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Turnarea primilor stîlpi din 
beton (de 9,5 tone fiecare) la 
cea de-a 2-a hală destinată 
producerii anuale a 250 000 de 
motoare marchează începe
rea lucrărilor prevăzute pen
tru cea de-a 2-a etapă de con
strucție a Fabricii de motoare 
electrice din Pitești. Pentru a 
imprima lucrărilor ritmul ne
cesar, constructorii folosesc 
cofraje metalice adaptabile la 
toate tipurile de stîlpi din be
ton. La hala micromotoarelor, 
în care se vor produce în a- 
cest an primele 20 000 de mo
toare electrice monofazate și 
universale, s-a început, conco
mitent cu finisările interioare 
ale halei, montajul utilajelor 
la cele 5 linii tehnologice.

Stația de dezbenzinare de la 
Țicleni sugerează un gigantic 
laborator în aer liber, în care 
sînt îmbinate o mulțime de e- 
prubete și retorte, coloane pa
rabolice și turnuri metalice sub 
cupola cerului. Instalația aceas
ta, care pune o pregnantă am
prentă industrială în peisajul 
dealurilor gorjenești, are misiu
nea să purifice gazele ce ies din 
adîncurile pămîntului o dată cu 
țițeiul și să le zmulgă cea mai 
inflamabilă hidrocarbură — ga
zolina.

Tot procesul de dezbenzinare 
se face aici automat, dirijat de la 
un pupitru, pe care l-am ase
mui cu o combină tele-muzi- 
cală. In fața pupitrului stă un 
singur om. Privește semnalele 
luminoase de pe o schemă si
noptică, le ascultă pe cele so
nore și știe ce se întîmplă în 
fiecare colțișor din giganticul la
borator. Pe omul acesta îl 
cheamă Ilie Rață, și a venit din 
Godineștii Gorjului la Țicleni, 
cînd aici se înălțau primele son
de. Nu cunoștea nici o meserie, 
dar ardea mocnit în

Chiar'dacă n-a dus încă pretutin
deni la dispariția totală.a principa
lei forme de „risipă cu acte în re
gulă" din procesul de producție, 
desființarea plafonului admis de 
rebuturi a determinat, în întreprin
derile industriale, o simțitoare re
ducere a acestora. Curbe descen
dente ale rebuturilor pot fi îritîl- 
nite la Uzina de vagoane-Arad, 
Combinatul siderurgic și.Uzinele de 
construcții de mașini-Reșița, la 
„Electro-Banat" și „Electro,motor“- 
Timișoara, precum și în alte între
prinderi din regiunea Banat. Potri
vit relatărilor directorilor între
prinderilor amintite, ca și a altor 
specialiști cu care am discutat, s-a 
creat posibilitatea reducerii și lichi
dării rebutului în urma moderniză
rii, mecanizării și automatizării 
proceselor de fabricație, îmbu
nătățirii calității sculelor și dispo
zitivelor de lucru prin executarea 
lor pe baza celor mai moderne so
luții constructive și tehnologii, întă
ririi disciplinei tehnologice. Tot
odată, promovării și extinderii 
sistematice a controlului activ- 
preventiv al calității în locul celui

de a se realiza în viață, de a 
învăța una din meseriile care 
începeau să aibă tot mai multă 
căutare în Gorj.

A început să învețe. S-a ca
lificat și recalificat, a urmat 
cursul ele perfecționare și acum 
dirijează instalația atît de com
plicată care l-a impresionat pe 
oaspetele străin, pe care-l con
duceam să ne viziteze Țiclenii. 
I-am povestit oaspetelui evolu
ția plugarului Ilie Rață din Go- 
dinești. Acesta l-a privit insis
tent. Sî.nt convins că omul de 
artă a „citit" multe din trăsă
turile lui dar, cu toate aces
tea, nu s-a putut abține să nu 
întrebe : Cum este, totuși, po
sibil, ca un om care nu știa 
pînă mai ieri decît plugăritul, 
să-și însușească atît de repede 
o meserie așa de pretențioasă ? 
Ilie Rață nu a căutat prea mult 
răspunsul. „Vedeți, du. — a 
spus el, învăluindu-și vorba în
tr-un umor plin de tîlc — eu 
cred că la noi oamenii 
naștere ageri la minte".

L-am privit pe Ilie 
l-am asemuit, făcînd o 
între trăsăturile și caracterele 
lor morale comune, cu un alt 
prieten al meu, Ghenadie Me- 
deanu, un tînăr cu o biografie 
asemănătoare cu a lui. Acesta a 
fost mai întîi muncitor, apoi 
maistru, maistru și student, apoi 
inginer care a condus lucrările 
de construcții la primul coș de 
fum al termocentralei de la Ișal- 
nița. Am admirat întotdeauna a- 
gerimea minții acestui om, spi
ritul său inovator. Mi-am 
mintit apoi de mulți 
meni, pe care noile 
industriale, succedarea 
etapelor de dezvoltare 
că i-au atras spre calificare, spre 
lărgirea orizontului de cunoștin
țe. Constantin Popescu din A- 
ninoasa. Novac Șerbănescu din 
Fratoștița, Grigore Firan din 
Peșteana au fost simpli plugari, 
fiii pălmașilor de odinioară. A- 
cum sînt sondori șefi, oameni cu 
personalitate, stimați în primul 
rînd pentru rîvna, pentru perse
verența cu care au muncit să 
ajungă oameni de nădejde, utili. 
Cu contribuția lor, cu contri
buția celorlalți fii de gorjeni,

Lucian ZATTI

sînt din.

Rață și 
analogie

(Continuare în pag, a V-a)

el dorința

Schelele Țiclenilor

anchetă pedagogică

EDUCAȚIA FIZICA
Șl ȘCOALA

mult de-
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elevilor. S-ar 
cu mai mult 

din timpul li- 
multe ori se

pledează 
stări de

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Acest fapt ar 
fi remediat prin- spo- 
lecțiilor de educație 
la 3 ore pe săptă- 

programate în orar

instructiv- 
Am încercat să 
cauzele acestei

de Lawrence DALY
Secretar general al Organizației din Scoția a Uniunii 

naționale a minerilor

pasiv-constatativ, precum și anali
zei atente, de către cadrele de con
ducere, a fiecărei note de rebut și 
iuării de măsuri care să excludă 
repetarea acelorași cauze de apari
ție a rebuturilor.

Ne-am fi ocupat, poate, mai pe 
larg de popularizarea acestor ches- 

■ tiuni dacă diferite organe ale Mi
nisterului Finanțelor nu ne-ar fi 
sesizat că, în ciuda revirimentului 
real înregistrat în problema rebutu
rilor, în unele întreprinderi din re
giunea Banat a apărut tendința 
dăunătoare de a „camufla" sau 
„deghiza" o parte a rebuturilor sub 
diferite alte înfățișări, denaturind 
în felul acesta situația reală a re
buturilor, exagerînd rezultatele ob
ținute pe diferite căi în eliminarea 
lor. După părerea unor tovarăși de 
la Direcția de control și revizie 
pentru regiunea Banat a Ministeru
lui Finanțelor, a directorului Ion 
Grozav, tendința de a mistifica re
buturile — favorizată de niște re
glementări anacronice în vigoare 
privind rebuturile — se manifestă 
prin înregistrarea lor (evident in
corectă) la capitolul cheltuielilor 
generale de producție, prin „îngro- 
șarea" artificială a consumurilor de 
materiale și de manoperă, prin eti
chetarea lor arbitrară ca „produc
ție neterminată", prin acceptarea 
lor tacită de către beneficiari a- 
tunci cînd aceștia se fac vinovați de 
apariția rebuturilor, prin scăderea 
unor „recuperări" și „remedieri" 
care, bineînțeles, umflă în schimb 
prețul de cost. Aceste practici fac 
ca, de fapt, cifrele raportate de di
ferite întreprinderi să nu oglin
dească cinstit și exact realitatea, să 
fie mai mici decît cele care expri
mă cu adevărat situația rebuturilor.

...în secția bandaje a Combina
tului siderurgic-Reșița, semifabri
catele care la încălzire pierd din 
greutate mai mult decît este ad
mis sînt scoase din circuitul teh
nologic, socotindu-se — pe bună 
dreptate — că prelucrarea lor ul
terioară nu mai are nici un rost. 
Se constată și se recunoaște deci 
că, din anumite motive, unele pie
se 
lor. Și totuși, în loc să fie înre
gistrate ca rebuturi, cum ar fi nor
mal, ele sînt considerate cu seni
nătate „producție neterminată" și 
zac sub această etichetă în maga
zie, luni în șir. Nici șarjele de oțel 
„născute" cu alte calități decît cele 
dorite și prevăzute în standarde nu 
sînt considerate rebut, ci... „mate
riale pentru scopuri de importan
ță redusă", ele încadrîndu-se. ce-i 
drept, într-o așa-numită „normă cu 
prescripții de calitate minimale".

Ing. Adrian PRODAN

, în cercurile șco- 
..stabilește", mai .

nu mai corespund destinației

ale înnoirii culturii

noastre

administrative
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Dintr-o sută de pedagogi 
și educatori, 99 declară cu 
toată convingerea că edu
cația fizică este o compo
nentă indispensabilă a for
mării intelectuale și moraie 
a tineretului, că o minte 
sănătoasă dă un randament 
sporit într-un corp sănă
tos etc, etc. Și totuși, edu
cația fizică și sportul în 
școală se mențin la perife
ria activității 
educative, 
descifrăm 
anomalii.

Deseori, 
lare se 
mult sau mai puțin deschis, 
un fel de ierarhie a disci
plinelor de studiu : impor
tante, obișnuite și... de re
laxare, de „culturalizare", 
de distracție (cuprinse subPrâșitul mecanic la cooperativa agricolă Slăfioara, regiunea Argeș

muncii

Soborul hotărăște
soarta

Unul dintre aspectele importante 
care au reieșit cu prilejul investigații
lor noastre anterioare (în regiunile Ar
geș, Bacău și Suceava) privind rațio
nalizarea muncii în administrația lo
cală, a fost și acela că racilele sem
nalate — cum ar fi încărcarea inutilă 
a aparatului de lucru și a evidenței, 
reacții greoaie la cererile cetățenilor 
etc. — se datoresc și unor dispoziții 
și instrucțiuni venite cu ani în urmă 
de la forurile departamentale și nere
vizuite în funcție de împrejurările ac
tuale. Iată că în materialul de față 
revenim asupra acestei chestiuni, exa- 
minînd-o în toate implicațiile ei, de 
astă dată pe baza unor situații con
semnate în regiunea Cluj. Discuțiile 
purtate aici cu diferiți lucrători ai 
sfaturilor populare ne-au confirmat 
părerea, conturată anterior, că depis
tarea unor astfel de anomalii și elimi
narea lor nu se poate rezuma Ia o 
campanie, ci trebuie să constituie o 
preocupare continuă, metodică, în- 
scriindu-se ca o cerință esențială în 
cadrul raționalizării și organizării știin
țifice a activității administrative.

sens este 
interpre-

Atragerea atenției în acest 
necesară pentru a se evita 
țări limitate, întrucît unii cred că prin 
reducerea unui formular sau a mai 
multora chiar au și „raționalizat" un 
sector de lucru, cînd de fapt este vor
ba de o acțiune permanentă, de însu
șirea unui stil nou, practic, exigent, 
legat de realități și cerințele științifi
ce, care să facă apel la întreaga ini
țiativă și competență a fiecărui func
ționar.

Iată, pe concret, despre ce este vor
ba. într-unul din materialele anterioa
re semnalasem necesitatea simplificării 
vînzării unui imobil. De aceeași pă
rere sînt și lucrătorii secției de siste
matizare a Sfatului popular din orașul 
Cluj. Oare formalitățile care se întoc
mesc cu acest prilej pot fi simplifica
te și mai mult ? — i-am întrebat. 
Fiindcă autorizația de înstrăinare este 
însoțită, în afară de certificatul sus- 
pomenit, de un voluminos dosar de 
acte, care conține : cererea vânzătoru
lui, un chestionar de înstrăinare, extras 
funciar, adeverință de plată a impozi
telor, planuri de situație în trei exem-

plare etc. Lucrătorii secției respective 
au fost de părere că nu toate aceste 
hîrtii își justifică utilitatea, că o sim
plificare ar fi salutară, descongestio- 
nînd pentru activități mai utile pe 
funcționarul care își irosește timpul 
cu întocmirea acestor autorizații. Se
cretarul sfatului orășenesc — tov. 
Romulus Crăciun — este de părere, de 
asemenea, că e vorba de un exces de 
formularistică. La rîndul său, secreta
rul sfatului regional — tov. Vasilescu 
— are și o propunere de simplificare 
în sensul că numeroasele hîrtii ce se 
cer acum să fie înlocuite cu o cerere 
tip, scrisă de vînzător, pe care să fie 
specificate, sub formă de vize, acele 
elemente strict necesare pentru a se 
asigura respectarea legii.

întrebarea e : de ce în pofida unui 
consens general al aparatului ad
ministrației locale din regiunea Cluj, 
ca și din alte regiuni, forul central vi

Vusile NICOROVICI

(Continuare în pag. a Il-a)

a- 
alți oa- 

obiective 
rapidă a 
economi-

Foto î M. Andreescu

■ ■ ' r'.* I £
llilji lllll

Mărturii din Vietnam

Oamenii

perimatu formulă de „dex
terități"). Aceasta, în func
ție de numărul de ore cu
prinse în program, de pon
derea ocupată în formarea 
științifică și orientarea 
profesională a elevilor, de 
prezența sau absența disci
plinei respective la diferite 
examene și concursuri șco
lare etc. în același mod se 
„orientează" și interesul, 
eforturile. preocupările 
corpului profesoral, al ele
vilor, al părinților lor. în 
ultima categorie este in
clusă și educația fizică, ac
tivitatea sportivă.

Ce argumente 
împotriva acestei 
fapt ?

— La copii, mai
cît la adulți — ne-a spus 
prof. dr. docent M. CAJAL 
— există o strînsă legătură 
între dezvoltarea corpului, 
gradul de mobilitate a miș
cărilor, evoluția psihicului 
și a inteligentei (paralelism 
psihomotor). S-a precizat, 
pe drept cuvînt, că „un co
pil nu gîndește numai cu 
creierul ci și cu mușchii 
săi". Este nevoie, deci, să-l 
ajutăm să se dezvolte; să-l 
învățăm să „gîndească" 
mișeîndu-se, să creștem un 
tineret viguros.

Acad. VASILE RÎȘCANU 
a precizat : „Este prea 
mare în prezent tendința 
de lansare a vedetelor 
sportive. Și nu este rostul 
școlii să urmărească așa 
ceva. Ea trebuie să devină 
acel instrument de culti
vare și stimulare a capaci
tății tuturor școlarilor, de 
descoperire a talentelor și 
îndrumare a lor către aso
ciațiile sportive de specia
litate". într-adevăr. practi
carea cu seriozitate a edu
cației fizice de către elevi 
poate asigura o largă bază 
de masă pentru activitatea 
sportivă și facilita, tot
odată, o selecție a talente
lor sportive din rîndul ti
neretului.

După cum se știe, edu
cația fizică — ca obiect de 
învățămînt — este obliga
torie la toate clasele școlii 
de cultură generală, figu
rină în program cu două 
ore săptămînal. Planul de 
învățămînt mai cuprinde ca 
activități pe ramuri de 
sport: pentru școala gene
rală — o oră la două săp- 
tămîni; pentru liceu — o 
oră săptămînal la fiecare 
clasă. Referitor la acest 
program, prof. EMIL BLA- 
GA, de la Liceul nr. 4 din 
Oradea, ne spune : „Păre
rea mea este că 2 ore de e- 
ducație fizică in programul 
săptămînal al elevilor este

prea puțin. Cea de-a 3-a 
oră (activitatea în secții pe 
ramuri de sport) este doar 
un mijloc de a complica 
lucrurile căci, se știe, buna 
pregătire a unei echipe de 
tineri (gimnastică, baschet, 
atletism, handbal) se poate 
face numai în cadrul a mai 
multor ore de antrenament. 
Propun deci mărirea numă
rului orelor de educație fi
zică la 3 și la 2—3 antre
namentele din secțiile spor
tive ale liceelor, fapt care 
va atrage după sine — în 
mod normal — îmbogăți
rea programei".

Dr. T. CRIȘAN — direc
tor, dr. O. CHEȚIANU, dr. 
T. RĂCĂȘAN, prof. V. 
CÎRLIGELU, de la Dispen
sarul regional de cultură 
fizică din Cluj, afirmă în 
esență că „nu sînt respec
tate pe de-a întregul prin
cipiile fiziologice de alter
nare a efortului intelectual 
cu cel fizic, 
putea 
rirea 
fizică 
mină, 
la fiecare a doua zi. In a- 
cest fel s-ar permite echi
librarea consumului nervos 
precum și corectarea defi
ciențelor fizice determinate 
în marea majoritate de «se
dentarismul» elevului".

Prof. GH. SILAGHI, de 
la Școala generală nr. 4 din 
Oradea, adaugă : „De mul
te ori sîntem solicitați de 
elevi să facem ore de edu
cație fizică și peste cele 
prevăzute în program — 
dovadă că ele sînt necesare 
pentru copii și tineri".

Prof. ION CIMPEANU, 
directorul Liceului nr. 15 
din Cluj : „Orele de edu
cație fizică din program se 
cer în mod necesar com
pletate de o largă activi
tate sportivă în timpul li
ber, de drumeții și excursii, 
de practicarea la alegere a 
sporturilor îndrăgite, adec
vate vîrstei 
utiliza astfel 
folos o parte 
ber, care de 
irosește".

O sumară statistică arată 
că în Polonia, R. D. Ger
mană, Anglia, Olanda, de 
exemplu, participarea tine
retului școlar la activitatea 
sportivă-recreativă este de 
40—60 la sută, în timp ce

Florîca DINULESCU 
Alexandru MUREȘAN 
Ion PITICU

tintă a 
agresorilor

Autorul acestui articol, împreună cu doi medici (un 
francez și un dominican), a făcut recent o călătorie în 
R. D. Vietnam și Cambodgia, în calitate de membru al 
unei comisii de anchetă a Tribunalului internațional 
„Russell" pentru cercetarea urmărilor agresiunii ame
ricane. Timp de 36 de zile ei au cules mărturii des
pre agresiunea americană, au stat de vorbă cu oa
meni din localități bombardate de aviația S.U.A., au 
examinat victime din rîndul populației civile. Uneori 
au fost nevoiți să se deplaseze în timpul nopții pentru 
a evita atacurile aeriene sau să-și întrerupă lucră
rile pentru a se refugia în adăposturi cînd începeau 
să cadă bombele.

★

Cîndva, Ha Tu fusese un plăcut orășel de mineri, cu vreo 
6 000 locuitori, în provincia Quang Ninh din Vietnamul de 
nord. A fost construit abia în 1954, anul cînd se credea că 
în Vietnam s-a instaurat pacea, după înfrîngerea france
zilor la Dien Bien Fu. Minerii, care lucrau în galeriile 
săpate în munte, locuiau în căsuțe frumoase, înconjurate 
de grădini. Clădiri, magazine, un cinematograf, un spital 
modern existau în orășelul ce străjuia de sus golful Ha 
Long — adică golful dragonului care se năpustește.

Dar, în decursul ultimului an, dragonii inorții și distru
gerii au fost aceia care s-au năpustit. peste Ha Tu în chip 
de bombe, napalm și iar bombe. Minele nu au fost atinse, 
dar casele minerilor, clădirile orașului, cinematograful, spi
talul, toate au fost transformate în ruine.

O soartă similară a avut și orașul minier Cam Plia. Am
bele localități erau atacate cînd minerii își luau micul 
dejun sau se întorceau seara de la lucru.

Din cele văzute cu propriii mei ochi, precum și din con
vorbirile mele cu victimele bombardamentelor, se des
prinde o concluzie neîndoielnică: atacurile aeriene ame
ricane au avut în mod deliberat ca obiectiv uciderea popu
lației, altă concluzie nici nu este posibilă.

Mulți dintre mineri, împreună, cu familiile lor, au fost 
evacuați la nord de Ha Tu pentru a locui în colibe de 
bambus lingă stîncile abrupte de pe înălțimi. La 3 fe
bruarie însă această comunitate a fost și aici atacată de 
bombardierele americane. Acestea au lansat cele mai dia
bolice bombe pe care le-a putut inventa pînă acum știința 
pervertită a armamentelor. Vietnamezii denumesc această 
bombă „gauvas“ — numele unui fruct tropical. In inte
riorul ei se află 300 de bile metalice. Sute de asemenea 
bombe, care se desprind la rîndul lor din alte bombe mai 
mari, eplodează la atingerea solului și împrăștie bilele pe 
suprafețe întinse. încărcătura ținui singur avion conține 
360 000 bile metalice semănătoare de moarte.

Este evident că nici bilele și nici schijele bombelor nu 
pot distruge fierul sau betonul, ceea ce arată clar că ele 
sînt în mod deliberat destinate să ucidă sau să schilo
dească oameni. Explozibilul împrăștie bilele cu o viteză 
mai mare decît cea a glonțului, cauzînd de cele mai multe 
ori răni mortale. Asemenea bombe „anti-om“ sînt 
de obicei aruncate de al doilea val de avioane, după
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Ni covale
la „Loz in plic" i

Unitate 
prosperă j

Mai întîi adresa : Magazia cu ' ' , 
mostre de vinuri din șos. Mihai . 
Bravu 32,-a Bazei-Gostat,, str. I 
Dr. Felix’53, București. Schema ' 
de organizare : un contabil șef, ' 
un gestionar, un muncitor. Ac- . ' 
tivitatea (periodică): degustări I 
de vinuri pentru diverse con
tractări (făcute de specialiști I 
din afara unității). Randamen- ■ 
tul : salariile pe un an de zile | 
ale salariaților (circa 35 000 lei) I 
depășesc valoarea gestiunii pă- ■ 
zită cu atîta strășnicie (circa I 
30 000 lei). Perspectiva? Un • 
specialist care să se ocupe de | 
problemele turismului. Altceva I 
n-ar avea ce face.

s+: •:

/ :■

.

Popas la restaurantul Piatra Craiului din regiunea Crișana Foto : S. Cristian

foileton de Nicufă TĂNASE

Cline rău!
Criticat pentru muncă de mîn- 

fuială, medicul veterinar Alexandru 
Călugăru, din circumscripția ve
terinară Gropnifa (Hirlău), s-a an
gajat că va trage „o brazdă mă
noasă în activitatea (sa) de vii
tor". Rezultatul : recent, la C.A.P. 
Bulbucafi, au murit trei viței și 
o junincă, neavînd îngrijire vete
rinară. Sînt bolnavi, de asemenea, 
4 000 de pui (avitaminoză ?). Me
dicul veterinar s-a supăra) foc pen
tru că a fost chemat să se achite 
de obligații. Acum s-a închis 
casă. A legat un cîine la ușă 
nu fie deranjat. Se spune că 
scrie poezii. Lăsați-I să scrie 
pășiți în vârful picioarelor. Iar 
lopul lui, trimifeji un medic ve- . 
terinar.

Avem vinuri ușoare, băubile ? S-ar 
părea că nu are rost să punem o 
astfel de întrebare, din moment ce 
țara noastră, potrivit datelor furni
zate de Oficiul Internațional al viei 
și al vinului, ocupă locul al 6-lea în 
Europa si al 8-lea în lume în ce pri
vește suprafața cultivată cu viță de 
vie. într-adevăr. se obțin vinuri su
perioare, mult apreciate, dar — așa 
cum s-a spus într-un articol pe a- 
ceastă temă, publicat în „Scînteia" 
— cele de masă, de larg consum nu 
satisfac cerințele.

Zilele acestea, problema calității 
vinului a venit din nou în actualita
te, fiind marcată de două evenimen
te : cel de-al IlI-lea Concurs națio
nal de vinuri și Sesiunea științifică 
privind îmbunătățirea proceselor teh
nologice în industria vinului, organi
zată la Constanța, de Consiliul Națio
nal al Inginerilor și Tehnicienilor. 
Discuțiile purtate cu mai multi spe
cialiști, participanți la aceste mani
festări, au scos la iveală unele din 
cauzele care stau la baza deprecierii 
calitative a vinului.

ÎNAINTE
DE A MURI
TOATE GĂINILE

Probleme 
de

La încărcarea vagoanelor-co- 
letărie, cînd orgaWle“C.F.R.' au 
de ales între mai multe colete, 
cele care pierd uneori trenul sînt 
pachetele.cu \ziare și_ revisțe; Sîm- * •* 
bătă, la acceleratul 101 București- 
Timișoara au fost refuzate 406 
colete de presă (cotidiene și pe
riodice) cu 56 000 exemplare 
destinate spre 98 oficii poștale si
tuate pe itinerarul Craiova — Ti
mișoara. Refuzul s-a făcut în baza 
unei telegrame a Direcției ge
nerale a , mișcării, dip MiC.F- .Co- 
letele rămase au ajuns* la desti
nație cu 24 ore întârziere. De la 
Craiova/vagonul . de . coletărie a 
fost încărcat cu... porumbei. Va- 
săzică, cine dă din aripii'.i' Și a- 
tunci, „porumbeii" care* flutură* 
din aripi contra vînțului (oprind 
presa pe peroane) de ce nu își 
iau zborul ?

noastre ?

Ce stimulează 
concursurile

Cui îi arde ?
Relatam ..zilele trecute că la. 

G.A.S. Ciocănești — Caracal, i 
s-a „desființat" Măriei Bondres- 
cu postul de maistru agricol, 
pentru ca după numai cîteva zile 
să fie angajată, pe același post, 
o protejată. Consemnînd proce
deul ilegal, ceream restabilirea 
drepturilor femeii. Directorul 
gospodăriei, Florea Filip, a trecut 
la represalii. Față de ziar (prin 
răspunsul trimis) se scuză : Trus
tul Gostat Caracal a dispus, noi 
am executat ordinul ; față de 
Maria Bondrescu (care a recla
mat cazul), are o atitudine de 
vătaf: „Ți-ai dat foc la valiză, 
cît stau eu aici n-ai zile bune !" 
Vorbiți serios, tovarășe director ? 
Cu asemenea metode, nu credeți 
că ia foc propria dv. valiză ? Și 
cine vă permite să denigrați presa 
de partid, afirmînd că ziarul vă 
este „un adversar prea mic" ? 
Veniți-vă în fire. Și repuneți fe
meia în drepturi.

Ion Croitoru (str. Dr. Turnescu 
4, București), deși are 7 clase 
elementare, era cunoscut ca un 
om cu studii superioare — ab
solvent. al I.S.E. Cu o adeve
rință falsă a ocupat posturi bune, 
profitînd de miopia unora. Cî
teva popasuri: T.L.C.R. nr 1 — 
coritabil-șef; M.I.C.M. — Di
recția generală livrări-export — 
șef de birou. De aici și-a cerut 
transferul „pentru că n-am per
spectiva promovării în funcție, 
iar eu am susținut examenul pen
tru aspirantură". A fost crezut. 
„Aspirantul" s-a angajat la In
dustrialimport. După o lună e 
promovat șef al serviciului fi
nanciar. Acum, cînd I. Croitoru 
e trimis în judecată, ce spun acei 
gură-cască. care l-au tolerat P

Consumatorul este în drept să so
licite vinuri ușoare, bune și ieftine. 
Vinurile curente dc masă nu satis- 

I.. fac însă această cerință. Ele sînt 
I astringente. fără personalitate, cum 

spun specialiștii, iar aroma și bu
chetul sînt acoperite de izul sub
stanțelor chimice folosite la tratarea 
lor. Cauzele sînt multiple. Una din 
acestea este că specialiștii și-au 

1 îndreptat atenția mai mult spre 
vinurile dulci sau semidulci. iar ce
lelalte au fost pur si simplu negli
jate. Această orientare greșită s-a 
manifestat și la recentul Concurs al 
vinului. După cum se știe, în tara 
noastră, vinurile seci, vinurile curen
te de masă, reprezintă circa 90 la 
sută din producția totală ; doar 
6—8 la sută sînt vinuri dulci și de- 
miseci. Cum s-au prezentat lucrurile 
la concursul amintit ? Din totalul 
probelor prezentate. 70 la sută au 
fost vinuri dulci și numai 30 la sută 
vinuri curente de masă. Cu alte cu
vinte, atenția este îndreptată spre 
cantitatea infimă care reprezintă 6—8 
la sută, vinurile dulci, în timp ce 
marea producție este neglijată. Ca la 
orice concurs, și la concursul vinu
lui prezentarea probelor s-a ținut 
secret pînă după comunicarea rezul
tatelor. Atunci 5-a constatat că mul
te medalii de aur au revenit unor 
probe de vin dulce provenite din 
podgorii specifice pentru vinurile 
seci : Riesling, Sauvignon și Pinot 
alb de la întreprinderea vinalcool 
Focșani, Fetească de la stațiunea ex
perimentală Iași. Riesling și Sauvig
non de la G.A.S. Urlați etc. Se știe 
însă că în ultimii ani, în pod
goriile respective condițiile clima
tice n-au permis să se obțină a- 
semenea vinuri pe cale naturală. 
Cum au fost produse totuși ? Au in
tervenit „alchimiștii", specialiști în 
vinificație care le-au îndulcit și al
coolizat. Aceștia în loc să-și îndrepte 
eforturile în direcția obținerii unor 
vinuri curente de masă, de cea mai 
bună calitate, care ar fi constituit un 
adevărat examen al priceperii lor, 
să trimită la concurs asemenea pro
be, au mers pe calea cea mai ușoa
ră. Desigur, dulcele din vin impre
sionează. iar adaosurile de zahăr, 
sub orice formă ar fi, maschează sau 
fac imperceptibile defectele vinului. 
Si regulamentul încurajează această 
tendință. Astfel, o condiție a parti
cipării la concurs este ca pentru vi
nurile dulci să se prezinte probe 
provenite dintr-o cantitate de nu
mai 100 litri de vin, în timp ce pen
tru cele curente de masă, cantitatea 
minimă este 10 000 litri. Cu alte cu
vinte, o mare unitate producătoare 
care livrează pentru consum 500 va
goane de vin de slabă calitate, dar 
care are 100 litri de vin preparat 
special se poate alege cu o medalie 
de aur. De aceea, de obicei în spa
tele probelor medaliate nu există de
cît cantități mici de vin. Nu-i acesta 
un magazin cu firmă falsă ?

renumitele podgorii Bourgogne și 
Sauterne. în Ungaria — Tokăy și 
Eger etc. La noi, dacă intri acum în
tr-un magazin alimentar sau într-un 
restaurant, găsești o mulțime de so
iuri purtînd nume din cele mai di
ferite. Si la recentul concurs, aceeași 
constatare : au fost prezentate aproa
pe 600 probe de vin. Nu mai poți 
deosebi un vin de Odobești de altul 
produs la Drăgășani. Personalitatea 
podgoriilor s-a pierdut în noianul so
iurilor.

„Noi mergem pe toate soiurile — 
spunea tov. Teodor Bejan, șeful ser
viciului viticulturii din Consiliul Su
perior al Agriculturii. Ar trebui să 
le restrîngem la cel mult 2—3 în fie
care podgorie Apoi să numim tipul 
de vin.

Toate bune și la locul lor. Dar tov. 
Bejan răspunde de ani de zile în 
cadrul Consiliului Superior al Agri
culturii de problema noilor planta
ții care s-au, făcut și continuă să se 
facă. De ce s-a admis să se planteze 
o sumedenie de soiuri în cadrul fie
cărei podgorii ? încă din 1963, după 
cel de-al II-lea Concurs de vinuri, 
s-a trasat ca sarcină Institutului de 
cercetări hortiviticole să elaboreze 
o lucrare privind tipizarea vinurilor, 
dar care nu a fost încheiată nici azi 
Numărul mare de soiuri, care sînt 
aproape aceleași în toate podgoriile 
tării a dus la ștergerea în mare mă
sură a diferențierii între podgorii, 
respectiv a personalității lor sub ra
portul vinului produs. Iată de ce se 
impune reglementarea pe bază de 
lege a problemei noilor plantații.

„în fiecare regiune ar trebui să se 
producă vinul specific — este de pă
rere tov. F. Mujdaba, cercetător la 
Stațiunea experimentală Dobrogea. 
Vinul dulce să se obțină numai în 
podgorii care întrunesc asemenea 
condiții. Podgoria Murfatlar este spe
cializată în această direcție. Dar în 
Dobrogea viile nu se cultivă numai 
aici. Ele s-au extins mult îndeosebi 
pe Valea Carasu. Nu din toti strugu
rii obținuți ,în această zonă se-poate 
însă produce, pe cale naturală, un 
vin dulce. Totuși o sumedenie de 
sortimente au primit denumirea de 
Murfatlar"

Cunoscătorii își pun întrebarea : 
de unde atîta vin de Murfatlar 
cînd podgoria are numai 2 000 ha ? 
Răspunsul este simplu. La această 
categorie sînt cuprinse vinurile obiș
nuite de Nazarcea, Medgidia și din 
toate unitățile agricole de pe Valea 
Carasu. Dar nu e vorba numai de 
Murfatlar. La fel se petrec lucrurile 
și cu vinurile din podgoriile Drăgă
șani. Tîrnave etc. Scăderea calității 
vinurilor respective a fost însoțită 
de îndîrjirea de a oferi un vin drept 
altul. Căci problema etichetelor nu 
există. Acestea se tipăresc ușor...

fie vinul prost cînd s-au produs arti
ficial. în 1966. o cantitate de 7 000 
vagoane de vin pichet față de 22 800 
vagoane, cît a fost producția de vin 
obținută de întreprinderile Vinal
cool. Se motivează că în unii ani 
producția nu satisface cerințele de 
consum ale populației. într-adevăr. 
lipsa de vin a fost suplinită. în anii 
deficitari, prin producerea vinului 
pichet, dar întreprinderile Vinalcool 
au generalizat această practică. Vinul 
pichet, care nu are aproape nimic de 
la butuc, tratat cu chimicale este 
îmbuteliat sau folosit la amestec cu 
vinuri mai tari ori mai slabe, ce se 
găsesc la îndemînă. Cînd desface o 
asemenea sticlă, consumatorul nu 
găsește însă vin. Dar, ce fel de prac
tică este aceasta ? Acest produs ar 
trebui pus în vînzare nu sub denu
mirea de vin de masă, ci pur și sim
plu de vin pichet, pentru a nu in
duce în eroare pe cumpărător.

Practica pregătirii vinului pichet 
nu numai că înșeală buna credință a 
consumatorului ci dăunează indirect 
viticulturii tării. Mergîndu-se pe a- 
ceastă linie au fost neglijate o serie 
de măsuri care să stimuleze produc
ția în acest sector și din această 
cauză recoltele medii de struguri la 
hectar sînt mici, neeconomicoase. 
Așa se face că în ultimii ani, deși 
s-au plantat aproape 100 000 hectare 
cu viță de vie. producția globală de 
vin s-a menținut la nivelul anului 
1962. Bineînțeles, acest lucru com
portă un complex de măsuri care să 
asigure în primul rînd stimularea 
producției viticole.

Unul din factorii care contribuie 
la deprecierea vinului este și mo
dul în care se apreciază calitatea lui. 
Proprietățile sale sînt exprimate în 
grad alcoolic aciditate, extract etc. 
parcă ar fi vorba de un produs chi
mic oarșeare.

„Aprecierea vinului din 
vedere comercial se face 
seama de gradul alcoolic 
spus tov. Gh. Butănescu, 
la Stațiunea experimentală viticolă 
Drăgășani. Cu cît e mai tare cu atît 
se zice că e mai bun și deci mai 
scump. Dar această falsă calitate o 

■ poate cîștiga orice vin adăugîn- 
du-i-se spirt. Trebuie avută în ve
dere. în primul rînd. armonia vinu
lui. aprecierea lui să se făcă pe cale 
degustativă. în legătura cu aceasta, 
mi-aduc aminte de un cîrciumar din 
trecut, renumit pentru vinurile sale. 
Dar cum se aproviziona el ? Mergea 
la nodgorean. cerea vin din care a- 
vea de vînzare. îl gusta și de-i plă
cea, bea o oală, două și se culca. 
Dacă atunci cînd se scula nu-1 du
rea capul și n-avea arsuri, tîrgul 
era făcut. Prea puțin îl interesa ce 
tărie alcoolică are. Or, acum tăria 
alcoolică este totul. Se fac ames
tecuri care să ajungă la un anumit

punct de 
ținîndu-se
— ne-a 
cercetător

grad alcoolic fără să se urmărească 
și însușirile organoleptice ale pro
dusului rezultat".

Este o remarcă justă. Aprecierea 
calitativă a vinului a fost înlocuită 
de procedee arbitrare, hotărîtor fiind 
gradul alcoolic. Prin actualul mod 
de desfacere a vinului în lanț — 
producător (Vinalcoolul sau gospodă
riile de stat) — comerț (I.C.R.Â.) — 
consumator (restaurante sau maga
zine alimentare) — marfa e transmi
să fără să se facă o recepție a cali
tății prin degustare și în 
aceasta să se stabilească 
Consumatorul nu bea vin 
sume alcool. Pentru asta 
bine o dușcă de țuică, coniac sau de 
alte băuturi tari. El vrea vin pentru 
că îi place o băutură ușoară, recon
fortantă chiar. Or, asemenea vinuri 
nu se pot obține decît din struguri 
folosindu-se tehnologia adecvată și 
poate (așa cum consideră multi con
sumatori și specialiști) făcindu-se a- 
provizionarea consumatorului direct 
de la producător. Desigur, această 
ultimă cerință necesită o grijă deo
sebită pentru realizarea de vinuri 
stabile, calitate ce se cîștigă 
învechire.

„în dorința de a-1 da repede 
consum vinul este supus unor 
turi de-a dreptul barbare 
ca tov. V. Negritu din Departamen
tul Gostat. Pentru a cîștiga stabili
tate este tratat în toate felurile, 
ceea ce face să-și piardă însușirile 
lui naturale. Apoi, vjnul este dat în 
consum prea repede' mai stă în ma
gazine expus la lumină si peste cîtva 
timp nu seamănă nici pe departe cu 
vinul din butoiul aflat în podgorie".

La consfătuirea de la Constanta a 
fost spusă o anecdotă, care a pro
vocat haz. dar un haz amar. Unui 
țăran începuseră să-i moară găinile. 
A cerut sfatul medicului veterinar. 
Pe rînd acesta i-a recomandat ba 
medicamente, ba să ardă cotețele. 
Pînă la urmă i-au murit toate găi
nile. Atunci veterinarul i-a zis : „Eu 
sfaturi mai am. dar nu mai ai d-ta 
găini".

Așa și în viticultură. Producția 
globală de struguri descrește, cali
tatea vinului este așa cum o știm cu 
totii. Sfaturi s-au dat și continuă să 
se dea. Este nevoie nu de sfaturi ci 
de un medicament eficace : măsuri 
de sporire a cointeresării producă
torilor, dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale, aplicarea severă a tehno
logiei de 
nătătirea 
acestea... 
găinile.

funcție de 
și prețul, 
ca să con
trage mai

prin

în 
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pregătire a vinului. îmbu- 
condițiilor de desfacere. Și 
înainte de a muri toate
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Galeriile
T. A. P. L

Mircea Pel.eștean, șef de depozit 
la T.A.P.L. Craiova (str. Valter Mă- 
răcineanu 10), a ajuns, fără să 
vrea, custode- de tablouri. De trei 
ani are printre coșuri de nuiele, [ 
tuburi de oxigen și lăzi, o suită I
de tablouri desfinăte .restaurante-, ' 
lor. T.A.P.L., care ă, plătit pentru I
ele 60 000 lei, a hotărî) să le 
„expună" în magazie. La rce capi- ■ 
toi au fost înscrise* fondurile pen-- I 
fru achiziționarea acestor tablouri ? 
Invităm pe tovarășii din Direcția I
comercială regională să viziteze 
și să achiziționeze (poăfe’.pe speze 
proprii) tablourile faimoasei.galerii J 
a T.A.P.L. Nu pierdeți ocazia I .. |

La locul lui

Podgoriile și

Viciul de bază

al vinificației

Ion HERȚEG

etichetele

I 
I 
I
I

T.A.P.L. Nu pierdeți gcazia 1 .. 1
Rubrică redactată de: 
Ștefan ZIDĂRIJĂ 
Ștefan DINICĂ 

cu sprijinul corespondenților 
Scinteii

Podgoriile noastre își au ' fiecare 
specificul lor. format de-a lungul 
veacurilor datorită condițiilor natu
rale în care sînt situate. Cînd te 
gîndești la Odobești, -Panciu și Huși, 
știi că acolo e patria vinurilor ușoa
re.. curente de masă ; Dealul Mare 
și "Minis s-au făcut* cunoscute prin 
vinurile negre ; Cotnarului, Murfat- 
larului și Tîrnavelor le sînt caracte
ristice vinurile dulci, superioare. în- 

I • totdeauna, fiecare podgorie a fost 
cunoscută după un anume sortiment 
de vin, și nu neapărat după soiurile 
din care provine. Cotnarul era Cot- 
naj și sortimentul respectiv se obți
nea din cîteva soiuri : Grasă, Feteas
că-albă, Frîncușe și Busuioacă ; la O- 
dobești — Galbena și Plăvaia erau 
soiurile care dădeau acele vinuri , u- 
șoare ce se puteau bea cu plăcere 
fără să te îmbete. Și așa. fiecare pod
gorie avea vinul ei reprezentativ.

De altfel. în principalele tari viti
cole. vinurile sînt cunoscute după 

se ia 
i sînt

Cele arătate pînă acum constituie 
o cauză a calității slabe a vinurilor. 
Dar principalul motiv al deprecierii 
lor este totuși tehnologia producerii, 
în legătură cu aceasta, iată ce spun 
specialiștii :

I. Tcleba, director la Institutul de 
cercetări alimentare : „La centrele de 
vinificație se 
mucegăiți, pe 
care cu orice 
obține un vin .. . 
sează împreună și ceea ce iese nu 
mai este vin".

B. Vosganian, inginer șef la între
prinderea Vinalcool Focșani : „Stru
gurii se transportă la centrele de 
vinificație zdrobiți, se depreciază re
pede".

Ion Zamfir, G.A.S. Tohani : „Se 
cere ca din struguri la presare să se 
obțină un randament cît mai mare 
de must, ceea ce este în detrimentul 
calității. Pentru a se realiza stabili
tatea vinului se adaugă o cantitate 
prea mare de bioxid de sulf. pe 
care consumatorul îl simte îndată 
ce se apropie de pahar".

Vasile Bocancea, director în Mi
nisterul Industriei Alimentare : „Pre 
sarea strugurilor se face cu prese 
continui, care ar trebui să meargă 
la fier vechi. Folosim vinuri din pre
sarea drojdiei și de la presarea a 
treia care se amestecă cu cel obiș
nuit. Se produce 
de vin pichet".

Intr-o pauză a 
Constanța cineva 
„în referate nu s-a nus degetul pe 
rană". Dar despre ce rană este vor
ba ? Cum s-a văzut mai sus, tov. 
V. Bocancea a dat la o parte puțin 
vălul care acoperă o practică pro
fund dăunătoare în vinificație. Este 
vorba de producerea vinului pichet, 
vin obținut din fermentarea cojilor 
de struguri cu apă și zahăr și care 
apoi se amestecă pentru înmulțire 
cu vinurile obișnuite. Si cum să nu

aduc uneori struguri 
jumătate uscați, din 
tehnologie nu se poate 
de calitate. Ei se pre-

o mare cantitate
Consfătuirii de la 
făcea afirmația că

Acceleratul se opri în plin cîmp. Mecanicul locomotivei veni 
vagon in vagon și ne aduse la cunoștință că putem coborî să 
gem flori.

— Dar ce s-a întîmplat ?
Mecanicul locomotivei își aprinse o țigară șt ne făcu semn în 

liniei: la circa o sută de metri, în direcția în care mergeam, 
muncitori nu știu ce naiba meștereau printre traverse.

— Se schimbă vreo felie de linie ?
— Nu. Lăcătușii și fierarii de la silozul pe care-l vedeți în faț 

au de făcut niște reparații la siloz.
— Dar văd că nu fac reparații la siloz. Bat, după cît îmi dau sea

ma, un fier roșu pe linie. Fac ceva cîrlige și îndreaptă niște cuie.
— Chiar asta fac. Bat fierul cît e cald și îndreaptă cuie de 8.
— Dar de ce pe linia ferată și nu pe o nicovală ?
— N-ou nicovală. Pînă se rezolvă problema nicovalelor au închi

riat liniile, ferate. Plătesc despăgubiri: întîrzierile trenurilor, uzajul 
șinelor... Este costisitor, dar au acoperiri.

— Ce acoperiri ?
— Reparațiile curente la silozuri trebuie făcute.
— Le-aș putea oferi eu o nicovală. Am una prin magazie.
— Cu ce forme ? ,
— Le-o dau gratis.
— Și cum justifică o nicovală neînregistrată la inventar ?
— Fac acte de donație.
— Pînă se verifică scopul donației trec o sută de ani. Dumneata 

mori, de ce să-ți bagi în bucluc urmașii care poate, cercetați de o 
comisie de inventariere, cer despăgubiri pentru nicovala pe care dum
neata ai donat-o fără consimțământul lor și, în afară de asta, ca să 
reglementezi situația nicovalelor...

— Una.
— Pentru a putea face o faptă 

de nicovale. Pentru că situația de 
la vreo 50 de silozuri în toate regiunile țării.

— De cine aparțin aceste silozuri ?
— De C.S.V.P.A.I.A.T.M.
— Domnule, te rog să vorbești frumos ! Ascultă și copii 

noastră.
— Dar ce-am zis ?
— C.S.V.P.A.I.A.T.M. Ce înseamnă insinuările astea ?
— Nu-i nici un fel de insinuare. înseamnă Comitetul de Stat pen

tru valorificarea produselor agricole, întreprinderea de aprovizionare 
tehnico-materială, prescurtat cum am zis.

— Credeam că...
Mecanicul se urcă în locomotivă și dădu semnalul de plecare.

— Dumneavoastră sînteți C.S.V.P.A.I.A.T.M. ?
— Nu, eu sînt directorul acestor inițiale. în ce problemă ?
— A nicovalelor !
M-a sărutat ca pe fiul lui, și, după ce m-a strîns la piept, m-a 

întrebat :
— Ne-ai adus nicovalele, hai să te mai pup o dată. Unde sînt 2
— Am venit să mă interesez in problema nicovalelor.
— Să te interesezi ? Atît ? Să te interesezi doar ?
A leșinat. Deci nu puteam să mai stau de vorbă cu el. M-arn dus 

la contabilul șef A leșinat și el. A urmat șeful serviciului aprovizio
nării. Alți funcționari de la aprovizionare. Altul, altul, toți leșinau la 
cuvintul nicovală.

I-am terminat pe aproape toți. Cînd să zic doamne-ajută s-a în
dreptat spre mine un om mai în vîrstă. decît noi toți, un om trecut 
prin două războaie mondiale. M-a întrebat :

— Ce vrei să știi dumneata despre nicovale?
— De ce n-aveți nicovale ?
— Bei tutun ?
— Beau... Dar dumneata de ce n-ai leșinat la cuvintul...
— Am experiență. Stai jos. Și eu sînt C.S.V.P.A.I.A.T.M.-ist și tre

buia să ies la pensie de acum 6 ani.
— Și de ce n-ai ieșit la pensie ?
— Din cauza nicovalelor. N-am reușit să fac rost de nicovale. Și 

dumnealor nu vor să-mi dea drumul pînă nu fac rost de ele. în anul 
1963 am cerut Ministerului. Industriei Construcțiilor de Mașini să ne 
dea o repartiție pentru 50 de nicovale. Ni s-a spus să le Comandăm 
la, uzinele „23 August"-București. Le-am comandat, dar nu le-au fă
cut. Am fost îndrumați la o uzină din Medgidia. Nici aici nu ni le-du 
făcut. Am intervenit din nou la minister. Ni s-a dat repartiția nr. 6010 
din nou la uzinele „23 August". Am încheiat contractul nr. 1120/216- 
6 270 pentru a ni le executa.

— De ce nu vi le-au executat ?
— Din diferite cauze... I-am chemat la Arbitraj ți au fost obligați 

să ne facă nicovalele și să ni le trimită.
— Vi le-au trimis ?
— Ne-au trimis telegrama nr. 3228 din 23 ianuarie 1965 prin care 

ne întreabă dacă mai avem nevoie de nicovale. Le-am răspuns că da.
— Ce-a urmat ?
— La 25 I 1966 uzinele „23 August"-București ne-au trimis un nou 

contract să-l semnăm. L-am semnat. Termen de livrare a nicova
lelor — 31 martie 1966. La 30 martie însă, cu o zi înainte deci, se 
semnează între C.S.V.P....

— Treci peste restul, să nu te încurci. Se semnează între dv. și 
uzinele „23 August" din București un alt contract ?

— Nu. Actul adițional nr. 739/216-6270 în care uzinele „23 August" 
se obligă să prelucreze nicovalele și să le dea gata în 5 aprilie 1966.
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se obligă să prelucreze nicovalele și să le dea gata în 5 aprilie
— Pun rămășag pe 50 de nicovale că nici la 5 aprilie n-au 

gata.
— Evident. I-am chemat din nou la Arbitraj. Am cîștigat din
— Ce-ați cîștigat ? Experiență în nefolosirea nicovalelor ?
— Am cîștigat procesul. Ni s-au plătit penalizări.
— Ascultă tovarășe, de ce sînteți dv. atît de ambițioși, de ce țineți 

cu tot dinadinsul să vă facă aceste nicovale uzinele „23 August" ? 
Dumnealor au alte treburi. De ce nu jucați la „loz în plic", puteți 
cîștiga și limuzine, darmite niște păcătoase de nicovale ? Său, mă 
rog frumos, de ce nu le cumpărați din comerț ?

— Nu se găsesc. Și în afară de asta, noi nu ne cramponăm. Așa 
avem repartiția. Dacă ni se dă negație, le aducem și din import, fără 
atîta bătaie de cap. Din anul 1963 și pînă în prezent s-au ștămvîlăt 
și trimis încolo și mai ales încoace circa 2 hectare de hîrtii, adrese 
etc., plus vreo 9 pogoane de semnături...

Sărmanele nicovale! Ce soartă! Nu le este destul că sînt bătute 
toată viața lor de ciocane ? Să le mai bată și birocratismul ? Prea 
de tot...

nou.
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SOBORUL HOTĂRĂȘTE SOARTA UNEI SERINGI
(Urmare din pag. I)

zat — Ministerul Justiției — nu în
treprinde raționalizările cuvenite ? li
nele explicații le-am sesizat chiar noi: 
pe de o parte, aceste sesizări, în loc 
să fie argumentate și susținute de stu
dii temeinice, au adesea un caracter 
întîmplător, lipsit de stăruința necesa
ră, iar pe de altă parte, forurile vi
zate nu manifestă hotărîrea și opera
tivitatea cea mai mare pentru lichida
rea anacronismelor și neconcordanțe- 
lor ce li se semnalează nu o dată. în 
esență, dispozițiile care dau de lucru 
organelor locale sînt aceleași ce 
creează un cadru prea strîns ori prea 
rigid pentru a cuprinde diversitatea 
de situații ce se manifestă în realita
tea curentă.

în acest sens, ni s-au semnalat la 
Sfatul popular orășenesc din Cluj și 
dificultățile pe care le creează dispo
zițiile Ministerului Învățămîntului cu 
privire la numirea de suplinitori. Con
dițiile stipulate, și anume ca orice 
suplinire să fie aprobată fie de sfatul 
regional, fie direct de minister (cînd 
durata este mai mare de patru luni) 
face ca în mod practic să aibă loc 
permanente neconcordanțe între actele 
întocmite și realizări. Suplinirile pe 
termen scurt au un caracter nepre
văzut, fiind provocate, de pildă, de 
îmbolnăvirea unui cadru didactic. Dar 
pînă vine aprobarea de la regiune, 
profesorul respectiv s-a însănătoșit. 
Cît privește răspunsurile ministerului, 
și acestea sosesc după un timp des
tul de îndelungat. Așa se face că de
ciziile se dau cel mai adesea cu în- 
tîrziere, cu caracter retroactiv, de unde 
rezultă neajunsuri, mai cu seamă pri
vind plata și planificarea drepturilor 
cuvenite.

Nu s-ar putea acorda atribuții mai

largi sfaturilor populare, secțiilor de 
învățămînt în această privință ? Să se 
lase în competența lor aprobările pen
tru supliniri de durată redusă (7 sau 
15 zile la comune și orașe), urmînd 
ca ministerul să se pronunțe asupra 
celor de lungă durată (un an). în tot 
cazul, forul departamental trebuie ne
apărat să creeze un cadru mai elas
tic, care să poată fi adaptat cu mai 
multă ușurință împrejurărilor locale. 
Privind lucrurile pe plan mai larg, 
este nevoie ca unele foruri centrale 
să fie mai receptive în relațiile lor 
cu organele locale, pentru a veni cu 
mai multă elasticitate în întîmpina- 
rea inițiativelor valoroase. Este ne
voie ca experiența locală, atît sub 
raportul deficiențelor, cît și al rezul
tatelor pozitive, să fie mai atent și 
mai profund studiată, finalizîndu-se 
în măsuri bine gîndite, cu eficacitate 
practică.

Și în acest sens se impune, după 
cum ne-au semnalat unii dintre inter
locutorii noștri din Cluj, eliminarea 
unor anomalii care îngreunează activi
tatea unor comitete executive. în șe
dințele lor de lucru, aceste comitete 
sînt obligate, conform prevederilor le
gale în vigoare, să se ocupe de tot 
soiul de chestiuni mărunte, incluse pe 
ordinea de zi la punctul „Diverse". E 
de necrezut și totuși o investigație 
mai atentă ne-a convins că în prac
tică — din pricini pe care le vom ară
ta mai încolo — un comitet executiv, 
cum e cel al orașului Cluj, ca mări
me al doilea oraș al țării, emite de
cizii aprobate în plenul său în legă
tură cu transmiterea unei seringi, a 
unui kilogram de nituri sau a 100 
grame kalium de la un spital la altul. 
Și cine ar putea crede că trecerea 
unui șofer de camion la o categorie 
superioară de salarizare, sau înzidirea

unei uși la un imobil oarecare intră 
în preocupările curente ale forului 
care conduce acest important oraș din 
țara noastră ? Din păcate, aceste mă
runțișuri nu constituie excepții, ci, 
alăturate, formează acei capitol de 
„diverse", care prelungește fiecare 
ședință cu două-trei ore, timp înăun
trul căruia se trece în viteză peste 
60—80 de asemenea probleme.

Și cîtă pierdere de timp inutilă în 
afara acestor ședințe I Fiindcă elabo
rarea fiecărei decizii este precedată 
de o cercetare și de un referat al 
secției de resort. Apoi, după discuția 
în comitet, decizia — redactată pe un 
ton solemn, în care se evocă paragrafe 
din lege și autoritatea comitetului exe
cutiv — comunică, sub semnătura 
președintelui și a secretarului, că se 
permite... transferul kilogramului de 
nituri, a seringii sau înzidirea ușii. 
Mai e nevoie de amintit că fiecare 
din instituțiile în cauză are cîte un 
director, un serviciu de contabilitate 
care, la rîndul lor, aprobă și trec în 
evidență operația respectivă — parcă 
anume pentru a dovedi completa inu
tilitate a unei aprobări din partea co
mitetului executiv ?

Dar, în fond, care e rațiunea tutu
ror acestor formalități ? Pur și sim
plu existența unui normativ care cere 
decizia comitetului executiv pentru e- 
fectuarea unor astfel de transferuri, ca 
și a altuia, care prevede că aceste de
cizii nu se pot elabora decît în plen. 
De aici a rezultat această cale greoaie 
și complicată, în unele cazuri de-a 
dreptul ridicolă. Secretarul Sfatului 
popular din orașul Cluj ne-a spus că 
încercările sale de a introduce metode 
de lucru mai operative, potrivit ne
voilor practicii de fiecare zi, au fost 
întâmpinate nefavorabil cu prilejul 
unui control efectuat de delegați ai

E■
52

1

s

g

$

■ ■■

Comitetului de stat pentru îndruma
rea și controlul organelor locale ale 
administrației de stat, pe motiv că s-ar 
comite o abatere de la principiul 
muncii colective. Principiul se cerea 
însă nuanțat în funcție de împreju
rările concrete, căci prin absolutiza
rea Sa se ajunge la absurditățile pe 
care le-am arătat.

Specialiștii cu care am stat de vor
bă au subliniat cît de salutar ar fi 
dacă comitetele executive ar manifesta 
mai mult spirit critic și mai multă 
inițiativă, căutînd a se debarasa de 
balastul sarcinilor și, mai ales, al mă
runțișurilor inutile, spre a-și putea 
concentra atenția asupra problemelor 
cu adevărat importante ale activității- 
lor. Sînt de reținut, de asemenea, su
gestiile tovarășului Vasilescu, secreta
rul sfatului regional, privind delimita
rea mai precisă a competenței, în 
funcție de obiect și valoare, atunci 
cînd este vorba de emiterea unor deci
zii, precum și necesitatea ca, pe lîngă 
sfaturile populare, Să funcționeze un 
colectiv permanent de lucru (format' 
din președinte, un vicepreședinte și 
secretar), care să poată lua hotărîri- 
operative în intervalul dintre ședințele 
de lucru ale comitetului executiv. .$ 

Desigur, pentru soluționarea ano
maliilor existente s-au formulat și alte 
păreri, s-au făcut numeroase propu
neri. Ele trebuie cunoscute și studiate 
atent de forurile centrale de resort; 
în funcție de un întreg complex de si
tuații. Pentru ca, prin revizuirea cu 
ochi proaspăt a unor dispoziții depă
șite, prin adoptarea altora noi, potri
vite nevoilor actuale, să se deschidă, 
mai repede și mai eficient, cale liberă 
inițiativelor de raționalizare a muncii 
administrative, ce-și fac loc din ce în 
ce mai pregnant în cadrul organelor, 
sfaturilor populare.
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Pentru folosirea mai opera
tivă a cifrelor statistice în sco
pul luării unor măsuri eficien
te în procesul de producție, în 
unele unități ale Ministerului 
Petrolului s-a trecut la meca
nizarea operațiilor de evidență 
și calcul. La Rafinăria Brazi, 
Baza de aprovizionare pentru 
rafinării și Uzina mecanică 
Țeleajen au fost puse în func
țiune mașini de contabilizat . 
prevăzute cu calculatoare elec
tronice. Pentru pregătirea per
sonalului care va deservi aces
te mașini au fost înființate 
cursuri de scurtă durată în ca
drul cărora sînt școlarizați o- 
peratori, pregătitori, modela
tori.. în prezent, urmează 
cursuri de școlarizare și per
sonalul care va deservi mași
nile electronice de calcul din 
dotarea serviciilor de desface
re a produselor petroliere. Un 
colectiv format din specialiști 
ai Ministerului Petrolului și 
Institutului de științe econo
mice „V. I. Lenin" din Bucu
rești lucrează la elaborarea 
unui studiu tehnico-economic 
privind fluxul informațional 
și mecanizarea lucrărilor de 
calcul și evidență..

(Agerpres)
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In întîmpinarea Consfătuirii pe fără
a lucrătorilor din

„DAN
La Uzina „Danubiana" din Ca

pitală a avut loc, recent, o șe
dință de producție premergătoare 
apropiatei Consfătuiri pe țară a 
lucrătorilor din industria chimică, 
în referatul prezentat de ing. Tu
nase Volintiru, directorul general 
al uzinei, au fost înfățișate reali
zările obținute în anii care s-au 
scurs de la intrarea uzinei în func
țiune. După un start relativ slab, 
an de an uzina și-a accelerat rit
mul de creștere a producției și 
productivității muncii, ajungînd în 
prezent să depășească capacitatea 
proiectată ; potrivit rezultatelor din 
primele cinci luni, în anul 1967 se 
vor realiza 30 000 de garnituri an
velope și camere cu aer peste capa
citatea prevăzută în proiect. Para
lel, în toată această perioadă, s-a 
desfășurat o acțiune perseverentă 
împotriva risipei și pierderilor de 
orice fel. La sfîrșitul primelor patru 
luni din 1967, cheltuielile la 1000 
lei producție marfă sînt mai mici, 
față de prevederile din proiect, cu

Pe șantierul Institutului politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Ca
pitală Foto : A. Cartojan
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SPORURI

Circa 84 la sută din sporul 
de producție realizat de la în
ceputul anului de către între
prinderile industriale din re
giunea Suceava s-a obținut pe 
bâza creșterii productivității 
muncii. Acest important indi
ce a cunoscut o însemnată 
creștere datorită aplicării mă
surilor preconizate de comisii
le de organizare științifică a 
producției și a muncii, precum 
și folosirii mai bune a timpu
lui de lucru. Colectivul Combi
natului de industrializare ă 
lemnului din Suceava, de ex
emplu, a obținut întregul.spor 
de producție din acest an pe 
baza creșterii productivității 
muncii. Aici s-a realizat o mai 
bună pregătire a lansării în 
fabricație a mobilei, acțiune 
care a dus la eliminarea 
strangulărilor și stagnărilor în 
producție. Au fost, de aseme
nea, aplicate măsuri privind 
programarea, lotizarea și nor
marea producției. Cele peste 
300 repere care alcătuiesc o 
garnitură de mobilă și care 
au un ciclu de fabricație dife
rit sînt astfel programate și 
executate îneît ajung toate o- 
dată pe banda de montaj.

(Agerpres)

Deși la început de 
drum, întreprinderile 
gricole de stat și fermele 
agricole experimentale și 
etalon se vădesc de pe a- 
cum a fi unități de pro
ducție organizate la un 
nivel superior. Rezulta
tele concrete obținute ara
tă că economicitatea pro
ducției agricole urmează 
continuu o linie ascen
dentă.

Spiritul nou de muncă, 
creator, este prezent și în 
fermele care aparțin de 
întreprinderile agricole 
de. stat Bădălan și Cotești, 
regiunea Galați.

Ferma nr. 8 de la 
treprinderea agricolă 
stat Cotești. Șeful de 
mă, inginerul Florin 
eseu apreciază că i 
organizare a muncii 
ează premisele obținerii 
unei productivități a 
muncii tot mai ridicate, 
„împreună cu cei 10 lu
crători permanenți ai fer
mei — ne spune el — am 
realizat pentru prima dată 

■în această podgorie stro
pitul I și II al viței de 
vie mecanizat — pe 116 
hectare — prin adapta
rea, la un tractor cu e- 
cartament redus, a unei 
pompe vechi de stropit 
cu tracțiune animală. De 
asemenea, am adaptat un 
cultivator cu care execu
tăm acum prașilele me
canice. Am . economisit 
astfel munca a sute 
oameni. Economiile 
culate într-o singură 
depășesc 40 000 lei. 
vem încă și alte resurse 
care, folosite judicios, vor 
conduce nemijlocit la creș
terea productivității mun-
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Alimentare să sisteze perpetuarea a- 
cestei anomalii, să ia măsuri de 
sancționare a celor care se fac răs
punzători de apariția rebuturilor 
sub formă de „bombaje".

Am mai întâlnit și alte situații a- 
semănătoare. Se comit unele greșeli 
și se încalcă clauze contractuale, se 
plătesc penalizări, iar produsele se 
refuză și stau blocate în magazii, dar 
nimeni nu le spune pe nume, adică 
rebuturi, ci li se găsesc alte denu
miri sub care să li se piardă urma, 
în industria textilă și, în general, 
în cea ușoară, cuvîntului „rebut" i se 
preferă — din motive ușor de înțeles 
— altele : „cupoane", „declasate", 
„bonificații". La întreprinderea 
„Tehnolemn“-Timișoara, la 31 mai 
existau în magazie 389 de scaune ne- 
varidabile deoarece nu întrunesc a- 
numite condiții impuse de documen
tația tehnică. Valoarea lor ar trebui 
să fie de 350 000 lei. Dar nu este o 
valoare, ci o pierdere, în ciuda fap
tului că — cel puțin deocamdată — 
nu li se spune rebuturi și stau, li
niștite, în stoc. Dar asta nu înseam
nă că nu există. Astfel apare auto- 
menajarea pe banii statului la con
ducerile întreprinderilor și la minis
terele tutelare.

— Cită vreme prețul de cost este 
considerat, la nevoie, ca un „sac 
fără fund", care uneori poate în
ghiți orice fără a se umple cu una 
cu două, pentru rebuturi se vor găsi 
cu destulă ușurință căi de deghiza
re— ne spunea tov. Iosif Simion, 
directorul direcției orășenești Timi
șoara a Băncii Naționale. După pă-

■ Rebutul; nu’-sețtecliâră ca atare de
cît'atunci’ cînd nu-se-respectă nici 

’măc'af aceste, prescripții miriimăleC" 
" “ ‘ ambe-;

„o camu
flare a rebuturilor, nu de inexisten
ta lor. Rebuturile există, indiferent 
de modul în care gîndesc tovarășii 
de la C.S.R., ale căror raționamente 
și interpretări ale noțiunii de rebut 
nu sînt deloc de natură să stimuleze 
eforturile colectivului în vederea îm
bunătățirii calității produselor.

Un caz- tipic- de deghizare a rebu- 
turilor.am întîlnit la fabrica de con
serve „Fructus'-Timișoara. în pro
cesul de fabricație propriu-zis. rebu
turile sînt aici neînsemnate — ex
clusiv ambalaje deteriorate. Lunar., 
se înregistrează pierderi prin rebu
turi de 5 000—20 000 lei. Rebuturile 
apar, de fapt, abia după ce conser
vele au intrat în magazie. Din dife
rite motive mai mult sau mai puțin 
cunoscute, dar mai ales din cauza 
ambalajelor necorespunzătoare, a 

I concesiilor făcute furnizorilor aces
tora în privința calității, conservele 
se umflă, apar așa-numitele „bom
baje". Conservele bombate nu se mai 
pot consuma și, deci, nici vinde. Ni
meni nu le zice însă rebuturi, ci 
„bombaje". Iar pierderea pe care o 
reprezintă, de sute de mii de lei a- 
nual, este trecută, cu aprobarea Mi
nisterului Industriei Alimentare, la 
capitolul... cheltuieli de fabricație. 
După ultima campanie de recoltare- 
conservare, în afară de „bombajele"

-După părerea noaștrăy;;fn 
ie- cazuri, este vorba^doar-de 1

cina lipsei dispozitivelor de post- 
umflâre care, în parte, ar putea 
fi realizate în țară. Vorbitorul a 
propus ca, în cadrul acțiunii de 
perfecționare a organizării produc

ției șj/â muncii, să se aibă în ve
dere reunirea sub o coordonare u- 
nică a actualelor nuclee de cer- 
cetare, dispersate- astăzi prin- -fel 
de fel de servicii și compartimente.

— După repetate analize — a 
precizat ing. Ion Pria, directorul 
tehnic al „uzinei —. ne-am convins, 
că, în ultima vreme, .calitatea an
velopelor este influențată negativ 
și de materia primă necorespun
zătoare pe care o utilizăm — și a- 
nume, negrul de fum carbonex. Dar 
unii dintre noi au ajuns să abso
lutizeze această cauză. Trebuie să 
recunoaștem că și atunci cînd am 
avut materii prime de cea mai 
bună calitate, la nivelul celor cu 
care lucrează fabricile din străină
tate, nu am reușit să fabricăm în-

■ totdeauna un produs finit cores
punzător. Specialiștii de -la labora
torul central de cercetări al uzi
nei nu asigură încă o folosire op- - 
timă a materiilor prime. De a- 
ceea, socotesc că trebuie să cerem' 
mult mai mult de la ei. Aceeași 
exigență se impune și față de pro- 
iectanți. Cerem, de asemenea, mi-, 
nisterului nostru de resort să exa
mineze posibilitatea înlocuirii ne
grului de fum carbonex cu tipul 
de negru de fum' HAF, produs 
cantități suficiente și de bună 
litate de: către noua uzină din 
tești.

Alți participanți la discuții 
arătat că, uneori, calitatea anvelo
pelor este- diminuată - șr de faptul 
că, în anumite sectoare principale, 
bunăoară asamblarea, nu se res-

aproape 20 de lei. Productivitatea 
muncii, pe un muncitor direct pro
ductiv — cu 30 la sută mai mare la 
sfîrșitul lunii mai a.c. decît în pri
mul an de funcționare — costurile 
de producție în coritinuă scădere, 
își găsesc fidel reflectarea în'volu
mul sporit de acumulări. în 4 luni, 
colectivul uzinei ă realizat; în plus 
față de prevederile planului, a- 
proape 10 milioane lei beneficii. 
Este de subliniat, totodată, că uzi
na a livrat, încă din primii ani de 
funcționare, mari cantități de pro
duse la export, aducînd economiei 
importante fonduri valutare.

Dezbaterile din ședință au po
larizat atenția participanților — 
cadre de conducere, muncitori, teh
nicieni și ingineri — spre găsi
rea posibilităților menite să stator
nicească produselor care poartă . 
marca „Danubiana" un binemeri
tat renume, atît în țară cît și pe 
piața externă, 
mulți dintre cei care au luat cu- ■ 
vîntul au apreciat că, din acest 
punct de vedere, uzina a obținut 
rezultate îmbucurătoare, realizînd 
produse de calitate mereu mai 
bună. Totuși, în ce privește 
anumite caracteristici calitative, 
unele produse nu se ridică încă la 
nivelul performanțelor atinse de 
întreprinderi similare de peste ho
tare. Au fost chiar cazuri — e drept 
puține la număr — cînd la unele 
loturi de anvelope livrate de uzină 
s-au înregistrat reclamații din par
tea unor beneficiari externi.

— Avem încă de rezolvat o serie 
de probleme pentru ca toate produ
sele noastre să satisfacă cele mai'

- înalte exigențe, să poată., face față,', 
cît .măi bine competiției pe piața 
externă — a spus ing. Eugen Esteș, 
șeful serviciului^tehnic, structural ’ pectă tdișciplina tehnologică. De a- 
Ceea ce trebuie să ne dea ---- .->•
cel mai mult de gîndit este pro
blema creșterii duratei de rulare 
a anvelopelor. E adevărat, avem 
unele dimensiuni care au atins pînă 
la 75 000 km; dar altele își în
cheie viața la numai jumătate din 
această distanță. Concluzia : exe
cuția anvelopelor, deși îmbunătă
țită, nu este unitară. După părerea 
mea, cadrele medii, respectiv mai
ștrii, nu stăpînesc suficient de bine 
tehnologia. De aceea, a devenit o- 
portun ca conducerea întreprinde
rii să ia măsuri care să ducă neîn
târziat la ridicarea gradului de ca
lificare a acestora.

Ing. Ion Burclii, șeful serviciului 
tehnic-construcții anvelope, a reluat 
ideea, mergînd cu raționamentul 
mai departe. El a arătat că uzina 
dispune de un apreciabil potențial 
ingineresc. Cu toate acestea, în di
verse domenii, cum ar fi elabora
rea tehnologiilor, proiectarea de- 
dispozitive, se resimte o lipsă acu
tă de forțe creatoare. Așa, bună
oară, în prezent uzina are greu- . 
lăți în asimilarea pe scară largă a 
fabricației anvelopelor cu rețele 
cord tip nylon, mai ales din pri-

Referatul, ca și

cii și a rentabilității în fer
ma noastră. Ne gîndim la 
raționalizarea transportu
rilor interioare, 
rea mecanizării, 
rea rațională 
de lucru".

Majoritatea 
întreprinderii 
stat Bădălan 
4 000 de hectare 
situate pe fosta vatră a

a

extinde- 
folosi- 

timpului

terenurilor 
agricole de 
— peste 

sint

îll 
ca- 
Pi-

au

— Rezultatele pot fi încă mult' 
îmbunătățite — a subliniat tov. 
Bențiu Dascălu, muncitor la insta
lația de calandrare. După părerea 
mea, multe rebuturi sînt generate 
de cauze pur subiective. Noi, cei 
care. lucrăm în secții, ca. și spe
cialiștii dih laboratorul de cerce
tări va trebui să ne preocupăm 
stăruitor și de economisirea mate
riilor prime. Mă gîndesc, bunăoa
ră, la rețeaua' cord tip nylon, la 
care consumurile specifice sînt în 
prezent destul de mari.

Maistrul Dumitru Petrescu, șeful 
de brigadă Nicolae Maier, opera
torul chimist Ieronim Damian au 
propus conducerii uzinei să ia mă
suri pentru îmbunătățirea muncii 
compartimentului mecano-energe- 
tic. Ei au arătat că reviziile perio
dice și reparațiile nu se fac încă 
întotdeauna la momentul oportun, 
din care cauză apar dese neajun
suri în funcționarea unor utilaje 
cheie. Pentru o mai bună exe
cuție a matrițelor s-a propus să 
fie procurate cît.eva utilaje și dis
pozitive indispensabile.

Adunarea de producție a eviden
țiat hotărîrea întregului colectiv 
al uzinei de a merge pe un drum 
mereu ascendent în domeniul îm
bunătățirii calității produselor, 
pentru a ridica parametrii lor la 
cotele cele mai înalte ale compe
titivității pe piața externă. Scoțînd 
în evidență rezervele interne exis
tente, vorbitorii au indicat tot
odată Căile prin care ele pot fi 
fructificate, făcînd propuneri pre
țioase în .acest sens. Rămîne ca 
conducerea uzinei și direcția ge
nerală a industriei organice din 
Ministerul Industriei Chimice - să 
le examineze. și să le pună fără 
întârziere în aplicare.

DEGHIZAREA
REBUTURILOR

semenea, lipsa de operativitate din 
partea serviciilor tehnice în solu
ționarea unor erori de tehnologie 
apărute pe parcursul -fabricației 
este o altă cauză. S-a subliniat, tot
odată', necesitatea'de a se ridica în 
continuare nivelul de calificare al 
muncitorilor.

Este de remarcat că. în câdfuț 
dezbaterilor, problemele îmbunătă- 
țirii calității producției au fost a- 
nalizate în contextul sarcinilor im
portante trasate de partid pentru 
ridicarea eficienței activității eco
nomice. Mai mulți muncitori și 
maiștri au subliniat în cuvîntul lor 
bunele rezultate obținute de uzină 
în diminuarea procentului de re
buturi și deșeuri. în prezent, vo
lumul deșeurilor este mai mic cu 
20 la sută față de anul trecut, re
prezentând 60 la sută din cota ad
misă prin proiect. Rebuturile la 
anvelope reprezintă și ele mai pu
țin de jumătate din procentul luat 
în calcul la proiectare. Exprimată, 
valoric, reducerea volumului de
șeurilor și rebuturilor va aduce în 
anul 1967 peste- 5 milioane lei eco
nomii la prețul de cost,- compara
tiv cu situația anului 1966.

inte, sectorul legumicol al 
întreprinderii noastre nu 
era rentabil. Prin crește
rea producției la hectar și 
în special prin livrarea 
de legume timpurii pe 
piața internă și la ex
port, în acest an vom li
chida pierderile și 
obține beneficii".

Am căutat să __
prindem aspecte din ziua

vom

des~

Ioan ERHAN

LA F. C. VASLUI

SECȚIA OE FINISAI
5

La Fabrica de confecții din 
Vașlui, dată recent în exploa
tare, a intrat în funcțiune o 
secție nouă : cea de finisaj. A- 
ceasta este dotată cu presin
guri moderne și cu o linie du
blă de conveior aerian. Utila
jul perfecționat cu care este 
dotată dă posibilitatea realiză
rii unei producții de calitate 
superioară.

în ordinea de 
stabilită, cele 8 

peste 200 
aflau pe

(Agerpres)

admise, de 500 872 lei, au mai apărut 
altele care reprezintă o altă pierdere 
de 517 539 lei, pentru care în prezent 
se așteaptă aprobare de la M.I.A, în 
vederea trecerii lor iar pe... costuri,

— Considerați normal acest pro
cedeu care denaturează. în fond, în
treaga situație economică-financiară 
a fabricii ?

— Normal ar fi să ni se asigure 
ambalaje de calitate corespunzătoare 
și la .timp — ne spune ing. Gheorghe 
Neguț, șeful, serviciului producție — 
și atunci bombajele n-ar mai apărea 
în asemenea cantități...

— Vreți să spuneți... rebuturile.
— în industria alimentară nimeni 

nu le spune acestor pierderi rebu
turi, ci „bombaje". în orice caz, cîtă 
vreme furnizorilor de ambalaje nu 
li se va pune în vedere că li se vor 
imputa pierderile prin bombaje cau
zate de cutiile sau borcanele proaste 
pe care ni le-au livrat, aceștia nu 
vor îmbunătăți calitatea ambalajelor, 
iar bombajele vor apare nestinghe
rite în continuare...

Noi considerăm că. în condițiile 
asigurării unor ambalaje de calitate 
ireproșabilă, „bombajele" s-ar da
tora exclusiv neglijentei, nerespec- 
tării întocmai a procesului tehnolo
gic prescris. Ca atare, ar putea fi 
stabiliți vinovății, li s-ar putea im
puta contravaloarea pierderilor. Pe 
cînd acum, o anumită cantitate de 
ambalaje proaste constituie un nefe
ricit paravan în spatele căruia se as
cund și cauze mai puțin obiective, 
dar care nu pot fi sancționate așa 
cum s-ar cuveni. Iată deci un argu
ment solid în favoarea soluționării 
problemei ambalajelor. întrucît acest 
aspect privește îndeaproape și alte 
fabrici cu profil similar, considerăm 
că ar fi util ca Ministerul Industriei

ora 6, 
lucru 
tractoare și 
muncitori se 
cîmp. Șeful de fermă 
verifică operativ prezen
ța. Cîțiva muncitori sezo
nieri veniți atunci la lu
cru sînt instruiți la fața 

'■ locului asupra respectării 
regulilor agrotehnice.' Șe
ful de fermă verifică a-

pentru îmbăiatul anima
lelor după tunsoare.

Spre seară, șeful de fer
mă recepționează lucrările 
efectuate în timpul zilei. 
Economistul, prezent și el 
pe cîmp, întocmește for
mele pentru plata munci
torilor sezonieri. Și din 
nou, la asfințitul soarelui, 
o scurtă întîlnire pentru a

^maarn

IN HAINE DE LUCRU
lacului Brateș. de curînd 
desecat. Poposim la una 
dintre fermele agricole ce 
compun această întreprin
dere. Inginerul Traian 
Popovici, șeful fermei nr. 
1, ne vorbește, de aseme
nea, despre buna_organi- 
zare 
tate 
în 
ferma noastră cultivă 160 
hectare cu legume. Per
manentizarea muncitori
lor, stabilirea de răspun
deri precise pe fiecare 
om, dotarea cu mașini și 
utilaje în funcție de ne
cesitățile reale ale fer
mei, au făcut ca lucrările 
de sezon să se efectueze . . 
la timp și de calitate. îna-

a muncii. „Ca uni- 
agricolă situată 

preajma Galațiului,

de muncă a unui șef de 
fermă. Pe Nicolae 
cinsclii l-am găsit 
seară la una dintre echi
pele care lucra la prășitul 
florii-soarelui pe o tarla 
nu departe de punctul 
„Ghimia", pe malul Pru
tului. Succint, iată fii- . 
mul unei zile de lucru a 
acestuia. Ea a început de 
fapt o dată cu sfîrșitul 
zilei precedente. Seara, 
șeful fermei, împreună cu 
cei doi tehnicieni și cu 
mecanicul de întreținere, 
repartizează mijloacele 
mecanice,, forța de mun
că. La ordinea zilei. se 
află întreținerea culturi
lor, de .porumb și-floarea-, 
soarelui. A doua zi, la

Vel- 
spre

poi starea de vegetație a 
plantelor într-o solă cu 
mai multă umiditate.

Ferma are și o turmă 
cu 6 000 oi. La amiază, o 
scurtă discuție cu ciobanii. 
2 550 capete tineret ovin 
pentru reproducție vor fi 
livrate altor unități agri
cole de stat din țară și la 
export. Mieii sînt furajați 
acum, în mod suplimen
tar, cu concentrate. Șeful 
de fermă controlează felul

■ cum se respectă rațiile 
-stabilite. El face un son
daj asupra sporului în 
greutate, indică noile par
cele de pășunat. Ciobanii 
urmează să facă pregăti
rea oilor pentru tuns, să -■ 
asigure soluțiile preparate

stabili ceea ce urmează să 
facă a doua zi.

Din discuțiile avute cu 
numeroși alți șefi de fer
mă și directori ai între
prinderilor agricole a re
zultat că între aceștia, 
s-au stabilit relații prin
cipiale noi. Independența 
șefului de fermă se îm
pletește armonios cu su
bordonarea față de între
prinderea agricolă. Ședin
țele consiliului de admi
nistrație a întreprinderii 
agricole, din care fac par
te toți șefii de ferme, se 
țin o dată la două săp.fă- 
mîni. Aici se. discută ope
rativ' probleme care inte
resează atît întreprinderea,

cît și fiecare fermă în 
parte.

„Deosebit de important 
este — spuneau șefii de 
ferme ing. Ionel Darie de 
la I.A.S. Cotești și ing. 
Vasile Buradan de la 
I.A.S. Bădălan, ca sectoa
rele de aprovizionare și 
desfacere ale întreprinde
rii să răspundă operativ 
cerințelor fermelor. Majo
ritatea fermelor de la în
treprinderea agricolă de 
stat Cotești au resimțit 
serios lipsa pieselor de 
schimb pentru pompele de 
stropit, a materialelor de 
susținere a viței de vie și. _ 
alfel'e". „Trebuie ajutate 
mai substanțial fermele a- 
gricole, ne spuțne i..pg. Mir-

; cea Dițu, șef .;de fermă la 
.I.A.S. Bădălan, în amena
jarea unor ateliere simple 
-de reparații, în stabilirea 
unor legături telefonice în
tre ferme și . întreprinde- . 
re, - care an ..aduce mari e- 
conomii în. utilizarea mij
loacelor de .transport. - De 
asemenea, este necesar să 
se asigure condiții- optime - 
pentru' cazarea .muncitori- . 
lor sezonieri, .crearea unor 
spații corespunzătoare 
pentru ■ depozitarea unor 
produse și adăpostirea a- 
nimalelor de muncă". Mai 
mulți șefi de ferma s-au
referit la necesitatea orga
nizării ridicării- calificării 
mecanizatorilor, astfel ca 
ei să poată' folosi întreaga 
gamă de mașini, mereu 
măi' complexă. Se cer de 
asemenea .rezolvate încă 
diferite probleme privind 
simplificarea evidenței.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii

rerea mea, de altfel, prețul de cost 
nu-și mai are rost ca indicator al 
activității economice a întreprinde- . 
rilor. Ar fi suficient rentabilitatea. 
Și-atunci atenția nu se va mai în
drepta spre „deghizarea" rebuturilor 
ci spre prevenirea lor eficientă.

în fine, o situație cu totul bizară 
am întîlnit la Fabrica de sticlărie- 
fină-Tomești. Deși pentru trimestrul 
I aici s-au declarat pierderi prin re
buturi de 968 889 lei, respectiv 18 la 
sută din greutatea totală a produc
ției, aceste cifre impresionante nu 
reprezintă nici pe departe realitatea 
deoarece evidenta rebuturilor nu se 
face în mod corect. Produsele care 
nu corespund calitativ apar într-un 
fel în evidența primară și altfel în 
cea contabilă. Cifrele din fișele de 
sortare, notele de rebut, notele de 
predare și notele de ' remaniere sînt 
neconcordante, nu corespund, se con
trazic între ele. tân situația centrali
zatoare a rebuturilor pe sortimente 
apar mult mai puține rebuturi decît 
în fișele de sortare. în contul „pier
deri prin rebuturi" se înregistrează 
numai o parte din rebuturi, realita
tea fiind grosolan denaturată. Ni
meni nu ține o evidență a remanie
rilor și a recondiționărilor. deși nu
mai la secția de șlefuit, din cei 15 
șlefuitori care lucrează aici în schim
bul I, doi execută în permanentă 
remanieri. Evident, toate cheltuielile 
suplimentare se fac pe seama costu
lui producției finite bune.

în discuția cu ing. Vasile Mateoc, 
directorul fabricii, și cu tov. Alexan
dru Dumitru, secretarul comitetului 
de partid, n-am insistat asupra cau
zelor rebuturilor. Am reținut, totuși, 
că multe din ele se datoresc deselor 
întreruperi de curent (56 ore în 4 
luni) și altor cauze din afară, precum 
și că, datorită unor perfecționări a- 
duse recent procesului de fabricație 
și mai ales transporturilor interne, 
numărul rebuturilor a început totuși 
să descrească.

— De ce nu înregistrați și raportați 
corect rebuturile ?

— N-aș vrea să se creadă că am 
comis cu bună știință nereguli în 
evidența rebuturilor — ne-a snus 
directorul. Fiind depășiți de sarcini, 
neavînd suficiente cadre tehnice și 
nici magazii intermediare de semi
fabricate, cu gestiune în regulă, am 
urmărit numai piesele bune, nu și 
rebuturile. Evidența rebuturilor ne-a 
scăpat pur și simplu din mînă. Re
pet, nu este vorba de rea intenție...

Indiferent de intenție, realitatea 
este că adesea, pentru a obține 20 
de pahare bune, la Tomești trebuie 
lansate în fabricație 100. 80 se pierd 
pe drum... Rebuturi se declară, însă, 
numai 20 sau 30, de la caz la caz. 
De ce nu 80 ? Și de ce tolerează Mi
nisterul Industriei Ușoare acest fals ?

★

Mobilurile practicilor amintite nu 
. sînt greu de stabilit. Ele nu pot fi 
■ separate de dorința de a nu „știrbi" 

în acest fel prestigiul unor colective 
cu realizări realmente valoroase, de 
a nu „strica" sub nici un motiv cifra 

- de rebut, de a nu schimba sensul 
descendent al curbei rebuturilor. 
Rebuturile trebuie însă eliminate cu 
adevărat, în mod real, nu botezîn- 
du-Ie altfel-, nu strecurîndu-le pe ici 
pe colo, la-orice capitol al evidenței 
cheltuielilor, numai la- rebuturi nu. 
Practica deghizării rebuturilor e 
dăunătoare tocmai pentru că atrage 
după sine o prematură abandonare 
a .eforturilor îndreptate spre găsirea 
de noi căi de lichidare a lor, pentru 
că.' generează acalmie atunci cînd, de 
fapt, alerta, atenția încordată, ar tre
bui să- caracterizeze- un colectiv sau 
altul. Ea trebuie combătută, de a- 
ceea, de ministere, de conducerile 
întreprinderilor, de organele de 
partid, cu fermitate și' perseverență, 
oriunde s-ar manifesta. De mare a- 
jutor în acest sens ar fi, neîndoiel
nic, revizuirea instrucțiunilor în vi
goare privind rebuturile, și mai ales 
imputarea lor (în prezent imposibil 
de realizat). Oportună ăr fi și co
interesarea mai substanțială a uzine
lor în reducerea sistematică și elimi
narea rebuturilor, prin adaptarea la 
noile cerințe a complexului de indi
catori ai activității economice a în
treprinderilor.
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SClNTEIA — miercuri 21 iunie 1967

• SPARTACUS — filmUpehtruTecranTpanorazE T,
mic: PATRIA — 9; 12,45; 1'6,30;-2.0,15r - -
e MAIORUL ȘI MOARTEA : REPUBLICA 
(completare Jucării) — 9,15; 11,30; 14; 17; 19,15; 
21,30.
e VIAȚA LA CASTEL: VICTORIA (comple
tare Vizita conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Ploiești) — 9; 12; 15; 18; 20,45; TO
MIS (completare Trezirea) — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21; la grădină — 20,30.
• PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cine
mascop : LUCEAFĂRUL (completare Orizont., 
știinfific nr. 5) - 9,45;..12; 15; .17,30; 20, FE
ROVIAR (completare Aluminiul) — 9; 11,30;
13.45; 16,15; 18,45; 21,15; BUCUREȘTI (comple
tare Uneltele gîndirii) — 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; - 
21, MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21/5
(la ultimele două completarea Dacă treci rîul 
Selenei).
O COCOȘATUL DE LA NOTRE DAME: 
CINEMATECA — 10; 12; 14.
• MOARTEA VINE PE PLOAIE : CAPITOL
(completare Orizont științific nr. 5) — 9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45; la grădină — 20,15, 
EXCELSIOR (completare Aluminiul) — 9,30; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.

• PRINTRE VULTURI — cinemascop : FESTI
VAL (completare O-uzină de lapte) — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 20,15, MELO
DIA (completare Jucării) — 9; 11,15; 13,45;
16,15; 18,45; 21, FLAMURA (completare Unel
tele gîndirii) — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15. 
STADIONUL DINAMO — 20,15, ARENELE
LIBERTĂȚII — 20,15.
• BANDA DE LAȘI : LUMINA (completare 
Jucării) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45.
• CĂSĂTORIE TN STIL ITALIAN : UNION 
— 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 
9; io.
• UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE :
DOINA (completare Șopîrla) — 11,30; 13,45;
16;' 18,30; 21.
• PARISUL VESEL — MAI SUS, MAI RE
PEDE, MAI TARE — AL DOILEA EU : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• .DENUNȚĂTORUL: GIULEȘTI — 15,30; 18;
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
21,15; la grădină — 20,30, LIRA — 15,15; 17,30; 
19,45; la grădină — 20,30.
• CLIMATE — 9,30; 12,15; 21 ; THERESE DES- 
QUEYROUX — 15; 18: CENTRAL.

• MONDO CANE — ambele serii : DACIA — 
7,45—20,30 în continuare.
• ROBII; BUZEȘTI (completare Gimnastul) 
— 14,45; 17; 19,15.
• LENIN ÎN POLONIA — cinemascop : CRÎN- 
GAȘI (completare Oaspeți de iarnă) — 15,30; 
18; 20,30.

cinema

• DOCTOR PRĂTORIUS — cinetnascop :
GRIVIȚA (completare Jucării) — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45, ARTA (completare Șo
pîrla) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45; la 
grădină — 20,15.
o FRENCH-CANCAN : BUCEGI (completare 
O uzină de lapte) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21; la grădină — 20,30, FLOREASCA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• LUMEA MINUNATĂ A FRAȚILOR GRIMM 
— cinemascop : UNIREA — 15,30; 18.

• ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : 
FLACĂRA (completare O uzină de lapte) — 
14; 16,15; 18,30; 20,45, COTROCENI — 15; 17,30.
• ZORBA GRECUL : VITAN — 15,15; 18.
• MONTPARNASSE, 19 : MIORIȚA — 9,15;
12; 15,15; 18; 20,45.
• WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : 
MUNCA — 14; 17,15; 20,30.
• OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — cinemascop : 
POPULAR (completare Cristale fără taine) — 
15,30; 18; 20,30.
• JANDARMUL LA NEW YORK — cinema
scop : MOȘILOR (completare Istoria unui ma
nuscris) — 15,15; 17,45; 20; la grădină — 20,30, 
VOLGA (completare O uzină de lapte) — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• LOCOTENENT CRISTINA : COSMOS (com
pletare De ziua mamei) — 15,30; 18; 20,30.
• OLD SHATTERIIAND — cinemascop : VII
TORUL — 15,30; 18; 20,30.
• APE LIMPEZI — cinemascop : COLENTINA 
(completare Atențiune, atențiune, se apropie) 
— 15; 17,30.
• LEAC CONTRA DRAGOSTEI : RAHCVA 
(completare Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Ploiești) — 15,15; 18; la 
grădină — 20,30.

• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE : GRĂDINA DOINA — 20,30.
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE : PROGRESUL 
(completare Chemarea vulcanilor) — 15,30; 18;
20.15.
• ESCROCII LA MINĂSTIRE — cinema
scop : DRUMUL SĂRII (completare Șopîrla)
— 15; 17,30; 20;
• BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : FERENTARI
— 15,30; 18; 20,30.
• SUCCES, CHARLIE ! — cinemascop : PA
CEA (completare Șopîrla) — 15,30; 18; 20,30.
• A DISPĂRUT UN FRAGONARD: GRĂ
DINA UNIREA (completare Gimnastul) —
20.15. '
• SECHESTRATUL DIN ALTONA: GRĂ
DINA EXPOZIȚIA — 20,30.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop : 
GRĂDINA VITAN — 20,15.
• MOARA CU NOROC: GRĂDINA BUZEȘTI 
(completare Gimnastul) — 21.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI : GRĂDINA COLEN
TINA (completare Atențiune, atențiune, se a- 
propie) — 20,15.
« VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : GRĂ
DINA PROGRESUL-PARC — 20,30.

B La București

tv

18,00 — Telecronica eco
nomică. Eficiența 
creditelor de mică 
mecanizare.

18,30 — Pentru copii: Ala- 
Bala. Marele pre
miu automobilis
tic al celor mici 
„Cupa de ciocola
tă". Transmisiune 
din Parcul Flo- 
reasca.

19,00 — Alma Mater.
Emisiune—specta
col pentru stu- 
denți.

19,30 — Telejurnalul de
seară.

19,50 — Buletinul meteo-
rologic. 
tate.

Publici-

20,00 — Rebus muzical
(muzică ușoară).

Simpozion
consacrat
efectului
Coandă

în zilele de 22, 23 și 24 iunie 
a.c. se vor desfășura în Aula 
Academiei Republicii Socialiste 
România lucrările unui Simpo
zion organizat de Institutul de 
mecanica fluidelor al Academiei, 
cu tema „EFECTUL COANDĂ 
ȘI UNELE APLICAȚII SPECIA
LE ALE AEROHIDRODINA- 
MICII".

La lucrările simpozionului vor 
participa Henri Coandă, repre
zentant de seamă și pionier al 
aeronauticii mondiale, descoperi
torul efectului aerodinamic care 
face obiectul acestei reuniuni ști
ințifice, și alte personalități ști
ințifice din țară și străinătate.

Programul simpozionului cu
prinde un mare număr de comu
nicări prezentate de cercetători 
români și străini pe teme ca : 
hipersustentația aripilor de avion, 
antrenarea și amplificarea scur
gerii la un ajutaj de tip Coandă; 
studiul elementelor pneumonice 
pentru automatică, plămînul arti
ficial fără piese mobile, devie
rea curenților supersonici prin 
jeturi subțiri, fenomenul de ca- 
vitație, lubrificația mașinilor, 
pompajul sonic, pulverizarea 
pneumatică a lichidelor etc.

Ședința de deschidere va avea 
loc joi 22 iunie ora 9,00.

Coordonate ale înnoirii
Spre a irezi interes, o cul

tură cată să spună lumii ceva 
care să merite a fi ascultat 
— și să o spună astfel îneîf 
să poată fi înțeleasă. Nimic 
mai limpede. Insă tocmai a- 
devărurile cele mai limpezi 
au de înfruntat, nu rareori, 
neînfelegeri și chiar împotri
viri. îndrumători de seamă ai 
culturii noastre : un Kogălni- 
ceanu, un Titu Maiorescu, un 
Dobrogeanu-Gherea, un N. 
lorga, un G. Ibrăileanu, un 
Ovid Densușianu au procla
mat la timpul lor, în formu
lări memorabile, idealul unei 
literaturi care să fie în cel 
mai înalt grad a noastră și să 
aparfină în același timp lumii 
întregi.

în același sens aveau să se 
rostească, mai tîrziu, E. Lo- 
vinescu, Lucian Blaga, G. Că- 
linescu, Mihai Ralea, Tudor 
Vianu. Din scrierile tuturor se 
detașează ideea că validita
tea creajiei e condițională 
deopotrivă de originalitatea 
și de actualitatea ei, de nou
tatea mesajului și ineditul ex
presiei, de autenticitatea con
ținutului și contemporaneita
tea formei. Cele două as
pecte, teoretic separable, 
ale operei : conținut și for
mă, se întrepătrund și se 
condiționează în realitatea 
creafiei ; conținutul constrîn- 
ge forma să i se adapteze, 
forma impune conținutului 
structurări pe măsura ei. Evi
denta acestui mecanism n-a 
avut darul — în cursul de
ceniilor de aprinse polem'ci 
pe tema specificului national 
și a universalismului, a tra-

culturii noastre
Dumitru MICU

difiei și inovației — de a 
descuraja atitudinile sectare, 
unilateralitatea. S-a susținut 
de către unii cu obstinație 
teza europenizării .integrale", 
a imitației fără rezerve, a 
necesității de a ne rupe total 
de trecut, în timp ce alții ple
dau pentru retragerea sub 
carapacea tradiției, pentru

atenuate, se pot identifica din 
cînd în cind, în cîte o inter
venție, dar mai cu seamă în 
diverse manifestări artistice, 
și în zilele noastre. Printr-o 
arbitrară absolutizare a cite 
unui aspect al problemei, se 
exaltă sau 
ca atare, 
artistic, se

se resping, uneori, 
tehnica, limbajul 
pledează pentru

puncte de vedere

n-

23,00 — închiderea 
siunii.

20,20 — Față-n față. Vara 
și... răcoritoarele.

21,00 — Filmul artistic : 
„Thârâse Des- 
queyroux". pro
ducție a studiouri
lor franceze.

22,45 — Telejurnalul de 
noapte.

20,45 — Avanpremiera..

(Urmare din pag. I)

respingerea oricăror influențe 
străine. Se ajunsese pînă la 
afirmația că, deocamdată, 
nu ne rămînea decîf să co
piem Occidentul, reprimîn- 
du-ne orice veleități de origi
nalitate, după cum — pe de 
altă parte — se cerea intro
ducerea de taxe vamale cit 
mai apăsătoare pe cărțile și 
trupele de teatru străine, 
drept măsură de stăvilire a 
pătrunderii acestora la noi.

Ecouri ale unor astfel de 
atitudini, firește, considerabil

sau împotriva unor anume 
procedee, invocîndu-se ca 
argument (sau negîndu-se) 
modernitatea lor, alteori se 
face complet abstracție de 
modalitatea concretizării ar
tistice, de articulația interi
oară, de specificul originali
tății operelor artistice, elo- 
giindu-li-se sau încriminîn- 
du-li-se — din unghiul de 
vedere al „tradiției" — cu
prinsul obiectiv, materialul de 
inspirație. Ceea ce nu poale 
decît spori confuziile.

teatre

la noi această participare este de nu
mai 10 la sută. în Franța, înaltul 
Comitet al Sporturilor a evaluat ca 
necesare, săptămînal, pentru educație 
fizică : 10 ore în școala primară
(1/3 din programul de studiu), 10—11 
ore (1/4 din programul de studiu) 
pentru perioada pînă la terminarea 
pubertății și 9 ore (1/5 din progra
mul de studiu) pentru perioada post- 
pubertară.

într-o discuție la direcția de resort 
din Ministerul învătămîntului. ni s-a 
expus părerea că volumul actual de 
timp afectat educației fizice nu poate 
fi mărit, deoarece și așa programul 
săptămînal al elevilor este încăr
cat. Tot astfel. în rîndul cadrelor 
didactice și al specialiștilor în acest 
domeniu există poate și alte puncte 
de vedere, diferite de cele formulate 
în ancheta de față. De aceea, este 
necesar ca Ministerul învătămîntu
lui să le analizeze și pe unele și pe 
altele cu cea mai mare atenție și să 
se pronunțe operativ asupra soluției 
celei mai eficiente și corespunzătoare 
învătămîntului nostru.

Dar volumul de timp nu rezolvă 
totul.

Dacă se consideră educația fizică 
drept un obiect de studiu în activita
tea școlară a elevilor, atunci impli
cit este obligatoriu ca toti factorii in
teresați — profesori, conduceri de 
școli, foruri de învățămînt — să ve
gheze la respectarea riguroasă a pro
gramei de studiu, la desfășurarea 
lecțiilor conform unor principii peda
gogice și metodice unanim recunos
cute, într-un cuvînt. să se asigure 
acestor lecții maximă eficientă. Din 
păcate, lucrurile nu stau tocmai așa.

z\m asistat deunăzi, într-o moder
nă școală din Capitală, la o oră de 
educație fizică. Pînă la venirea pro
fesorului, elevii au bătut cu nădejde 
mingea de volei pe teren, după toate 
regulile jocului. Apoi, la venirea a- 
cestuia, s-a făcut liniște și a încenut 
lecția, de fapt o 
pre forma, 
din care 
despre înfățișarea terenului, a pla
sei. a stîlpilor de susținere, des
pre schema teoretică, tactică, strate
gică a jocului ș.a.m.d. Elevii ardeau 
de nerăbdare să reînceapă jocul. Cînd 
în sfîrsit profesorul a terminat cu 
..teoria" și a vrut să treacă la prac
tică a... sunat de ieșire. Și nu a fost- 
aceasta singura lecție de educație fi
zică în care copiii s-au bucurat de... 
erudiția profesorului. în alte părți,' 
profesorii folosesc aceste ore ex
clusiv pentru pregătirea unor e-, 
chipe de volei, baschet, fotbal 
etc. Evident, un asemenea procedeu 
neglijează pregătirea fizică a întregii 
clase de elevi, unilateralizează gama- 
de mișcări și exerciții. Practic, majo-. 
ritatea clasei „asistă", la antrenamen
tul și evoluția cîtorva colegi ..noro
coși" selecționați într-o astfel de e- 
chipă. Despre procedee noi sau des
pre modernizarea predării educației 
fizice (prin lucru în circuit, cu exer
ciții din ce în ce mai complexe etc.),, 
se vorbește adesea la ședințele cercu
rilor pedagogice de specialitate. Dar. 
în clasă. în special la clasele mici; 
cei mai multi învățători se limitează 
la un număr redus de exerciții ele
mentare. La clasele mai mari, unii 
profesori, fără a grada temele de lu
cru pentru dezvoltarea mai întîi a 
bagajului de deprinderi motrice de 
bază — mersul, săritura, alergarea, 
cățărarea — trec de la. bun în
ceput la exerciții complexe, la. ata
carea normelor de control. Rezul-

expunere des- 
culoarea și materialul 
este făcută mingea,

tatul : multi elevi, mai ales eleve, 
nu reușesc să îndeplinească aceste 
norme, obțin note mici și se descu
rajează. pierd interesul pentru orele 
de educație fizică. Se mai întîmplă 
uneori că, unei perioade de inactivi
tate în privința vieții sportive, îi 
urmează etape de solicitare fizică 
intensă, în preajma unor concursuri 
și serbări școlare.

Este și rezultatul faptului că școlile 
nu dispun — sub aspect numeric și a) . 
pregătirii profesionale de specialitate 
— de cadrele didactice necesare des
fășurării unei activități de educație 
fizică superioară din punct de vedere 
calitativ. După cum au remarcat unii

predau educația fizică m invațamm- 
tul de cultură generală n-au avut 
calificarea necesară) sînt pregătiți 
anual un număr mic de profesori de 
specialitate. In plus, în institutele de 
învățămînt superior de specialitate 
lipsește un sistem unitar, complex, de 
pregătire a viitorilor profesori. în a- 
cest sens, s-a făcut propunerea ca fo
rurile de resort să studieze posibilita- 

. tea măririi numărului de locuri la fa- 
. cultățile de educație fizică, precum și 

revederea planurilor de învățămînt 
ale Institutului de cultură fizică și 
ale facultăților respective de Ia insti
tutele pedagogice, punîndu-le de 
acord cu cerințele actuale pe care le

EDUCAȚIA
FIZICĂ

Cadre didactice și specialiști din 
școli și din domeniul sportului ne-au 
semnalat și o serie de anomalii cu 
privire la „colaborarea" pe linie 
sportivă dintre școli și organele 
U.C.F.S. și sindicale. Se manifestă 
adesea neconcordanță între „dezide
ratele" unora și altora, preocuparea 
pentru rezultate „răsunătoare" pri
mind asupra unui program rațional 
general de lucru cu școlarii. Viata 
sportivă a multor școli este săracă, 
nu reușește să îmbogățească, să com
pleteze programul de educație fizică 
inclus în program, masa tinerilor nu 
este atrasă la practicarea diferitelor 
sporturi, la activități în aer liber, la 
turism. Aportul organizațiilor de ti
neret — U.T.C. și pionieri — se re
duce în cele mai multe cazuri numai 
la acela de a „mobiliza" pe tineri la 
manifestările cu caracter sportiv, la 
concursuri etc. Din discuții cu pro
fesori și elevi, din experiența vieții 
se desprinde concluzia că factorul 
chemat — prin specificul activității 
sale — să răspundă direct și să ani
me viața sportivă a școlii este orga
nizația U.T.C. în școli, organizațiile 
U.T.C. ar trebui să se ocupe de 
echipele și formațiile sportive ale 
elevilor, de organizarea excursiilor 
și drumețiilor, de activitatea în aer 
liber a tineretului.

★

s-ar putea spune 
lipsuri, această 
nu este cunoscută

că toate a- 
rămînere în 
Ministerului

Șl ȘCOALA
ridică predarea acestei discipline în 
școlile de diferite grade.

Cu toate că în repetate rînduri 
s-au făcut recomandări cu privire 
la amenajarea în curțile școlilor a 
unor baze sportive simple, la ora 
actuală multe unități școlare nu 
și-au valorificat toate posibilită
țile pe caro le oferă curtea, tere
nurile libere djn apropierea lor. 
în unele cazuri, asemenea terenuri, 
amenajate cu trudă și cheltuială, se 
degradează, deoarece nu se asigură 
întreținerea lor. Pe alocuri, în loc să 
folosească cu chibzuință și inventivi
tate condițiile locale, să organizeze 

___ .... . baze comune pentru mai multe școli, 
-DEA, șeful secției-învățămînt.a Sfa- . să facă amenajări simple, necostisi- 
tului popular regional Cluj.: „La foar- toare dar deosebit de eficiente, pro-

te multe școli din regiunea noastră fesorii se „plîng" continuu de lipsa ba-
orele de educație fizică sînt predate zei materiale necesare. Așteptînd totul
de către cadre necalificate în această 
specialitate. în- raionul- Huedin, de 
pildă, în 70 de școli.generale cu cla
sele I—VIII și 3 licee, există numai 
2 grofesori de educație fizică, absol
venți ai I.C.F., și 11 absolvenți de 
institute pedagogice. Unii dintre a- 
ceștia din urmă au în completarea 
catedrei ore de desen, muzică, agri
cultură, istorie etc".

Evident, toate aceste lipsuri își gă
sesc o explicație și în. dezinteresul 
cu care forurile locale și centrale de 
învățămînt, organele U.C.F.S. se ocu
pă de educația fizică a tineretului 
școlar. Fără a se ține seama de cerin
țele reale de cadre (anul trecut circa 
50 la sută din cadrele didactice care

dintre interlocutorii noștri, profesorii 
existenți nu se bucură de o reală în
drumare profesională, pedagogică, 
metodică. Pentru școala de cultură 
generală lipsesc manualele necesare, 
nici măcar „Metodica predării educa
ției fizice în școala de cultură gene
rală" n-a fost editată într-un tiraj 
corespunzător cu numărul . cadrelor 
didactice inigte^atg ; jgerrt.ru.cjasele^e 
liceu nici nu există o metodică ; pro
gramele nu țin seama de faptul că 
școlile au condiții materiale diferite 
de desfășurare a acestei- activități. A- 
desea profesorii de' specialitate pri
mesc alte însărcinări, Iată ce ne scrie 
în această privință prof. ION BIN-

de la forurile centrale, unele sfaturi 
populare nu se îngrijesc să aloce din 
bugetul local destinat școlilor fonduri 
pentru procurarea unor materiale 
și echipamente sportive absolut ne
cesare. Alteori, această aprovi
zionare se face anapoda, fără nici o 
rațiune. Unor școli din raionul Me
diaș, de pildă, lipsite de materiale 
sportive li s-au distribuit... garnituri 
de sărituri cu prăjina, altora... arme 
de tir, de care nu au nevoie Ia orele 
de educație fizică. Consiliul General 
U.C.F.S. nu a luat măsuri ca echipa
mentul și materialele necesare elevi
lor să se găsească în comerț, în can
tități suficiente și de calitate cores
punzătoare.

Nu 
ceste 
urmă 
învătămîntului. A fost întocmit chiar 
uri studiu amănunțit asupra situației 
existente în legătură cu predarea e- 
ducației fizice în școli. Atunci ? Este 
adevărat, au fost adoptate o serie de 
măsuri bune — stabilirea normelor 
de control, predarea separată pe gru
pe de elevi și eleve, organizarea unor 
școli cu program special de educație 
fizică și școli sportive, înființarea 
unui „Colectiv central de educație fi
zică și sport din școlile de toate gra
dele" etc. Dar lipsește încă o inter
venție hotărîtă în rezolvarea unor 
probleme privind conținutul și condi
țiile de organizare ale activității de 
educație fizică în rîndul tineretului 
școlar. Nu se ia o atitudine fermă 
împotriva tuturor acelor cadre di
dactice și conduceri de școli care 
nu-și fac datoria, care încalcă — așa 
cum s-a văzut — prevederile progra
melor școlare. Nu sînt consultați și 
nu se ține seama în suficientă mă
sură de părerile specialiștilor în ma
terie de sport, a pedagogilor și edu
catorilor.

Din constatările făcute cu prilejul 
anchetei de față rezultă că este ne
cesară :

— o alcătuire riguros științifică și 
chibzuit organizată a predării educa
ției fizice și activității sportive în 
școlile de toate gradele;

— elaborarea unor programe boga
te și cuprinzătoare, cu concursul spe
cialiștilor și pedagogilor cu expe
riență ;

— concentrarea întregii responsa
bilități a îndrumării și controlului 
activității de educație fizică și sport 
a elevilor asupra forurilor de învăță
mînt și corpului profesoral, antrenîn- 
du-se substanțial în această activita
te organizațiile U.T.C. ;

— desfășurarea unei bogate și con
vingătoare acțiuni de propagare, în 
rîndul membrilor corpului profeso
ral, al elevilor și al părinților acesto
ra, a ideilor înaintate despre rolul și 
funcțiile educației fizice și sportului 
în procesul complex de formare a 
tinerei generații.

Logica, bunul simf și expe
riența conlucrează constant 
la evidențierea faptului că 
orice manifestare de cultură 
se învrednicește de interes în 
măsura în care transmite o 
sensibilitate, o experienfă 
particulară, într-un mod a- 
decvat, în măsura deci în 
care comunică omenescul 
profund, esenfial, într-o ex
presie specifică, inedită. 
Fiind vorba de crea(ia cul
turală în ansamblu, aceasta 
se înalfă la universal fraver- 
sind nafionalul. Căci, expri- 
mîndu-se pe sine, creatorul 
exprimă implicit comunitatea 
(etnică, socială) ce l-a pro
dus. Nu, desigur, în sensul 
unei comode reproduceri. Nu, 
ci într-un înfeles mai înalt. 
Prin fiecare artist exceptional, 
fie acesta (în cazul nostru) 
cîntărețul Mioriței sau Emi- 
nescu, Enescu, Brâncuși, co
munitatea generatoare ia o 
nouă cunoștință de sine, își 
descoperă virtuți pînă atunci 
neafirmate sau afirmate doar 
parțial, resurse creatoa
re ne — sau mai pu
țin — explorate, în fine, își 
recunoaște în operele imperi- 
sabile chipul ideal, la cuce
rirea căruia se simte îndem
nată să purceadă. Autoexpri- 
marea e aufocreatie. Creato
rul se creează pe sine, alcă
tuind în același timp ființa 
sufletească a obșfei al cărei 
glas este. „Suflet din sufletul 
neamului", poetul e, totoda
tă, demiurg al sufletului na
țional. Acest suflet nu e în
cremenit, ci dinamic, el spo
rește neîncetat și prin poeții, 
prin pictorii, prin cîntăreții 
ce îl comunică, prin toti acei 
care participă la producerea 
și difuzarea culturii. Așa 
fiind, creafia, străbătind na
ționalul spre a parveni la 
universal, capătă implicit — 
și conferă — substanță. A- 
mîndoi termenii, și creafia și 
duhul national ies cîștigători 
din acest proces. Și unul și 
celălalt se modifică fără a se 
altera, din contră, valorifi- 
cîndu-și superior potentele, 
constituindu-se de fapt. In 
afara naționalului nu există 
originalitate. Un autor 
poate epata compatrioții, 
iimp, prin productiuni care 
nu semene cu nimic din 
aceștia cunosc ; o dată se 
dovedi însă că producțiunile 
cu pricina nu sînt decît imi
tații ale altora, dintr-o cultu
ră străină, și că ceea ce pu
tuse părea originalitate 
era decît o mai mult sau mai 
pufin palidă copie. Iar co
piile gu doar o valoare de 
circumstanță? In nici un caz 
nu putem revendica primirea 
în panteonul artei universale 
a unor producții care nu fac 
decît să multiplice capodo
pere intrate acolo 
Cu atît mai pufin 
pure exerciții și

Dar nici nu 
nutri cu 'luzia că 
national poate aspira, doar în 
virtutea acestei calități, la 
universalitate. Apologeți din
tre cei mai consecvenți ai 
naționalității în artă, Lucian 
Blaga mai vehement decît 
toți, au respins specificul na
țional de suprafață, 
rescul facil, 
mul etnografic 
nai, declarîndu-se 
artă 
cînd-o), pentru o 
să valorifice nu doar cutare 
aspect, mai mult sau mai 
pufin incidental, caduc, al 
realității' etnice, ci să vali
deze un mod românesc de a 
vibra în fața existenfei, o vi
ziune românească a lumii. 
Reprezentativă — din acest 
punct de vedere — găsea Bla
ga poezia lui Eminescu. In cu-

de esențe

au-
se

• Teatrul de operă și balet: BĂRBIERUL 
DIN SEVILLA — 19,30.
® Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia): REGINA DE NA VARA — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : „CA-N 
FILME — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) : HORIA ȘI RADU ÎȘI ASUMĂ 
RISCUL — 19,30, (sala Palatului) : VARIE
TĂȚI — 19,30.

Înger,
SPRE CASĂ"

ea se

î?i 
un 
să 
ce 
va

nu

anterior, 
imitații de 

experiențe, 
ne putem 

tot ce este

pito- 
decorativis- 
convențio- 

pentru o 
(și produ- 
artă care

concerte

prinsul acesteia, observă 
torul Spațiului mioritic, 
făurește o „viziune voevodal- 
socială" a existenței, „tînărul 
voevod" din Scrisoarea a 
treia fiind un aller-ego ideal 
al poetului, o întruchipare, 
implicit, a conștiinței de sine 
proprie poporului român. „Tî
nărul voevod" eminescian — 
am putea adăuga — e Făt- 
Frumosul basmelor românești, 
e „tinerefea fără bătrînefe" 
a sufletului popular. Spiritua
litatea românească specifică, 
Lucian Blaga o recunoștea de 
asemenea — în altă expre
sie — în sculptura lui Brân
cuși. Această spiritualitate 
iradiază, nu mai pufin, din 
opera blagiană însăși, ca și 
în creafia lui Tudor Arghezi, 
a lui Sadoveanu, a lui Livîu 
Rebreanu — a tuturor. artiști
lor de seamă ai cuvîntulu', 
armoniei, culorii, formelor. 
Căci în afara naționalului nu 
e de conceput, nu numai ori
ginalitatea, dar nici existenfa 
însăși. Căci în arfă, cuvintele 
„originalitate" și „existentă" 
sînt sinonime. Ești în măsura 
în care ești original, adică tu 
însuți.

Dar a fi noi înșine înseam
nă a trăi în prezent, în atmos
fera culturii moderne. Alt
minteri nu sîntem noi, ci bu
nicii și străbunicii noștri, mai 
exact : copiile lor decolo
rate. O cultură nu se poa
te întemeia în vid,
cere așezată pe temelii indis- 
locabile, iar acestea sînt 
realităfile nafionale, trecutul, 
folclorul, toate valorile create 
în decursul timpului. Ar fi 
însă absurd ca, de teama de 
a nu construi șubred, să ne 
săpăm, invocînd exemplul 
strămoșilor, bordeie în pămîrii 
sau să ne strămutăm în 
grote. Nu trebuie uitat că în
suși elanul de primenire a 
culturii noastre prin explo
rarea datinilor, tradițiilor, is
toriei și geografiei patriei, 
însuși acel curent „national și 
istoric", inițiat de Dacia lite
rară, căruia îi datorăm, în 
fond, însăși cultura română 
modernă, s-a declanșat în 
atmosfera romantismului euro
pean, generat de mișcările 
de eliberare națională și so
cială, fiind o parte constitu
tivă a lui.

Tocmai spre a aefiona în 
spiritul celor mai bune tra
diții, e necesar să ținem sea
mă, permanent, de tot ce am 
și de tot ce s-a înfăptuit 
de-a lungul veacurilor. Nu 
mai pufin : de ce se înfăp
tuiește în prezent. Nu vom 
fi ascultați decît dacă ne ex
primăm astfel îneît 
înțeleși de umanitatea 
luată de azi. A refuza 
jul artistic contemporan, a 
scrie și a picta în maniera 
vreunor autori din trecut, evi
dent depășifi în privința mo
dalităților de expresie, e o 
procedare artificială, e forma
lism. Ca și a 
străini de ultima 
tafia poate fi un 
fiu. Dar ea nu e 
ambifia oricărui artist, 
cărui om de cultură adevărat 
e creafia. Căci creafia este 
condifia autoalcătuirii spiritu
ale.
care 
lui", 
mai 
ristic” umanității din 
emană, cultura contemporană 
românească va putea înscrie 
în universalitate — cum au 
dorit-o dintotdeauna marii 
directori de conștiințe : de la 
Kogălniceanu la lorga și de 
la Maiorescu la Călinescu și 
Blaga — „un capitol nou și 
original".

să1 fim 
evo- 

limba-

imita autori 
modă. Imî- 
util exerci- 
creație. Iar 

a ori-

Creîndu-se „în forme 
corespund culturii timpu- 
apte să exprime „ce e 
răspicat și mai caracte- 
" umanității din care

Cvartetul „Cantabile", alcătuit din Lucian Ro- 
gulski — vioara I; Helmut Schneider — vioara 
a Il-a ; Georges Otto Roth — violă și Tiberiu Un- 
gureanu — violoncel, va interpreta astă-seară în 
sala mică a Palatului, lucrări de Marcel Mihalovici, 
Anton Webern, Serghei Prokofiev.

S In vreme ce teatrele bucureștene ne oferă un 
I final de stagiune deștul de sărac și anost, unele 
| trupe din provincie atrag atenția prin inițiativă, prin 
g țelurile din ce în ce mai dificile pe care și le pro- 
| pun, prin efortul de a îmbogăți peisajul reperto- 
| riului. Printre acestea se numără și Teatrul de stat 

din Ploiești, care a vizitat in acest an Capitala 
cu cîteva premiere pe țară, cea mai recentă fiind 
„Privește, înger, spre casă", dramatizare de Ketti 
Frings, după un celebru roman al lui Thomas 
Wolfe.

| Destrămarea familiei mic-burgheze din pricina 
I egoismelor și a rapacității, slăbiciunea tatălui 
I și un matriarhat autoritar, mama fiind păstrătoare 
I grijulie a aparențelor de onorabilitate, încercarea 
I zadarnică a unui fiu sensibil, visător, de a se smul- 
I ge din acest mediu sufocant, atmosfera de cleve- 
I leală puritană a orășelului — toate acestea sînt 
h teme frecvente în dramaturgia americană, de la 
I O'Neill încoace. Aici ele apar în imagini nu rare

ori vii și autentice ; poate însă că adaptarea 
romanului pentru scenă nu a priit textului, care ni 
se prezintă destul de stufos și dezlînat, cu prea 
multe personaje caracterizate fugar sau neduse pînă 

S la capăt, cu excese melodramatice (abundență de 
| lacrimi, de coincidențe triste, de femei fatale etc).

Pentru regizorul Emil Mândrie se punea deci 
în primul rînd problema de a estompa încărcătura 
inutilă și de a reuni momentele esențiale, reve
latoare, într-un tablou unitar. Conceput pe aceas
tă linie, spectacolul conturează mai ales efigia unei 
lumi, iar nu o multitudine de biografii. Impresia 
de ansamblu pornește cu pregnanță de la un 

3 inspirat cadru plastic : pensiunea Dixieland, între- 
i prindere tipică de speculă hotelieră, este înfăți- 
! șată ca o suprapunere de încăperi cubice de 
| lemn, goale și sărace, o acumulare de viduri urcate 
I unele peste altele, dezolant. Regia a folosit bine 
| decorul (realizat de Fiorica Mălureanu) pentru 
I a sugera lipsa de intimitate, semi-promiscuitaiea 
I sordidă a acestei clădiri deasupra căreia dom

nește interesul privat și de unde toți membrii 
I familiei Gant — cu excepția mamei — ar dori să 

evadeze. De la realitatea nemijlocită se trece 
firesc spre metaforă, ca în scena — frumos gîn- 
dită regizoral — a înfiripării poveștii de dragoste 
dintre Eugene și Laura : în întunecimea casei, cel 
doi tineri se urmăresc în joacă cu lanternele, se 
profilează rind pe rînd în micul con de lumină, 
pentru ca la un moment dat cele două lanterne, 
alăturate, să evoce farurile unei locomotive care-i 
poartă în imaginație departe, departe...

Dintre interpretările actoricești trebuie să rele
văm în primul rînd marea naturalețe cu care Euge
nia Eftimie a redat dominația severă a mamei. 
Este încă un exemplu care ilustrează utilitatea co
laborării unor artiști prețuiți din Capitală cu trupe 
din provincie. O apariție plină de puritate și sensi
bilitate are Monica Ghiuță în Laura. Constantin 
Drăgănescu (Eugene) dorind să fie simplu și sin- 
cer Și reușind uneori — a fosi însă adesea plat, 
n-a avut forța și căldura personajului. Margareta 
Pogonat a compus laconic și expresiv figura înțe
legătoarei „Falty" ■— o adevărată creație, deși în- 
tr-un rol de m:că întindere. Maria Lăzăreanu (cu 
un umor spontan), Nicolae Dinică, Candid Stoica, 
Peter Paulhofer și alți interpreți au creionat din 
cîteva trăsături tipuri veridice.

Dar în spectacol s-a făcut simțită și o altă ma
nieră de joc, exterioară, zgomotoasă, grandiloc
ventă. Scenele de beție ale bătrînului Gant (Du
mitru Palade) au sunat strident, neconvingător, ca 
și tiradele sale despre visurile din tinerețe ce s-au 
spulberat. Unii din oaspeții pensiunii, cu trăsături 
îngroșate, aminteau, prin comportări și priviri afec
tate, chipurile grimate ostentativ din vechi filme 
demodate. Și în scenografie a pătruns o notă for
țată : atelierul bătrînului Gant, în actul al doilea, 
a fost construit (întoreînd pe dos decorul pensiunii) 
din mari cuburi suprapuse asimetric, cu o lucire 
metalică — idee interesantă în sine, dar de un 
efect monumental, incredibil în cazul modestului 
sculptor de pietre funerare.

Demonstrînd încă o dată posibilitățile certe ale 
teatrului ploieștean, spectacolul atrage atenția tot
odată asupra unor inegalități existente în rîndurile 
colectivului. Cultivarea unei frumoase ținute sce
nice șl a stilului actoricesc modern ar fi, probabil, 
stimulată prin alegerea mai curajoasă a unor mari 
lucrări clasice și a unor lucrări fundamentale din 
repertoriul contemporan, pentru care trupa dispune, 
cred, de forțele necesare.

Andrei BALEANU.
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ÎNFIINȚAREA institutului Cronica

DE CERCETĂRI COMERCIALE
Potrivit unei recente hotărîri a 

Consiliului de Miniștri, de la 1 
iulie își va începe activitatea In
stitutul de cercetări comerciale. în
ființarea lui a fost determinată de 
creșterea importantă a volumului 
desfacerilor de mărfuri, diversifi
carea continuă a preferințelor cum
părătorilor, necesitatea influențării 
industriei, îmbunătățirea planifică
rii desfacerii mărfurilor pe peri
oade mai lungi etc.

între obiectivele de. cercetare pe 
care și le-a propus institutul se 
află efectuarea de studii privind 
cererea de mărfuri a populației, 
structura și tendințele acesteia, 
metodologia influențării consumu
lui, publicitatea comercială, con
junctura pieței interne, tehnica și 
formele avansate de comerț pe 
plan mondial etc. Elaborarea și îm
bunătățirea metodologiei de stu
diere a cererii de mărfuri și orga
nizarea acestei activități se va face 
printr-un eșantion de unități co
merciale, prin expoziții și cercetări 
speciale. Totodată, institutul va a- 
eorda asistență tehnică organelor

ce se ocupă cu studierea cererii de 
mărfuri din cadrul direcțiilor ge
nerale, direcțiilor regionale, între
prinderilor și organizațiilor comer
ciale. în cadrul unor cercetări con- 
juncturale, institutul va întocmi 
studii și analize periodice privind 
influența diferiților factori econo
mici asupra volumului, structurii 
desfacerilor și a altor indicatori de 
plan, înainte de definitivarea aces
tora. în strînsă legătură cu activi
tatea de cercetare a cererii de măr
furi va elabora metodologia in
fluențării cererii, stabilind criterii 
de măsurare a eficienței economice 
a acesteia, precum și de publicitate 
comercială, la nivel republican. în 
cadrul institutului va funcționa un 
laborator de calcul, menit să asi
gure pregătirea, programarea, pre
cum și prelucrarea datelor necesare 
lucrărilor elaborate.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
prevede, de asemenea, sistemul de 
organizare, funcționare și finan
țare a institutului etc.

(Agerpres)

Marți dimineața a sosit în Capi
tală o delegație de specialiști din 
R.S.F. Iugoslavia, condusă de loje 
Ingolici, deputat în Vecea Federală 
a Skupștinei Federale a R.S.F. Iu
goslavia, care la invitația Consiliu
lui Superior al Agriculturii va face 
o vizită în țara noastră.

La sosire, în Gara de Nord, oas
peții au fost salutați de Nicolae 
Barbu, vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, și de alte 
persoane oficiale, precum și de în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.S.F. Iugoslavia la București, Mi- 
lorad Komatina.

în cursul dimineții, oaspeții iugo
slavi au făcut o vizită protocolară 
președintelui Consiliului Superior 
al Agriculturii, Nicolae Giosan, cu 
care au avut o convorbire.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții iugoslavi vor vizita insti
tute de cercetări și stațiuni expe
rimentale, gospodării de stat și co
operative agricole și se vor întîlni 
cu specialiști din agricultura noas
tră.

Ilie Murgulescu, Șerban Țițeica și 
Costin Nenițescu.

Diplomele au fost înmînate de 
I. K. Torrișin, consilier cu probleme 
culturale al ambasadei.

în numele celor care au primit 
înalta distincție a luat cuvîntul 
acad. Ilie Murgulescu.

La festivitate au participat acad. 
Miron Nicolescu, președintele. Aca
demiei, prof. univ. dr. docent Ale
xandru Bălăci, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, aca
demicieni și alți oameni de știință 
și cultură.

Au-fost prezenți I. A. Iliuhin, în
sărcinat 
Uniunii 
membri
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schela Ti- 
■primele 5 
peste pre

★

La ambasada Uniunii Sovietice a 
avut loc marți la amiază festivita
tea înmînării diplomelor de mem
bri de onoare ai Academiei de 
Științe â U.R.S.S. academicienilor

A apărut

cu afaceri ad-interim a! 
Sovietice la București, și 
ai ambasadei.

★

în cadrul marilor manifestări 
culturale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, marți seara a 
avut loc la Uniunea Artiștilor 
Plastici aniversarea a 100 de ani j 
de la nașterea artistei plastice ger
mane Kăthe Kollwitz.

în cadrul manifestării, care s-a 
desfășurat sub egida Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii, Co
misiei Naționale pentru U.N.E.S.C.O. 
și Uniunii Artiștilor Plastici, criti
cul de artă Amelia Pavel a evocat 
prodigioasa activitate desfășurată 
de artistă — între cele două răz
boaie mondiale — în domeniul pic
turii, sculpturii și gravurii.

LUPTA DE CLASĂ"
nr. 6/1967

(Agerpres)

vremea

atrași de sondorit, 
eleni a realizat în 
luni ale acestui an, 
vederile inițiale, 1 600 tone de 
gazolină. Valoarea beneficiilor 
înregistrate depășește 4 500 000 
lei.

Numeroși localnici urmează, 
în prezent, cursuri speciale pen
tru calificarea în meseriile de 
mecanici întreținere, distilori și 
laboranți, fochiști la cazanele 
cu aburi.

Cînd Ticlenii devin o conste
lație industrială impresionantă 
pe fondul nopții, oamenii aceș
tia coboară din schelă și în 
sălile de clasă, în club, la biblio
tecă, se așază în fața manua
lelor, studiază, trag cu tuș ver
ticale și paralele pe planșe în 
orele de desen tehnic. Cei ce 
vor să devină mecanici de în
treținere, pe lingă probele prac
tice pe care le dau zilnic, tre
buie să mai facă 50 de ore de 
matematici, 50 de ore de fizică, 
150 de ore de tehnica meseriei, 
40 de ore de desen tehnic. Dis
tilerii învață chimie, fizică, lim
ba română, norme de tehnica 
securității muncii.

Dar studiul la Ticleni nu se 
termină o dată cu absolvirea 
cursurilor de calificare. Există 
o emulație permanentă a oame
nilor de aici în această pri
vință. Petroliștii Alexandru Do
man, Dumitru Pîrvu, Constantin 
Văduva, inginerul Constantin 
Gulie și numeroși alții, prieteni 
ai bibliotecii clubului, studiază, 
inovează, sînt animați de dorin
ța autodepășirii, stimulați de sa
tisfacția pe care ți-o dă neobo
sita acumulare. Introducerea 
tehnicii avansate în schelele pe
trolifere, în minele de lignit din 
Gorj îi îndeamnă — și de ce 
nu am spune — îi obligă pe son
dori, pe mineri, să acumuleze 
cunoștințe noi, să se perfecțio
neze, să se recalifice, uneori să 
vadă în perspectiva dezvoltării 
rapide a tehnicii moderne. în ca
riera de lignit de la Rovinari 
a fost instalat un gigantic com
plex minier de excavații și 
transport care înlocuiește 32 de 
excavatoare obișnuite, 250 de 
autocamioane, care taie un strat 
de 15—20 m, dislocă 700 tone 
de cărbuni pe oră, 850 mc de 
steril și transportă materialul 
excavat pe benzi care, puse 
cap la cap, ar depăși o lungime 
de 7 km. Această mașină, de di
mensiuni nemaiîntâlnite la alte 
instalații din exploatările noas
tre de lignit, este dirijată prin 
unde radio de numai cițiva oa
meni, veniți la Rovinari de prin 
părțile Gorjului. Dar, pentru a 
ajunge să pătrundă, să stăpâ
nească tainele unei tehnici atît 
de înaintate, ei au trebuit să 
învețe. Ceea ce au făcut și fac 
in continuare. Au știut și au 
vrut să adauge noi valențe la 
istețimea minții lor, au știut 
să înlăture asperitățile din com
partimentele profesionale mai 
puțin investigate. In minele de 
la Leorda și Ploștina, minerii 
învață să folosească la dislocarea 
cărbunelui combinele, să ar- 
meze galeriile cu instalații me
talice pentru că de lemn avem 
nevoie la alte treburi. La Ti
cleni, sapele sondelor „caută" 
rezerve de hidrocarburi la a- 
dîncimi mult mai mari decît 
în anii trecuți, iar în procesul 
muncii sondorii se familiarizea
ză, sînt obligați să se familia
rizeze și cu geologia. La Bîr- 
sești oamenii învață cum să 
sporească valorile cimentului la 
Tg. Jiu, cum să dea ondulata 
mai elegante fagului, din care 
se asamblează mobila curbată.

Gorjul a devenit o școală. Gor- 
jul învață, răspunzînd unor 
înalte imperative.

Numărul pe luna iunie al 
revistei „Lupta de clasă" se 
deschide cu editorialul : Omul 
potrivit la locul potrivit. în 
continucsre, revista publică ar
ticolele : Valorificarea cerce
tării științifice — imperativ al 
producției moderne de ALE
XANDRU CRIȘAN, Cointeresa
rea materială și utilizarea for
ței de muncă de GHEORGHE 
RĂBOACĂ, Folosirea rațională 
a forței de muncă în 
agricultură de M. BULGARU, 
Condiția umană în dezvolta
rea economică de MIRCEA 
MALIȚA.

Revista mai cuprinde ma
terialele : Istorie și determi
nism de ION FLOREA, Psiho
logia socială în cercetarea is
torică de FLORIN CONSTAN- 
TINIU — la rubrica „Istorio
grafie" ; Exigența față de va
loarea științifică a lucrărilor

GH. 
ZOE

de doctorat de IORGU IOR
DAN, Studiul fizicii în facul
tățile tehnice de C. CODREA- 
NU — la rubrica „învăță
mânt" ; Specificul național al 
artei și literaturii de 
STROIA, Umaniora de 
DUMITRESCU-BUȘULENGA
la rubrica „Artă și literatură" ;

. Studii de istorie a gândirii so
ciale și filozofice românești 
de PETRU BERAR, Nefericitele 
vremuri bune de CONSTAN
TIN LAZARESCU — la rubri
ca „Note" ; Dialectica și pro
cesul de integrare a științei 
de PAVEL APOSTOL — la ru
brica „Recenzii" ; Cooperati
vele de producție în agricul
tura ~ ....
CHE 
tuale 
lumii
OPRIȘAN — la rubrica „Docu
mentar".

leri în țară : Vremea a fost in
stabilă, cu cerul schimbător, mai 
mult acoperit în sud-vestul tă
rii. S-au semnalat ploi locale, 
mai ales sub formă de averse, 
însoțite de descărcări electrice, 
aproape în toate regiunile tării. 
'Vîntul a suflat slab. Temperatu
ra aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 17 grade la Petroșeni, Ca
lafat și Băilești și 27 grade Ia 
SînnicolâU Mare, Călărași; Ur- 
ziceni și Adamclisi.

Timpul probabil pentru zilele 
de 22, 23 și 24 iunie. în țară : 
Vreme în general instabilă, cu 
cerul temporar noros. Vor că
dea ploi locale, mai ales sub 
formă de averse, însoțite de des
cărcări electrice. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, iar 
maximele între 19 și 29 grade, 
în București : Vreme ușor in
stabilă, cu cerul temporar no
ros. Vor cădea ploi sub formă 
de averse în cursul după-amie- 
zelor. Vînt potrivit. Temperatura 
în creștere.

Mai intii vezi crestele ascu
țite-ale munfilor apărînd sub o 
mantie subjire de zăpadă de 
un alb strălucitor în lumina 
soarelui văi și . creste 
sn deapănă identice pe 
sute de kilometri ; apoi mun
ții pierd treptat din înălțime, 
șirurile lor se depărtează u-. 
nele de altele rămînînd ca 
niște riduri neînsemnate șl” 
lăsînd loc podișului ce se în
tinde neted pînă-n zările de- , [uită în. pînză.de Cort încinsă 
părtate. Așa ni s-au înfățișat 
pentru prima oară peisajele 
Mongoliei, desfășurate sub a- 
ripile avionului.

Cutreierînd cu o mașină 
plecată .de la Dalan Dzada
gad, în Gobi de sud, pe piste 
naturale — atît de drepte în
eît pierzi noțiunea timpului și 
a vitezei vehiculului — am în
tîlnit mari herghelii de cai și 
cîrduri de cămile păscînd li
niștite. Sînt animalele speci
fice, deosebit de numeroase 
în aimacul °) Omngovi, unde 
se. colectează cel mai mult 

j ' lapte de iâpă și de cămilă, și 
i unde se 
1 kumîs.
I qreoi și 

cioarele
‘ de rare 
j toate aceste animale au iarna 
i adevărate blănuri. Chiar caii, 
' mici și îndesați dar puternici, 
1 au părul lung de un lat de 
j palmă, acesta colectîndu-se ca 
' și părul de 
| confecționarea

tru export.
Nu rare ori

I de animale domestice, lăsate 
libere în natură, pasc Cu a- 
ceeași liniște bucolică anti-

| lope zvelte și pline de gra- 
I ție, cai sălbatici și cămile săl

batice, iar pe munții din sud, 
j în capătul Altaiului Mongol, 
i întîlnești capra sălbatică și 
> muflonul cu 
j nic răsucite.
1 feșfe.

Privită de
stepa 

j pestrifă. Pentru a se
pe aceste pășuni, 

T. se ,âflă într-o 
S care. Aceasta explică noma

dismul secular al populației

prof. dr. docent Victor TUFESCU

și, turmelor, adaptare activă a 
omului la condițiile locale, 
însăși locuința lui a constituit 
un reflex al acestei adaptări. 
Iurta, construită din pîslă pe 
un schelet de . lemn, și învă-

i

prepară cel mai bun 
Mai rar apare yacul, 
parcă diform pe pi- 
lui scurte, și tot atît 
sînt bovinele. Mai

cămilă pentru 
pîslei și pen-

printre turmele

sălbatică 
coarnele lui fal- 
Nafura le înfră-

pe o 
apare ca o

înălțime, 
tapițerie 
îndestula 

animalele 
continuă miș-

aimac = provincie.

cu frînghii, se poate desface 
în părți ușor transportabile, 
este călduroasă și încăpătoa
re, rezistă bine la vînturile 
puternice de primăvară și la 
viscolele iernii.

Dar multe s-au 
față de trecut. In 
tăcute prin R. P. 
a'rrT'VăzîJt ce poate munca o- 
menească, dinamizată de 
idealurile socialismului, ch'ar 
în condițiile acestei naturi as
pre. Grupați în mari coopera
tive zootehnice (există peste 
293 asemenea cooperative), 
oamenii au devenit mai pu
ternici. Au putut trece la în
destularea cu apă a vitelor, 
forîndu-se mai ales în Gobi, 
partea cea mai aridă a tării, 
numeroase pufuri. In timpul 
vacantelor de vară sute de 
studenfi participă cu entu
ziasm alături de specialiști la 
săparea puțurilor ori a fora
jelor pentru apa necesară iri
gației. La Dalan Dzadagad, în 
Gobi de sud, activitatea de 
studii și proiectare a foraje
lor continuă chiar în perioada 
de iarnă. Specialiștii mi-au a- 
rătat proiectele pentru ataca
rea, în vara aceasta, a unui 
mare număr de puncte de 
perspectivă pentru apă.

Dînd curs invitației ama
bile a gazdelor, am vizitat 
cîteva ferme și adăposturi de 
iarnă pentru vite. Mi-am dai 
seama de marea lor utilitate 
cînd, aterizînd la Mandal 
Gobi, vîntul era atît de puter
nic îneît avionul pironit cu 
cabluri era săltat, părînd o 
biată libelulă. In aimacul 
Gobi central au fost con
struite în ultimii doi ani nu
meroase staule pentru adăpos
tul animalelor. Antibioticele, 
stimulatorii biologici și vacci-

schimbat 
drumurile 
Mongolă

nurile produse în laboratoa
rele de la Ulan Bator și de la 
Kobdo aduc, totodaia, con
tribuții valoroase la lupta îm
potriva epizootiilor.

Creșterea continuă atît a 
șeptelului, cît și a producției 
animaliere este o caracteris
tică a Mongoliei populare. O 
importantă consecință este a- 
ceea a stabilizării treptate a 
așezărilor crescătorilor de ani
male. Stabilizarea se traduce 
prin schimbarea modului de 
construcție a locuinței, modi
ficarea formei lor, ridicarea 
nivelului general de trai, po
sibilitatea unei mai bune or
ganizări a școlarizării, a rețe
lei sanitare.

O și mai însemnată modi
ficare s-a produs în aimacu- 
rile de nord și de est, prin 
trecerea la cultura plantelor. 
Călătoriile făcute pe valea 
largă a rîului Tola și-n ai- 
macurile de nord (Tbv, Se
lenga) unde cad în genere 
mai multe precipitații decît 
în restul (arii (300—-400 mm 
anual) arată extensiunea trep
tată a arăturilor și a sisteme
lor de irigafie. Numai în a- 
ceste aimacuri cultura cerea
lelor a ajuns să ocupe în pre
zent peste 250 000 hectare, 
cea a cartofilor peste 1 600 
și la tel cea a legumelor și 
zarzavaturilor. Bineînțeles, 
condițiile climatice și îndeo
sebi temperaturile scăzute 
(media anuală de temperatură 
este la Ulan Bator de —2° 
iar verile sînt relativ scurte) 
impun o selecție a plantelor 
cultivate nu numai ca specii 
(grîu, secară, orz) dar și ca 
soiuri timpurii ce se pot a- 
dapta la cantitatea redusă de 
calorii acumulate în perioade 
de vegetație. Pe întreaga tară 
cultura plantelor a ajuns la a- 
proape jumătate milion . de 
hectare, îmbunătățind conti
nuu regimul alimentar al 
populației. Și livezile de pomi 
fructiferi au început 
tindere.

să ia ex-

în domeniul resurselor sub
solului, cercetările și prospec
țiunile geologice aduc an da 
an știri care arată mari și va
riate bogă(ii minerale. De mai 
multe decenii se află în ex
ploatare mina de lignit de la 
Nalaiha, aproape de capita'a 
țării. Recent a început exploa
tarea huilei la Șarîngol, în 
nordul tării. Zăcămîntul bo
gat, cu straturi apropiate de 
suprafață, a dat posibilitatea 
unor exploatări lesnicioase 
sub cerul liber, în cariere de 
mare productivitate. Părăsind 
străvechea ocupație de cres
cători de animale, mulfi arați 
au devenit mineri. Un oraș 
nou a apărut : Darhan. în
1961 s-a pus piatra funda
mentală a primului bloc de 
locuinje. Astăzi orașul numără 
20 000 locuitori. O termocen
trală își înaljă turlele, iar alte 
unități industriale sînt în curs 
de instalare. Aceleași transfor
mări, prin valorificarea zăcă
mintelor subsolului, se înre
gistrează în aimacul Hubsugul, 
unde au fost puse în exploa
tare un zăcămînt de fosforite, 
cel de petrol de la Zuunba- 
ian în plin pustiu din aimacul 
Gobi de est, unde primele 
sonde petrolifere produc 
deja.

Ulan Bator, capitala tării, 
care pînă la revoluția popu
lară din 1921 era doar o mică 
grupare de locuințe în preaj
ma reședinței hanului și a cî- 
torva mînăstiri budiste, a a- 
juns în prezent un centru 
industrial și cultural. Un mare 
combinat textil și de prelu
crare a pielăriei, o termocen
trală, complexul pentru prefa
bricate de ciment, cel de pre
lucrare a cărnii, uzina de re
parații auto etc au creat un 
adevărat aflux al forței de 
muncă spre capitala care a 
ajuns în prezent la 240 000 
de locuitori. Urbanizarea face 
pași repezi pretutindeni. In 
Ulan Bafor, cartiere noi se 
înaltă an de an. Orașul se 
extinde profilînd blocuri de 6 
și mai multe etaje pe decorul 
munților din jur.

Mongolia se ridică astfel 
tot mai mult la o viată nouă, 
sub flamura socialismului.

României de TUDORA- 
CHIRIȚA, Tendințe ac- 
pe piața energetică a 
capitaliste de MIRCEA

box, PRIMA REUNIUNE

A CAMPIONATULUI INDIVIDUAL

S P o
duminica In capitala

Concurs 
internațional 
de motocros
Pe traseul Complexului sportiv 

Pantelimon din Capitală se va des
fășura duminică, începînd de la ora 
10, un mare concurs internațional de 
motocros la care și-au anunțat parti
ciparea sportivi fruntași din Austria, 
Danemarca, Elveția, R. D. Germană, 
R. F. a Germaniei, Irlanda, Suedia 
și România. Dintre concurenții ro
mâni amintim pe Mihai Dănescu, 
Petre Paxino, Erwin Seiler, Puiu O- 
vidiu și Cristian Doviț.

Aseară, pe ringul stadionului Re
publicii, s-a disputat prima reuniu
ne a turneului final din cadrul 
campionatelor individuale de box 
ale țării. La cat. cocoș, campionul 
Europei, N. Gîju, a dispus la punc
te de tânărul P. Ned.elcea. C. Sta- 
nev l-a învins la puncte pe A. Si-

mion. Alte rezultate ; M. Goanță 
b.p. C. Negoescu; M. Dumitrescu 
b.p. V. Antoniu; C. Ghiță b.p. V. 
Dobre; A. Majai b.p. Gh. Vlad; I. 
Covaci b.p. E. Constantinescu; Gh. 
Chivăr b.p. C. Cojocaru.

Astăzi, de la ora 19, are loc a 
doua reuniune.

Semifinalele
Cupei României 

la fotbal
J!

Ieri, la sediul federației de fotbal 
au fost stabilite orașele care vor 
găzdui, la 28 iunie, cele două se
mifinale ale „Cupei României". La 
Hunedoara se vor întîlni Steaua și 
C.F.R. Timișoara, iar Ia Bacău Ra
pid București și Foresta Fălticeni.

Oamenii
țintă a agresorilor

(Urmare din pag. I)

AUTOMATUL

REGLEAZĂ

IMAGINEA

LA TELEVIZIUNEde explozia puternică a bombe
lor. Unul din avioane s-a desprins 
pentru a ataca micul sat Hoa 
Phong, la numai 500 de metri de 
locul de unde ne aflam, lansînd 
deasupra caselor o rachetă incen
diară. După ce avioanele s-au în
depărtat, ne-am repezit să vedem 
ce s-a întîmplat. Trei case ale 
sătenilor fuseseră distruse, o bă- 
trînă și doi copii erau răniți, iar 
un număr de animale domestice 
ucise. Dacă nu ar exista acele 
adăposturi adînci pe care sătenii 
din Vietnamul de nord și de sud 
le sapă pretutindeni pierderile de 
vieți omenești ar fi, desigur, 
mult mai mari. Nici chiar neutra 
Cambodgie nu a scăpat de furia 
atacurilor americane. Am vizitat 
în apropiere de frontieră cîteva 
sate cambodgiene bombardate. 
Au fost cazuri autentice cînd 
trupe americane au coborit din 
elicoptere și au aruncat grenade 
în adăposturile unde se ascun
deau sătenii. Am văzut o fată 
canibodgiană de 15 ani al cărei 
corp era o masă de carne arsă 
de napalm. Cu alt prilej, am vă
zut avioane americane nesoco
tind linia frontierei, bombardînd 
satele t cambodgiene după ce 
bombardaseră pe cele din Viet
namul de sud.

In ciuda acestui război cu 
caracter de genocid îndreptat îm
potriva populației civile, am în
tîlnit pretutindeni o adîncă și 
neclintită hotărîre de a lupta îm
potriva agresorilor. „Vom lupta 
fi vom învinge în acest război, 
oricît de greu ar fi" — mi-a 
declarat un miner din Hong Gai. 
Sînt convins că bombardamen
tele aeriene americane nu vor 
reuși să demoralizeze populația 
civilă.

Specialiști sovietici au realizat un 
aparataj automat, cu ajutorul că
ruia pot fi asigurate emisiuni de te
leviziune de bună calitate. Automatele 
urmăresc claritatea imaginii și execu
tă corectivele necesare chiar în cursul 
emisiunilor. Partea principală a a- 
paratajului o constituie o instalație 
care introduce impulsuri electrice în 
semnalele de televiziune, impulsuri 
care rămîn invizibile spectatorilor. Cu 
ajutorul acestor semnale, specialiștii 
de la punctele de control pot aprecia 
imediat cum funcționează utilajul șl 
pot înlătura defectele.

ce primul val a larisat bombe 
explozive și incendiare. Este lim
pede că obiectivul este de a ucide 
pe cei ce încearcă să dea ajutor 
victimelor raidului anterior.

Folosirea calculată a acestei 
arme nu constituie singura do
vadă a crimelor de război pe 
care le-am constatat acolo. Am 
văzut cu propriii mei ochi rui
nele școlilor, pagodelor, spitale
lor și ale satelor pașnice care au 
fost bombardate în mod delibe
rat. Am stat de vorbă cu mar
tori oculari și cu rudele celor 
morți. Toți aceștia mi-au vorbit 
cu emoție profundă, dar stăpî- 
nită, în timp ce îmi arătau, cu 
mina întinsă, craterele adînci ale 
bombelor sau ruinele caselor lor.

Demnitatea acestor oameni 
era impresionantă, de necuprins 
în cuvinte. Adeseori ei își reți
neau lacrimile cînd îmi povesteau 
despre cei dragi pe care i-au 
pierdut și îmi exprimau hotărî- 
rea lor fermă (le a nu ceda cu 
nimic în fața bombardamentelor 
americane.

Poate că ceea ce m-a tulburat 
mai mult și mi-a umplut inima 
cu o teribilă ură față de ceea ce 
fac americanii în Vietnam a fost 
prilejul de a vedea și vorbi cu 
victimele înseși. Intre acestea 
erau mulți copii, tratați în spitale 
ascunse in jungla adîncă sau în 
peșteri din munte.

Odată, lîngă orașul Viet Tri 
era cit pe ce să devenim noi în
șine victime. Tocmai discutam cu 
civilii răniți de bombele cu bile 
cînd a sunat alarma. Ne-am as
cuns în adăposturi și timp de 15 
minute pămîntul a fost zguduit

Instantaneu din meciul Gîju — Nedelcea
S. Cristian

LA SOFIA, ÎN PRIMUL MECI 
COMPETIȚIEI MASCULINE DE ia sorți, pentru 

5 și 4 din 9 se 
autoturisme, iar

ca și cel din 
s-au atribuit 

21 000 premii 
excursii în

cu scorul de 6—5 pe campioana R. D. 
Germane, Stahl Heningsdorf.

revenise voleibaliștilor români 
3—2.

AL
BASCHET DINAMOVIADA, echipa 
Dinamo București a învins cu scorul 
de 88—70 (40—31) pe Dynamo (R. D. 
Germană).

1N CÎTEVA RÎNDURI
ÎN PRIMUL MECI AL TURNEU

LUI PE CARE ÎL ÎNTREPRINDE ÎN 
IRAN echipa de fotbal Dinamo 
București a întîlnit la Teheran echi
pa locală Pars. Meciul a luat sfîrșit 
cu un rezultat de egalitate 1—1.

ECHIPA DE RUGBI RAPID 
BUCUREȘTI a cîștigat turneul in
ternațional de la Marianske Lazne. 
în finală, rugbiștii români au învins

CAMPIONUL MONDIAL DE BOX 
LA CATEGORIA COCOȘ, Harada 
(Japonia), l-a învins prin K.O. tehnic 
în repriza a 10-a pe filipinezul A. 
Torevilas. Meciul a avut loc la To
kio.

EXPORTĂ PESTE

9 MILIOANE
DE CEASURI

Potrivit unui raport al Ministerului 
japonez de Finanțe, exportul de cea
suri al acestei țări a fost în anul 1966 
de 9,3 milioane 
acestor exporturi 
milioane dolari.

de unități. Valoarea 
s-a ridicat la 30,64

MONEDĂ

IN SINGAPORE

PROPRIE

După ce Singapore s-a retras din 
Federația Malayeziei, în 1965, guver
nul orașului-stat a hotărît crearea u- 
nei monede proprii. De la 12 iunie 
a. c. a intrat in vigoare noul mij
loc propriu de plată denumit Singa- 
pore-dolar, în locul dolarului malayez.

SURPRIZĂ IN MECIUL 
ECUADOR - S.U.A. 
DIN „CUPA DAVIS"

ORAȘ VECHI

DE 3 500 DE ANI

La tragerea la sorți pentru trimestrul 11/1967 
a libretelor de economii cu dobindă și ciștiguri

230 AUTOTURISME
Casa de Economii și Cbnsemnațiuni aduce la cunoștința depu

nătorilor că la tragerea la sorți pentru trimestrul 11/1967 a libretelor 
de economii cu dobindă și ciștiguri în autoturisme, care va avea 
ioc în Capitală la 27 iulie a.c., se vor acorda 230 de autoturisme 
din mărcile Fiat 1800, Volga, Skoda 1000 M.B., Fiat 850 și Trabant 
601.

Depunerile sau completările de sume pe libretele de economii cu 
dobindă și ciștiguri în autoturisme, care dau dreptul de participare 
la tragerea la sorți pentru trimestrul III/1967, se pot efectua pînă la 
30 iunie a.c. inclusiv.

ITALIANUL FELICE GIMONDI 
A CONFIRMAT VICTORIA SA DIN 
TURUL ITALIEI cîștigînd detașat 
cursa contra cronometru de la Cas- 
trocaro Terme, cu un avans de 
4’06” față de danezul Ole Ritter, so
sit în Italia pentru tentativa de a 
doborî recordul mondial al orei de
ținut de francezul Roger Riviere.

ÎN AL DOILEA MECI AMICAL 
DINTRE REPREZENTATIVA DE 
VOLEI A R.S.F.S. RUSE ȘI SELEC
ȚIONATA SECUNDĂ a româniei, 
desfășurat la Belgorod, gazdele au în
vins cu scorul de 3—1 (15—9, 15—8, 
10—15, 15—9). în primul meci, victo
ria 
cu

La Guayaquil, în a treia zi a me
ciului de tenis Ecuador — S.U.A., 
conțină pentru finala zonei ameri
cane a „Cupei Davis", Francisco Guz
man l-a învins cu 0—6, 6—4, 6—2, 
0—6, 6—3 pe americanul Arthur Ashe, 
făcînd ca scorul întâlnirii să devină 
3—1 în favoarea echipei Ecuadorului. 
Indiferent de rezultatul ultimei par
tide, în care la întrerupere Cliff Ri
chey (S.U.A.) conduce cu 5—7, 6—4, 
7—5 în fața lui Miguel Olivera, e- 
chipa Ecuadorului este virtuală clș- 
tigătoare. Prin această surpriză de 
mari proporții, tenismanii ecuadorieni 
s-au calificat în faza următoare a 
competiției în care vor întîlni pe cîș- 
tigătorii zonei europene.

Campionul României, Ion Țiriac, a 
debutat victorios în turneul de tenis 
„Queen’s Club", ce se desfășoară la 
Londra, învingîndu-l pe francezul 
Montrenaud cu 6—1, 6—4. Alte re
zultate din primul tur : Cox (Anglia) 
— Maioli (Italia) 6—0, 6—4 ; Lall 
(India) — Korotkov (U.R.S.S.) 6—4, 
2—6, 6—3 ; McMillan (Republica 
Sud-Africană) — Cornejo (Chile) 6—1, 
6—3; Koch (Brazilia) — Matthews 
(Anglia) 6—0, 6—4.

Concurs exceptional
Pronoexpres

La 25 iunie Loto-Pronosport 
organizează un nou concurs 
excepțional Pronoexpres după 
aceeași formulă 
20 mai la care
31 autoturisme, 
în bani și 50 
R.D. Germană.

La noul concurs excepțional 
din 25 iunie se atribuie nelimi
tat autoturisme „Renault 16", 
„Skoda M.B. 1 000", „Fiat 850" 
și „Trabant 601" pentru 6 nu
mere din 9.

Prin tragere 
variantele cu 
atribuie 10

pentru variantele cu 4 din 9 
un număr de 35 excursii în 
U.R.S.S.

Se mai atribuie premii în 
bani de valoare variabilă, pre
cum și premii în bani de va
loare fixă.

Se vor efectua 10 extrageri 
a cîte 9 numere din 49.

Cu 30 lei se poate participa 
la toate cele 10 extrageri.

Amănunte se pot afla la a- 
gențiile Loto-Pronosport care 
oferă doritorilor și bilete gata 
completate.

Sîmbătă, 24 iunie, este ultima 
zi de vînzare a biletelor.

Un 
la 12 
Perului, un oraș datînd de 3 500 de 
ani. Ruinele sale ocupă o suprafață 
de 2,5 kilometri pătrați. Printre zi
durile descoperite se află o construc
ție cu cinci etaje, compusă din 25 de 
săli în care pot încăpea aproximativ 
3 000 de persoane.

grup de arheologi a descoperit 
km distanță de Lima, capitala

apa Împotriva
INUNDAȚIILOR

Un original și eficace sistem de 
luptă împotriva inundațiilor a fost rea
lizat de specialiști olandezi. Apa este 
dirijată spre baloane uriașe confecțio
nate din material plastic. După um
plere, baloanele ' așezate unele peste 
altele alcătuiesc un baraj impenetrabil. 
Este un mijloc de zece ori mai rapid 
de barare a apelor decît barajul de 
pămint, considerabil mai ieftin și ușor 
de deplasat dintr-un loc într-altul, 
.după necesități,

p%25c3%25aenz%25c4%2583.de


ÎS

Lucrările sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U.

Plenara C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 20 (Agerpres). — A- 

genția TASS transmite că la 20 
iunie s-a deschis Plenara C.C. al 
P.C.U.S. pe a cărei ordine de zi 
■sînt înscrise două probleme: „Des
pre politica Uniunii Sovietice în 
legătură cu agresiunea Izraelului în 
Orientul Apropiat" și „Tezele în

vederea celei de-a 50-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie". Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., a 
prezeritat raportul cu privire la 
punctul întîi de pe ordinea de zi. 
Plenara C.C. al P.C.U.S. își con
tinuă lucrările.

Vizita tovarășului 
Gheorghe Radulescu la Belgrad

cu privire la situația din Orientul Apropiat
■j’ț Cuvîntarea

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Sesiunea extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U. și-a reluat marți 
la ora 10,47 (ora New York) dezba
terile consacrate examinării situa
ției din Orientul Apropiat.

Primul a luat cuvîntul secretarul 
general al O.N.U., U Thant, care 
a respins versiunea lui A. Eban, 
ministrul de externe al Izraelului, 
cu privire la consimțămîntul secre
tarului general de a retrage for
țele O.N.U. de pe teritoriul R.A.U. 
El a prezentat motivele juridice, 
politice și practice ale hotărîrii sale 
în această problemă.

Reprezentantul S.U.A., Arthur 
Goldberg, care a luat în continuare 
cuvîntul, a expus poziția guvernu
lui său în legătură cu evenimen
tele din Orientul Apropiat. El a 
negat intervenția S.U.A. în con
flictul arabo-izraelian și s-a pro
nunțat împotriva proiectului de re
zoluție sovietic, prezentat în ședin
ța de luni. A. Goldberg a pre
zentat un proiect de rezoluție al 
S.U.A. care, după cum relatează 
Associated Press, „recomandă tra
tative bazate pe recunoașterea re
ciprocă a independenței politice și 
integrității teritoriale a tuturor ță
rilor din regiune. Rezoluția cere 
libertatea tranzitului maritim ino
fensiv pe principalele căi naviga
bile, rezolvarea echitabilă a pro
blemei refugiaților arabi, înregis
trarea și limitarea livrărilor de 
arme în țările Orientului Apro
piat, precum și recunoașterea drep
tului tuturor țărilor suverane de a 
exista în pace și securitate". A- 
ceste principii au fost expuse la 
19 iunie de președintele Johnson.

în continuarea dezbaterilor a 
luat cuvîntul președintele Siriei, 
Noureddin El-Atassi, care a cerut 
Adunării Generale „să condamne 
agresiunea Izraelului, să ceară eva
cuarea trupelor izraeliene de pe te
ritoriile arabe ocupate și. să lichi
deze neîntîrziat toate consecințele 
agresiunii". Siria, a subliniat el, 
sprijină proiectul sovietic de rezo
luție. N. Atassi a criticat proiectul 
american de rezoluție, subliniind că 
acesta „se bazează pe menținerea 
ocupației teritoriilor arabe de că
tre agresorii izraelieni și de aceea 
va fi respins cu fermitate de statele 
arabe".

Apoi președintele Consiliului de 
Miniștri al K. S. Cehoslovace, Jo
sef Lenart, a expus poziția țării 
sale față de situația din Orientul 
Apropiat și a sprijinit proiectul de 
rezoluție al Uniunii Sovietice.

După o nouă intervenție a repre
zentantului Arabiei Saudite, Jamil 
Baroody, care, folosindu-se de 
dreptul de răspuns, a criticat in
tervenția reprezentantului S.U.A., 
ședința de dimineață a sesiunii 
extraordinare a Adunării Generale 
s-a încheiat.

în ședința de după-amiază a luat 
cuvîntul Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, care a condamnat agre
siunea izraeliană împotriva statelor 
arabe și a sprijinit proiectul de re
zoluție sovietic,

în încheierea dezbaterilor, A. 
Eban, .reprezentantul Izraelului, a 
replicat celor declarate de U Thant,

întrevederile tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

NEW YORK 20. - Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : în dimineața zilei de marți, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
conducătorul delegației române la 
sesiunea extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U., a avut, în bi
roul președintelui Consiliului de 
Securitate, o întrevedere cu Jens 
Otto Krag, prim-ministru și mi
nistru al afacerilor externe al Da
nemarcei. Cu acest prilej a avut 
loc un schimb de păreri în legă
tură cu problema aflată pe ordi
nea de zi a sesiunii Adunării Ge
nerale și cu alte probleme ale vie
ții internaționale.

Au fost de față din partea româ
nă, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și Gheorghe Diaconescu, 
reprezentant permanent al Româ-

niei la O.N.U., iar din partea da
neză Paul Fisher, secretar general 
în Ministerul Afacerilor Externe, și 
Hans Tabor, reprezentantul perma
nent al Danemarcei la O.N.U., pre
ședintele Consiliului de Securitate 
pe luna în curs.

în aceeași zi, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a avut o întreve
dere cu U Thant, secretar general 
al O.N.U.

La întrevedere au participat Cor
neliu Mănescu, Mircea Malița și 
Gh. Diaconescu.

★
Tot în cursul zilei de marți, pre

ședintele Consiliului de Miniștri, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, a 
avut o întîlnire cu Dean Rusk, se
cretarul Departamentului de Stat 
al S.U.A.

A fost de față Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe' al Re
publicii Socialiste România.

i

Dineu oferit
de A. Kosîghin

NEW YORK 20. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite i Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, a participat luni seara la un 
dineu oferit de președintele Con
siliului de Miniștri al Uniunii So
vietice, Alexei Kosîghin, în cinstea 
conducătorilor delegațiilor țărilor 
socialiste la Sesiunea extraordinară 
a Adunării Generale a O.N.U. Prin
tre invitați se aflau Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
și Gheorghe Diaconescu, reprezen
tantul permanent al Republicii So
cialiste România la O.N.U.

So-

N. Podgornii 
a plecat la Cairo

MOSCOVA 20 (Agerpres). — ,A- 
genția TASS anunță că 'Nikolai" 
Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a pă-; 
răsit marți Moscova, îndreptînduLse 
spre Cairo, uncie va face o-yizităMa 
invitația președintelui’.'Gâh’iâl AbdbT' 
Nasser și a guvernului Republicii 
Arabe Unite.*"

în aceeași zi, Nikolai Podgor.mi. . 
a făcut o escală la Brioni, la invi
tația președintelui R.S.F. Iugo
slavia, losip Broz Tito.

lui Wladyslaw Gomulka
VARȘOVIA 20 (Agerpres).— In 

cuvîntarea rostită la Congresul 
din Polonia, care 
luni la Varșovia, 

Wladyslaw Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., a abordat 
unele probleme ale 'Situației exter
ne și interne. Referindu-se la eve
nimentele din Orientul Apropiat, el 
a subliniat că Polonia a stat întot
deauna și stă pe poziția recunoaște
rii existenței statului izraelian, dar, 
în același timp, condamnă politica 
guvernului Izraelului. Cît timp 
guvernul izraelian nu își retrage 
trupele de pe teritoriile ocupate 
ale țărilor arabe, încordarea inter-

Sindicatelor 
s-a deschis

națională va continua și poate să 
se agraveze.

în continuare, W. Gomulka, a 
vorbit despre rezultatele obținute 
de economia națională în anii 
1963—1966. El a arătat că producția 
industrială a țării a crescut cu 35 
la sută, nivelul mediu anual al pro
ducției agricole a crescut în această 
perioadă cu peste 10 la sută față 
de cincinalul precedent. Menținerea 
acestui ritm rapid de dezvoltare a 
industriei și agriculturii, precum și 
a construcțiilor și transporturilor, 
a arătat vorbitorul, constituie prin
cipala sarcină a politicii economice 
poloneze.

Convenția partidului
Mișcarea democratică braziliană"»JJ

BELGRAD 20. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Tovarășul Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, a avut marți o întreve
dere cu Alexandar Grlicikov, 
membru al Vecei Executive Fede
rale. în aceeași zi, tovarășul

Gheorghe Rădulescu s-a întîlnit cu 
reprezentanții întreprinderilor iu
goslave care au relații economice 
cu România. Cu acest prilej s-a 
făcut un schimb de păreri asupra 
problemelor privind colaborarea și 
cooperarea între întreprinderile 
române și iugoslave.

Calea anevoioasă 
spre Piața comună

Grand Trianon, 
somptuosul palat 
Bourbon, supus re
cent unei costisitoare 
restaurări, l-a găzduit 
luni pe premierul bri
tanic H. Wilson ca 
oaspete și partener de 
convorbiri al preșe
dintelui de Gaulle. 
Fastul decorului, 
spun observatorii, ar 
fi fost oferit’pentru a

pe agenda interlocu
torilor francezi toc
mai cu intenția de a 
diminua semnificația 
cererii britanice.

Respectarea discre
ției nu a împiedicat 
totuși să se afle că, în 
fond, pozițiile celor 
două părți au rămas 
neschimbate și că ar 
fi avut loc „un dia
log al surzilor". Punc

CORESPONDENȚA DfN LONDRA 
DE LA LIVIU RODESCV

Președintele Consiliului de Miniștri al României în timpul dezbaterilor

RIO DE JANEIRO 20.— Corespon
dentul Agerpres, V. Oros, transmite : La 
Brasilia a avut loc convenția partidului 
de opoziție „Mișcarea democratică bra
ziliană" (M.D.B.), cu prilejul căreia a- 
ceastă grupare politică a definit princi-

Revoltă a

trupelor federale

din Arabia de Sud
ADEN 20 (Agerpres). — în două 

tabere ale trupelor federale din A- 
rabia de Sud, situate în cartierele 
mărginașe ale Adenului, a avut loc 
marți o răscoală împotriva trupe
lor britanice staționate în regiune 
— relatează agenția Reuter.

în ciocnirile desfășurate la Sheik 
Othman, opt militari britanici au 
fost uciși și alți cîțiva răniți, se 
anunță într-un comunicat al co
mandamentului englez.

Agenția United Press Internatio
nal menționează că intenția răscu- 
laților era de a înlătura guvernul 
federal și adaugă că în unele car
tiere din Aden poliția a înarmat 
populația,. chemînd-o să lupte îm
potrivă trupelor britanice,'

palele direcții de activitate pe viitor.
Unul din cele patru proiecte dezbă

tute privind introducerea unor amenda
mente la actuala constituție preconizea
ză să se revină la sistemul de alegere 

, i nu 
președinte- 

republicii.
paragra- 

acordă

direciă (prin sufragiu universal și 
de 
lui .
Altul prevede suprimarea 
fului
președintelui dreptul de a emite decre- 
te-lege. Ultimele proiecte propun o 
nouă politică financiară a țării și auto
nomia capitalelor de state, în sensul ca 
prefecții acestora să fie din nou aleși de 
către popor și nu numiți de guverna
torii statelor respective.

Noul program al M.D.B., dezbătut și 
adoptat la convenție, include : amnistie 
generală, crearea și consolidarea unei 
forme democratice de guvernare, li
bertatea cuvîntului și dreptul de aso
ciere, egalitate în fața legilor pentru 
toți cetățenii, parlament suveran, intan- 
gibilitatea puterii judiciare, responsa
bilitatea efectivă a guvernanților.

în privința politicii economice, progra
mul M.D.B. prevede, printre altele, na
ționalizarea surselor de energie, a trans
porturilor și a industriei extractive con
siderate vitale. în final se cere, tot
odată, o nouă legislație asupra transfe
rării profiturilor spre exterior de către 
firmele străine.

către parlament) a 
și vicepreședintelui

din constituție care

îndulci puțin pilula 
amară. Intr-adevăr, 
se pare că discutarea 
candidaturii britanice 
la Piața comună, 
principalul obiectiv 
al vizitei lui H. Wil
son, ar fi atins un 
singur punct de co
mun acord — păstra
rea unei discreții to
tale asupra dialogu
lui.

Potrivit cronome- 
trelor presei, convor
birile ar fi însumat 
cinci ore și jumătate: 
Majoritatea timpului 
a fost insă consacrat 
unor probleme inter
naționale actuale din 
diferite regiuni geo
grafice: Orientul mij
lociu, Asia de stal
est, Africa. Abia in 
ultima oră a întreve
derii a fost abordată 
și arzătoarea chestiu
ne a Pieței comune. 
Se și afirmă, de alt
fel, că acel larg tur 
de orizont interna
țional ar fi fost pus

tul de vedere al Lon
drei continuă să ex
prime dorința de a 
urgenta examinarea 
candidaturii britanice 
in cadrul comisiei 
C.E.E. de la Bruxel
les, care să aibă 
loc dacă se poate 
chiar luna viitoare. 
Se spune că prilejul 
ar fi fost folosit și 
pentru a reafirma in
tenția Angliei de a 
respinge orice suges
tie privind vreo for
mă de „asociere" la 
Piața comună sau a- 
șa-numite „aranja
mente de tranziție". 
In rezumat, Marea 
Britanie insistă să i se 
acorde cit mai repede 
calitatea de membru 
deplin. Se pare că 
tocmai această urgen
ță ar fi lipsit complet 
din preocupările păr
ții franceze în con
vorbirile de la Tria
non. Din surse oficia
le pariziene se afirmă 
că Franța își menține

părerea sa, potrivit 
căreia, înainte de a 
intra în tratative di
recte, este necesară o 
prealabilă și cuprin
zătoare examinare a 
tuturor problemelor 
pe care le implică o 
eventuală intrare a 
Marii Britanii în 
C.E.E. Acest lucru ar 
presupune mai intii 
noi studii și investi
gații pe care ar urma 
să le efectueze o co
misie a C.E.E. luna 
viitoare la Bruxelles. 
Apoi, elaborarea de
taliată a raportului a- 
cesteia nu înainte de 
luna noiembrie, iar 
intr-o fază ulterioară 
miniștrii de externe ai 
celor șase ar urma să 
dezbată cuprinsul res
pectivului raport. De 
unde reiese că inten
ția părții franceze, 
așa cum este văzută 
la Londra, este de a 
amina pe o durată cit 
mai 1 igă și mai ne- 
detcr minată pronun
țarea finală asupra 
candidaturii britani
ce.

Premierul britanic 
s-a întors de la Ver
sailles fără rezultate 
concrete. Cercurile 
politice din Londra 
desprind din această 
vizită de o zi un sin
gur indiciu: obiec
tivul maxim cu care 
ar trebui să se 
mulțumească Marea 
Britanie ar fi o even
tuală formă de aso
ciere la Piața comu
nă, adică mai mult 
un fel de stagiu de 
încercare.

l

agențiile de presă transmit:
Barometrul politic in

dică iarăși furtună la 
Seul. De mai bine de o 
săptămînă străzile capi
talei ca și ale principale
lor orașe sud-coreene au 
redevenit teatrul unor vi
guroase 
populare. Mii și zeci de 
mii de elevi și studenți 
se revarsă pe străzi ce- 
rînd anularea alegerilor 
și convocarea unei 
confruntări electorale. In 
facultăți și licee au

demonstrații

noi

loc

lui Pak Cijan Hi — de
mocrat republican — care 
obținuse 130 din cele 175 
de mandate. Adăugind la 
aceasta și realegerea în 
urmă cu o lună a gene
ralului Pak, în funcția de 
președinte, autoritățile de 
la Seul aveau toate moti
vele să fie satisfăcute : 
«Sezonul electoral» se în
cheiase fără dificultăți 
și... cu succese pe toată 
linia.

La fel ca și după con-

for persoane. De aseme
nea, au fost folosite o se
rie de procedee de «con
vingere»» interzise de le
gea electorală.

Și astfel, membrii opo
ziției au pornit „o adevă
rată campanie împotriva 
falsificării rezultatelor' 
(Associated Press), aiît în 
interiorul cît și în afara 
parlamentului. Pentru mo
ment, deputății din partea 
noului partid democrat au 
hotărît să boicoteze lu-
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mitinguri, sînt .organizate 
demonstrații. Șl /pe /zi cp . 
trece amploarea ftcestor 
acțiuni crește, atrăgînd 
noi participanți.

Dar în tot ...acest timp 
autoritățile și - îndeosebi 
președintele -t'ak- -Cijan-
Hi n-au stat cu-mliriile în 
sin. După obișnuitele a- 
menințări, în fața cărora 
studenții nu s-au lăsat in
timidați, bastoanele 

■cauciuc și gazele lacri
mogene ale poliției au in
trat în acțiune. 28 de uni
versități și 128 de licee 
au. fost-închise, iar cîteva 
mii de studenți arestați. 
Atmosfera generală de te
roare s-a accentuat.

Total a început la 12 
iunie, la puțin timp după 

..anunțarea rezultatelor de
finitive ale alegerilor par
lamentare. Aceste rezul
tate indicau o netă ma
joritate pentru partidul

sumarea alegerilor prezi- 
. dențiale opoziția, repre- 
..zentată în special de 
noul partid democrat de 
orientare burgheză, a fost 
însă de altă părere.

- „Scrutinul ■— au declarat, 
reprezentanții săi; — ' a 
fost cel mai trucat din 
istoria țării. Alegerile au 
fost complet falsificate 
prin banii și puterea gu- 

de . .vernului". De altfel, în 
preziua declanșării spec
tacolului electoral, cores
pondentul agenției U.P.I. 
relata din Seul că parti
dul condus de actualul 
președinte și-a luat toate 
măsurile pentru ca rezul
tatul alegerilor să nu re
prezinte pentru el «o sur
priză neplăcută»». La rîn- 
dul său, agenția Reuter 
menționa că confruntarea 
electorală a fost însoțită 
de acte de violență, sol
dată cu moartea mai mul-

crările parlamentului și 
să participe la; demons
trații. de stradă. Drept răs
puns, încă din prima zi a 
manifestațiilor de la Seul, 
97 de reprezentanți ai 
grupărilor de opoziție au 
fost arestați, ulterior ur- 
mîndu-le și alții. Acest 
fapt — după cum remarca 
agenția Reuter — „a ridi
cat cu încă un grad tem
peratura politică din ca
pitala sud-coreeană".

Ca o reacție la întregul 
șir de arestări, demons
trațiile s-au intensificat. 
La 16 iunie, Pak Cijan Hi 
s-a văzut obligat să ofere 
explicații. în.tr-o declara
ție, publicată la Seul, el 
a 
fost constatate 
în 
campaniei și a operațiu
nilor de votare în cel pu
țin nouă din cele 131 cir
cumscripții electorale...

recunoscut

dar că acestea nu ar fi 
fost decît «cazuri izolate»». 
Declarația a fost urmată 
de avertismente violente 
la adresa studenților, că
rora li s-a lăsat să înțe
leagă că autoritățile ar 
putea adopta măsuri și 
mai severe

Lăsînd la 
scrupule, 
marionetele 
și-au atins 
Cijan Hi va conduce, chi
purile pe baza unui 
«mandat legal», încă pa
tru ani, iar acoliții săi din 
Adunarea Națională «liber 
aleși»», îl vor ajuta la a- 
ceasta. Prezența lor în 
parlament prevestește, 
înainte de toate, după 
cum sublinia ziarul „Le 
Monde’ „persistența u- 
nei politici anticomunis
te deșănțate și men
ținerea influenței ame
ricane în această par
te a lumii'. Acestea sînt, 
de fapt, și crezurile poli
tice ale marionetelor, de 
care ele nu s-au despărțit 
nici un moment de la pre
luarea puterii, după lovi
tura militară din mai 1961.

Astfel de practici au 
generat în decursul anilor 
grave nemulțumiri popu
lare, care răbufnesc din 
cînd în cînd în prin
cipalele orașe din Coreea 
de sud. Nu e întîmplător 
că evenimentele din ulti
ma săptămînă sînt com
parate cu cele din primă
vara anului 1960, care au 
dus la răsturnarea fostu
lui dictator Li Sin Man. 
Desigur, evoluția actuale
lor evenimente nu se poa
te prevedea. Cert este că 
marile manifestații popu
lare .sînt un indiciu al; 
stării de spirit ce domneș
te la sud de paralela 38, 
al intensificării luptei po
porului din Coreea de 
sud pentru eliberarea ei

împotriva lor. 
o parte orice 
deocamdată 
de la Seul 
scopul. Pak

Ambasadorul român în 
Danemarca primit în au* 
diențU. La 19 iunie, Eduard Mezin- 
cescu, ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Copenhaga, a fost primit în 
audiență de către regele Frederik al 
IX-lea în legătură cu încetarea misiu
nii sale în Danemarca. Cu acest prilej, 
între regele Danemarcei și ambasadorul 
român a avut loc o convorbire cordială.

Prelungirea mandatului 
trupelor O.N.U. în Cipru 
pînă la 26 decembrie 1967 a fost 
hotărîtă de Consiliul de securitate, 
în urma unui raport prezentat de 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant.

El a menționat că guvernele Ci
prului, Greciei și Turciei sînt de 
acord cu această propunere.

Demonstrații de protestau

că au 
nereguli 

timpul desfășurării ,de sub ocupația străi
na, pentru unificarea pa
triei.

Radu BOGDAN

o

petrolier deFranța : In portul La Ciotat se construiește un doc pentru un 
200 000 tone

avut-Ioc în portul japonez Yokosuka, cu 
prilejul sosirii submarinului atomic american „Burb“. Pentru preîntîmpinarea 
demonstrațiilor, poliția din lokosuka a solicitat ajutor poliției din Tokio Par
tidele comunist și socialist din Japonia au adresat guvernului declarații de pro
test împotriva intrării submarinelor atomice americane în porturile japoneze

0 conferință teoretică con- 
sacrată împlinirii unui secol de la 
apariția primului volum al lucrării lui 
Karl Marx „Capitalul" se desfășoară 
la Berlin. Din țara noastră la confe
rință participă prof. dr. Ervin Ilutira, 
prorector al Academiei de științe so
ciale „Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă 
C.C. al P.C.R. și dr. Gheorghe Sur
pat, șef de sector la Institutul de stu
dii istorice și social-politice de pe 
lîngă C.C. al P.C.R. Delegații români 
vor expune comunicarea „Unele pro
bleme teoretice ale dezvoltării forțe
lor de producție contemporane în lu
mina „Capitalului" lui Karl Marx".

Noi incidente rasiale 3U 
avut loc la Atlanta (statul Georgia), 
cu. prilejul unor puternice manifes
tații antirasiale. Sute de tineri 
negri au protestat împotriva acțiu
nii poliției îndreptate' contra lui 
Stokely Caramichael, fostul di
rector al Comitetului național stu
dențesc pentru acțiunile nevio
lente. ■ Poliția a intervenit cu-bru
talitate pentru a-i împrăștia pe 
demonstranți. Cartierul negrilor 
din Atlanta a fost înconjurat de 
cordoane de polițiști.

Expoziție românească la 
Liege. In cadrul Tîrgului inter
național de la Liege a fost deschi
să, sub auspiciile Asociației cultu
rale Belgia—România, filiala din 
Liege, expoziția de fotografii „Pei
saje și tipuri din Republica So
cialistă România", trimisă de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. Expoziția 
s-a bucurat de un deosebit succes.

Pentru colaborarea dintre 
comuniștii și socialiștii 
frailCeZi, 13 ,Paris a fost creat 
un grup de lucru însărcinat cu 
stabilirea punctelor de convergen
ță și bazele de acțiune pentru 
realizarea obiectivelor comune. 
Grupul 'de lucru a fost format în 
urma hotărîrii luate de conducăto-

rii Partidului Comunist Francez și 
ai Federației stîngii democrate și 
socialiste.

întrevedere Stanko To
dorov - Pedro Saad. La so
fia a avut loc o întrevedere la 
care au luat parte Stanko To
dorov, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, și Pedro Saad, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Ecuador, 
care se află într-o vizită în R. T 
Bulgaria, la invitația C.C. al P. C. 
Bulgar. în cursul întrevederii a 
avut loc un schimb de păreri a- 
supra activității celor două par
tide și asupra unor probleme ac
tuale ale situației internaționale.

0 delegare guvernaman- 
tală zambiană 3 sosit 13 Pe
kin. Delegația este condusă de 
Arthur N. L. Wina, ministrul fi
nanțelor. în timpul vizitei în 
R. P. Chineză delegația va avea 
convorbiri referitoare la colabo
rarea economică și tehnică din
tre cele două țări. (China Nouă).

P.

Constructorii români expun la Praga. Marți s-a deschis la Fraga 
\ expoziția „Structuri și metode noi de execuție folosite în construcțiile din Re
publica Socialistă România". La vernisajul expoziției au luat cuvîntul Ota Hobst, 
locțiitor al ministrului construcțiilor din R. S. Cehoslovacă, și Ion Obradovici, 
ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la 
Praga.
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