

01 STAI
cu o inimă mare

O solicitare
Lucrează la întreprinderea 

„Victoria" din Sibiu. împrejurări 
vitrege au despărțit-o de frați. De 
fel din comuna Arbore (Rădăuți), 
Florica Cotleți a fost găsită, la 
vîrsta de 9 luni, în gară. A cres
cut la Casa copilului din Sibiu, 
care a dat-o la școala profesio
nală, calificîndu-se într-o meserie. 
Are acum 19 ani. După spusele 
sale, ceilalți trei frați au 27, 16 și 
7 ani. Nu știe unde se află. înțe
legeți, desigur, neliniștea și do
rința fetei de a-i regăsi. Doi dintre 
ei (cei mici) s-ar afla tot la o 
Casă a copilului, iar cel mare la 
facultate. Unde anume ? Iată ce 
vă întreabă Florica Cotleți.

Măsuri, nu
avertisment!

Un om necinstit, Constantin 
loniță de la Grupul de șantiere 
85-Pitești (al Întreprinderii nr. 8 
construcții-montaje București), a 
fost condamnat, de tribunalul ra
ionului 16 Februarie la 6 luni în
chisoare pentru delapidare. Se știe 
că un conducător de întreprindere 
are datoria să sprijine instanța în 
îndeplinirea sarcinilor sale. Dar 
tovarășii de la întreprinderea sus- 
amintită își\permit contrariul. Di
rectorul, B. Stoian, șeful serviciu
lui cadre, V. Groza, și șeful lotu
lui, M. Mîndruță, intervin în scris, | 
sub semnătură proprie, la tribu
nal, cerînd amânarea și chiar sus
pendarea definitivă a pedepsei, 
pe motiv că hoțul ar fi „indispen
sabil", are o gestiune (și acum I) 
în valoare de 1600 000 lei și „o | 
comportare exemplară". Oamenii 
aceștia care semnează adresele 
sînt oare raționali P Intervenția lor 
îi acuză. Și pune sub semnul în
trebării calitatea lor de condu
cători ai unei întreprinderi. Spu
nem lucrurilor pe nume. Cu mo
rala societății și banii statului nu 
ne jucăm.

La casierie
Nepăsarea se plătește. Tra

ian Ivănică, gestionar la „An- 
trefrig'-București, a tost trimis 
în judecată pentru neglijentă 
în serviciu. Pus să păstreze cu 
grijă mărfurile pe care le avea 
în primire (sarcina de servi
ciu pentru care primea sala
riu), gestionarul a făcut eco
nomie de efort : și-a uitat atri- 
buțiunile de serviciu și a lăsat 
gestiunea să-și poarte singură 
de grija Așa s-au degradat 
mărfuri în valoare de 118 601 
lei. Fiți fără grijă, îi va re
cupera statul de la vinovat. 
Și tot Ivănică va fi gestionar... 
al propriilor sale chitanțe 
plată.

de

Măsurile luate recent pentru re
glementarea programului în între
prinderi, instituții centrale, sfaturi 
populare și organizații obștești au 
drept urmare o folosire mai bună 
a timpului de lucru, creșterea ran
damentului muncii. Paralel cu a- 
ceasta se pune și sarcina folosirii 
„cît mai eficiente" a timpului li
ber, pentru ca, în timpul de care 
dispun, oamenii să poată beneficia 
de cît mai multe și mai variate ser
vicii și posibilități de recreare. Este 
deci vorba de adaptarea cît mai 
perfecționată la situația creată de 
noua reglementare a programului 
de serviciu a sectoarelor de deser
vire cetățenească — sanitar, comer
cial, cooperație meșteșugărească, 
poștală, ghișee de interes public de 
la sfaturile populare și alte insti
tuții.

Corespund orarele de funcționare 
a ‘sectoarelor de deservire cu noul 
program de lucru ? S-au luat măsu
rile necesare pentru a se asigura o 
maximă operativitate a deservirii 
și a se evita pierderea de timp ? 
Pe baza cîtorva observații și pro
puneri, atît din .partea publicului' 
beneficiar, cît și a celor chemați să 
presteze diferitele servicii, încer
căm, în rîndurile ce urmează, fără 
a epuiza problema sau a da soluții 
definitive, să răspundem la aceste 
întrebări.-

Fără îndoială, sectorul cel mai 
solicitat și cu care aproape fiecare 
dintre noi intră zilnic în contact 
este cel comercial. Este de remar
cat că Ministerul Comerțului Inte
rior a intervenit la timp cu instruc
țiuni, iar rețeaua a reacționat cu 
operativitate, adaptînd programele 
la cerințele populației. Firește, cînd 
este vorba de comerț, sincroniza
rea nu are în vedere doar ora de 
deschidere și de închidere, ci însuși 
procesul de deservire, care trebuie 
să facă față unor solicitări foarte 
variate ca intensitate în anumite 
ore. Pentru aceasta, la magazinul 
„Comaliment" din bd. Magheru, de 
pildă, s-a hotărît ca în schimbul 
de după-amiază, mult mai solicitat, 
să lucreze un număr mai mare de 
vînzători decît dimineața ; totodată, 
aici se urmărește ca toate opera
țiunile de preluare a mărfii, de 
predare a ambalajelor să aibă. loa 
în orele de mai mică solicitare. .

La Suceava și Botoșani, unitățile 
pentru desfacerea legumelor și 
fructelor sînt deschise, prin rota
ție, în tot timpul zilei, între orele 
6 dimineața și 21 seara. La restau
rante, bufete, cofetării, orarele de 
aprovizionare au fost în așa fel al
cătuite îneît să poată satisface ce
rințele consumatorilor în funcție 
de noul program stabilit în diferi
tele întreprinderi și instituții. Exis
tă unități ale T.A.P.L.-ului care sînt 
deschise de dimineață, de la ora 6, 
și pînă la orele 24. Unitățile ali
mentare, prin rotație, au program 
între orele 6 și 21,30. Magazinele de 
bunuri de folosință îndelungată 
(televizoare, aspiratoare, aragaze, 
produse electrice, mobilă) sînt des
chise pînă la orele 21. S-a avut în 
vedere și o rotație pentru dumi
nica după-amiază, astfel îneît să 
fie deschise și unele unități pen
tru desfacerea pîinii și a altor 
produse alimentare.

Tot pentru a se face față solici
tărilor din orele de după-amiază 
s-au făcut Unele readaptări de pro
gram la magazinele alimentare din 
cartiere și din alte localități. Dar 
nu toate au fost judicios gîndite în 
prealabil. Magazinul alimentar din 
apropierea uzinei „7 Noiembrie" 
din Craiova, foarte solicitat de alt
fel, menține un orar care îi deza
vantajează tocmai pe muncitorii 
uzinei, ce se aprovizionează aici în 
număr mare, suprapunîndu-se a- 
proape integral programului de lu
cru al uzinei. De aceea este bine 
ca orice modificare de orar să. fie 
rezultatul unei necesități efective, 
în prealabil bine studiate, pe baza 
sugestiilor cumpărătorilor, ale lu

crătorilor unității, echipelor de con
trol obștesc etc.

O mențiune specială am vrea să 
facem cu privire la magazinele de 
mobilă. Este știut că timpul de 
cumpărare a unor astfel de produ
se este mai îndelungat. Alegerea 
durează mai mult, la fel și forma
litățile la cei care cumpără în rațe; 
este vorba, apoi și de mărfuri mai 
greu de manipulat. Dar iată că 
unii organizatori ai rețelei comer
ciale fac abstracție tocmai de acest 
specific al comerțului cu mobilă, 
dovedind un imobilism de neînțe
les. Magazinele de mobilă din Ca
pitală, de exemplu, sînt deschise 
între 11—17,45, iar magazinele-de- 
pozit din Craiova, între 8—15,30. 
Care e rațiunea unui asemenea 
program ? Căci este greu de cre
zut că, la aceste ore, salariații ocu
pați în producție vor putea cum
păra. în diferitele orașe ale țării 
mai sînt, desigur, și alte asemenea 
nepotriviri, pe care direcțiile co
merciale trebuie să le identifice 
neîntîrziat, luînd apoi măsuri pen
tru stabilirea unor orare judicioase.

Unul din sectoarele cele mai im
portante ale deservirii publice îl 
reprezintă ghișeele și serviciile sfa
turilor populare. Cum e asigurat 
aici accesul celor interesați ?

— La Sfatul popular al orașului 
București, ne informează tovarășul 
vicepreședinte Vasile Lixandru, 
comitetul executiv a luat măsura 
de a se asigura permanențe la toate 
serviciile ce vin în contact cu pu
blicul, stabilindu-se și o rotație co
respunzătoare a salari aților, inclu
siv a celor cu munci de răspun
dere. Socotim aceasta un început 
și în funcție de necesități vom re- 
analiza programele și vom spori de 
la caz la caz numărul funcționari
lor chemați să răspundă diferitelor 
solicitări. în funcție de aceste pro
grame se fac și decalările cores
punzătoare la unitățile din subor- 
dinea sfatului.

Măsuri asemănătoare au fost a- 
plicate aproape peste tot.

— La Sfatul popular orășenesc 
Botoșani, arată tovarășul Eugen 
Tipercinc, vicepreședinte, îm
preună cu directorii și .șefii unor 
unități ale sfatului, am avut în ve
dere o astfel de reglementare a 
programului de lucru îneît acesta 
să permită deservirea cetățenilor 
în timpul pe care aceștia îl au la 
dispoziție. Astfel, secțiile de preve
deri sociale, stare civilă, registra
tură, sesizări și reclamații, operato
rul de rol de la secția financiară se 
lucrează între orele 11 și 20. La în
treprinderea de gospodărie orășe
nească, plata diferitelor servicii se 
face de la orele 7 dimineața pînă 
la 21. Așadar,' un răstimp convena
bil pentru ca'toți cetățenii să-și re
zolve diferitele treburi.

Numai decalarea orarelor ca a- 
tare nu rezolvă încă integral pro
blemele bunei deserviri. Ea tre
buie să aibă în vedere particula
ritățile serviciului respectiv, adap
tabilitatea operativă la solicitări 
sporite, cerințele diferitelor cate
gorii ale populației. Un exemplu 
de sincronizare a activității de de
servire cu programul de lucru, mai 
larg înțeleasă, ne 
recentă luată la 
din Craiova, unde 
afișat un program 
6 dimineața pînă la 21,30 seara, 
dar a fost aplicată și măsura de a 
se efectua servicii poștale diferite 
la toate ghișeele. Astfel s-a redus 
suprasolicitarea unor ghișee, ser
viciile distribuindu-se în mod egal 
între toți salariații și îmbunătă
ți ndu-se substanțial deservirea 
poștală. Poate că metoda ar putea 
fi adaptată și în cadrul oficiului 
de la Poșta centrală din Capitală 
și la altele din cartiere, la ale că
ror ghișee publicul pierde încă 
mult timp.

Probleme asemănătoare, care 
trebuie soluționate în funcție de 
condițiile concrete locale, se ridică

și în ce privește deservirea în 
sectorul sanitar, în cooperația meș
teșugărească, la chioșcurile de tot 
felul, la casieriile unor întreprin
deri care au legături cu un pu
blic ■ numeros. Un capitol impor
tant îl constituie asigurarea trans
portului în orele de vîrf, dar asu
pra acestei chestiuni vom reveni.

Am discutat problema care ne 
preocupă cu reprezentanți ai unor 
sfaturi populare, ai unor servicii 
orășenești de statistică, aj secto
rului sanitar, comercial, de deser
vire telefonică și poștală. Deși de
limitări matematic riguroase ale 
diferitelor cerințe încă nu s-au 
făcut, datele de care dispunem 
deocamdată arată clar în ce di
recții și în ce zone ale zilei se de
plasează diferitele cerințe. A cres
cut, de exemplu, fluxul cumpără
torilor în orele de după-amiază ; 
orele de solicitare ale unor uni
tăți din alimentația publică (cofe
tării care servesc micul dejun, res- 
taurante-pensiune, expresuri) s-au 
deplasat, la fel ca și ale unor ghi
șee care lucrează cu publicul etc. 
Desigur, nu se pot da rețete de 
programe valabile în orice împre
jurări. Este vorba ca toți cei care 
răspund de această sarcină să gă
sească soluțiile cele mai potrivite, 
adaptate la condițiile absolut con
crete ale fiecărui loc și categorii 
de cetățeni căreia i se adresează.

Al. PLAIEȘU
Nistor ȚU1CU 
Victor DELEANU

O cale eficientă prin care co
operativele agricole de pro
ducție, alte unități socialiste, 
precum și cetățenii pot lua o 
măsură de prevedere în vede
rea acoperirii unor goluri fi
nanciare, ca urmare a unor e- 
venimente neprevăzute sau 
accidente, o constituie asigura
rea. Convingîndu-se de avanta
jele asigurărilor, tot mai multe 
cooperative agricole de produc
ție, alte unități și tot mai mulți 
cetățeni încheie asigurări.

Astfel, numai in primele trei 
luni ale acestui an, compara
tiv cu aceeași perioadă a anu
lui trecut, au fost asigurate 
cu 6 la sută mai multe bovine 
și cabaline și cu 11 la sută mai 
multe porcine aparținînd coo
perativelor agricole de produc
ție și cetățenilor; valoarea a- 
sigurată a bunurilor din gos
podăriile cetățenilor a fost, cu 
aproape 29 la sută mai mare 
față de perioada corespunză
toare a anului trecut, iar la 
asigurările de persoane s-au 
încheiat peste 370 mii de con
tracte. Numai la asigurarea a- 
nimalelor și a culturilor agri
cole, Administrația Asigurări
lor de Stat a plătit in aceeași 
perioadă despăgubiri de circa 
90 milioane de lei.

Aceste cifre dovedesc rolul 
important ce revine Adminis
trației Asigurărilor de Stat in 
compensarea pagubelor produ
se avutului obștesc sau avutu
lui personal al oamenilor mun
cii, în menținerea continuității 
măceșului de producție și a 
echilibrului bugetelor finan
ciare ale asiguraților; o dova
dă că asigurarea constituie o 
măsură utilă de prevedere.

• „Impulsul" dat de industrializare orașului 
Rm. Vîlcea

® Curățenie din centru pînă la periferie
• Viitorii locatari ajută la amenajarea spa

țiilor din jurul noilor blocuri
• Punctul slab: dotarea turistică

PRODUSE CU LARGI ÎNTREBUINȚĂRI
Întreprinderea industrială raională din Sibiu produce și li

vrează, pe bază de comenzi, o serie de articole dintre cele mai 
diverse Printre altele, produce saltele și perne umplute _ cu 
scama de lină. Întreprinderea sibiană mai produce și diferite piese 
de mobilier și alte obiecte pentru plajă, grădini de vară și terase. 
Iată citeva dintre ele : scaune fixe sau pliante cu ramă metalică 
și umplutură din bandă țesută din fire p.v.c., mese și umbrele 
pliante, șezlonguri metalice basculante, împrejmuiri din plasă, cu 
sau fără montanți. Lămuriri suplimentare se pot obține la sediul 
întreprinderii din Sibiu, str. Abatorului 2, sau la telefon 13797.

„...Viața s-a scurs domol, într-un 
fel de amorțeală, dînd orașului un as
pect de bătrînețe și singurătate... Fării 
impulsul unei activități industriale, în
tr-o regiune slab dezvoltată, nici mă
car negoțul nu reușea să-l învioreze... 
Zeci de ani la tind, numărul popu
lației a rămas la circa 15 000..." Aces
te cîteva rînduri, citate din monogra
fia întocmită de un grup de profesori, 
conturează imaginea orașului Rîmnicu 
Vîlcea, imagine ce se mai păstrează 
încă în amintirea celor care l-au vizi
tat cu 20--30 de ani în urmă.

Impulsul îndelung așteptat l-a dat 
industrializarea socialistă. El se face 
simțit, de la mulți kilometri de oraș, 
în goana autocamioanelor încărcate cu 
produse, utilaje și materiale ; în pre
zența șirurilor de vagoane din gări, 
a coșurilor de fabrici și a macaralelor. 
Devenind centru industrial, care prin 
producția uzinelor și fabricilor sale 
contribuie la progresul economic al 
țării (Uzina de sodă, Combinatul de 
industrializare a lemnului, Fabrica de 
piele și încălțăminte, Fabrica de con
serve de legume și fructe, întreprin
derile de materiale de construcții, de 
mobilă etc. realizează anul acesta o 
producție în valoare de peste 630 mi
lioane lei), Rîmnicu Vîlcea cunoaște el 
însuși o rapidă dezvoltare urbană și 
social-culturală. Din primăvara anu
lui trecut s-a intensificat ritmul și a 
crescut amploarea acestei dezvoltări. 
Cîteva mii de constructori lărgesc ha
lele Uzinei de sodă și instalează uti
laje noi, care-i voi mări considerabil 
capacitățile de producție, înalță fabri
cile unui mare combinat chimic. Alții 
construiesc blocuri de locuințe (numai 
anul acesta se vor da în folosință pes
te 1 000 de apartamente).

Colindînd prin oraș, vizitatorul este 
plăcut impresionat de curățenia stră
zilor, (chiar a celor mărginașe, pavate 
cu bolovani de rîu), de mulțimea flo
rilor, îndeosebi a trandafirilor, de pe 
marginea trotuarelor și din grădinițele 
din fața caselor. Vopseaua și varul 
dau prospețime celor mai multe dintre 
vechile clădiri.

O surpriză pentru vizitator o oferă 
faptul că, deși se execută, ca în ori
care oraș în plină dezvoltare, nume
roase lucrări edilitare, întîlnești puține 
străzi răscolite, multe dintre ele sînt 
asfaltate, orașul ocupînd în această 
privință un loc fruntaș.

DETECTAREA
(Urmare din pag. I)

oferâ o măsură 
Poșta centrală 

nu numai că s-a 
permanent de la

gătire a unui om pus să se 
orienteze în complexe pro
bleme de construcții, să ur
mărească și chiar să con
ducă activitatea pe un șan
tier. Pentru că sus-numitul 
impostor 
asemenea 
perioade 
sale.

a fost pus și în 
situații în cîteva 

ale „funcției"

Cum de a fost
posibil ? 
tul unor

Subtex-
scuze

blă cu acte false, că e un 
șarlatan...".

, — Si ați informat condu
cerea trustului?

— Da, am spus, am ară
tat, însă,..

în rfealitate, fostul șef al 
serviciului personal a iscă
lit decizia de angajare a 
falsului inginer. Dacă ar fi 
cunoscut adevărul nu tre
buia să semneze, dacă a 
semnat totuși, înseamnă ori 
că n-a știut, ori că a închis 
ochii. Acum, Petre Gheor
ghiu dă din umeri în fața 
evidentei : superficialitatea 
și lipsa de răspundere și-.au 
spus cuvîntul.

Ce dorești 
d ta, cetățe- 
ne ?

„Destinatar — Nicolae Șt. Bă- 
doi, satul Cepari — Cîrlogani 
(Slatina). Sesizarea dumitale în le
gătură cu gravele abateri ale bri
gadierului Ilie Guțu, de la coo
perativa agricolă din sat, s-a do
vedit a fi calomnie sadea. Un 
vicepreședinte al uniunii raionale 
a C.A.P. a cercetat lucrurile la 
fața locului. Defăimezi din ură 
personală pe cel mai bun briga
dier. Și cine-l împroașcă, cu no
roi ? D-ta, care nu ai nici o zi 
muncă în cooperativă; d-ta, care 
ai fost prins furînd porumb din 
pătulul obștei și condamnat pen
tru aceasta; d-ta, care te ții nu
mai de sesizări, punînd atîta lume 
pe drumuri. Stai cu brațele încru
cișate — te privește. Dar lasă oa
menii să-și vadă- de muncă liniș
tiți. Calomniei (fie ea groasă ca 
un cojoc) .i se găsește ac. Ba chiar 
andrea".

Rubrică redactată det
Ștefan ZIDARITĂ 
Ștefan D1NICĂ 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii”

Intrarea în ghețarul de la Scărișoara (Munții Apuseni)

generoase
în februarie 1963, numi

tul G.P.P. se angajează la 
Trustul regional de con- 
strucții-Ploiești, unde e nu
mit inginer principal con
structor și funcționează ca 
atare pînă în decembrie 
1964, fără ca cineva să-și 
dea seama de existența 
frauduloasă a pretinsului 
inginer.

— Sînt consternat, ne de
clară acum tov. Nicolae Du- 
mitriu, ingirier-șef, fost di
rector al trustului în peri
oada amintită.

— Cum a fost angajat ?
— Știți, probabil, că în 

construcții e nevoie de in
gineri și tehnicieni. De a- 
ceea, am trecut uneori pes
te o prevedere legală în 
materie de angajări : n-am 
pretins prezentarea diplo
mei de studii în original. 
Am pornit de la premisa că 
trebuie să facem planul, că 
sarcinile de producție sînt 
presante și că trebuie puse 
mai presus de orice...

— L-ați cunoscut înainte 
de angajare sau după a- 
ceea ?

— Bineînțeles că l-am 
văzut cînd a venit cu cere
rea. Părea priceput, avea 
vervă. Apoi, l-am văzut și 
pe șantier. Abia acum îmi 
dau seama că îl ținea în 
spate un maistru, unul din
tre cei mai buni pe care i-a 
avut trustul. A fost un 
escroc, dar și noi trebuia să 
fim un pic mai atenți, sună 
concluzia tardivă și destul 
de călduță a inginerului- 
șef.

Ce părere are despre a- 
cest caz fostul șef al servi
ciului personal, tov. Petre 
Gheorghiu ? Răspunsul său 
sună însă a lovitură de tea
tru „Eu am știut că um-

Ochii legați, dar 
mina slobodă

La întreprinderea de re
parații capitale în rafinării 
— Ploiești, falsul inginer a 
stat doar două luni și ju
mătate, în perioada octom- 
brie-decembrie 1965, după 
ce, între timp, lucrase la o 
altă întreprindere, unde i se 
descoperise escrocheria. In
tre desfacerea contractului 
de muncă și procesul din 
ianuarie 1966, impostorul 
și-a găsit culcuș cald la 
I.R.C.R., prezentînd un a- 
cord de transfer imaginar 
din partea imaginarului 
ocol silvic amintit, precum 
și o serie de alte acte false. 
Angajarea a fost făcută 
cu aceeași superficialitate 
și lipsă de răspundere ca 
in cazul anterior, invocîn- 
du-se scuze similare. Cu un 
tupeu strigător la cer, im
postorul a declarat aici că 
e... asistent la Institutul 
politehnic București, fapt 
pentru care i s-a permis să 
plece mai devreme de la 
serviciu în zilele cînd „avea 
ore". Mai mult, a afirmat 
că își pregătește... teza de 
doctorat, motiv datorită că
ruia i s-a acordat imediat 
concediul de odihnă. (Un a- 
mănunt: pentru a obține 
drepturi de concediu mari, 
a prezentat o adeverință 
falsă din care reieșea că a- 
vusese în lunile anterioare 
salarii de 3 500—4 000 lei). 
Nimeni n-a fost mirat că 
un „asistent universitar" 
vine prin transfer de la... 
Zăbala, nimeni n-a fost fra
pat de contradicția dintre 
„palmaresul" impresionant 
al viitorului „doctor" și 
pretențiile sale modeste de 
inginer de șantier, ba, dim
potrivă, conducerea între
prinderii a fost, se pare,

foarte mîndră de o aseme
nea achiziție...

— Timpul scurt cît a lu
crat efectiv la noi. doar o 
lună și jumătate, nu ne-a 
permis să descoperim dacă 
avea sau nu calificare ingi
nerească, afirmă tov. Ghe- 
orghe Fava, directorul în
treprinderii.

— Atunci ce anume v-a 
permis să iscăliți caracteri
zarea personală cu care im
postorul își putea continua 
activitatea, o caracterizare 
pozitivă alcătuită exclusiv 
după o autobiografie fan
tezistă și alte acte măs
luite ?

Intr-adevăr, caracteriza
rea întocmită formal și bi
rocratic de un funcționar, 
ștampilată și iscălită de di
rector și de șeful serviciu
lui personal constituia o 
recomandare, autentică de 
data asta, o viză de trecere 

' pe traiectoria viitoare a 
escrocului.

— Am fost gură-cască. 
recunoaște tov. Fava atît in 
numele său cît și în 
mele celorlalți.

E bine, cel puțin, că 
trebuit să pronunțăm 
cuvîntul... Dar cine va
porta prejudiciile ? Iată o 
întrebare la care n-am pri
mit răspuns.

nu-

n-a 
noi 
su-

Semnificația unui

Ultimul act al 
triste farse a avut _ _ _ .. 
București, la întreprinderea 
de lucrări hidrotehnice spe
ciale. Nu vom mai intra în 
amănunte, nu vom relata 
in extenso discuțiile purta
te cu cei ce l-au angajat 
pe falsul inginer, întrucît 
scuzele, ca și greșelile, re
cunoscute ori nu, sînt Si
milare. Cîteva deosebiri de 
nuanță merită, totuși, să 
fie semnalate.

După ce la sfîrșitul lui 
decembrie 1965 a dispărut 
fără nici o explicație de la 
I.R.C.R.-Ploiești, pentru ca 
în tot cursul anului 1966 
să-și ispășească pedeapsa 
(cam blîndă, de altfel), șar
latanul înrăit s-a prezentat, 
tot cu acte false, la 
I.L.H.S.-București. Directo
rul din acea perioadă (ia
nuarie 1967), tov. Gh. Să- 
biescu, uneori făcea anga
jările de unul singur, alte
ori în funcție de recoman
dări și relații personale. 
Asemenea atitudini neprin
cipiale s-au conjugat cu su-

acestei 
loc în

perficialitatea și lipsa de 
răspundere a unor oameni 
ca Florea Polixenie, șeful 
serviciului personal, și Gh. 
Păduraru, adjunct al servi
ciului organizarea muncii. 
Rezultatul a fost numirea 
pretinsului inginer în func
ția de șef de șantier. Sem
nificativ ni se pare faptul 
că șarlatania a fost desco
perită nu de către între
prindere, ci de o familie în 
care escrocul pătrunsese 
dîndu-se drept „medic".

La capătul acestei 
te în care nu am 
decît aspectele mai 
tante, ne-am pus o 
bare firească : oare 
rul parcurs de impostor a 
fost posibil doar 
unui șir 
individul a nimerit, ca un 
făcut, numai la oameni cre
duli și naivi, ori săraci cu 
duhul ? Nicidecum. Chiar 
dacă pe traiectoria sa a în- 
tîlnit, ici sau colo, și ase
menea oameni, nu 
poate fi explicația 
Explicația, sau, .dacă vreți, 
morala acestei fabule 
vărate e cu mult mai 
plexă și mai bogată în 
nificații și sugestii.

★
Impostura se are bine cu 

deficiențele de organizare, 
cu improvizația. Oare nu 
s-ar putea reglementa mai 
strict procedura actuală a 
angajărilor, dar mai ales 
a transferurilor, în per
spectiva stabilizării, stabili
tate care are efecte pozitive 
asupra randamentului, pro
ductivității, calificării oa
menilor ?

Impostura își găsește 
locșoare călduțe acolo unde 
simțul răspunderii e tocit, 
unde calitatea producției e 
pusă pe planul doi, în acele 
microclimate unde lucrurile 
devin aproximative, unde 
„merge și așa...“, unde se 
înscăunează, pentru scurt 
timp, subiectivismul sau 
alte metehne.

A detecta impostura în
seamnă a deschide larg 
ochii. A deschide ochii nu 
cu bănuieli și suspiciuni, ci 
pentru a privi critic și au
tocritic activitatea colecti
vului în care muncim, pen
tru a descoperi acele mi
croclimate ale nepăsării, 
pentru a detecta inerția, 
comoditatea, moțăiala pe 
diverse scaune sau scăunele 
ocupate de oameni bine in
tenționați, cu calificări mai 
mari sau mai mici, dar 
peste care viața a trecut 
uneori fără să-i cuprindă In 
șuvoiul ei proaspăt și în
noitor.

anche- 
relatat 
impor- 
între- 

itinera-
datorită 

de coincidente.

aceasta 
reală.

ade- 
com- 
sem-

Am căutat să aflu „secretul" acestor 
realizări gospodărești, discutînd cu 
membri ai comitetului executiv al sfa
tului popular orășenesc, cu deputați 
și cetățeni.

— Ca în orice orăș, pe fiecare stra
dă locuiesc și oameni gospodari, si din 
cei delăsători — ne-a spus tov. A. 
Stănculescu, vicepreședinte al comite
tului executiv al sfatului popular oră
șenesc. Cînd pornim diferite acțiuni, 
cum au fost, de pildă, reparatul și 
vopsitul gardurilor, văruitul clădirilor, 
deputății, comitetele de cetățeni dis
cută mai întîi cu oamenii pe care ne 
bizuim. Rezultatele se văd imediat. 
Apoi se duc și la ceilalți, cerîndu-le 
să urmeze aceste exemple. Ara vrut să 
spun că problemele îngrijirii și înfru
musețării străzilor și locuințelor fac , 
obiectul unei permanente munci orga
nizatorice și educative, la care partici
pă deputății, președinții comitetelor 
de cetățeni, lucrătorii sfatului popu
lar. La executarea unor amenajări unde 
se cer forțe mai numeroase sîntem 
sprijiniți de organizațiile sindicale și 
U.T.C., de pensionari.

L-am întrebat pe tovarășul vicepre
ședinte cum procedează cu cetățenii 
care rămîn surzi la argumentele celor 
care-i îndeamnă să-și îngrijească lo
cuința, curtea, strada. Mi-a arătat o 
legitimație, pe care scrie că „este îm
puternicit de sfatul popular orășenesc 
să constate încălcările deciziilor pri
vind curățenia orașului și să sancțio
neze pe conțiavenienți". 200 de per
soane — lucrători ai sfatului popular, 
deputați, președinți de comitete de 
stradă și alți cetățeni din Rîmnicu 
Vîlcea posedă asemenea legitimații.

— $î totuși... nu le folosim. De doi 
ani n-a fost nevoie să aplicăm vreo 
amendă 1 Stăruim să convingem oa
menii.

în multe orașe, noile blocuri se dau 
în folosință înainte de a se termina 
amenajarea spațiului dintre ele. Și ne
amenajate rămîn cu anii. La Rîmnicu 
Vîlcea, sfatul popular a ajuns la con
cluzia că nu e bine așa. înainte de a 
li se înmîna cheile, noii locatari sînt 
invitați să dea o mînă de ajutor la cu
rățitul terenului, semănatul gazonului 
și plantatul florilor.

— Ni s-ar putea imputa că aceasta 
este treaba constructorului și a sfatu
lui popular — spune tov. vicepreședin
te N. Ardeleanu. Dai experiența arată 
că e folositor ca viitorii locatari să 
participe la executarea acestor lucrări. 
Totul e îngrijit și păstrat mai bine 
dacă e făcut de ei înșiși.

Anul trecut, la Rîmnicu Vîlcea s-au 
plantat pe marginea unor străzi 10 000 
de trandafiri. Acum mulți dintre ei au 
înflorit. în cursul discuțiilor s-a dez
văluit pasiunea pentru flori a edililor 
orașului. Unul dintre vicepreședinți, 
aflat în trecere prin Caracal, a văzut 
panseluțe de o culoare rar întîlnită. Și 
n-a plecat de-acolo pînă n-a căpătat 
semințe pentru a le duce la Rîmnicu 
Vîlcea. De altfel, Rîmnicu Vîlcea face 
schimburi sau cumpără semințe nu 
numai din diferite orașe ale țarii, ci 
chiar din orașe străine.

Firește, în ce privește problemele 
gospodărești mai sînt destule lucruri 
de făcut. Ca și în alte orașe, construc
torii, producătorii care desfac legume 
în piață sînt și aici contravenienți la 
regulile de păstrare a curățeniei. Edi
lii orașului sînt însă optimiști, sperînd 
să-i lămurească și pe "aceștia.

Deși am lăsat mai la urma acestor 
însemnări aspectele din viața spiri
tuală a orașului trebuie menționat că 
despre ele mi-au vorbit mai întîi mulți 
dintre interlocutori. Aici desfășoară o 
activitate bogată unul dintre teatrele 
populare fruntașe, înființat în urmă 
cu trei ani pe bază rezultatelor obți
nute de formația de teatru a Casei de 
cultură. O altă formație, orchestra de 
cameră, prezintă, de asemenea, cu re
gularitate concerte. Acestora li se a- 
daugă un teatru de păpuși, două ci
nematografe care, după spusele local
nicilor, ,nu mai fac față cerințelor", 
bibliotecile, manifestările cultural-ar- 
tistice organizate de școlile din oraș. 
Și pentru că tot am amintit de școli, 
poate că tocmai acestea dau măsura 
tinereții noi a orașului, prin varietatea 
profilului lor și mulțimea elevilor. Aici 
funcționează. în afară de școlile ge
nerale, două licee teoretice, unul in
dustrial și altul economic, școli care 
pregătesc mecanici auto, contabili și 
merceologi, cadre sanitare, chiiniști. 
Numărul celor care învață în diferite 
școli ajunge la o treime din numărul 
populației orașului.

Prin așezarea sa într-o zonă pito
rească, în apropierea unor cunoscute 
stațiuni balneare și pe unul din prin
cipalele drumuri ce traversează Carpa- 
ții, Rîmnicu Vîlcea prezintă un deose
bit interes turistic. Organele locale se 
străduiesc să ofere turiștilor din țară 
și de peste hotare posibilitatea de â 
cunoaște monumentele istorice și fru
musețile naturale ale orașului și împre
jurimilor, să asigure condiții pentru 
un popas plăcut pe aceste rrieleaguri. 
Dar, așa cum ne-au spus mai mulți 
cetățeni, la Rîmnicu Vîlcea se face tot 
mai simțită lipsa unui hotel și a unui 
restaurant corespunzătoare cerințelor 
actuale. Deși orașul are un bun co
lectiv de teatru și aici vin îti tumee 
multe formații profesioniste, sala de 
spectacole este necorespunzătoare. Și 
în ce privește aprovizionarea cu unele 
sortimente de mărfuri, îndeosebi con
fecții variate, de bună calitate, sînt 
multe de făcut, iar cu apă potabilă lu
crurile stau destul de prost, mâi ales 
în noile blocuri. Supunem aceste ce
rințe atenției organelor regionale, cu 
convingerea că se vor găsi modalitățile 
de rezolvare.

N. ENUJ4
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PRINCIPII ÎN RENTABILIZAREA
PRODUCȚIEI Gh. D. Bl STRICE ANU

conf. univ., doctor în economie

Un organism este sănătos și vi
guros numai atunci cînd fiecare 
parte a lui funcționează ireproșa
bil. O economie planificată și pros
peră, în continuă dezvoltare, nece
sită, prin similitudine, o perfectă 
funcționare a fiecărei întreprin
deri, obținîndu-se un înalt randa
ment în utilizarea fondurilor ma
teriale și bănești. Ceea ce înseam
nă că unitățile economice trebuie 
să-și realizeze ritmic sarcinile de 
producție, să-și acopere toate chel
tuielile din venituri proprii și să 
obțină beneficii într-o proporție cît 
mai mare. In economia noastră 
precumpănesc întreprinderile și 
organizațiile economice care folo
sesc în mod judicios, cu simț de 
răspundere, mijloacele fixe, circu
lante și forța de muncă de care 
dispun, realizînd nu numai o pro
ducție mereu sporită, dar și im
portante acumulări bănești. Aceste 
întreprinderi sînt rentabile, își con
stituie singure mijloacele necesare 
reluării activității economice pe o 
treaptă superioară, contribuind din 
plin la creșterea venitului națio
nal.

Pe lîngă întreprinderile rentabi
le, așa cum s-a mai spus, există 
încă unități care la întreaga acti
vitate sau numai la unele din pro
dusele lor lucrează cu pierderi pla
nificate. Pierderile planificate iz
vorăsc din faptul că produsele res
pective sînt fabricate la un preț 
de cost superior prețului de vîn- 
zare.- Evident, dacă aceste pierderi 
nu ar fi acoperite din beneficiile 
realizate la alte produse sau de că
tre alte întreprinderi, unitățile care 
lucrează cu asemenea pierderi în 
scurt timp n-ar mai dispune de 
mijloacele necesare reluării și con
tinuării producției lor, ar ajunge 

1 să dea faliment. în aceasta con
stă esența problemei rentabilizării 
întreprinderilor, sau a unor pro
duse care se fabrică cu pierderi: 
progresul continuu al economiei 
noastre naționale și ridicarea sis
tematică a nivelului de trai al po
porului nu mai pot admite ca va
lorile create în unitățile rentabile 
să fie devorate de cele care au 
ca rezultat al activității lor iro
sirea banilor statului. De soluțio
narea acesței probleme depinde în 
bună' măsură ridicarea calitativă a 
întregii activități economice, obiec
tiv primordial trasat de plenara 
C.C. al P.C.R. din decembrie 1966.

Analizînd faptele prin activita
tea unităților economice rentabile, 
trebuie subliniat că preîntîmpina- 
rea oricăror pierderi, realizarea 
unei producții de înaltă calitate, cu 
cheltuieli cit mai mici și cu bene
ficii cît mai mari, se asigură chiar 
din faza proiectării. In această or
dine de idei exemplele sînt lesne 
de dat. Mă opresc la unul, nefavo
rabil. Balastiera Slătioara — uni- 

7xate a Trustului de utilaj greu 
, ' •■ucurești. Ea a intrat în exploatare 
■ ( 1 trimestrul II 1965. Valoarea mij

loacelor fixe puse în funcțiune aici 
se ridică la o sumă însemnată — 
aproape 30 milioane lei. După doi 
ani de funcționare, procentul de 
realizare a producției proiectate 
este de 73,9 la sută, iar prețul de 
cost a fost depășit cu 19,5 la sută. 
In acest caz, ca și în altele cîteva, 
neatingerea nivelului producției 
prevăzute în documentația tehni
că, a celorlalți indicatori, se dato
rează calității slabe a proiectelor, 
sau a lucrărilor de construcție 
propriu-zise. De pildă, la Balastiera 
Slătioara, drăgile dau un randa-

(Urmare din pag. I)

au reliefat că fabrica are mari po
sibilități de sporire a producției. 
Astăzi, o parte dintre ele au și 
căpătat contururile realității. Pe 
aceleași suprafețe de producție, cu 
surplusul de forță de muncă și 
utilaje identificate, a fost pusă în 
funcțiune o nouă bandă de con
fecționat încălțăminte. Intr-un 
singur schimb se produc aici 400 
perechi pantofi pentru noii năs- 
cuți. Producția ar putea fi du
blată cu condiția ca ministerul să 
suplimenteze repartiția de P.V.C. 
skai. „Dacă ministerul ne mărește 
cota de materii prime și mate
riale — spunea tov. Constantin Ne
chita, directorul întreprinderii — 
neîntîrziat putem spori producția 
zilnică și pe celelalte benzi cu 
circa 600 perechi de încălțăminte".

Și la fabrica de încălțăminte 
„Crișul", obună parte din studiile 
de organizare confirmă de pe a- 
cum strădaniile specialiștilor. Re
organizarea atelierului de proiec
tare, c.a să amintim doar o singură 
măsură, a dus la sporirea produc
tivității muncii cu aproape sută 
la, sută, scontîndu-se pe un plus 
de producție de 21 000 perechi în
călțăminte. Judecind prin prisma 

Rezultatelor obținute și în celelalte 
secții, unde au fost aplicate mă
suri de organizare superioară a 
producției, conducerea întreprinde
rii are certitudinea că pînă la sfîr- 
șitul acestui an se va obține o 
producție suplimentară de peste 
60 000 perechi încălțăminte.

Preocuparea pentru studierea și 
aplicarea cît mai rapidă a măsu
rilor cu eficiență economică ime
diată este pregnant vizibilă și în 
activitatea colectivelor de organi
zare pe baze științifice a produc
ției și a muncii de la fabrica chi

® Rolul și contribuția proiectării 
® Accentul pe creșterea productivi
tății muncii ® Norme științifice, în con
cordanță cu randamentul mijloacelor 
tehnice
ment scăzut, fiind amplasate la 
distanțe duble decît ar fi trebuit. 
De asemenea, lipsește instalația 
adecuată pentru separarea nisipu
lui fin, iar operația de decopertare 
nu se execută amestecîndu-se ma
terialul steril cu cel util. Datorită 
acestor defecțiuni, materialul de 
balastieră se ridică la costuri neper- 
mis de mari, scăzînd volumul be
neficiilor și amplificîndu-se pier
derile.

Este evident, deci, rolul major al 
proiectării noilor obiective indus
triale. In legătură cu acest rol, a 
devenit o necesitate stringentă ca 
proicctanții să-și fundamenteze 
concepția noului obiectiv de inves
tiții pe cele mai avansate soluții 
privind nivelul tehnic al proce
deelor tehnologice, consumul de 
materiale, garantîndu-se realizarea 
parametrilor proiectați, obținerea 
celor mai bune rezultate în pro
ducție și evitarea cu desăvîrșire a 
pierderilor. Accentul deosebit pus 
pe proiectare nu trebuie însă să 
ducă la părerea că această fază 
asigură automat rentabilitatea pro
ducției, a tuturor sortimentelor. Un 
cuvînt greu de spus îl au condu
cerile întreprinderilor, capacitatea 
lor de a valorifica proiectele bune 
și mijloacele care le-au fost puse 
la dispoziție. In acest sens, de 
mare însemnătate este creșterea 
productivității muncii și reducerea 
substanțială a prețului de cost. 
Premise potențiale pentru sporirea 
în ritm mai rapid a productivi
tății muncii există în toate între
prinderile. De ce totuși, unele din 
aceste unități economice nu obțin 
sporuri de productivitate pe mă
sura dotării lor tehnice ? Explica
țiile se găsesa în : folosirea unor 
procedee tehnologice învechite, ca
lificarea scăzută a unor cadre, în 
indisciplina la locul de muncă și 
tolerarea unor norme de muncă 
depășite, în contradicție cu nivelul 
tehnic actual, în menținerea unui 
raport nerațional între muncitorii 
de bază și cei auxiliari.

Mă opresc mai mult asupra nor
melor de muncă. In întreprinderi se 
cunoaște că normele de muncă tre
buie să fie stabilite după criterii 
științifice, să aibă un caracter mo
bilizator, să fie revizuite periodic. 
Totuși, de pildă, la uzinele „Stea
gul roșu" din Brașov, a devenit 
de acum o obișnuință ca munci
torii în acord să-și realizeze nor
mele în proporție de 130—150 la 
sută, în timp ce sarcina de creș
tere a productivității muncii și re
zultatele în acest domeniu nu re
flectă posibilitățile reale ale uzi
nei. Asemănător stau lucruri
le și la uzina „Unirea" din 
Cluj, unde în trimestrul I din a- 
cest an procentul de realizare a 
normelor pe total a fost de 128 la 
sută, iar la atelierul de prelucrări 
mecanice de 133 la sută. Nu întîm- 
plător, în cele două uzine nu se 
asigură folosirea completă și ra
țională a utilajelor, a capacităților 

mică „Sinteza", Fabrica de con
fecții, fabrica de ulei „Interindus- 
trial". In această atmosferă de pu
ternică efervescență creatoare, am 
distins și unele „scăderi de ten
siune", pe care le vom consemna 
în cele ce urmează.

La IPROFIL „Bihorul", tov. ing. 
Emilian Șandru, directorul între
prinderii, ne furnizează cîteva ra
poarte ale colectivului de organi

Organizarea științifică 
a producției și a muncii

zare, în care, potrivit spuselor lui, 
este prezentată în totalitate acti
vitatea desfășurată pînă la acea 
dată. După multitudinea proble
melor analizate, dar, mai ales după 
aceea a soluțiilor propuse, ne dăm 
seama că cei trei specialiști, care 
se ocupă în exclusivitate • de orga
nizarea producției și a muncii, au 
depus un mare volum de muncă. 
Sîntem, totuși, contrariați. Pentru 
aplicarea majorității covîrșitoare 
a măsurilor propuse sînt indicate 
termene lungi de realizare, variind 
între 8 pînă la 14 luni. Intuind în
trebarea pe care doream să i-o 
adresăm, directorul a adăugat: 
„Măsurile curente, cu eficiență 
imediată, au fost aplicate .pe loc, 
la unități, atunci cînd colectivul de 

și suprafețelor de producție. Și 
nu întîmplător, cele două uzine, la 
unele produse înregistrează pier
deri materiale și bănești. După pă
rerea mea, nu se. mai poate admi
te concepția unor conduceri de în
treprinderi și foruri de resort, 
după care normarea muncii .ar fi 
un mijloc destinat să asigure mun
citorilor — indiferent de produc
tivitatea realizată — un anumit ni
vel de salariu. Normele trebuie să 
fie strîns legale de randamentul 
obiectiv al mașinilor, orice cîștig 
în plus al muncitorului fiind re
zultatul efortului său propriu, în- 
demînării sale, productivității înal
te în procesul muncii.

Dar, întreprinderile sînt obliga
te să folosească cît mai rațional 
nu numai mijloacele fixe — mași
nile, utilajele, instalațiile — ci și 
pe cele circulante — materiile pri
me, materialele, combustibilul,- e- 
nergia. Tocmai acele întreprinderi 
care lucrează cu pierderi au chel
tuieli ridicate de producție, deter
minate de consumul mare de ma
terii prime și materiale. Dacă ți
nem seama că ponderea cheltuie
lilor materiale de producție repre

Dogoarea furnalului
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lucru s-a deplasat acolo". Ce anu
me măsuri s-au aplicat, ce foloase 
au adus ele producției, n-am putut 
desprinde clar din răspunsul tov. 
director, el însuși prea puțin infor
mat.

Am ajuns la această părere a- 
tunci cînd am parcurs rîndurile 
unui proces verbal încheiat într-o 
recentă ședință de analiză a stadiu
lui lucrărilor de organizare, convo

cată din inițiativa comitetului de 
partid. In Guvîntul său, directorul 
întreprinderii arăta că „activitatea 
comisiei este bogată, însă cele pro
puse sînt-lucrări de viitor care ne
cesită fonduri. Propun să. se stu
dieze, în primul rînd,, măsuri cu 
efecte economice imediate, care nu 
necesită cheltuieli prea -mari". Ci
tind aceste cuvinte, fără să vrei 
crezi că ele au fost rostite de cine
va din afară și nicidecum de direc
torul întreprinderii, care de fapt 
trebuie să conducă și să răspundă 
de bunul mers al activității colec
tivului de organizare științifică a 
producției 'și a muncii.

Este clar că la IPROFIL „Bi
horul" întreaga activitate de per
fecționare a organizării producției 

zintă, pe ansamblul economiei na
ționale,. 58 la sută, iar. în indus
trie 63 la sută din valoarea pro
ducției globale, reiese clar in
fluența pe care reducerea lor o are 
asupra creșterii venitului național. 
Desigur cheltuielile mari de pro
ducție pot fi atenuate prin asigu
rarea unui grad înalt de prelu
crare a materiilor prime și mate
rialelor, reducerea consumului spe
cific, îmbunătățirea caracteristici
lor tehnice, a utilajelor, mașinilor 
și instalațiilor, modernizarea pro
cedeelor tehnologice, înlocuirea u- 
nor materiale sau materii prime. 
Uzina „Electromagnetica" din 
București execută telefonul nou 
automat, folosind materiale termo- 
plastice. Pe această cale se asigu
ră o reducere cu 9,5 la sută a' con
sumului de materiale feroase, ob- 
ținîndu-se anual o economie de 
600 000 lei. Iar la „Balanța" din Si
biu, prin modernizarea basculelor 
transportabile de 500, 1 000 și 2 000 
kilograme, greutatea lor a fost mic
șorată cu 180 la sută față de ve
chile tipuri. Numai la acest sorti
ment întreprinderea realizează a- 
nual o economie de metal în va
loare de peste 1 milion lei.

Preocuparea permanentă pentru 
sporirea rentabilității producției — 
în condițiile ridicării calitative a 
întregii activități economice — 
este o cauză majoră a tuturor în
treprinderilor. Adoptarea și aplica
rea celor mai eficiente soluții care 
să asigure eliminarea pierderilor 
și sporirea beneficiilor, punerea 
laolaltă, într-un efort sincronizat, 
a capacității, talentului și a forței 
de creație, constituie în fapt che
zășia rentabilității producției.

și muncii a fost lăsată la lati
tudinea cîtorva oameni. N-am vrea 
să se creadă că ceea ce au realizat 
ei pînă acum nu este de folos în
treprinderii. Dimpotrivă. însă efor
turile nu sînt conjugate.

Trebuie clar înțeles că o acțiune 
care vizează perfecționarea cali
tativă, structurală a întregii acti
vități de producție, așa cum este 
actuala acțiune, nu se poate desfă

șura cu succes fără’ participarea 
nemijlocită a conducătorului între
prinderii. „Dacă directorul nu în
țelege să pună el însuși umărul 
la efectuarea studiilor și analize
lor — ne mărturisea tov. ing. 
Orest Straciuc, directorul fabricii 
de încălțăminte „Crișul" — nu ne 
putem aștepta la prea mari rezul
tate".

Intr-adevăr, aceasta este condiția 
primordială a reușitei studiilor și 
analizelor întreprinse, dar nu sin
gura. Adeseori, imediat ce cule
gerea și prelucrarea materialului 
documentar s-a încheiat, au fost 
aplicate prompt măsuri,'chiar destul 
de multe uneori, dar... cu infime 
foloase pentru a produce un revi
riment într-un compartiment sau

MECANIZATORII SÎNT
PREGĂTIȚI SĂ MlNUIASCĂ

NOILE MAȘINI?_____
Cu fiecare an, unitățile agricole 

sînt dotate cu mașini și utilaje a- 
gricole mai perfecționate. Valoarea 
utilajelor repartizate în 1966 gospo
dăriilor de stat și S.M.T.-urilor din 
regiunea Mureș-Autonomă Maghia
ră se ridica la peste 55 milioane 
lei. Creșterea și diversificarea par
cului de tractoare și ridicarea gra
dului de complexitate a mașinilor 
agricole impun sarcini' noi și în do
meniul asigurării cadrelor de me
canizatori cu calificare corespun
zătoare. Se pune întrebarea: pre
gătirea mecanizatorilor se face co
respunzător cu modernizarea mij
loacelor mecanizate ? La această 
întrebare răspund mai mulți spe
cialiști din S.M.T., G.A.S. și din 
cooperativele agricole.

„Pregătirea viitoarelor cadre de 
mecanizatori și în același timp ri
dicarea continuă a calificării trac
toriștilor existenți, prin cunoaște
rea temeinică a noilor tipuri de 
mașini cu care vor lucra, este o 
problemă complexă — ne-a arătat 
ing. Corneliu Radu, vicepreședin
tele consiliului agricol 'regional. Pe 
noi ne preocupă nțulf îmbunătă
țirea actualului sistem de școlari
zare a viitorilor mecanici agricoli. 
Totodată, am preconizat unele mă
suri pentru o mai bună organizare 
a muncii în cadrul stațiunilor de 
mașini și tractoare și îndeosebi al 
brigăzilor acestora pentru a asi
gura tuturor lucrătorilor condiții 
optime în vederea ridicării califi
cării.

Dintr-o convorbire avută cu tov. 
Gavril Săsărman, directorul Școlii 
profesionale de mecanici agricoli 
de pe lîngă S.M.T. Reghin, a re
zultat că actuala formă de școla
rizare prezintă o serie de deficien
țe. Programa de învățămînt a șco
lilor de acest tip este depășită în 
sensul că elevilor li se prezintă o 
serie de mașini agricole care au

altul al întreprinderii. Eficiența lor, 
pentru că de aceasta este vorba în 
ultimă instanță, este minoră, deoa
rece ele nu se referă Ia domenii 
hotărîtoare ale producției. Intr-o 
formă mai pregnantă, un atare fe
nomen este caracteristic întreprin
derii de contractare și industriali
zare a laptelui. Pentru întocmirea 
studiilor și analizelor, aici s-au 
strîns o mulțime de date, s-au fă
cut ample documentații. Și cam la 
atît se rezumă analizele. Cînd a 
trebuit să se precizeze rezervele ce 
urmează să fie fructificate, efectele 
măsurilor preconizate, analiza a 
capotat. Membrii subcolectivelor de 
lucru nu au reușit să le finalizeze 
dirr punct de vedere economic. Stu
diile poartă o puternică amprentă 
tehnică.

La drept vorbind, împingerea a- 
nalizei spre aspectele tehnice ale 
problemelor și trecerea în grabă 
peste elementele de fundamentare 
economică am întîlnit-o — e ade
vărat, mai puțin pregnant — și la 
întreprinderi care, în nici un caz, 
nu se pot plînge că le lipsesc ca
drele economice 
peri oară cum ar 
zina de alumină și chiar „înfrăți
rea";. După "cîte ne-am putut-da .______ _ __________
seama, situația este determinată, exigentă și. critică față de deficien
ta-majoritatea cazurilor, de atitu
dinea cu nimic justificată a unor 
conduceri- de întreprinderi, de a 
subestima, contribuția economiști
lor. De regulă, lor le-au fost date 
spre studiu problemele perfecțio
nării sistemului informațional și, 
cel .mult, pe cele privitoare la or
ganizarea și normarea muncii. E 
adevărat, sînt aspecte mult mai 
legate de specificul muncii econo
miștilor, dar cu totul insuficiente 
pentru menirea lor. Necesitatea îm
binării strînse a gîndirii tehnice cu 
cea economică o impune însăși 
viața zilnică a întreprinderilor.

cu calificare su- 
fi, bunăoară, U-

Combinat pentru 
creșterea industrială
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a porcilor
A început să funcționeze prima linie tehnologică de producție 

a Combinatului de creștere și îngrășare industrială a porcilor de 
la Palota, regiunea Crișana. Cele trei hale de reproducție din 
care se compune această linie au fost populate cu 1 500 de porci. 
Se scontează ca, încă în acest an, să se obțină 8 000 de purcei. La 
intrarea în funcțiune a celor trei linii de producție, cite va avea în 
final combinatul, se vor livra anual 100 000 de porci, la greutatea 
de 120 kilograme.

★

La Săhătenl, raionul Mlzll, a început să producă la Întreaga 
capacitate proiectată fabrica de furaje combinate. Noua unitate, 
dotată cu mașini șl instalații moderne, asigură anual 25 000 tone de 
furaje combinate necesare creșterii și îngrășării porcilor și păsă
rilor.

(Agerpres)

fost scoase din uz. Pe de altă parte, 
noile tipuri de mașini apărute cu 
un an în urmă nu sînt cuprinse 
în programă. Calitatea învățămîn- 
tului suferă și din cauza lipsei din 
dotația școlii a noilor mașini și u- 
tilaje pentru demonstrații practice. 
Notițele tehnice ale noilor mașini 
agricole apar foarte tîrziu. Aceasta 
împiedică cunoașterea caracteristi
cilor pe care le prezintă.

„Lipsurile existente în pregătirea 
mecanicilor agricoli se răsfrîng și 
asupra producției — a spus ing. 
Eugen Ujfalusi, directorul S.M.T. 
Reghin. Dintre rezervele interne e- 
xistente și nemobilizate în mod 
corespunzător în procesul de pro
ducție este șî utilizarea necores
punzătoare a tractoarelor și mași
nilor agricole. Tractoarele mai mo
derne, semănătorile de tip nou, pre
sele de balotat paie și combinele 
— ca să vă dau numai unele exem
ple — fiind date pe mîna unor 
oameni insuficient pregătiți se de
teriorează repede, se uzează pre
matur. Consider că problema șco
larizării viitorilor mecanici din a- 
gricultură se va putea rezolva nu
mai dacă elevii vor fi recrutați din 
rîndul tinerilor cu serviciul mili
tar satisfăcut. Școlile de mecanici 
agricoli să fie încadrate cu cadre 
competente, din care cu cîte 1—2 
ingineri mecanici agricoli".

La filiala Băncii Naționale din 
Tg. Mureș am aflat, dintr-un mate
rial întocmit recent, că și la gos
podăriile agricole de stat din re
giune, utilizarea necorespunzătoare 
a mașinilor a dus la depășirea 
cheltuielilor prevăzute. O bună 
parte a orelor neproductive se da- 
toresc executării necorespunzătoa
re a îngrijirilor, reviziilor și repa
rațiilor curente, cauzate de necu
noașterea modului de funcționare a 
utilajelor. In cursul anului 1966 în 
unitățile din fostul trust Tg. Mu-
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Este de semnalat și faptul că, 
în unele întreprinderi orădene, sta
diul lucrărilor se află în urma pre
vederilor stabilite prin grafice. 
Cauza: ritmul neuniform de mun
că pe toată durata celor 3 luni 
care au trecut de la declanșarea 
acțiunii. După o perioadă alertă, 
a urmat una mai calmă, care a 
ținut pînă la 15 mai a.c., după 
care a început iureșul „finalizării" 
studiilor, pentru a se recupera 
ceea ce trebuia făcut cu mult mai 
înainte. Și iată cam cum se face, 
de exemplu, finalizarea la fabrica 
de lacuri și vopsele „Transilvania". 
30 de oameni, reuniți de urgență 
— potrivit celor relatate de tov. 
director Varga Iosif — unii din ei 
aduși chiar din concediu, intențio
nează să încheie toate studiile 
pînă la 15 iunie. Oare în iureșul 
care i-a cuprins nu cumva se 
încurcă mai mult.unul pe altul?

Se desprind clar, în majorita
tea întreprinderilor orădene, am
ploarea și profunzimea acțiunii de 
organizare științifică a producției 
și a muncii, preocuparea pentru 
stabilirea celor mai eficiente mă
suri. Dar, pentru a obține efectele 
scontate este necesar să se mani
feste, în continuare, o atitudine

"țeLEste inadmisibilă tendința unor 
conducători de întreprinderi care, 
în loc să se situeze în fruntea ac
țiunii, se complac în atitudinea de 
simpli observatori „imparțiali". 
Conducerile întreprinderilor și fo
rurile de resort au îndatorirea de 
a urmări în cel mai înalt grad apli
carea măsurilor. — curente și de 
perspectivă —• de a dezvolta perse
verent acțiunea de organizare știin
țifică a producției și a muncii, de 
a nu încetini eforturile în vederea 
ridicării sistematice a eficienței ge
nerale a activității economice.
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reș numărul orelor de nefuncțio- 
nare în cîmp a utilajelor s-a ri
dicat la aproape 30 000 în valoare 
de aproape 1 milion lei.

Consemnăm și cîteva observații 
culese de pe teren cu privire la 
pregătirea elevilor în cadrul prac
ticii de producție. Șeful de briga
dă S.M.T., care în mod normal ar 
trebui să fie „profesorul" elevilor 
aflați în practică, îi obligă adesea 
să execute lucrări gospodărești la 
sediul brigăzii, să facă întreținerea 
agregatelor etc. care revin de alt
fel în sarcina fiecărui tractorist din 
brigada respectivă. Nerespectarea 
tematicii lucrărilor care urmează 
să fie executate în timpul practicii 
de producție are o influență nega
tivă în special în pregătirea ele
vilor din anul III, care lucrează 
și independent.

Din constatările făcute pe teren 
rezultă că o bună parte a defi
ciențelor din școlile profesionale de 
mecanici agricoli ar putea fi re
zolvate dacă s-ar acorda o atenție 
sporită organizării unui control 
permanent din partea profesorilor 
și maiștrilor școlii. Dar, conform 
indicațiilor în vigoare, orele de 
control pot fi efectuate numai de 
către cadrele de bază ale școlilor. 
Or, majoritatea cadrelor didactice 
sînt din alte instituții și cumulea
ză funcția de profesor. Consiliul 
Superior al Agriculturii poate elu
cida această situație.

O sarcină deosebit de importan
tă în organizarea ridicării cunoș
tințelor profesionale ale diferitelor 
cadre de mecanizatori are și Casa 
agronomului. Ing. Gavril Boier, di
rectorul Casei agronomului de la 
Iernut, ne-a relatat că periodic aici 
se organizează cursuri pentru bri
gadierii din S.M.T. și G.A.S. în ca
drul ultimelor cursuri s-au studiat 
o serie de mașini și utilaje noi, 
necesare mecanizării complete a 
culturii cartofului, sfeclei de za
hăr și porumbului. „Cred însă — 
a arătat ing. Boier — că în ca
drul Casei agronomului s-ar putea 
organiza mai multe acțiuni pentru 
școlarizarea cadrelor. Se impune 
pregătirea, prin cursuri speciale, a 
tuturor brigadierilor de cîmp și 
zootehnici din cooperativele agri
cole, precum și a însoțitorilor de 
mașini din aceste unități pentru a 
deprinde noțiunile de bază în le
gătură cu caracteristicile și modul 
de funcționare a noilor mașini și 
utilaje agricole. Asemenea cursuri 
s-ar putea organiza și pentru spe
cialiștii din cooperativele agricole".

Cîteva cazuri semnalate pe te
ren, în unitățile cooperatiste, au 
subliniat justețea celor afirmate de 
directorul Casei agronomului. Coo
perativa agricolă din Sînmartin- 
Ciuc a prevăzut aprovizionarea u- 
nității cu aparate de muls meca
nic. Ulterior a abandonat coman
da, avînd în vedere că nu dispune 
de cadre pregătite pentru mînui- 
rea instalației respective. La coo
perativa agricolă din Voivodeni, 
raionul Reghin, producția de car
tofi a fost compromisă din cauza 
manei cartofului pe o suprafață de 
30 ha. Deși brigada S.M.T. care lu
crează aici a fost dotată cu mij
loacele mecanizate necesare, a- 
ceastă boală nu a fost combătută 
pentru că brigadierul nu știa de 
apariția ei, iar inginerul agronom 
și brigadierii de cîmp nu cunoș
teau cum funcționează mașina de 
împrăștiat fungicide. Pentru a ține 
pasul cu cerințele dezvoltării me
canizării se cere ca organele de 
specialitate să îmbunătățească for
mele de pregătire a cadrelor care 
lucrează pe noile mașini. Acestea 
să fie ajutate într-o măsură mai 
mare pentru folosirea tot mai com
pletă a tehnicii noi.

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteij*
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Perfecționarea 

învățămîntului

privința vocației, dar nu sînt sin
gurele de care trebuie ținut seama, 
căci la oamenii de artă și la cei de 
știință intuiția și imaginația trebuie 
însoțite de frămîntările inteligenței, 
de pasiunea de a munci, de a lua 
în serios ceea ce fac și, în același 
timp, interesează și calitatea umană, 
adică aspirațiile către valorile înalte 
ale existenței.

Problema aceasta nu este lesne 
de rezolvat în practică, deoarece 
există variate tipuri de talente și de 
artiști, ca și de oameni de știință, 
iar la unii nu toate însușirile se 
dezvoltă deodată — să zicem ima
ginația și inteligența, puterea de a 
observa realitatea și de a o gîndi 
mai adînc și mai uman. Iar calitatea 
umană se învederează deplin doar 
cu timpul, deși unele elemente ale 
el ca bunătatea, omenia, dragostea 
de adevăr și frumusețe, spiritul de 
dreptate, aspirația către idealurile 
mai înalte apar de timpuriu.

tice, că habar nu au de categoriile 
estetice, că n-au cunoștințe istorice 
și sociologice. Par a trăi într-un 
vid intelectual, numai și numai sub 
mirajul sensibilității. De aceea nici 
nu-și pun probleme, nu îi intere
sează semnificațiile mai înalte ale 
artei, nu se străduiesc să iasă de sub 
influențele mai mult sau mai puțin 
la modă, spre a fi ei înșiși, ca expo
nent ai lumii lor. ai culturii patriei, 
năzuind spre expresii cu adevărat 
autentice și inedite.

Avem naivitatea de a crede că dacă 
studenților care devin artiști, — fie 
poeți, fie prozatori, fie pictori, fie 
sculptori, fie actori etc. — li s-ar 
arăta mai temeinic care sînt catego
riile estetice — frumosul și urîtul, 
grațiosul și sublimul, comicul și tra
gicul, idilicul și solemnul, grotescul 
și bizarul, fantasticul și caricatura
lul ș.a. — dacă li s-ar arăta pe viul 
creației artistice cum funcționează 
asemenea categorii, cu avantajele și =3
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trebuie să urmărim și in- 
puterea de gîndire, aspi- 
umane. Ne lăsăm prea les- 
de unele însușiri elemen- 
urmărim mijirea celorlalte
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Secare cultură își are reali
tățile și necesitățile ei și 
dacă astăzi, in unele țări 
din Occident, portretul și 
narațiunea istorică sînt a- 
desea desconsiderate, a-

ceasta nu înseamnă că ele s-au pe
rimat și și-au pierdut valoarea. 
Firește nu pledăm pentru portre
tizarea și narațiunea naturalistă, ci 
pentru cele înalt semnificative, rea
lizate prin diferite forme moderne. 
Dacă în viziunea unor mari artiști 
din străinătate predomină cultul 
urîtului, sub numele de expresio
nism (firește, expresionismul nu se 
rezumă numai la urît, la grotesc 
etc.), aceasta nu înseamnă că trebuie 
să urîțim oricît și oricum figurile 
oamenilor de azi, pretinzînd că le 
facem mai „expresive".

Cunosc un tînăr sculptor de mare 
talent care, în afară de interesan
tele sale forme simbolice, abstrac
tizate pe linia folclorului și stilisticii

populare, realizează figuri umane 
mai concret tratate și de-un răsco
litor dramatism, pe care le-aș ase
mui cu cele ale pictorului Georges 
Rouault. Dar pentru că figurativul 
uman mai concret — cu virtuți de 
adîncă expresie umanistă — nu mai 
este la modă în anumite centre ale 
lumii, sculptorul nu-și dezvoltă vo
cația în direcția aceasta, deși sînt 
convins că ar emoționa și ar aduce 
mesaje umaniste infinit mai sem
nificative decît sugestivele sale ab-. 
stracții și metafore în lemn sau me
tal.

Am discutat și altă dată despre 
ispita noutății, cu efectele ei uneori 
constructive, alteori anihilante, ple- 
dind pentru o artă care să se ridice 
peste timp, folosind uneori noul, 
alteori mai puțin noul, dar în con
formitate cu cerințele interioare ale 
artistului și ale lumii lui. Prin auten
ticitatea operei, realizată la început 
pe temeiul unor influențe prielnice 
și apoi printr-o sinteză cit mai per
sonală și național reprezentativă se 
ajunge la universal, iar nu pornind 
exterior sau mecanic de la ceea ce 
predomină mondial, la un moment 
dat, pentru o mai lungă sau mai 
scurtă durată.

Unele din lipsurile anterior sem
nalate nu provin însă din ispita 
noutății, ci din necunoașterea cerin
țelor complexe ale culturii noastre, 
căci romanc-eseu, eseuri filozofice 
și sociologice, piese cu frămîntările 
intelectualilor se scriu în alte părți 
și astăzi, dar la noi prea puțin sau 
de loc. Aici este vorba de lipsa de 
îndrăzneală, de lipsa de pregătire 
pentru a trata genuri literare sau 
artistice mai dificile poate pentru 
unii sau oricum mai puțin încercate 
la noi. Ne trebuie, cred, interpretări 
cit mai înalte și semnificative peste 
descrierea fapticului (în literatură) ; 
ne trebuie, dincolo. de lirismul co- 
loristic și de o imaginație debor
dantă, idei cardinale — și evoluția tu
multuoasă a societății noastre, fi
lozofia care stă la baza ei oferă 
din plin asemenea idei ; ne trebuie 
cit mai multe probleme de conștiință 
în ceea ce se scrie, se pictează, se 
sculptează, forme în care să se ex
prime nu atît sensibilitatea și ima
ginația, cît intelectualitatea vremii . 
noastre, năzuințele ei spre un înalt 
și măreț umanism.

Pentru toate acestea, este nevoie 
de o educare mai larg estetică și 
socială a viitorilor scriitori,. artiști 
plastici și muzicieni, chiar a acelora 
în curs de maturizare și care încă 
se pot cultiva mai temeinic. Deficien
tele și insuficientele semnalate, con
fuziile dintre noutate și autentici
tate, dintre efemer și trainic s-ar 
putea înlătura printr-o educație mai 
temeinică. însăși lărgirea preocupă
rilor tematice sau de expresivitate, 
îmbogățirea problematicii și a limba
jului s-ar putea promova eficient 
dacă s-ar îmbunătăți educația cetă
țenească și cea estetic-socială. Se face 
mult în învățămîntul nostru artis
tic, dar prea puțin și uneori prea 
superficial, față de cerințele culturii 
din prezent.

O problemă importantă este aceea 
a încurajării tinerelor talente — cînd 
se află la primele mijiri sau cînd 
sînt selecționate în diferitele școli 
și institute de artă, în facultăți de 
litere și știință. Felul în care pă
rinții, profesorii, educatorii judecă 
talentul copiilor și al adolescenților 
ni se pare adesea defectuos.

Poporul nostru este foarte bogat 
în talente și de aceea talentul nu 
trebuie să ne mai mire și să-1 accep
tăm oricum. Paralel cu talentul pe 
care îl constatăm la copiii cu simț 
pentru muzică, pentru poezie, pen
tru desen și pictură sau pentru 
alte arte, 
teligența, 
rațiile lor 
ne uimiți 
tare și nu .. 
calități, cerute pentru a fi cu ade
vărat poet, muzician, pictor etc,

Cîți dintre cei care îndrumă pe 
copii sau pe adolescenți spre arte și 
științe își pun problema calității lor 
umane ? Mai ales cînd este vorba 
de artă, multora li se pare îndeajuns 
ca tinerele vlăstare să aibă oarecare 
imaginație, să aibă „ureche” sau ver
vă An culoare sau desen. Desigur, 
acestea sînt prețioase indicații în

Această pluralitate de însușiri — 
în care talentul sau capacitatea sînt 
baza, dar nu totul — poate fi mai 
lesne controlată cînd tinerele și ti
nerii ajung la intrarea în facultăți, 
în institutele tehnologice sau artis
tice. Aici se ridică o problemă și mai 
importantă pentru viitorul societă
ții și al culturii ei, anume problema 
selecționării prin concursuri și exa
mene. Și totuși în privința selec
ționării trebuie găsite modalități mai 
noi și mai eficiente. Referindu-ne în 
special la institutele de artă, trebuie 
să constatăm că examenele de ad
mitere verifică doar talentul de a 
colora, de a desena, de a construi 
forme sculpturale și oarecari cunoș
tințe generale sau de specialitate. 
Dar ce știu examinatorii despre 
puterea de a gîndi a candidaților, 
despre trăirea valorilor și despre as
pirațiile mai înalte ale viitorilor 
artiști ?

La examenele de intrare în insti
tutele de artă sau în facultățile des
chise viitorilor scriitori ar fi ne
cesare, după părerea noastră, o serie 
de teste mai subtile și mai conclu
dente în privința capacității inte
lectuale, a puterii de a judeca, a 
orientării sensibilității și imaginației, 
dincolo de aptitudinile sau talentul 
pe care îl poți constata în elementa
rul lui. Ar trebui văzut de ce res
pectivul candidat vrea să fie poet, 
dramaturg, pictor sau sculptor, daca 
alegerea viitoarei profesiuni cores
punde unei pregătiri și pe cale in
telectuală, nu numai pe temeiul sen
sibilității sau al unui simplu orgo
liu de autoafirmare sau de parvenire 
la situații materiale mai bune. Prin 
asemenea metode de selecționare am 
avea mai multe talente care să nu 
se mai bizuie toată viața doar pe 
talent, pe sensibilitate și pe o relativă 
imaginație, ,ci . să se realizeze mai 
amplu și cu ajutorul unei gîndiri 
și unei cultivări temeinice, aducînd 
creații de mai înaltă semnificație.

Trecem acum la o altă problemă, 
aceea privind formarea talentului 
spre a deveni o personalitate care 
să îmbogățească substanțial și ori
ginal și să înalțe valorile culturii 
noastre. Referindu-ne mai ales la 
tinerii pictori și sculptori, la cei 
din generațiile care au absolvit în 
ultimii ani institutele de artă, tre
buie să constatăm mari calități, dar 
și unele neajunsuri. Și printre ei 
există firește diferite tipuri de artiști, 
unii care se bizuie mai mult pe sen
sibilitate și intuiție, alții care gîn- 
desc mai mult și au o imaginație 
mai bogată. Foarte mulți muncesc 
temeinic, ar putea deschide expo
ziții cu o varietate de lucrări — dar 
eforturile lor ni se par adesea în
dreptate mai ales spre sensibilizarea 
coloritului, spre căutarea de armonii 
inedite sau. în sculptură, spre forme 
sugestive. Ca și acei poeți care se 
bizuie doar pe vraja imaginilor și 
nu le folosesc pentru semnificații 
mai înalte, la fel mulți dintre tinerii 
artiști plastici nu depășesc actele de 
exprimare a sensibilității, procesele 
de rafinare coloristică sau decorativă. 
Uneori regreți în fața unor lucrări 
compuse cu multă grijă, investite 
cu serioasă muncă și care, satisfăcînd 
ochiul, nu spun nimic pentru gîndul 
și iniyia privitorilor. Este vădit că 
pentru asemenea categorii de artiști 
— ideile nu par a avea vreo însem
nătate, cum nici semnificațiile mai 
adînci ale existenței, ale realităților 
sociale, ale istoriei, ale înfăptuirilor 
prezentului.

De aici monotonia reușitelor la 
unii poeți doar ai imaginilor, la unii 
pictori doar ai viziunilor fie directe, 
fie abstractizate, care nu se ridică 
peste vizualitate sau la unii sculp
tori de forme prea puțin umanizate. 
Mulți dintre tineri — ca de altfel 
și unii artiști mai vîrstnici ori din 
generațiile trecute — se rezumă la 
o manieră în cuprinsul căreia în
cearcă diferite variațiuni. Preiau 
conștient și mai ales inconștient 
felul de a vedea al unor celebri
tăți, crezîndu-se originali doar pen
tru că schimbă raporturile croma
tice, jocul liniilor, cîteodată atmos
fera.

Cîteodată, cînd stai de vorbă cu 
unii artiști, fie tineri, fie mai vîrst
nici, ai impresia că măcar în școală 
nu au citit o istorie a artelor, că nu 
cunosc desfășurarea curentelor artis-

limitele lor, ei ar căpăta mai real 
conștiința a ceea ce creează și vor 
crea, scăpînd de monotonia unor 
formule, îmbogățindu-și expresiile și 
viziunea, înălțîndu-și gîndirea.

Nu știm dacă învățămîntul artis
tic nu ar deveni prea încărcat cu 
catedre de istorie națională și uni
versală, cu catedre de psihologie și 
sociologie, dar, într-un fel, este ne
cesar ca viitorii artiști să capete și 
cunoștințe din aceste discipline. 
Astfel, sociologia i-ar învăța multe 
despre relațiile dintre oameni, des
pre spiritul social și spiritul timpu
lui. Cunoașterea categoriilor estetice 
i-ar povățui să nu deformeze fără 
rost în numele unui fals expresio
nism și să nu cultive grotescul sau 
bizarul decît cînd este necesar, cînd 
corespunde unei idei sau viziuni ce
rute de anumite idei sau situații. 
Cine dintre artiștii noștri — ca și 
dintre cei străini — mai cultivă su
blimul ? Termenul acesta pare a fi 
dispărut din limbajul contemporan, 
iar acelea de elevație umanistă, de 
noblețe sufletească, de frumusețe ar
monioasă sînt mai rar folosite decît 
grotescul și bizarul, decît urîtul as
cuns sub masca „expresivității". A- 
cestea vin dintr-o preluare fără spi
rit critic a unor idei din alte lumi 
și culturi, sub ispita noutății cu 
orice preț. Iar în alte cazuri, din 
necunoașterea suficientă a cerințe
lor culturii și societății noastre.

Artiștii emeriți Ștefan Gheor
ghiu, Mihai Constantinescu și 
Valentin Gheorghiu vor inter
preta astă seară la ora 20 sona
te de Locatelli, Vivaldi, Corelli, 
Bach și Haendel.
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18,00 — Telecronica economică : 
Cum sînt folosite mași
nile cu comandă-pro- 
gram ?

18.30 — Pentru copii : Ala —
Bala... în vacanță.

19,00 — Clubul tinereții.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic.
20,00 — Atlas folcloric : „Prin 

Mărginimca Sibiului".
20.30 — Pagini din opere —

Transmisiune de la So
fia.

21,00 — Ancheta TV.
21.30 — Avanpremiera.
21,45 — Filmul artistic : „Do

rința".
23,15 — Telejurnalul de noapte.

DESCHIDEREA 
UNEI EXPOZIȚII 

DE ARTĂ POPULARĂ
La Muzeul regional din Tg. 

Mureș s-a deschis marți expo
ziția „Arta populară in regiu
nea Mureș-Autonomă Maghia
ră". Ea reunește in colecții bo
gate obiecte autentice din dife
rite centre folclorice tradițio
nale din centrul Transilvaniei. 
Sint prezentate colecții de 
straie populare românești, ma
ghiare și germane, de pe valea 
Gurghiului, a Tirnavelor și din 
bazinul Ciucului, obiecte de ce
ramică de la Dănești și Co
rtină. Expoziția mai cuprinde 
valoroase colecții de obiecte din 
lemn, de uz casnic, de ciobănit 
și oloit, de tors, precum și u- 
nelte agricole. (Agerpres)

• SPARTACUS — film pentru ecran pa
noramic : PATRIA — 9 ; 12,45 ; 16,30 ;
20,15.
« VIAȚA LA CASTEL : REPUBLICA —
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, FLAMU
RA — 9 ; 11,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 (la am
bele completarea Dacă treci rîul Selcnei), 
GRIVIȚA (completare Mama lui Adrian)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
A PENTRU UN PUMN DE DOLARI — 
cinemascop : LUCEAFĂRUL (completare 
Aluminiul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, BUCUREȘTI (completare Uneltele gîn- 
dirii) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
MELODIA (completare Dacă treci riul 
Selenei) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 
21, STADIONUL REPUBLICII (comple
tare Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Ploiești) — 20,15 ; GRĂ
DINA DOINA - 20,15.
• NEVĂZUT, NECUNOSCUT : CINEMA
TECA _  10 * 12 ' 14
• DOCTOR PRATORIUS — cinemascop : 
CAPITOL — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45 ; la grădină — 20,15, AURORA (com
pletare Dacă treci rîul Selenei) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15 ; la grădină
— 20,30.
• PRINTRE VULTURI — cinemascop : 
FESTIVAL — 8,30 : 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21 ; la grădină — 20,15, EXCELSIOR —
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, FE
ROVIAR - 8 ; 10,15 : 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20 
(la toate completarea Dacă treci rîul Se
lcnei), MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 
19 ; 21,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,15 
(la ultimele două completarea Aluminiul), 
STADIONUL DINAMO — 20,15, GRĂDI
NA CAPITOL — 22.
e MONTPARNASSE 19 : UNION (com
pletare Tensiune înaltă la Bechet) — 15 ;
17.45 ; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA
— 9 ; 10.
• ROBII : DOINA (completare Orizont 
științific nr. 2/1967) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 21.
A BANDA DE LAȘI : LUMINA (comple
tare Orizont științific nr. 3/1967) — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
O VIAȚA PARTICULARĂ : LIRA 
pictare în tainițele muzeului) —
17.30 ; 19,45 ; la grădină — 20,30.
« CRISTALE FĂRĂ TAINE

NASTUL — CHEMAREA VULCANILOR
— TREZIREA — VIZITA CONDUCĂTO
RILOR DE PARTID ȘI DE STAT ÎN 
REGIUNEA PLOIEȘTI : TIMPURI NOI
— 9 — 21 în continuare.
• CENUȘĂ — cinemascop (ambele serii) : 
DACIA (completare Pasiuni) — 8,30 —
19.45 în continuare.
A FRENCH-CANCAN : TOMIS (comple
tare Uneltele gîndirii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 20,15.
• ÎNVIEREA (ambele serii) — 9,30 ; CLI
MATE — 15 ; 18 ; 21 : CENTRAL.
e DACII — cinemascop : FLOREASCA 
(completare Uneltele gîndirii) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 : 18,30 ; 20,45.
« JANDARMUL LA NEW YORK — cine
mascop : GIULEȘTI (completare Alumi
niul) — 15,30 ; 18 ; 20.30, BUZEȘTI —
14.30 ; la grădină — 20,45.
• SPIONUL — cinemascop : UNIREA 
(completare De ziua mamei) — 15,30 ; 18 ; 
la grădină — 20,15.
O ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘI
NILE LOR ZBURĂTOARE - cinema
scop : PROGRESUL — 14,30 ; 17 ; 19,30 
GRĂDINA PROGRESUL-PARC — 20,30
• ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop 
VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16, MIO 
RIȚA (completare Uneltele gîndirii) — 9 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, VOLGA (corn 
pictare Aluminiul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16
18.30 ; 21, GRĂDINA VITAN — 20,15.
• CRONICA UNUI BUFON : VICTORIA
— 18,30 ; 20,45.
« DENUNȚĂTORUL : BUCEGI (comple
tare Autobiografie) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 20,45, la grădină — 20,15, GLORIA 
(completare Problema) — 9 ; 11,15 ; 13.45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30. ARTA (completare Po
veste sentimentală) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,45, la grădină - 20,15.
• CAVALERUL FĂRĂ ZALE : VITAN 
(completare Povestea leului) — 15,30 ; 18. 
o APE LIMPEZI — cinemascop : MOȘI
LOR (completare Atențiune, atențiune, se 
apropie !) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30, 
BUZEȘTI (completare Mai sus, mai re 
pede, mai tare) — 16,45 ; 18,45.
• MOMENTUL ADEVĂRULUI 
mascop : MUNCA — 15 ; 17.
• A DISPĂRUT UN FRAGONARD 
MUNCA (completare Mărturii de glorie 
nepieritoare din istoria patriei) — 19 ; 21.
• SUCCES, CHARLIE ! - cinemascop :
POPULAR (completare Oaspeți de iarnă)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT — ci 
nemascop : COTROCENI (completare Fa 
brica de împachetat fum) 15,30 ; 18 
20,30.

agronomic
(Urmare din pag. I)
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Institutul politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej“ din București. Studente în anul V, Facultatea elec
tronică și telecomunicații, secția electronică industrială, pregătindu-și proiectul de diplomă

Foto : Agerpres

EUGEN JEBELEANU zie a „morții" un cîntec al 
„iubirii", al dragostei ne- 
sfîrșite care transcende moar
tea. Volumul „Elegie pentru 
floarea secerată" e străbătut 
de o lumină puternică și ne
cruțătoare în care inima po
etului are întîiul și ultimul 
cuvînt. în această lumină nu 
mai sînt cu putință nici oElegie

pentru floarea
secerată

Există la unii poeți o pre
ferință, dusă uneori pînă la 
nesaț, de a cînta „moar
tea", imperiul sumbru al 
neființei, al golului univer
sal. Privită ca fenomen de 
extincțiune a existenței, ca 
regresiune și dispariție în 
neant a vieții, „moartea" a 
ispitit divers sensibilitatea 
poetică, a solicitat viziunile 
și interpretările cele mai 
contradictorii. Motiv predi
lect al marilor lirici roman
tici, constituind o sursă de 
reverie, ea a fost în același 
timp și un suport sau pre
text de neliniștitoare între
bări, de sfîșietoare răspun
suri privind rostul, sensul, 
limitele existenței umane, 
marginile vieții în general.

Spirite cuprinzătoare și 
organic meditative (Nova- 
lis, Eminescu) au trăit și 
exprimat în stihuri nepieri
toare, uneori chiar în partea 
cea mai durabilă a creației 
lor, tortura lăuntrică a a- 
cestui sentiment, irizat și 
insinuant ca la Eminescu: 
Sufletu-mi nemîngîiet / În
dulcind cu dor de moarte — 
sau decisiv deznădăjduit ca 
la expresionistul german 
Rilke, unde întîlnim cea mai 
dură și pesimistă intuiție a 
dialecticii morții și vieții: 
Mare e moartea / peste mă
sură. I Sîntem ai ei / cu 
rîsul pe gură. / Cînd, arză
toare, viața / ne-o credem 
în toi, / moartea, în miezul 
ființei, / plînge în noi.

Este moartea așadar un 
element compatibil cu sen
sibilitatea robustă, cu con
cepția stenică, optimistă des
pre viață a poetului con
temporan ? Mai reprezintă 

un motiv poetic ge-

~l

neros, o sursă de agitație 
interioară, de suferință și 
contemplație a firii ? Ra
portată la creația poetică 
a lui Eugen Jebeleanu, 
creație dominant socială, pa
tetică, străbătută de sensuri 
înalt mobilizatoare, întreba
rea devine aparent cu atît 
mai dificilă. Dar numai a- 
parent. Deoarece atît pentru 
autorul „Surîsului Hiroșimei" 
cît și pentru toți poeții ade- 
vărați, a fi poet înseamnă 
înainte de toate a simți ne
voia absorbantă, copleșitoare 
de a cuprinde, de a îmbră
țișa universalul de la uman 
la astral, de la vital la mi
neral. Și moartea — valoare 
polară a existenței ca și viața 
— deschide variate perspec
tive de intuire și înțelegere 
a dimensiunilor umanului, a 
devenirii acestuia, a vieții 
însăși.

Din acest punct de vedere 
dominanța unor sentimente 
tonice și limpezi nu exclude, 
în cazul vocației poetice a- 
utentice, și comprehensiunea 
subtilă pentru stările mai di
fuze, întunecate și apăsătoa
re ale spiritului. O anume vo
cație a exprimării tragicului, 
a ravagiilor produse de 
moarte asupra omului și mai 
ales umanității există și în 
creația anterioară a lui E- 
ugen Jebeleanu. Cele mai 
vibrante cînturi ale „Surî
sului Hiroșimei" probează 
suficient acest lucru. Dar li
rismul neprogramatic al re
centei sale „Elegii" irumpe 
dintr-un spațiu interior in
finit mai vast, mai dramatic. 
Această „elegie" devine ast
fel cu prețul unei cumplite, 
neverosimil de adînci parti
cipări sufletești dintr-o poe-

deghizare, nici un artificiu 
de „artă", nici o nevoie ex
terioară de a pune în scenă 
o dramă, drama omului 
tremurat de o pierdere 
premă.

Poezia devine ceea
trebuie să fie în fond : sen
timent și esențialitate umană. 
Elegia lui Eugen Jebeleanu 
e un „bocet" înăbușit și 
sfîșiat de durere, un bocet 
al bărbatului după ființa 
iubită, iremediabil smulsă de 
moarte, al celui care se chi- 
nuie pe el însuși pe rugul 
invizibil al înțelegerii cum
plitului adevăr: Cît îl 
cunosc pe cel care / nu 
poate să se stingă și umblă 
mereu / și adoarme pe un 
rug, crezînd că o să devină 
altul I și se scoală și spune: 
sunt tot eu, sunt tot eu. 
(Cel mai nefericit), adevăr 
surprins alteori cu accente 
de tragism antic : Omoară-te 
de două mii de ori / și 
tot n-o să ajungi s-o mai 
învii. I Făclii aprinde, 
smulge soarele. / Acum mai 
tare-i ea decît oricine. 
Disponibilitățile de imagina
ție și inventivitate cedează 
aici locul nevoii de mărtu
risire dramatică a suferinței, 
de rupere lăuntrică, în mod 
paradoxal întețită de luci
ditate, de o luciditate ner
voasă și vie, ea însăși incen
diară. La extrema limită a 
suferinței, mistuit de dor și 
de văpăile lucide ale adevă
rului, poetul coboară pe 
tărîmul celălalt, cu o voință 
crîncenă de a recupera 
irecuperabilul și spre a con
firma parcă ideea străveche 
după care „iubirea e tare 
ca moartea" : Pentru că nu 
moartea-i cea care m-a 
smuls, ci viața, / și am venit 
eu însumi, netrimis / de 
nimeni, nemaiașteptînd I so
rocul să m-ajungă ci-ncer- 
cînd I să mă desprind de 
soare, însă nu / fără a-i

răpi căldura ce-ar putea / 
să-ți înflorească zîmbetul 
pierit.

Dar și în această voință 
reparatoare, din gestul de 
dăruire absolută pe care îl 
implică atitudinea poetului, 
există o spărtură de îndoială, 
o cută sufletească de umbră 
care taie respirația cititoru
lui la un moment dat. Liris
mul lui Eugen Jebeleanu a- 
tinge în acest poem, ca de 
altfel în cele mai multe pie
se ale volumului (Cel mai 
nefericit, Sărbătoare, Te ridic 
în brațe, Mutilatul, Arma se
cretă — cu acel tulburător 
de sincer : Credeai în mine, 
în mizeria / acestui fel de a 
ne amăgi — Frumusețea, 
Am avut, Veverița) o poten
țialitate maximă.

Creatorul memorabilelor 
versuri, cu inflexiuni solemn- 
oratoriale, cu frazări 
ample dyi „Ceea ce nu se 
uită", al gravurilor cumplite 
din „Surîsul Hiroșimei", 
traducătorul de excepție al 
„Morții stegarului Christo- 
phor Rilke" introduce în a- 
ceastă elegie transparențe și 
fluidități poetice de adîncă 
sugestivitate și poate dintre 
cele mai revelatorii. Cuvin
tele înseși parcă „dor" de 
iubire și disperare, partici- 
pînd ncresemnate la această 
țesătură armonioasă și gravă 
a elegiei, ca în „Sărbătoare", 
piesa cea mai caracteristică 
a întregului volum și în 
care ființa impalpabilă a 
iubitei e mai prezentă ca 
oriunde : Inapoiază-te chiar 
dacă numai pentru o zi, / 
de sărbători, cînd toată lu
mea se duce acasă, / cînd 
masa e un iaz foșnind de 
lumini, / cînd paharele sînt 
păsări cîntătoare. / Suflînd 
în palma ta încremenită, / 
să ți-o încălzesc cu sărutări,/ 

. lumini de lebede să-și ia 
zborul I din singuraticele 
mele luminări.

Comentată la o asemenea 
intensitate de trăire poetică, 
interpretată, gîndită, jude
cată, asociată atît de indi
solubil vieții, moartea rămîne 
mai puțin moarte și mai 
mult o ipostază a existenței. 
Ceea ce dăinuie și triumfă 
ca un reflex al umanului, 
ne sugerează poetul, e dra
gostea, forța ei purificatoare 
și regeneratoare de viață și 
frumusețe.

părți din problemele specifice 
acestei ramuri de știință — pe 
motiv că o asemenea sarcină 
îi revine cursului de fiziologie. 
Dar în expunerea aces
tuia din urmă, de regulă 
nu se mai ajunge la vița 
de vie și nici la alte specii 
de plante. Așa se explică 
de ce între cursurile universi
tare există adeseori o slabă 
legătură și completare reci
procă ; în schimb există din 
plin suprapuneri și parale
lisme, repetări nejusfificate 
care de regulă conduc la su
praaglomerarea studenților, la 
îngreunarea procesului de asi
milare a cunoștințelor. Și a- 
ceasta încă nu e totul. Ten
dința diviziunii exagerate în 
predarea cursurilor privează 
cadrele didactice de posibili
tatea aprofundării științifice a 
problemelor tratate.

învățămîntul superior agro
nomic poate fi foarte bine a- 
semănat cu cel medical, sub 
raporturile multilateralității și 
complexității. Ambele com
portă profunde legături cu 
practica. Și după cum medi
cinistul își însușește o mare 
parte din cunoștințele sale 
lîngă patul bolnavului, sursa 
esențială de pregătire a agro
nomului rămîne marele labo
rator al naturii cu specificul, 
complexitatea și frumusețea 
lui inegalabile. Este de la 
sine înțeles că pentru a do- 
bîndi pregătirea temeinică de 
care are nevoie, studentului 
i se cere să desfășoare o anu
mită practică în producție, să 
cunoască nemijlocit aspectele 
fundamentale ale profesiunii 
lui în înlănțuirea și legătura 
lor firească. Cu toate acestea, 
învățămîntul superior agro
nomic nu beneficiază încă, 
după părerea mea, de un 
sistem corespunzător de 
practică pentru studenți. 
De cîțiva ani încoace s-a re
curs la așa-numitul program 
calendaristic de practică. în 
fiecare an tinerii sînt reparti
zați să meargă pe teren 
într-o anumită perioadă de 
timp, în așa fel îneît pe par
cursul celor cinci ani de stu
diu viitorul inginer să parti
cipe la întregul ciclu al mun
cilor agricole. -în aparență 
totul e bine. Dar calendarul 
viu al anotimpurilor dintr-un 
an nu începe întotdeauna în 
parametrii calendarului unui 
asemenea program de prac
tică. Uneori ninge pînă tîrziu 
și, ca atare, muncile agricole 
de primăvară se prelungesc 
în timp, alteori toamna și iar
na încep mult mai devreme 
ca de obicei ; activitatea pe 
ogoare îmbracă în aceste si
tuații un caracter specific pe 
care, atunci cînd e nevoie 
să-l cunoască mai bine, stu
denții trebuie să se reîntoar
că la facultate, cu programul 
de practică mai mult improvi*

zat decît realizat. Există șl 
un alt neajuns al practicii 
„pe felii" care limitează 
considerabil posibilitatea cu
noașterii științifice, aprofun
date a lucrărilor. Studenții iau 
parte într-un an, să zicem, la 
campania de primăvară. Ter
mină practica, revin la facul
tate și în anul următor parti
cipă la muncile de recoltare. 
Dar în felul acesta ei nu mai 
au posibilitatea să raporteze 
concluziile cristalizate în pe
rioada campaniei de recolta
re la întregul ciclu biologic al 
muncilor agricole, pentru că 
practicile anterioare — cu 
întregul lor cortegiu de ob
servații, experiențe, între
bări — le-au executat de 
fiecare dată în alte localități 
și în condiții uneori cu totul 
diferite.

După părerea mea, în anul 
I studenții agronomi ar trebui 
să facă numai practică. Se va 
spune poate că un gen ase
mănător de practică s-a apli
cat în urmă cu vreo 
10 ani, fără rezultate sconta
te. E adevărat. Să nu uităm 
însă că principala cauză a a- 
cestui neajuns a fost faptul că 
institutele agronomice nu be
neficiau pe atunci de posibili
tățile de efectuare a practicii 
pe care le au in prezent. Do
tarea lor, în ultimii ani, cu 
ferme proprii a îmbunătățit 
substanțial baza tehnico-știin- 
țifică a acestor unități de 
învățămînt, le-a făcut mai 
apte să organizeze pregătirea 
studenților după principii 
noi, superioare. Sînt convins 
că „ucenicia” în fermele di
dactice (pe care am făcut-o și 
personal), observarea în acest 
cadru a fazelor procesului de 
producție, participarea nemij
locită la lucrările desfășurat, 
timp de un an sub ochii 
dascălilor l-ar ajuta pe stu
dent să înțeleagă mai bine 
problemele specifice profe
siunii sale, pe care le va 
studia ulterior la cursuri și 
seminarii și'ie va aprofunda 
pe parcursul stagiilor de prac
tică din anii următori de 
facultate.

Direcția principală a po
liticii partidului și statului 
nostru ,în domeniul agri
culturii este dezvoltarea 
intensivă și multilaterală a 
producției pe baza valori
ficării depline a condiții
lor naturale șl economice, 
a aplicării științei și teh
nicii moderne. Aceasta se 
traduce, în privința formării 
cadrelor, în pregătirea de in
gineri capabili să organizeze, 
să descopere surse noi și să 
dirijeze producția agricolă în 
profunzime, să cunoască cît 
mai mult posibil din pre
ceptele științelor agricole, șă 
conducă procesul de prodr c- 
ție în vederea asigurării u ii 
randament maxim și cu o înăl
ță eficiență economică.

teatre
• Teatrul de operă și balet : SEARĂ VIENEZĂ
— 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : SÎNGE VIENEZ
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Co
media) : REGINA DE NAVARA — 20.
• Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : JURNALUL UNUI 
NEBUN — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A)
— SFINTUL MITICA BLAJINU — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : DIN
COLO DE ZARE — 19,30, (sala Studio) : JA
GUARUL ROȘU — 20.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Sa
voy) : HORIA ȘI RADU ÎȘI ASUMĂ RISCUL — 
19,30, (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL
— 19,30.

„Nu va fi război în Troia" de Jean Giraudoux la Tea
trul de Stat din Constanța. (Regia : Ion Maximilian), 
în fotografie : actorii Sandu Simionică și Romei 

Stănciugel
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Regatului Danemarcei 

in Republica Socialistă România 
CUVÎNTĂRILE ROSTITE

Primirea la C. C. al P. C. R. 
a delegației de activiști ai P.S.U.G.

în cuvântarea rostită cu această 
ocazie, după ce a transmis pre
ședintelui Consiliului de Stat din 
partea Maiestății Sale, regele Fre- 
derik al IX-lea, sincere urări pen
tru prosperitatea și bunăstarea Re
publicii Socialiste România, am
basadorul Danemarcei a arătat că 
partea daneză dă o înaltă apre
ciere relațiilor româno-daneze care, 
în ultimii ani, s-au intensificat și 
dezvoltat în toate domeniile, in
clusiv în cel economic și cultural. 
El a subliniat, de asemenea, im
portanța vizitelor și contactelor 
dintre factorii de răspundere ai ce
lor două țări pentru lărgirea și di
versificarea bunelor relații existen
te între România și Danemarca, 
în continuare, ambasadorul danez 
a scos în evidență că rezoluția ini
țiată de România la cea de-a XX-a 
Adunare Generală a O.N.U. pri
vind acțiuni pe plan regional în 
vederea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate între state euro
pene aparținînd unor sisteme so- 
cial-politice diferite, a întrunit a- 
deziunea deplină a guvernului da
nez care i s-a alăturat în calitate 
de coautor.

în încheiere, Svend Aage San- 
dager Jeppesen a declarat că va 
depune toate eforturile pentru a 
contribui la dezvoltarea continuă a 
legăturilor dintre cele două state 
și a exprimat speranța că va primi 
întregul sprijin al Consiliului de 
Stat și al guvernului român în în
deplinirea misiunii sale.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a 
mulțumit noului ambasador al Da
nemarcei pentru urările adresate și 
a transmis, la rîndul său, urări de 
fericire personală Maiestății Sale 
regele Frederik al IX-lea și urări 
de pace și prosperitate poporului 
danez.

în continuare, președintele Con
siliului de Stat 's-a declarat de a- 
cord cu aprecierea părții daneze 
privind evoluția favorabilă a rela
țiilor româno-daneze și a exprimat 
convingerea că în momentul de 
față există posibilități sporite de a 
ex '.ide și diversifica aceste relații,

în interesul reciproc al celor două 
țări și popoare.

Subliniind că Republica Socia
listă România militează consecvent 
pentru dezvoltarea relațiilor între 
toate statele, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, pe baza respec
tării depline a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, e- 
galității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc, vorbitorul a arătat că gu
vernul român consideră că dezvol
tarea unor asemenea raporturi in
terstatale servește intereselor fie
cărei țări în parte și în același 
timp reprezintă unul din factorii 
esențiali capabili să influențeze fa
vorabil asigurarea păcii în Europa 
și în lumea întreagă. „Pornind de 
Ia aceste considerente, a spus în 
continuare președintele Consiliului 
de Stat, guvernul român acordă 
toată atenția îmbunătățirii conti
nue a relațiilor româno-daneze, 
care se bucură de o înaltă apre
ciere în țara noastră. Sîntem con
vinși că vizitele guvernamentale 
și alte contacte între reprezentan
ții celor două țări aduc o contri
buție de seamă la consolidarea bu
nelor relații statornicite între țările 
noastre, la o mai bună cunoaștere 
reciprocă".

In încheiere, președintele Consi
liului de Stat, Chivu Stoica, a urat 
ambasadorului danez, Svend Aage 
Sandager Jeppesen, succes în ac
tivitatea sa, asigurîndu-1 că, în 
îndeplinirea misiunii sale, se va 
bucura de tot sprijinul Consiliului 
de Stat, al guvernului Republicii 
Socialiste România și al său perso
nal.

între președintele Consiliului de 
Stat și ambasadorul Danemarcei a 
avut loc apoi o convorbire cordială.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
biri au luat parte Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe.

Ambasadorul Danemarcei a fost 
însoțit de Richard Wagner Hansen, 
consilier de ambasadă și consilier 
comercial.

(Agerpres)

Marți, 13 iunie, tovarășul Manea 
Mănescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit delegația de 
activiști ai Partidului Socialist U- 
nit din Germania, condusă de Ar- 
wed Kempke, adjunct al șefului 
Secției Știință a C.C. al P.S.U.G.,

care, la invitația C.C. al P.C.R., ne 
vizitează țara în cadrul unui 
schimb de experiență.

La primire a luat parte tova
rășul Ștefan Bîrlea, șeful Secției 
Știință a C.C. al P.C.R

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

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE C.A.ER.
5 5

v

La Budapesta a avut loc zilele 
acestea cea de-a 23-a ședință a 
Comisiei Permanente CAER pen
tru agricultură. Au participat re
prezentanți din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Mongolă, R. P. Polonă, Repu
blica Socialistă România, R. P. Un
gară, U.R.S.S. în calitate de obser
vatori au participat reprezentanți 
din R. D. Vietnam.

Comisia a discutat activitatea 
desfășurată în cursul anului 1966 
și raportul cu privire la activitatea 
pe viitor. Au fost examinate pro

blemele colaborării țărilor membre 
ale CAER în domeniul agriculturii 
și mecanizării industriei forestiere, 
în domeniul protecției plantelor, 
creșterii animalelor, igienei veteri
nare și o serie de alte probleme 
și au fost adoptate recomandări co
respunzătoare.

Conducătorii delegațiilor au vizi
tat o serie de întreprinderi agricole 
și instituții științifice din Ungaria.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțele
gere.

(Agerpres)

SPORT]
„CUPA VOINȚA“ LA CICLISM |
Moiceanu lider după două etape I

fragmentîndu-se în cîteva grupuri I
mari. Primul, format din 19 alergă- I

Comunicatul 
Comisiei Electorale Centrale 

privind alegerea 
unui deputat în Marea 

Adunare Națională
în ziua de 11 iunie 1967 au a- 

vut loc alegeri pentru locul de de
putat în Mărea Adunare Națională 
în circumscripția electorală nr. 11 
Tileagd din regiunea Crișana.

Comisia Electorală Centrală a 
verificat lucrările Comisiei electo
rale de circumscripție și ale comi
siilor secțiilor de votare și a con
statat că alegerea s-a desfășurat 
în conformitate cu dispozițiile Le
gii nr. 28/1966 pentru alegerea de- 
putaților în Marea Adunare, Na
țională și în sfaturile populare.

Candidatul Ladislau Papp, epis
cop al Episcopiei reformate Ora
dea, propus de Frontul Democra
ției Populare, a întrunit 99,86 la 
sută din numărul tota] al voturi
lor exprimate de alegători.

Lucrările referitoare la această 
alegere au fost transmise Comisiei 
de validare a Mani Adunări Na
ționale.

vremea
Ieri în țară : vremea a fost 

instabilă, cu cerul variabil. în 
cursul după-amiezii s-au produs 
înnorări mai accentuate în 
Transilvania, Banat si Oltenia, 
unde local au căzut averse de 
ploaie, însoțite de descărcări 
electrice. Izolat a mai plouat și 
în Muntenia. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura aerului, la 
ora 14, era cuprinsă între 16 
grade la Huedin și 24 de grade 
la Turnu Măgurele, Călărași și 
Budești. în București : vremea a 
fost frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult • noros după-amiaza. 
Vîntul a suflat slab. Tempera
tura maximă a atins 24 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 15, 16 și 17 iunie. în tară : 
vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi 
locale, mai ales sub formă de 
averse. Vînt slab, pînă la potri
vit. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar maximele 
între 17 și 27 de grade. în 
București : vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar noros, favo
rabil aversei de ploaie. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Tempera
tura în creștere ușoară.

ODORHEI (prin telefon). — Noul 
lider al „Cupei Voința" este Gabriel 
Moiceanu (Dinamo). Ca și în prima 
etapă, el a participat ieri din nou 
la sprintul final împreună cu Cosma, 
Ardeleanu și alți 16 alergători, reu
șind de data aceasta să cîștige, cu 
un avans aproape imperceptibil. In 
același timp cu învingătorul (3h40'05") 
au fost cronometrați Ardeleanu 
(Steaua), Cosma (Dinamo), Stoica 
(Steaua), Raznay (Spartacus Buda
pesta), Cernea (Steaua) etc. In cla
samentul individual după două etape, 
Moiceanu este urmat de colegii săi 
Cosfe* — la 15" și Ciocan — la 45" 
etc. 3

Etapa de ieri Brașov —.. Odorhei 
(145 km), a avut o pregnantă ase
mănare cu cea /precedentă ; pe mai 
bine de 100 km s-a mers compact, 
monotonia fiind înlăturată cînd și 
cînd de... megafoanele mașinii „Pro
nosport" care transmiteau muzică 
populară. Plutonul a început să se 
agite abia pe urcușul spre Harghita,

tori, a trecut punctul de cățarare ■ 
avîndu-l în frunte pe dinamovistul g 
Emil Rusu. La coborîrea spre Odor- | 
hei, „fugarii" și-au creat la un mo
ment dat avans de două minute, reu- g 
șind să-l păstreze pînă la sfîrșit. So- g 
sirea în Odorhei, pe un timp plo- ■ 
ios, a solicitat alergătorilor multă n 
prudentă. Astăzi se desfășoară eta- B 
pa a treia: Odorhei — Tg. Mureș | 
(105 km). _

RUGBI

FOTBAL

Meci de verificare 
a lotului reprezentativ

S.U.AfiEN-FARUL17-9|
Pe Stadionul „1 Mai" din Con- I 

stanța s-a desfășurat ieri întîlnirea I 
amicală de rugbi dintre echipa lo- ■ 
cală Farul și formația franceză | 
S.U. Agen La capătul unei dispute N 
antrenante, aplaudată de citeva ■ 
mii de spectatori — constăn- D 
țeni, turiști din țară și de peste | 
hotare aflați pe litoral — victoria “ 
a revenit rugbiștilor francezi cu H 
scorul de 17—9 (6—3).

în cursul pregătirilor pentru me
ciul cu echipa Italiei (25 iunie) din 
cadrul Campionatului european, se
lecționata țării noastre întîlnește du
minică la București formația vest- 
germană S. C. Karlsruhe. întîlnirea 
va avea loc pe Stadionul „23 Au
gust", începind de la ora 17,30. Fe
derația de specialitate a comunicat 
ieri seară numele jucătorilor incluși 
în lot : Răducanu, Suciu, Adamache 
(portari); Lupescu, Sătmăreanu, 
Nunweiler III, Barbu, C. Dan. Mo- 
canu, Hălmăgeanu (fundași); Gher- 
gheli. Năftănăilă, Nunweiler VI. Pes- 
caru (mijlocași): Ivansuc, Liieescu, 
Dumitriu II, Oblemenco, I. Ionescu, 
Frătilă. Kalo. Gyorfi (înaintași).

În cîteva rînduri
TURNEUL FEMININ DE ȘAH DE 

LA KIEV a fost cîștigat de cam
pioana mondială Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) cu 11 puncte din 14 po
sibile, urmată de Valentina Kozlovs- 
kaia (U.R.S.S.) 10 puncte, Alexandra 
Nicolau (România) și Olga Andreeva 
(U.R.S.S.) cîte 9,5 puncte fiecare etc. 
în ultima rundă Nicolau a remizat cu 
cehoslovaca Eretova. La turneu au 
participat 15 șahiște din 8 țări.

ÎN CONCURSUL DE CĂLĂRIE 
de la Varșovia, la care participă 53 
de sportivi din 10 țări, proba de ob
stacole (cat. mijlocie) a fost cîștiga- 
tă de Szridde (R. F. a Germaniei) cu 
timpul de 56”8/10. V. Bărbuceanu 
(România) s-a clasat pe locul 6 cu 
68”l/10.

ÎN TURNEUL DE ȘAH DE LA 
MOSCOVA au fost continuate par
tidele întrerupte. Stein , a remizat cu 
Gheller, Boboțov a cîștigat la Gligo- 
rici iar Portisch la fostul campion 
mondial Mihail Tal. In clasament 
conduce Stein (U.R.S.S.) cu 9,5 punc
te, urmat de Boboțov (Bulgaria), 
Bronștein (U.R.S.S.), Gipslis (U.R.S.S.) 
cu cîte 9 puncte. Gheorghiu (Româ
nia) are 7 puncte. în runda a 16-a, 
programată la 14 iunie, Gheorghiu îl 
va întîlni pe Keres (U.R.S.S.).

(Urmare din pag. I)

Cimpia, începind de la 
Dunăre, este partea răsări
teană a Bărăganului, stră
vechi, întins și nesecat ogor 
de cereale, care a făcut de 
mult faima țării. A pierit 
aici ceva, de drept, din pi
torescul lui de odinioară, 
cînd mergeai poște printre 
lanuri fără să întîlnești pe 
nimeni, doar arareori un ță
ran colbuit, o dropie, un 
plop în zare sau o cumpănă 
de fîntînă. Mai înalte decît 
plopii, se înalță acum silo
zurile, înșirate din zare în 
zare. Țăranul mînă tracto
rul, la huruitul căruia dro
piile, așa de sperioase, cred 
că le-a ajuns prăpădul lu
mii. Mai sînt cumpenele, 
unele în părăsire ; în sate 
și la gospodăriile satului apa 
se scoate din pămînt cu mo
torul. Drumurile pe care a 
mers Alexandru Odobescu 
în inima Bărăganului sînt 
acum șosele modernizate, 
pe al căror asfalt gonesc 
automobile și camioane.

Cu tarlalele lui de altă
dată unite în ogoare fără 
margini, cu satele înnoite, 
unde în locul lutului ames
tecat cu paie au pătruns 
cărămida, țigla și betonul, 
cu silozurile, cu stațiunile 
de mașini și tractoare, cu 
combinele, cu oamenii săi, 
mai cu seamă, Bărăganul 
este astăzi o industrie.

★
în alt fel fertil decît cîm- 

pia, dealul are o bogăție, în 
linii mari, aceea cunoscută 
cam pretutindeni și învă
țată Ia școală. în afară de 
oi și de vite, care pășunează 
hălăduind pe văi și coline, 
trebuie amintite livezile, 
dar, pentru această regiune, 
mai ales viile.

0 delegație 
de activiști ai P. C. R. 
a plecat in U.R.S.S-

O delegație de activiști ai Parti
dului Comunist Român, condusă de 
Ion Cîrcei, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Banat al P.C.R., a ple
cat marți după-amiază în U.R.S.S., 
unde, la invitația C.C. al P.C.U.S., 
va face, o vizită de schimb de expe
riență. La plecarea delegației, pe 
aeroportul Băneasa, au fost de față 
Gheorghe Roșu și Vasile Vlad, șefi 
de secție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Plecarea unei delegații 
de activiști ai P.C.R. 

in R. P. Bulgaria
O delegație de activiști ai Parti

dului Comunist Român, condusă de 
Aurel Duca, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
regional Cluj al P.C.R., a plecat 
marți în R. P. Bulgaria, unde, la 
Invitația C.C. al P. C. Bulgar, va 
face o vizită de schimb de expe
riență. La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost salutată 
de Simion Bughici, șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

La sosire pe aeroportul din So
fia, membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de Peter Statev, șef de 
secție la C.C. al P. C. Bulgar.

(Agerpres)

Cronica
zilei

Mihai Suder, ministrul econo
miei forestiere, însoțit de specia
liști din acest sector, a plecat marți 
seara în Uniunea Sovietică, unde, 
la invitația ministrului industriei 
forestiere, hîrtiei, celulozei și de 
prelucrare a lemnului al U.R.S.S., 
va face o vizită de cîteva zile.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, marți a avut loc o seară 
culturală cubană, organizată în sala 
Casei de cultură a institutului.

Cu acest prilej, prof. dr. Juan 
Marinello, ambasador al Republicii 
Cuba la UNESCO, care face o 
vizită în țara noastră, a conferen
țiat despre „Unele probleme ale 
dezvoltării culturii în Cuba".

Printre, cei prezenți în sală se 
aflau Ion Pas, președintele 
I.R.R.C.S,, și alte persoane oficiale 
române, precum și Manuel Yepe 
Menendez, ambasadorul Republicii 
Cuba la București.

(Agerpres)

LACUL ROȘU Foto : Gh. Vințilă

Există în țara noastră 
podgorii, la Cotnari, bună
oară, cu renume de pe 
timpul lui Ștefan cel Mare. 
Vinul lor este mai de gra
bă un miraj decît o băutură, 
îl vom gusta cu religiozi
tate, mai ales că duce cu el 
amintiri din vechime și are 
concentrații maxime, rare 
și subtile ale soarelui și ale 
solului.

Mintea omenească poate 
înmulți și îmbunătăți pod
goria, însă pînă la o limită; 
soarele și solul sînt date ale 
naturii, pe care nu le poate 
schimba nimeni. Ele n-au 
fost lipsite de generozitate 
pe dealurile din cotul Car- 
paților, cum am numit geo
grafic această întinsă ^onă

frumoase. Cramele idilice 
s-au transformat în labora
toare, iar stațiile mari de 
vinificare au devenit ade
vărate uzine.

Nu s-au forțat putințele 
native ale pămîntului și ale 
soarelui, dar în ajutorul lor 
au venit organizarea, știin
ța și mașina. Ca și cîmpia, 
dealul este acum o indus
trie care n-a anulat sucul 
tainic al solului, nici mi
reasma îmbietoare a florii 
de viță, la sfîrșitul primă
verii, nici sărbătoarea de 
toamnă cînd se culeg viile.

★
în marginea de nord-vest 

a regiunii Galați, al cărei 
relief urcă fără oprire în

vață și ea va răspunde, în 
viitor, cu încă o bogăție.

★
Am urmărit solul, lăsînd 

pentru încheiere înfăptui
rile mari ale oamenilor. 
Regiunea, cu Dunărea, băl
țile, Bărăganul și dealurile, 
care ar fi fost destinată 
de natură unei vieți cam- 
pestre și pastorale, este as
tăzi, înainte de toate, o 
regiune industrială. Șantie
rul naval de la Galați a 
fost amintit fiindcă se lea
gă de Dunăre. Mai sînt 
însă și alte șantiere navale, 
sînt fabrici de ciment, de 
sîrmă, de cherestea, de 
produse alimentare. Am 
mai amintit Uzina „Pro
gresul" de la Brăila, care

viața internațională

sofia: întrevederi ale 
delegațiilor romane

SOFIA 13 (Agerpres). — Delega
ția română condusă de Dumitru 
Mosora, ministrul industriei con
strucțiilor, care se află în Bulgaria 
la invitația omologului său bulgar, 
a fost primită marți de Pencio Ku- 
badinski, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Bulgar, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria. în timpul convorbi
rilor, la care a luat parte și Marin 
Grașnov, ministrul construcțiilor al 
R. P. Bulgaria, a avut loc un schimb 
de păreri în probleme privind ex
tinderea colaborării tehnico-știin- 
țifice în domeniul construcțiilor și 
producției materialelor de construc
ție.

La convorbiri a luat parte loan 
Beldean, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Sofia.

■Ar

SOFIA 13 (Agerpres). — Delega
ția română condusă de acad. Aurel 
Moga, ministrul sănătății și preve
derilor sociale al Republicii Socia
liste România, a fost primită marți 
de Ivan Mihailov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria. La întîlnire 
a luat parte dr. Kiril Ignatov, mi
nistrul sănătății și prevederilor so
ciale al R. P. Bulgaria

în aceeași zi, acad Aurel Moga

și Kiril Ignatov au semnat planul 
de colaborare în domeniul ocroti
rii sănătății publice și științelor me
dicale dintre România și Bulgaria pe 
perioada 1967—1968. Planul prevede 
extinderea programului de măsuri 
menite să lărgească continuu cola
borarea dintre ambele țări în do
meniul sănătății.

La semnarea planului a fost de 
față loan Beldean, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Sofia.

încheierea Congresului 
P. C. din Australia

SYDNEY 13 (Agerpres). — La 12 
iunie s-au încheiat la Sydney lucră
rile celui de-al 21-lea Congres al 
Partidului Comunist din Australia. 
Congresul a ales Comitetul Central 
al P.C. din Australia. în aceeași zi, 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului a ales Comitetul Executiv 
și Secretariatul. Președinte al C.C. 
al P.C. din Australia a fost ales 
Richard Dixon.

Amazonia în orbita
unor interese străine
(Urmare din pag. I)

că toate aceste cifre sînt expresii 
valorice cu totul palide fată de ade
văratele dimensiuni ale contraban
dei.

Ieșirea clandestină din Brazilia a 
„mineralelor strategice" se face prin 
teritoriul celor trei Guyane, prin Ve
nezuela, prin zboruri directe spre 
Miami sau pe alte căi. Arestarea u- 
nui grup de cinci contrabandiști nord- 
americani, care dispuneau de un a- 
vion și aparatură pentru cercetarea 
minereurilor radioactive și saci spe
ciali de transport, a ridicat un colț 
al vălului de mister, ajungînd să pro
voace investigații la nivel parlamen
tar.

Interesele străine în Amazonia sînt 
prezente și sub forma cumpărării de 
mari întinderi de teren ; fie direct, 
prin subsidiari ai unor trusturi stră
ine, fie .de către firme sau persoane 
„juridicește" braziliene. Marea ma
joritate a acestora se mărginește la 
extracția ilegală de minereuri și mi
nerale și la trimiterea lor clandestină 
spre exterior. Zona diamantiferă To
cantins a fost astfel achiziționată a- 
proape în întregime de „United States 
Brasil" (USABRA). Sînt de asemenea 
mari proprietari de pămînturi în A- 
mazonia firmele „Brazii Land Catle 
Packing" (2 888 053 hectare), „The 
Brazilian Meat Company" (350 000 
hectare), „Fomento Agricola Argen
tine Sud Americano" (27 000 hectare), 
„The Sud American Beige S. A.“.

încercările de a pătrunde cu orice 
chip în Amazonia se manifestă și în 
alte feluri. Este notorie, de pildă, ac
tivitatea de cercetare aerofotografică 
exercitată de avioane ale serviciului 
cartografic al armatei S.U.A., în baza 
acordului fotogrametric încheiat cu 
Brazilia în 1964, cu scopul de a în
tocmi un ansamblu cartografic și de 
a localiza zăcăminte de minerale stra
tegice. După cum s-a făcut cunoscut 
în presă, nici un organism brazilian 
nu primește copii ale rezultatelor cer
cetărilor. în această privință este e- 
locvent cazul unui profesor brazilian 
care, invitat pentru conferințe de U- 
niversitatea din Los Angeles, a rămas 
uimit de suita de fotografii ale nor
dului brazilian pe care Departamen
tul de Stat al S.U.A. le pusese la dis
poziția universității ca material de 
studiu. Fotografiile cuprindeau loca
lizări perfecte de zăcăminte ale sub-

înfăptuiri, unele uimitoare, 
altele miraculoase, se înal
tă, mai uimitor, mai mira
culos, gigantul. I s-a mai 
spus pe numele acesta și nu 
caut altul. E combinatul 
siderurgic de la Galați, 
proiectat cu îndrăzneală la 
o scară a viitorului. Am 
privit macheta lui în ipsos 
colorat, pe cînd nu se ridi
case acolo decît o clădire 
a administrației. De pe aco
perișul ei am privit cîmpul 
gol, am încercat să supra
pun peste el macheta, dar 
n-am izbutit ; poate prima 
oară în viață, imaginația 
refuza să mă slujească. 
Pentru a descoperi în linii
le lui mari combinatul, a- 
cum nu mai e nevoie de

anoramic gălățean
geografică. Sînt și aici vii, 
cu un vechi renume, la O- 
dobești, Focșani, Panciu și 
în toate împrejurimile ; 
dacă nu ignorăm uimitorul 
vin alb de la Ivești, avem 
dovada că ele coboară pînă 
la marginea cîmpiei, fără 
să-și piardă însușirile.

Am atribuit acestor vi
nuri, care merg de altfel 
și peste hotare, o altfel de 
noblețe decît a Cotnarulul, 
o noblețe populară, fiindcă 
deși de soiuri alese, sînt 
răspîndite și generoase.

E drept că nu se mai 
face în cramele noastre 
„vinul de viață lungă" stri
vit cu picioarele de țigănci

cepînd de la Dunăre, alcă
tuind un imens amfiteatru, 
Munții Vrancei ar fi trebuit 
să fie cea mai masivă po
doabă a naturii; a fost 
cîndva, dar în anii pînă la 
sfîrșitul războiului s-a 
transformat într-o rană. Ni
căieri despădurirea nu s-a 
făcut mai nesocotit și mai 
sălbatic. Versanții au ră
mas goi și triști, fără nici 
o apărare, roși continuu de 
ape. Strălucirea lor stearpă 
a aruncat de vale un strigăt 
de ajutor și de groază. Oa
menii de azi, lucrînd pentru 
ziua de mîine, au împiedi
cat dezastrul. S-au făcut 
terasări și s-a plantat pă
durea ; natura a fost sal-

fabrică utilaj greu, în mii 
de tone. Specifică și unică 
este uriașa realizare de 
lîngă Brăila, unde pe 
cîmpul gol de deasupra 
Dunării a răsărit în ultimii 
ani un complex chimic, clă
dit de la temelie. A fabrica 
hîrtie nu-i doar un proces 
industrial, ci și unul cultu
ral ; hîrtia transportă 
știința, gîndirea, simțămin
tele și aspirațiile omului ; 
nevoia ei, astăzi, la noi. nu 
are limite, de aceea o fa
bricăm cu orgoliu. Cifrele 
care o reprezintă în planu
rile de producție sînt note 
la învățătură pentru în
treg poporul...

Deasupra tuturor acestor

imaginație, macheta s-a 
mutat pe cîmp. ipsosul s-a 
•transformat în fier și be
ton, la scara reală, gigan
tică și îndrăzneață, iar u- 
nele laminoare, cele mai 
importante, au și intrat în 
funcțiune.

Cît oțel va curge aici se 
știe ; se știe de asemenea 
la ce are să folosească, se 
știe cîte industrii are să 
alimenteze și cîte are să 
genereze. Construit în re
giunea Galați, combinatul 
este al țării, cum este, de 
altfel, regiunea întreagă.

★
Astăzi, populația, într-o 

creștere vertiginoasă, ne-

cunoscută de statisticile al
tor vremuri, nu mai poate 
încăpea în vechile, în 
chircitele și închistatele 
orașe de altădată.

Brăila, fostă raia turceas
că, neavînd alte podoabe 
decît Dunărea maiestuoasă 
și salcîmii care umbreau 
strada prin fața cafenelelor 
destinate taifasului, devine 
o cetate modernă. Blocurile 
înalte, înșirîndu-și în linii 
drepte fațadele colorate, 
concurează cu peisajul, 
înaintea naturii care a fost 
dominată, se vede acum 
omul și frumusețile pe care 
el este în stare să și le 
facă.

în mijlocul Galațiului, 
devastat Ia sfîrșitul războ
iului, a răsărit un oraș nou 
care, depășindu-și propriile 
margini, a ajuns și a trecut, 
nivelîndu-le, pînă peste 
rîpele de la Tiglina, locuri 
pustii altădată. Aici blocu
rile noi, cu liniile cunoscu
te în multe părți ale tării, 
au izbutit chiar să aibă un 
stil propriu.

Nu sînt numai locuințe, 
ci toate ansamblurile tre
buitoare unei populații în 
continuă creștere : spitale, 
policlinici, magazine, res
taurante, baruri, cofetării 
și cafenele, săli de confe
rințe și de spectacole.

în afară de un teatru de 
proză, de unul de revistă 
și operetă. Galațiul are și 
un teatru de operă propriu.

Ce se întîmplă aici. în 
acest centru, este specific 
pentru toată regiunea. Iar 
ceea ce se întîmplă în re
giune este potrivit cu pre
facerile profunde și strălu
citoare din întreaga țară.

(File dintr-un album în 
pregătire în Editura Me
ridiane)

solului și alte precizări geologice, 
necunoscute de brazilieni.

Geologi aparținînd de „USAID“ și 
de „Cooperative Research Founda
tion" (din Alto Palo, California), e- 
chipe ale Centrului de studii amazo- 
nice, din Houston (S.U.A.) și altele 
desfășoară o vie activitate în Amazo
nia. Ambarcațiuni de la „Environ- 
metal Science Service Administra
tion" parcurg zonele navigabile ale 
rîurilor pentru a realiza ridicări to
pografice și mineralogice. Am avut 
prilejul să întîlnesc o astfel de am
barcațiune pe fluviul Aragnaia și nu 
i-aș fi dat atenție dacă barcagiul meu 
nu identifica în rîndul echipajului 
persoane pe care le mai văzuse „în- 
cărcînd pămînt pe un vas". Vreo zece 
mii de asemenea cercetători străini, 
aproape toți nord-americani, operea
ză în Amazonia braziliană fără să se 
știe exact cu ce anume se ocupă.

Nu constituie un secret pentru ni
meni interesul principal al diferitelor 
consorțli străine care gravitează în 
jurul zăcămintelor de uraniu și altor 
minereuri radioactive ce sălășluiesc în 
subsolul amazonian și care explică a- 
gitarea periodică într-o anumită pre
să a problemei „internaționalizării* 
acestei uriașe zone.

Toate acestea paralel cu ocuparea 
efectivă sau prospectarea acestei zone 
au avut darul de a sensibiliza sec
toare întregi ale opiniei publice din 
țările limitrofe, inclusiv unele cercuri 
din rîndul forțelor armate, care se 
pronunță împotriva unor asemenea 
planuri și privesc cu o neliniște legi
timă penetrația masivă de străini în 
Amazonia.

Un ecou al acestor preocupări l-a 
constituit și lucrarea „Amazonia și 
lăcomia internațională" a profesoru
lui Ferreira Reis, fost pînă de cu- 
rînd guvernator al statului brazilian 
Amazonas. „Această carte — scrie au
torul — se tipărește într-un moment 
cînd întreaga națiune își mobilizează 
conștiința în jurul gravei probleme 
privind exercitarea suveranității a- 
supra imensului spațiu amazonic... 
Teza pe care o apărăm este că, dacă 
va continua absența puterii publice 
în această arie, într-o bună zi am 
putea să ne trezim cu extremul nord 
al țării sub dominația străină... Cu 
trecerea timpului pericolele cresc... 
E necesar să procedăm fără ezitări la 
inventarierea a tot ce reprezintă A- 
mazonia și aceasta prin intermediul 
instituțiilor braziliene și cu personal 
brazilian. Cu atît mai mult, cu cît din 
exterior se plănuiește excluderea 
noastră de la conducerea unei ase
menea opere. Mă refer la proiectul 
Academiei de Științe din Washington. 
(Proiectul prevede cercetarea resur
selor Amazoniei «independent de in
stituțiile existente în această arie»)... 
Nu sîntem xenofobi. Dar nici nu sîn
tem dispuși să aplaudăm orice pro
iect ce ar putea să ducă la pierde
rea suveranității sau la remorcarea 
pămîntului nostru, prin acțiuni ale 
oamenilor de știință ori de afaceri, 
la interese ce nu sînt ale Braziliei".

Puternicul curent de opinie în fa
voarea apărării Amazoniei de pene
trația străină determină autoritățile 
braziliene să studieze măsuri în a- 
cest sens. încă înainte de instalarea 
sa oficială, președintele Costa e Silva 
a vizitat Amazonia împreună cu un 
grup de experți, făcînd cunoștință la 
fața locului cu necesitățile concrete 
de dezvoltare a regiunii. Cu acel pri
lej, el a făcut cîteva declarații din 
care reieșea că spațiul amazonic se 
va bucura de priorități în ansamblul 
planului de dezvoltare economică a 
Braziliei. Periodic, în presă este de
nunțat acordul fotogrametric înche
iat cu S.U.A., și, conform unor 
știri care circulă aici, s-ar pre
găti renunțarea la el. De menționat 
că autoritățile leagă actualul program 
de cercetări privind utilizarea ener
giei nucleare în scopuri pașnice, de 
necesitatea de a dezvolta într-un ritm 
rapid zonele cele mai înapoiate ale 
țării, între care Amazonia ocupă pri
mul loc.

Guvernul columbian ar studia, de 
asemenea, măsuri de dezvoltare a 
spațiului amazonic (400 000 km p). 
în curînd, un ansamblu de măsuri 
urmează să fie anunțat în cadrul 
„Planului de transformare națională", 
la alcătuirea căruia lucrează de cîteva 
luni tehnicieni și economiști colum- 
bieni. Din diverse motive, celelalte 
țări care au teritorii amazonice — 
Peru, Venezuela, Bolivia — nu de
monstrează, pentru moment, inițiative 
similare cu cele ale Braziliei și Co
lumbiei. Dar aceasta nu înseamnă, fi
rește, că opiniei publice din aceste 
țări îi sînt indiferente diversele ma
nevre care urmăresc menținerea A- 
mazoniei în orbita unor interese 
străine.



ORIENTUL APROPIAT

DUPĂ ÎNCETAREA 

OSTILITĂȚILOR

NEW YORK
Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a întrunit marți la 

ora 21,30, ora Bucureștiului, pentru a dezbate din nou situația 
din Orientul Mijlociu. Ședința a fost convocată la cererea 
Uniunii Sovietice.

BEIRUT
Interdicțiile de circulație impuse în Liban în urma declanșării 

conflictului armat izraelo-arab, au fost parțial ridicate, transmite a- 
genția MEN. Beirutul, ca și celelalte orașe ale țării, revine la viața 
obișnuită ; toate școlile au fost redeschise, iar băncile, care n-au func
ționat în ultima săptămină, și-au reluat, începînd de marți, activitatea.

AMMAN
Potrivit agenției Reuter, directorul general al transporturilor 

feroviare din Iordania a anunțat că Iordania și Siria au căzut de 
acord asupra reluării traficului feroviar normal între cele două țări, 
întrerupt în timpul ostilităților militare izraelo-egiptene.

STOCKHOLM
Guvernul suedez a hotărît să deschidă un credit în valoare de 

un milion de coroane în favoarea programului de asistență al Crucii 
Roșii suedeze pentru rcfugiații arabi din Orientul Mijlociu.

KUWEIT
După cum anunță ziarul „Al Ray al Aam", guvernul kuweitian 

a transferat o sumă de 25 milioane lire sterline către patru țări 
arabe — R.A.U., Irak, Siria și Iordania, pentru a le ajuta să depă
șească actualele dificultăți de ordin economic, provocate de războiul 
izraelo-arab.

Declarația română 
difuzată ca document 
oficial al Consiliului 

de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager- 

pres). — La 11 iunie a.c., Misiunea 
permanentă a Republicii Socialiste 
România pe lîngă Organizația Na
țiunilor Unite a înaintat președin
telui Consiliului de Securitate De
clarația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
guvernului Republicii Socialiste Ro
mânia cu privire la situația din 
Orientul Apropiat, spre a fi difu
zată ca document oficial al acestui 
organism.

în aceeași zi. Declarația a fost 
difuzată statelor membre ale O.N.U. 
ca document oficial al Consiliului 
de Securitate.

PRIMIRI LA MAISTRUL DE EXTERNE AL ROMÂNIEI
MINISTRUL

LA Bl
în ziua de 12 iunie a.c., 

ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste 
România, Corneliu tMă- 
nescu, a invitat în au
diență pe Eliezer Doron, 
trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al 
Izraelului la București, 
căruia i-a adus la cu
noștință, în spiritul De
clarației Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român și a guvernu
lui Republicii Socialiste 
România din 10 iunie 1967, 
punctul de vedere al țării 
noastre cu privire la si
tuația creată în Orientul 
Apropiat. Ministrul afa
cerilor externe a arătat 
că, după părerea guver
nului român, în momentul 
de față este imperios ne
cesar să se facă totul 
pentru împiedicarea ori
cărei acțiuni care ar pu
tea duce la reizbucnirea 
conflictului armat. El a 
subliniat îngrijorarea pe 
care o produc declarațiile 
unor persoane de răspun
dere din statul Izrael în 
care se revendică teritorii 
sau alte avantaje de na
tură similară ca urmare 
a situației rezultate din 
operațiunile militare, fapt

IZRAELULUI
ce poate ridica noi ob
stacole în calea soluțio
nării reciproc acceptabile 
a problemelor litigioase, 
duce la agravarea încor
dării și crearea unor noi 
surse de tensiune între 
Izrael și țările arabe. Mi
nistrul de externe a ex
primat poziția guvernului 
român după care este ne
apărat necesară retrage
rea cît mai grabnică a 
trupelor izraeliene de pe 
teritoriile ocupate, retra
gerea tuturor trupelor în 
limitele granițelor dinain
te de izbucnirea conflic
tului. El a subliniat că 
guvernul român socotește 
deosebit de importantă re
zolvarea pe bază echita
bilă a problemei refugia- 
ților arabi din Palestina. 
Guvernul român consideră 
că în situația creată in
teresele majore ale tutu
ror popoarelor din zona 
respectivă, ale păcii și 
securității internaționale 
impun întreprinderea u- 
nor măsuri raționale și 
echitabile, rezolvarea pro
blemelor litigioase din
tre state pe calea nego
cierilor, cu deplina res
ponsabilitate pentru soar
ta păcii generale.

U.R.S.S. a cerut convocarea 
unei sesiuni speciale 
a Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 13 (Agerpres).—Re
prezentanța permanentă a U.R.S.S. 
la O.N.U. a transmis secretarului 
general al O.N.U., U Thant, o scri
soare din partea lui A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., prin care se cere convoca
rea unei sesiuni speciale a Adună
rii Generale pentru a examina si
tuația din Orientul Mijlociu.

Reprezentantul secretarului ge
neral al O.N.U. a declarat că 
U Thant va informa imediat toate 
reprezentanțele țărilor membre ale 
O.N.U. asupra cererii U.R.S.S. El a 
adăugat că dacă 62 din cei 122 de 
membri ai O.N.U. vor sprijini cere
rea Uniunii Sovietice, U Thant va 
convoca o sesiune specială a Adu
nării Generale în decurs de 24 de 
ore.

CONVORBIRILE
SOVIETO-ALGERIENE

MOSCOVA 13 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că la 13 iunie 
la Moscova au avut loc convorbiri

ARABE UNITE
In ziua de 12 iunie a.c., 

ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste 
România, Corneliu ' Mă- 
neseu, a invitat în audien
ță pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar 
al Republicii Arăbe Unite 
în Republica Socialistă 
România, M. F. Hamad, 
căruia i-a înfățișat poziția 
țării noastre cu privire lâ 
situația din Orientul A- 
propiat, exprimată în De
clarația Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român și a guvernu
lui Republicii Socialiste 
România din 10 iunie 1967. 
Consecvent în politica sa 
de a milita pentru zădăr
nicirea uneltirilor cercu
rilor imperialiste, pentru 
respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, fără nici un 
amestec din afară, pentru 
promovarea păcii, guver
nul român își exprimă 
sprijinul și simpatia pen
tru lupta dreaptă a po
poarelor arabe împotriva 
imperialismului și neoco- 
lonialismului, pentru apă
rarea independenței și cu
ceririlor lor democratice și 
sociale, pentru realizarea 
aspirațiilor de unitate na
țională.

. REPUBLICII 
LA BUCUREȘTI w

Ministrul de externe a 
informat că guvernul ro
mân se pronunță pentru 
retragerea cît mai grabni
că a trupelor izraeliene de 
pe teritoriile ocupate, pre
cum și a tuturor trupelor 
în limitele granițelor dina
inte de izbucnirea conflic
tului, pentru rezolvarea pe 
bază echitabilă a proble
mei refugiaților arabi din 
Palestina. El a arătat că. 
după părerea guvernului 
român, este imperios ne
cesar să se facă totul pen
tru a împiedica orice ac
țiuni care ar putea duce la 
reizbucnirea conflictului 
armat și ar servi astfel nu
mai cercurilor reacționare, 
imperialismului interna
țional, în primul rînd im
perialismului amărican.

Guvernul român consi
deră că problemele Orien
tului Apropiat pot fi re
zolvate în mod trainic și 
viabil pe calea tratative
lor între părțile în cauză, 
depunîndu-se eforturi per
severente pentru găsirea 
unor soluții care să țină 
seama de interesele funda
mentale și legitime ale'tu
turor popoarelor acestei 
regiuni.

Rezultatele alegerilor
din Sicilia

ROMA 13. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : Du
minică și luni au avut loc în Italia 
alegeri în 82 de comune, inclusiv 
orașele Siena și Pisa.

în Sicilia, regiune autonomă cu 
statut special, alegerile s-au desfă
șurat duminică, rezultatele fiind 
date publicității în cursul nopții de 
luni spre marți. în cele nouă regi
uni ale insulei, unde au avut loc 
alegerile pentru desemnarea a 90 
de consilieri ai adunării regionale, 
au participat la vot 2 442 000 de ale
gători, numărul lor fiind mai mare 
decît al celor prezenți Ia urne în 
1963cRepartizarea celor 90 de locuri 
în adunarea regională este urmă
toarea : Partidul democrat-creștin 
— 36 de locuri ; Partidul Comunist 
Italian — 20 de locuri; Partidul 
Socialist Unificat — 11 locuri ; 
Partidul liberal — 5 locuri; Par
tidul republican — 4 locuri. Cele
lalte 14 locuri au revenit altor par
tide și grupări politice. La aceste 
alegeri au fost prezentate și liste 
electorale ale unor partide locale.

In comparație cu alegerile ante
rioare, s-a constatat o oarecare re
ducere a procentului de voturi ob
ținute de democrat-creștini și libe
rali. Partidele socialist și social-de
mocrat, care au participat pentru 
prima dată la alegeri unite (P.S.U.) 
nu au obținut rezultatele scontate, 
ceea ce a dus la o favorizare a 
Partidului republican în unele lo
calități din Sicilia, cetățenii cu 
drept de vot și-au exprimat protes-

tul împotriva organelor administra
tive, refuzînd să participe la ale
geri. Astfel, la Licata s-au prezen
tat în fața urnelor numai 9,02 la 
sută din alegători.

In ce privește rezultatul alegeri
lor comunale, acesta nu a fost dat 
încă publicității. Se știe numai că 
au participat la vot aproximativ 80 
la sută din alegători.

Referindu-se la rezultatul alege
rilor din Sicilia, Luigi Longo, se
cretar general al P.C.I., a declarat, 
că acestea indică cîștiguri aprecia
bile de voturi de către partidul co
munist, în comparație cu alegerile 
din 1964. Și în alte centre ale Ita
liei, in care au avut loc alegeri s-a 
constatat o apreciabilă îmbunătăți
re a pozițiilor partidului. Faptul 
cel mai semnificativ al votului de 
la 11 iunie din Sicilia — a arătat 
în continuare Luigi Longo — este 
declinul democrat-creștinilor, atît 
față de alegerile administrative din 
1964, cît și față de alegerile gene- 
ale din 1963.

SESIUNEA COMISIEI DUNĂRII
BUDAPESTA 13. — Coresponden

tul Agerpres A. Pop transmite: în
tre 1 și 12 iunie, la Budapesta s-au 
desfășurat lucrările celei de-a 25-a 
sesiuni a Comisiei Dunării. La lu
crările sesiunii au luat parte re
prezentanții țărilor membre ale Co
misiei, precum și ai Ministerului 
transporturilor din R. F. a Germa-

niei — ultimii în calitate de obser
vatori. Au participat, de asemenea, 
reprezentanți ai Administrației flu
viale a Porților de Fier și ai Secre
tariatului Organizației mondiale de 
meteorologie Sesiunea a dezbătut 
probleme privind îmbunătățirea 
navigației pe Dunăre, probleme or
ganizatorice și financiare.

Cambodgia își reafirmă solidaritatea 
cu lupta poporului vietnamez

PNOM PENH 13 (Agerpres). — 
Prințul Norodom Sianuk, șeful sta
tului cambodgian, a primit luni pe 
Nguyen Thuong, reprezentantul gu
vernului R. D. Vietnam la Pnom 
Penh. Acesta i-a înmînat declarația 
guvernului R. D. Vietnam, care re
cunoaște integritatea teritorială a 
Cambodgiei în cadrul actualelor ei 
granițe.

în legătură cu această declarație, 
prințul Norodom Sianuk a subliniat 
că ea constituie o dovadă a conso
lidării în continuare a prieteniei 
dintre cele două țări și popoare.

Reafirmînd solidaritatea țării sale 
cu lupta poporului vietnamez îm
potriva agresiunii americane, prin
țul Norodom Sianuk și-a exprimat 
și cu acest prilej sprijinul față de 
poziția in patru puncte a guvernu
lui nord-vietnamez și declarația în 
cinci puncte a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud, privind căile de restabilire a 
păcii în Vietnam.

Reuniunea 
Consiliului 
ministerial 
N. A. T. O.

LUXEMBURG 13 (Agerpres). •— 
Marți dimineață și-a început lucră
rile la Luxemburg sesiunea Consi
liului ministerial al N.A.T.O. Șe
dința de dimineață a fost consacra
tă evenimentelor din Orientul Mij
lociu. După cum relatează agenția 
France Presse, vorbitorii, printre 
care și secretarul Departamentului 
de stat al S.U.A., Dean Rusk, s-au 
referit la diverse aspecte ale conflic
tului, fără să avanseze soluții.

Dezbaterile au început printr-o 
precizare făcută de Couve de Mur- 
ville. ministrul de externe al Fran
ței, cu privire la declarațiile făcute 
de secretarul general al N.A.T.O., 
Brosio, în legătură cu ordinea de 
zi a sesiunii. Acesta afirmase că 
membrii Consiliului atlantic ar tre
bui să definească o politică comu
nă pe care s-o urmeze la O.N.U. în 
legătură cu criza din Orientul Mij
lociu. Consider, a declarat Co-.ive 
de Murville, adresîndu-se lui Bro
sio, că aceste remarci ale secreta
rului general au fost făcute cu titlu 
pur personal și nu în numele alian
ței atlantice.

în cursul ședinței a fost abordată 
și problema războiului din Viet
nam. Paul Martin, ministrul de 
externe al Canadei, a declarat că 
acesta este mai îngrijorător decîț 
criza din Orientul Mijlociu.

între Houari Boumedienne, pre
ședintele Consiliului Național al 
Revoluției și al guvernului alge- 
rian, Abdelaziz Bouteflika, minis
trul de externe, și colonelul Ahmed 
Abbas, membru al Consiliului Na
țional al Revoluției, și Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Alexei Kosîghiți, președin
tele Consiliului de Miniștri, Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem, Andrei Gro
mîko, ministrul de externe, și ma
reșalul Andrei Greciko, ministrul 
apărării al Uniunii Sovietice.

în aceeași zi, H. Boumedienne a 
părăsit Uniunea Sovietică." în drum 
spre patrie, la invitația președinte
lui R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, președintele Boumedienne s-a 
oprit la Belgrad.

IUGOSLAVIA A RUPT 
RELAȚIILE CU IZRAELUL

BELGRAD 13 (Agerpres). — Se
cretarul de stat adjunct pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia, 
M. Pavicevici, i-a înmînat marți 
ambasadorului Izraelului la Bel
grad o notă în care se arată că gu
vernul Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia a hotărît să rupă 
relațiile diplomatice cu Izraelul.
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In ultimele zile. în Sta
tele Unite au răbufnit cu o 
nouă virulentă incidentele 
rasiale. După cum s-a mai 
anuntat. duminică seara la 
Tampa, în statul Florida, o 
manifestație în favoarea 
drepturilor civile a fost re
primată de autoritățile ra
siste. Ca și în alte dăți, au 
fost asmuțiți asupra popu- . 
lației pașnice cîini polițiști,' 
au fost folosite gaze lacri
mogene. Un negru în floa
rea vîrstei a fost răpus de 
un glonte ; numeroși parti
cipant! au fost răniți, între 
care 15 în mod grav. Pa
gubele se evaluează la mii 
de dolari.

întregul „gheto negru" a 
fost cuprins de indignare. 
Drept care guvernatorul 
Floridei. Kirk, a chemat în 
ajutor trupe ale gărzii na
ționale. pentru ca împreună 

-cu politia, „să pacifice" 
spiritele. Atmosfera de ase
diu este astfel descrisă în- 
tr-o telegramă „France 
Presse" : „Gheto-ul din 
Tampa este închis ermetic. 
Gărzile au luat poziție de 
jur împrejurul cartierului 
negru. Ele au ordin să tra
gă la cea mai mică tenta
tivă de nesupunere. Adună
rile sînt interzise în interio
rul cartierului, unde numai 
polițiștii au dreptul să intre. 
Pe de altă parte, guvernato
rul a decretat măsuri excep
ționale în ce privește circu
lația pe străzile orașului".
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Un grup de patriofi sud-vietnamezi în marș spre o nouă poziție de luptă

A

In Comitetul 
pentru dezarmare

GENEVA 13. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : în 
ședința de marți a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare, 
delegatul mexican Jorge Castaneda, 
luînd cuvîntul, a menționat că tra
tatul de nerăspîndire a armelor 
nucleare trebuie să reprezinte un 
pas spre dezarmare. Delegatul me
xican s-a opus ideii de a șe insti- 
tuționaliza împărțirea lumii în țări 
nucleare și țări nenucleare pe baze 
discriminatorii și a propus adop
tarea unui program de reducere ra
pidă și, în cele din urmă, de -^.mi
nare a armelor nucleare și a >- 
culelor de lansare. El a subliniat) 
că tratatul trebuie să prevadă in
terzicerea producerii explozibililor 
nucleari și a folosirii lor în afara 
controlului internațional. Pe de 
altă parte, țările nenucleare ar tre
bui să beneficieze de cunoștințele 
științifice și tehnologice ale țărilor 
nucleare.

agențiile de presă transmit:

• Succese ale forțelor de stingă în Ecuador
> ALEGEREA CONSILIULUI 0. N. U. PENTRU AFRICA DE SUD-VEST

în sprijinul forțelor democratice din Grecia.In loca- 
litatea britanică Richmond a avut Ioc un miting dc masă la care parti- 
cipanții» reprezentanți ai organizațiilor sindicale de tineret și ai altor 
organizații obștești, au cerut eliberarea tuturor deținuților politici din 
Grecia și restabilirea în această țară a libertăților democratice.

Diri Atena se anunță că Helene Nahnikian, fosta secretară a lui 
Andreas Papahdreu, a fost condamnată de Tribunalul militar din Atena 
la doi ani închisoare, fiind, acuzată de a fi găzduit „elemente sub
versive".

Sesiunea Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată 
examinării situației din A- 
frica de sud-vesta ,uat sfîr?it 
marți. Tn ultima zi a lucrărilor A- 
dunarea Generală a ales prin vot 
secret pe cei 11 membri ai Consiliu
lui O.N.U. însărcinat cu adminis
trarea Africii de sud-vest. Au fost 
aleși : Nigeria, Pakistan, R.A.U., 
Iugoslavia, Columbia, Zambia, Tur

cia, Guyana, Indonezia, India și 
Chile.

Un apel al C.C. al P.C. din 
Germania, adresat populației R. F. 
a Germaniei, cheamă pe toți cetățenii 
țării „să-și unească forțele pentru apă
rarea constituției și a drepturilor cetă
țenești". Apelul, care amintește că la 
28 iunie va fi prezentat în Bundestag 
proiectul legii cu privire la starea ex
cepțională, subliniază că „trebuie făcut 
totul pentru a zădărnici adoptarea a-

cestei legislații". Apelul se pronunță, 
totodată, împotriva înarmării țării.

Comisia militară du ar
mistițiu din Coreea s a întiu- 
nit din nou marți la Panmunjon. 
Cu acest prilej, generalul-maior 
Pak Giun Guk, reprezentantul păr
ții coreene, a protestat împotriva 
recentelor provocări săvirșite de 
soldații americani în zona demilita
rizată. El a arătat că la 31 mai și 
5 iunie în porțiunea aparținind 
R.P.D. Coreene a acestei zone au 
fost introduși doi agenți asupra că
rora s-au găsit arme și hărți ser
vind misiunii lor de spionaj. în pe
rioada de la 5 la 10 iunie, persona
lul american a deschis focul de cî- 
teva ori asupra soldaților coreeni.

Consultări iuțjoslavo-in- 
diSnO. Mărfi 3 părăsit Belgradul, în-

Incidentele rasiale din S. U. A

OIN NOU
zz VARĂ FIERBINTE"

Populația de culoare nu 
s-a lăsat intimidată. La o 
oarecare distantă de cartie
rul asediat, sute de negri 
au continuat să manifesteze, 
protestînd împotriva atacu
rilor forțelor represive. în 
unele cartiere, riposta popu
lației de culoare a luat for
ma unei veritabile tactici 
de guerilla. Tulburările 
s-au accentuat în cursul 
după-amiezii de luni. Poli
tia a cerut noi întăriri. Dar 
calmul n-a fost restabilit si 
— asa cum se arăta într-o 
știre de marți a'aceleiași a- 
gentii de presă — „situația 
parc să se înrăutățească din 
oră în oră Ia Tampa".

Ecoul evenimentelor din 
Florida a amplificat tulbu
rările din statul Alabama, 
unde. în cursul manifesta
țiilor din orașul Pratville, a

fost arestat Stokely Carmi
chael, președintele „Comi
tetului studențesc pentru 
coordonarea acțiunilor non- 
violente". Drept pretext al 
arestării s-a invocat faptul

note
că... ar fi amenințat un po
lițist alb cu un revolver.

Acțiuni ale populației ne
gre, soldate cu ciocniri cu 
politia, au avut loc tot ieri 
la Cincinati (Ohio). în car-, 
tierul Watts din Los Ange
les.
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Recrudescența tulburări
lor rasiale evocă exploziile 
de la New York și Los An
geles din 1964 și 1965. pre
cum și marșurile, manifes
tațiile și revoltele care au 
avut loc în vara anului 
trecut în mai toate orașele 
mari și anunță o nu mai 
puțin ..vară fierbinte". Ea 
denotă în mod evident că 
problema rasială, departe de 
a-și găsi o rezolvare în cele 
cîteva legi antisegregațio- 
niste. și ele smulse nrintr-o 
luptă acerbă, se menține și 

întîi. 
scria 

and 
în 

timp
pre-

devine mai acută, 
pentru că — așa cum 
publicația „Gazette 
Daily" — „egalitatea 
drepturi nu există, în 
ce legile sînt violate 
tutindeni. Americanii negri 
ai glictourilor își varsă 
mînia pentru că legile nu

sînt respectate". în al doilea 
rînd. pentru că problemele 
de ordin economic și. social
— discriminarea la anga
jări. condițiile de locuit etc.
— provoacă, așa cum spu
nea recent liderul mișcării 
pentru drepturi civile, Lut
her King, „amărăciune și 
disperare". Fiindcă. în al 
treilea rînd. politica exter
nă a S.U.A. și îndeosebi 
războiul pe care-1 duc în 
Vietnam, promovează reac- 
tiune pe toată linia, dă frîu 
liber rasismului deșănțat, 
diversiune tradițională me
nită să abată atenția de la 
problemele grave. Inițiatorii 
își fac însă iluzii. O carac
teristică a vieții politice 
actuale din Statele Unite 
constă tocmai în împletirea 
luptei pentru drepturi ci
vile si libertăți cu lupta 
împotriva războiului S.U.A. 
în Vietnam. Si — așa cum 
se spunea într-un articol 
din „Le Monde Diplomati
que". intitulat ..Revendică
rile comunității negre gă
sesc din ce în ce mai pu
țin . ecou pe lîngă conducă-

. toți", „războiul din Vietnam 
I hipnotizează pe deținătorii 
puterii : obsedați de flăcă
rile pe care le-au aprins 
în Asia, ci nu văd tăciunii 
care mocnesc totuși sub ce
nușă mult mai aproape".

I. F.
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drepfîndu-se spre New Delhi, Marko Ni- 
kezici, secretar de stal pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia. In calitate de 
trimis personal al președintelui republi
cii, losip Broz Tito, el va avea convorbiri 
cu oficialități indiene, în cadrul obișnui
telor consultări prietenești dintre cela 
două fări.

50 de persoane au fost 
ucise în Guatemala, în de- 
curs de o lună, în cadrul a ceea ce presa 
guatemaleză denumește un nou val de 
„teroare albă”, declanșat de grupările 
de extremă dreaptă din această tară. 
Printre cei uciși, ale căror corpuri au tost 
găsite deseori mutilate, se află un de
putat din partea partidului revoluționar 
de guvernămînt, trei ofițeri superiori, 
zece profesori universitari și numeroși 
membri ai organizațiilor muncitorești și 
țărănești.

Rezultatele preliminare 
ale alegerilor municipale 
din Ecuador, care au avut loc la 
11 iunie. lasă să se Întrevadă o întrîn- 
gere a candidafilor partidelor de guver- 
nămînt in favoarea candidafilor demo
crat!, Forjele de stingă au ieșit învingă
toare in consiliul municipal al impor
tantului oraș-porl Mantu, unde în frun
tea candidafilor figurează Luis Valdives, 
membru al C.C. al P.C. din Ecuador. Pri
mar al orașului Guayaquil a fost ales 
Asaas Busaran, conducătorul partidului 
„Concentrarea forjelor populare", care 
a mai dejinut această funefie Înainte de 
venirea la putere a juntei militare, în 
1963.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA l București Piața „Scînteil*, TeL 17 80 10, 17 80 10, Abonamentele (• tao La Oficiile poștala, factorii poștali șl dlfuzorll voluntari din Întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa ScînteU


