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Exploatarea la suprafață a lignitului, cu mijloace tehnice moderne, la întreprinderea minieră Rovinari, regiunea Oltenia
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Oameni ia cota

Este o sax-Să folosim timpul cu valoare maximă pentru producție 1 
nă pe care colectivele întreprinderilor au înscris-o la loc de frunte, în 

acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii, aflată acum 
în plină desfășurare. Recenta Hotărîre a C.C. al P.C.R. și a Consiliului de 
Miniștri a dat un puternic impuls valorificării timpului de lucru și în
tăririi disciplinei în muncă, în folosul întreprinderilor, economiei naționale 
și fiecărui om al muncii. Ancheta întreprinsă în cîteva unități economice 
din regiunea Galați a urmărit să înfățișeze situația productivității obți
nute în cele 480 de minute, factorii care mai frinează creșterea ei sau 
„macină” neproductiv minutele și orele în timpul unei zile de muncă.

...în lunile mai și iunie, la Combi
natul de industrializare a lemnuliii 
— Brăila, graficele au marcat o sen
sibilă creștere a producției și pro
ductivității muncii, concomitent cu 
sporirea ponderii produselor de cali
tate superioară. Dacă în aprilie, sar
cina privind producția globală nu s-a 
realizat cu 310 000 lei, iar producția 
marfă cu 546 000 lei, în luna mai, 
de pildă, cei doi indicatori au fost 
depășiți,, iar ponderea calității supe
rioare a atins nivelul de 80,27 la 
sută, față de 77 la sută planificat. 
Deci, un reviriment evident și îm
bucurător, după cum aprecia tov. 
Ștefan Arghir, secretarul comitetu
lui de partid :

— Analizînd multilateral activita
tea din sectoare, de la fiecare loc de 
muncă, s-au pus în evidență impor
tante rezerve înainte nefructificate. 
Cele mai multe se referă la folo
sirea completă, cu productivitate 
sporită a timpului de lucru. Un aport 
însemnat l-a avut și reducerea nu
mărului absentelor nemotivate si în- 
tîrzierilor.

Ne-am oprit la cele două fabrici 
care produc plăci aglomerate din 
lemn. Aici, în scopul folosirii cu ma
ximum de eficiență a timpului de 
muncă, s-a constituit din personalul 
existent, în mod deosebit prin redu
cerea numărului muncitorilor auxi
liari, un „schimb pană", de șoc. l-am 
denumi noi, care asigură lucrul în 
„foc continuu", fără întrerupere. A- 
cest „schimb pană" permite obține
rea numai la fabrica PAL II, a unui 
spor lunar de producție de 30 000 mp 
plăci aglomerate. Asemenea măsuri 

schimburilor au 
de extindere 
unele puncte 
de pildă, un 
regie „întor- 
plăci. Crono-

de raționalizare a 
fost împletite cu cele 
a muncii în acord, la 
de lucru. La sortat, 
muncitor care lucra ;n 
cea" zilnic 200—300 de
metrările au arătat că se irosea mult 
timp. In urma concluziilor, s-a sta
bilit ca normă 600 plăci pe schimb 
și s-a trecut la lucrul în acord. A- 
cum, fiecare sortator reușește să 
sorteze 700 — 800 plăci, ceea ce în
seamnă o productivitate de circa 3 
ori mai mare.

— Pentru folosirea judicioasă a 
timpului de lucru, nu numai că am 
perfecționat unele norme, dar am a- 
doptat și un sistem mai bun de sti
mulare a muncitorilor — arăta ing. 
Ion Drăgăn-cscu, șeful serviciului

producție. Este vorba tocmai de in
troducerea muncii în 
zultatele sînt deosebite, 
mai, prima lună cînd 
crat în acord, la fabrica 
brituri producția a fost

acord, 
în 
s-a 
de 

cu

Re- 
luna 

lu- 
chi- 
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sută mai mare decît în perioadele 
precedente.

Dar maiștrii — acești factori prin
cipali în producție — cum folosesc 
timpul de lucru ? Mai înainte o mare 
parte din timpul maistrului era iro
sită cu sarcini lăturalnice, indirect 
legate de producție. Bunăoară, com
pletarea formularelor de evidență 
răpeau maistrului 90—100 de minute 
pe schimb. Acum, s-a simplificat 
evidența, astfel că formularul este 
completat, cu toate datele cerute. în 
15—20 de minute. Valoroasă este și 
„autofotografierea" periodică a zilei 
de lucru. Ce arată această imagine

Anchetă realizată 
de Gheorgho RADEL

Departe, în masivul Țarcul, acolo 
unde-și au obîrșia Sebeșul, Hidegul 
și Bistra, afluenți ai Timișului și 
Rîul Mare ce se varsă în Strei, se 
găsește Vîrful Țarcul, avînd înălți
mea de 2190 m. Pe acest vîrf, la 
cota 2 180, se află o clădire din pia
tră. Dacă pe mica terasă n-ai vedea 
giruetele pentru determinarea direc
ției și vitezei vîntului și heliograful 
pentru înregistrarea duratei de stră
lucire a soarelui, ai crede că te a- 
propii de o cabană turistică. Aici tră
iesc și muncesc, în tot timpul anu
lui, cinci oameni: patru meteorologi 
și un mecanic. Ei deservesc stafia 
meteorologică Vîrful Țarcul, situată 
nu numai la o mare altitudine, dar 
și la mare depărtare de alte așezări 
omeneștii Locălitâteti cea mai aprox 
piață este comtlha Armeniș, cală de 
40 de kilometri. Stația Vîrful Țarcul 
este unul dintre punctele meteoro-

logice de munte cu cele mai aspre 
condiții de climă. Vara, iubitorii de 
înălțimi și drumeții, care sînt în tre
cere spre Retezat sau Muntele Mic, 
se abat cîteodată și pe la această 
stație, ceea ce constituie o bucurie 
pentru micul colectiv de aici. Ano
timpul cald însă este foarte scurt. 
Cea mai mare parte a anului aici este 
iarnă; peste 250 de zile sînt cu 
ceață deasă, cer invizibil. Cînd se 
aștern straturile groase de zăpadă, 
iar drumurile sînt troienite și ava
lanșele, purtate de vînturi năpraz- 
nice, te pîndesc amenințătoare, pu
țini sînt cei care se încumetă să a- 
jungă pînă aici. Zi și noapte, în orice 
condiții, meteorologii își continuă

Printre factorii care 
contribuie astăzi în cea 
mai mare măsură la or
ganizarea și desfășura
rea corespunzătoare a 
activității de cercetare 
un rol important revine 
documentării științifice, 
în rețeaua colectivelor 
de acest gen, care în 
tara noastră cuprinde 
numeroase și variate u- 
nități — servicii, centre, 
institute documentare — 
o pondere însemnată au 
nucleele de informare 
și documentare aflate 
în însăși incinta insti
tutelor de cercetare, 
bibliotecile documenta
re de institut în primul 
rînd. Ele răspund ce
rinței de a asigura spe
cialiștilor, operativ și 
în orice moment, acele 
materiale informative și 
documentare impuse de 
preocupările lor de spe
cialitate, de profilul u- 
nității de cercetare în 
cadrul căreia aceștia 
activează (institut aca
demic, catedră, labora
tor uzinal etc).

Din acest punct de 
vedere este necesar ca 
bibliotecile din institu
tele departamentale — 
la care mă voi referi 
în articolul de față — 
să-și organizeze în așa 
fel activitatea îneît să 
asigure cercetătorilor o 
informație de speciali
tate completă și compe
tentă.

Dacă în general, sub 
multe aspecte, activita
tea bibliotecilor de in
stitut corespunde în 
mare măsură cerințelor 
actuale, există o serie 
de anomalii și lacune 
care împiedică obține
rea unei eficiențe maxi
me. Astfel, lipsa unei

coordonări generale în 
procurarea materialelor 
a făcut ca anumite cărți 
sau periodice importan
te să lipsească din toate 
bibliotecile, Iar colec
țiile de reviste să aibă 
adeseori discontinuități, 
în timD ce alte cărți sau 
periodice, mai puțin so
licitate, să apară în nu
meroase biblioteci. La o 
astfel de situație a con
tribuit și faptul că une
ori se acceptă cu ușu
rință achiziționarea re
petată de materiale ge
nerale, introductive — 
specifice de regulă bi
bliotecilor cu caracter 
general — ignorîndu-se 
tocmai procurarea ma
terialelor ce interesează 
în cel mai înalt grad 
pe cercetători, de înal
tă specialitate. Așa se 
explică absenta din ma
joritatea bibliotecilor a 
materialelor de la con
grese internaționale, 
conferințe naționale, a 
monografiilor și studii
lor bibliografice elabo
rate în diferite centre 
de documentare străine.

Serioase lacune există 
și în modul de procura
re și alcătuire a colec
țiilor de prospecte teh
nice — material infor
mativ de bază pentru 
orice colectiv științific 
departamental. Ceea ce 
deține în momentul de 
față Tehnoimport-ul sau 
Mașinimport-ul din a- 
cest punct de vedere nu 
dă satisfacție nici ca 
tematică și nici 
ca sistematizare și 
condiții de utilizare. 
Fonduri valutare însem
nate sînt cheltuite pe 
baza consultării fugiti
ve a unor materiale in
complete și neconclu-

dente, acceptîndu-se 
„rețetele" — nu totdeau
na competente — ale 
instituțiilor noastre de 
import. Or, cunoașterea 
operativă, temeinică a 
noilor produse oferite 
de diversele firme străi
ne, a celor scoase din 
fabricație, constituie a- 
deseori un „ghid" pre
țios în stabilirea unor 
performanțe mondiale 
medii pentru instalații
le, aparatele și materia
lele noastre, în evalua
rea unor dificultăți de 
fabricație și cereri pe 
piața mondială, în sta
bilirea de tendințe teh
nice și comerciale.

în această privință 
ICECHIM-ul are o ex
periență utilă dispunînd 
de numeroase prospecte 
obținute, rapid (direct 
de la firme, sau indi
rect prin instituțiile de 
import sau minister) 
clasificate pe tipuri de 
aparatură etc. Alte bi
blioteci însă (ale Minis
terului Industriei Con
strucțiilor de Mașini) 
n-au găsit încă o rezol
vare corespunzătoare, 
datorită și unor indica
ții eronate primite din 
partea forurilor de re
sort. Astfel, mulți cer
cetători din construcția 
de mașini obțin pe 
„cont propriu" materia
le de acest gen ceea ce 
nu permite crearea unui 
fond unic de prospecte. 
Dintr-o astfel de cauză 
la biblioteca documen
tară comună institute
lor de cercetare din Mi
nisterul Căilor Ferate,

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Inerția își are voluptatea 
sa. De aici vitalitatea 
prozelitismul pe care 
poate face. Pricepută 
vrăji, Circeea alege dintre
toate stupefiantele hașișul 
inerției și vajnicii tovarăși 
ai lui Ulisse își pierd 
gia, memoria țintei, 
donează largul și își 
rează odiseia într-o
chină, ba chiar mai rău.

Și, dimpotrivă, voluptatea 
șocului, acea pasiune de ge- 
nist care dinamitează ob
stacole, aruncă mereu alte 
punți spre viitor, implică 
trudă, cutezanță, cîteodată 
eșec, prin refuzul oricărui 
armistițiu cu stagnarea.

Societatea noastră în 
drumul ei spre socialism a 
optat de mult pentru vo
luptatea înnoirii și își con
firmă, zi de zi, opțiunea. E- 
nergia se învață, căci pre
supune în același timp o 
tehnică dar și o mentalita
te. „Școlarizarea" amîn- 
dorura se face la vîrsta de 
preschimbare a virtualului 
în virtutea care este TINE
REȚEA. U.T.C.-ului i s-a 
încredințat sarcina de a în
nobila tinerețea, de a răs- 
pîndi în sîngele ei fierbinte 
acei fermenți ce dau, pen
tru o viață, garanția validi
tății umane și cetățenești,

ancheta SOCÎaSă de Mircea SÎNTIMBREANU

întocmai unui vaccin cu o 
acțiune de lungă durată.

Care este starea

acestor semințe ?
Ne-am pus această între

bare, pentru că aici nu în
cape nici un dubiu. Cule
gem ceea ce semănăm.

Discuția cu numeroși ti
neri și factori responsabili 
arată că, alături de unele 
acțiuni vii, se aruncă în 
brazdă si semințe sterile, 
cu putere de germinare 
stinsă. Și raportîndu-se ci
fra sacilor goliți, se face 
socoteala ogoarelor astfel 

„fertilizate" : „uneori viața 
de organizație se reduce la 
adunări și plata cotizației. 
Vreau să fie mai intere
santă" (Popescu Dan, elev 
clasa a X-a, București).

„Organizația desfășoară o 
muncă educativă. Dar 
ce numai prin 
si «prelucrări» ? 
Toma, student.

„Facem

Cîte ceva din fiecare, cîte 
«o mostră». Dar nu se înj- 
gheabă mare lucru, n-aș 
putea remarca în mod deo
sebit ceva" (Popa Ion, func
ționar, Brașov).

,.în organizație sîntem 
unii care avem doar 16 
ani, alții căsătoriți, cu 
copii. Acțiunile însă sînt a- 
celeași, pe un singur cala
pod". (Soare Silviu, co
operator, Alexandria).

Cum apreciați 

acest stil

de muncă ?

Ce i se poate 

reproșa ?

privind araînarea datei convocării

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează :

ARTICOL UNIC. — Data convocării Marii 
Adunări Naționale în cea de-a Vil-a sesiune a actua
lei legislaturi, stabilită pentru ziua de 28 iunie 1967, 
se amină pentru ziua de 24 iulie 1967, ora 10 dimi
neața.

de 
conferințe 

?" (Sandu 
București), 

multe acțiuni.

au fost noile întrebări 
pe care le-am pus interlo
cutorilor noștri.

— Tineretul este în
setat de acțiune, ne spune

scriitorul Constantin Chi- 
riță. Verbiajul, oricît de 
polimorf — și în a- 
cest domeniu nu se pot 
tăgădui risipe de fantezie — 
este parola spiritelor să
race. Nu făgăduim rostul 
unor adunări, ci inflația lor. 
Dacă scuturi nițel un plan 
de muncă, încep să curgă 
din el expunerile, informă
rile etc.

— Este vorba, după păre
rea mea, de o confuzie, ne 
declară conf. univ. dr. Paul 
Popescu-Neveanu. Educa
ția verbală este într-adevăr 
mai explicită și, de aceea, 
pare mai eficientă : 10 te
matici pot acoperi întocmai 
unui mozaic, perfect co
erent, cea mai pretențioasă 
programă a muncii educa
tive. Cerințele vieții noas
tre sociale se limpezesc în 
conștiința tinerilor prin- 
tr-un proces. Școala, fami
lia, producția, experiența 
spontană execută în această 
privință o continuă maieu
tică. Ce îi revine, în acest 
caz, organizației ? Ea tre
buie nu numai să le explice 
probele în cauză, ci să pre-

gătească tinerilor capaci
tatea de a le înfrunta și 
depăși, să 
bra nobilă și elastică a 
tinereții de orice scleroză, 
să o solicite în exerciții 
multiple, pasionante, irezis
tibile. Nimic mai for
mal decît zece idei inte
resante vîrîte în acel sac 
ce, în mod aproape religios, 
se leagă apoi la gură cu 
eternele cuvinte: „drept 
pentru care am încheiat 
prezentul proces verbal".

Stăm de vorbă cu Dumi
tru Cojoc, director adjunct 
la Liceul „D. Bolintineanu" 
București.

— Reproșul cel mai pu
ternic pe care l-aș aduce 
acestui stil de muncă este 
irosirea 
giei. La 
ta, ce-i 
despre 
Ia asociația sportivă. 60 de 
tineri trebuiau să „dezbată 
aprofundat" de ce cîțiva 
inși au rămas în urmă cu 
obolul pentru U.C.F.S. Să 
recunoaștem, e ca și cum 
ai folosi dinamita ca ' să 
decapsulezi o sticluță cu 
suc de roșii. Si care e cîș- 
tigul acestor ședințe afina
te ? La prima vedere, nul. 
De fapt, e și mai rău. Pa
gubele se socotesc, în a-

ferească fi-

timpului si ener- 
o ședință se discu- 

drept disciplinat, 
mersul cotizațiilor

(Continuare în pag. a Il-a)

de A. D. ALBU
doctor în economie

Președintele Consiliului de Stat, 
CHIVU STOICA

Ce este
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Motru, un nou oraș apărut pe harta țârii în
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în timpul negocierilor ce se des
fășurau pentru constituirea Pieței 
comune s-a pus problema tratamen
tului ce urmează să fie aplicat țări
lor și teritoriilor de peste mări, în 
condițiile formării uniunii vamale în
tre cele șase țări vest-europene. 

• S-au exteriorizat, cu această ocazie, 
două tendințe : fie lăsarea acestor 
teritorii în afara Pieței comune, a- 
cordîndu-li-se statut de „țări terțe", 
fie integrarea lor ca state compo
nente ale C.E.E., cu toate drepturile 
și obligațiile pe care le incumbă o a- 
tare situație. în practică, prima so
luție ar fi dus la izolarea de Eu
ropa occidentală a teritoriilor afri
cane, la „amputarea" lor, după ex
presia preferată a apologeților inte
grării, ceea ce ar fi provocat inevi
tabil perturbări în economia statelor 
vest-europene, mai ales a acelora 
pentru care țările africane au fost 
decenii în șir debușee redutabile 
pentru mărfuri și. capitaluri și surse 
bogate de materii prime. Aceasta ar 
fi creat, totodată, și un teren pro
pice infiltrării masive în Africa a 
monopolurilor internaționale rivale 
celor vest-europene. Prețul ar fi fost, 
deci, prea mare și, în consecință, 
inacceptabil. Cea de-a doua soluție, 
asimilarea țărilor africane, 
ria de țări' integrate, a 
rîndul său, un alt gen de 
cum sînt : lărgirea zonei 
de aplicare a Tratatului de la Roma, 
ceea ce implica riscul ineficacității 
lui, precum și pericolul pentru țările 
vest-europene de a 
teri colonialiste.

la catego- 
ridicat, la 
probleme, 
geografice

fi cotate ca pu-

Soiutîa:
asociate

țări
9
Jt

situată
După

A fost găsită o variantă 
între aceste două extreme, 
cum se apreciază în publicația fran
ceză „Notes et Etudes Documen- 
taires", această soluție conferă anu
mite garanții pentru activitatea mo
nopolurilor vest-europene în Africa

dîndu-le, totodată, prin „suplețea" ei 
posibilitatea să manevreze după cum 
le dictează interesele de profit. 
Scopul asocierii, exprimat în pre
ambulul Tratatului de la Roma, și în 
articolul 131 al acestuia, este cît se 
poate de nebulos formulat. Astfel, 
asocierea urmează „...să confirme so
lidaritatea care leagă Europa (occi
dentală) și țările de peste mări...", 
fiind chemată „...să favorizeze inte
resele acestor țări și prosperitatea lor, 
de o manieră care să le conducă la dez
voltarea economică, socială și cultu
rală pe care ele o așteaptă". Si ast
fel, 18 țări africane cu o populație de 
55 milioane de locuitori, dispusă pe 
un teritoriu de 11 milioane km p (de

(Continuare în pag. a V-a)
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TRANSPORTUL COMUN Tragerea
sa 5MEES

ORELE DE VÎRF
în orașul TIMIȘOARA — întrebă

rii „cum funcționează transportul în 
comun în orele de vîrf" i se poate 
da, în general vorbind, un răspuns 
pozitiv. După cum ne-a spus ing. 
Mircea Bungescu, șef de secție la în
treprinderea de transporturi Timi
șoara, stabilirea unor grafice cores
punzătoare a constituit una din pre
ocupările de bază ale conducerii în
treprinderii. Astfel, într-o primă 
etapă — 20—27 mai a.c. — s-a întoc
mit o situație a programului de lu
cru al întreprinderilor și institu
țiilor de pe cuprinsul orașului. Au 
fost înregistrate precis orele de 
începere a programului de lucru pe 
schimburi, numărul angajaților 
schimb și modul cum se repartizează 
fluxul pe traseele diferitelor mijloa
ce de locomoție : tramvaie, autobuze, 
troleibuze.

în funcție de aceste date au fost 
determinate capacitatea de transport 
și graficele de circulație. Noile gra
fice, deocamdată experimentale, s-au 
puș în aplicare la 1 iunie, ele fiind 
corectate pe parcurs în funcție de 
unele schimbări intervenite în pro
gramul unor întreprinderi și insti
tuții. Deși există încă unele necon
cordante, se poate spune că grafice
le stabilite satisfac cerințele între
prinderilor și instituțiilor din oraș. în 
Plus, prin acțiunile întreprinse, ca
pacitatea de transport în orele de 
vîrf a crescut cu 25 la sută la tram
vaie, cu 37 la sută la troleibuze și 
cu 38 la sută la autobuze. Concomi
tent, s-au asigurat și legături cores
punzătoare spre toate direcțiile pînă 
la ora 22.

Est.e. desigur, un început bun, care 
ajută oamenilor să nu piardă inutil 
timpul. Dar. așa cum ne-au spus 
multi salariati cu care am stat de 
vorbă, ar mai fi de pus Ia punct le
găturile dintre autobuzele care vin 
din exteriorul orașului și tramvaie 
ori troleibuze, repararea operativă a 
autobuzelor, care se defectează des
tul de des. asigurîndu-se totodată un 
control riguros al întregii circulații.

Cum au fost rezolvate problemele 
— la acest capitol atît de important 
al transportului în comun — în alte 
localități ale regiunii Banat ?

OTELUL ROȘU — 12 iunie dimi
neața. Aproape 700 de oameni alear
gă. ca la un adevărat cros, pe distan
ta dintre gară și uzină. în mod nor
mal, acest drum se parcurge în 
10—12 minute. Acum însă, această a- 
valanșă de oameni trebuie să străba
tă distanta în numai 3 minute. Care 
să fie cauza ? Trenul — cu care cir
culă marea majoritate a salariaților 
uzinei, locuitori ai comunelor din 
împrejurimi — sosise cu întîrziere. 
Cazul nu e unic, situația se repetă 
mereu. Cum am putea în felul aces
ta să asigurăm la uzină începerea în 
bune condiții a programului ? — ne-a 
spus Emeric Farkaș, lăcătuș la ate-

lierul electric, care folosește de 18 
ani trenul drept mijloc de locomo
ție spre a veni la uzină. Este de în
țeles că oricîtă bunăvoință aș avea, 
dacă am să alerg 2 km în fiecare zi 
de la gară la uzină, fără doar și poa
te că îmi trebuie o jumătate de oră 
ca să-mi revin. Eu nu mai sînt tînăr 
și ca mine sînt cel puțin jumătate 
din sutele de salariati pe care i-ați 
văzut alergînd. Se impune deci ca 
programul trenurilor, care transpor
tă muncitorii, să fie decalat cu cel 
puțin 10 minute mai devreme la ve
nire și cu 20 minute la întoarcere.

Unele greutăți au însă și salaria-

L___ ___
ții localnici. După cum am fost in
formați de secretarul sfatului popu
lar, Achim Grozav, în oraș ar trebui 
să circule 4. autobuze ale întreprin
derii de gospodărie orășenească Ca
ransebeș. Practic însă sînt doar 2 sau 
3. deoarece se tot defectează. Neca
zul np ar fi chjar atît de mare dacă 
autobuzele ar deservi numai orașul. 
Ele fac însă curse lungi, pînă în co
munele Glimboca și Voislova, cale 
de 8 km. în plus, autobuzele se re
trag de pe traseu la ora 23,15, adică 
exact atunci cînd iese schimbul din 
uzină. Vara se mai poate merge pe 
jos, însă iarna sau pe timp ploios 
programul autobuzelor se impune a 
fi modificat. Cei cărora le revine în
datorirea de a determina modifică
rile necesare sînt, desigur, forurile de 
resort ale sfatului popular local și 
ale celui din Caransebeș.

REȘIȚA. Ne începem investigațiile 
printr-o întrebare : cîte ore de întîr
ziere s-au înregistrat la com
binatul siderurgic în această lună 
din cauza mersului defectuos al 
mijloacelor de transport ? Am 
primit un răspuns categoric: „Nu 
avem nici un minut întîrziere". Ba- 
zîndu-te pe acest răspuns, te aștepți 
să constați că transportul în comun 
se desfășoară întocmai unui meca
nism de ceasornic.

— într-adevăr — ne spune tovarășa 
Ana Martin — dacă transportul la 
serviciu se desfășoară în condiții 
bune, cînd este vorba însă de întors 
acasă îți vine rău așteptînd în stație.

Este știut că în uzină lucrează fa
milii întregi. La ieșirea de la servi
ciu, acestea își fac de obicei cumpă
răturile și abia apoi pleacă spre 
casă. Cum să ajungă însă dacă mij
loacele de transport au început să se 
retragă pentru că „zona de vîrf" a 
fost depășită ? Si astfel, sute de oa
meni așteaptă în stații multe minute 
pînă prind un autobuz.

Din discuția avută cu tovarășul 
Marian Cureac, directorul întreprin
derii de gospodărie orășenească Re
șița. rezultă că într-adevăr așa stau 
lucrurile. Dacă dimineața transportul 
spre uzină se efectuează cu ajutorul 
a 50—52 de autobuze, apoi pentru în
toarcerea spre casă a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor celor două 
mari întreprinderi 
mai sînt rezervate 
autobuze. Concepția 
reia s-a stabilit o asemenea orga
nizare ni se pare extrem de ciudată : 
oare timpul liber al oamenilor nu 
este prețios ? Transportul în comun 
trebuie să fie la fel de bine organi
zat în orele de venire Ia serviciu, ca 
și la plecare.

După cîte ni s-a spus, unele inten
ții există, s-a întocmit chiar un plan 
de măsuri. întreprinderea de resort 
întîmpină însă unele greutăți, lipsin- 
du-i cantități însemnate de piese de 
schimb pentru autobuze : bobine de 
inducție, discuri de ambreiaj, relee, 
semnalizatoare, pinioane și multe al
tele. De aceea, pentru îmbunătățirea 
transportului în comun în orașul Re
șița, este necesar un ajutor mai sub
stanțial și din partea sfatului popu
lar regional, astfel ca dificultățile 
amintite să poată fi depășite.

Aplicarea măsurilor privind regle
mentarea programului de lucru și 
întărirea disciplinei are o importan
tă considerabilă pentru întreaga e- 
conomie națională, corespunde inte
reselor generale ale oamenilor mun
cii. Manifestînd un spirit de înaltă 
răspundere organele de partid, de stat 
și economice au trecut la punerea în 
practică a prevederilor în întreprin
deri și instituții.

Dar din informațiile primite re
zultă că, în unele locuri, organele 
locale nu se consideră implicate în 
această acțiune.. Colective întregi de 
întreprinderi — cum se întîmplă și 
în regiunea Banat — sînt puse în si
tuația de a risca ..prinderea" progra
mului de lucru din cauza trenurilor 
locale sau a unor mijloace orășenești 
de transport în comun, încremenite 
în orarii nepotrivite noii' situații, din 
cauza imobilismului celor chemați să 
le adapteze. Numai absenta unui con
trol exigent din partea consiliilor lo
cale sindicale, a comitetelor executi
ve ale sfaturilor populare, a condu
cerilor întreprinderilor de transport 
face să se mențină asemenea deficien
te — care pot și trebuie să fie solu
ționate pe plan local. De aCeea, este 
necesar ca organele regionale, raio
nale și orășenești de partid să exer
cite un control strict în această di
recție, să determine măsuri capabile 
să asigure sincronizarea perfectă a 
tuturor sectoarelor de deservire pu
blică, a tuturor mijloacelor de trans
port cu fluxul cetățenilor.

Tn tabăra de pionieri și școlari Pustnicul Foto : A. Cartojan
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Reclamatii

răspunsuri
• Muncitorul ION D. IOANA, de la Șantierul 

I.C.S.I.M., lotul Sadu, ne-a scris cu '.cîtva timp în 
urmă că I.C.S.I.M. Craiova tărăgănează aprobarea 
dosarului său pe baza căruia să primească‘ alocația 
de stat pentru copil. Din răspunsul Consiliului raio
nal Gorj al U.G.S.R. am dedus că a fost vorba de o 
eroare care s-a reparat. Să credem că a fost doar o 
simplă eroare ? AUREL ȘT. NEDELCU, șofer pe 
același șantier, ne scrie că a înaintat conducerii 
I.C.S.I.M. Craiova de circa un an de zile an dosar 
pentru a primi niște drepturi bănești și, în ciuda 
repetatelor sale demersuri, n-a primit nici un răs
puns. La lotul Sadu mai sînt și alți șoferi care pu 
și-au primit drepturile cuvenite. De ce s-or fi în- 
tîmplînd atît de des asemenea „erori" la I.C.S.I.M. 
Craiova ?

de amortizare
pe luna iunie 
a asigurărilor 

mixte de persoane
Administrația Asigurărilor., 

de Stat aduce la cunoștința ce
lor interesați că tragerea de a- 
mortizare pe luna iunie 1967 a 
asigurărilor mixte de persoa
ne va avea loc la 30 iunie, în 
orașul Dej. Pentru a participa 
la această tragere, este necesar 
ca asigurații să-și achite 
termen ratele de primă.

Accesibilitatea
audienți

munca notînd din oră în oră datele 
asupra vremii și transmițîndu-le, tot 
din oră în oră, prin radio.

După cum ne-a declarat șefa 
stației, tovarășa Trenia Constantin, 
absolventă a Facultății de geologie- 
geografie din București, stația de 
la Vîrful Țarcul dispune nu numai 
de dotarea tehnică necesară obser
vațiilor, dar și de un anumit grad 
de confort. Trenia Constantin a ve
nit aici, în vîrf de munte, cu soțul 
ei și cu cei doi copii mici. „Am 
fost atrasă de ineditul unei aseme
nea munci, într-o stațiune me
teorologică, dar și preocupată, de 
elaborarea unor studii științifice. Am 
realizat o lucrare, împreună cu cer
cetătorul Nicolae Boșcaiu din Cluj. 
Acum am început un nou studiu 
cu privire la caracterizarea nehulo-

zității de la Vîrful Țarcul. Trăim 
și muncim izolați de lume. Mai mult 
de jumătate de an, chiar dacă, ai 
vrea cu tot dinadinsul , să mergi în-, 
tr-un oraș sau măcar într-.un sat, 
este aproape cu neputință. Cu toa
te acestea, nu prea avem vreme să 
ne cuprindă tristețea. în timpul li-- 
her citim, învățăm limbi străine, as
cultăm muzică".

Atît la Institutul meteorologic din 
București, cît și la celelalte centre 
meteorologice din țară, sosesc me
saje de la toate punctele meteo
rologice care servesc la stabilirea 
prognozei vremii în numeroase ra- I 
muri de activitate. Aceasta n-ar fi 
cu putință fără activitatea continuă 
de zi și noapte a meteorologilor, ob
servatorilor și tehnicienilor care tră
iesc și muncesc în tot timpul anului 
pe vîrfuri de munte, cum sînt cei 
de la cota 2 180.

produse de 
IPROFIL-

Pentru camerele de zl, came- 
rele de lucru și biblioteci, 
IPROFIL-Focșani . produce o 

' serie de piese care ar putea 
completa, din punct de vedere 
funcțional, ansamblul acestor 
încăperi. Dintre acestea merită 

' să fie amintit noul tip de bi- 
" rou, denumit „Concept", eta- 
'. ferele pentru cărți, foarte prac

tice datorită faptului că sînt 
demontabile etc.

Prin linia și coloritul lor a- 
ceste piese de mobilier se în
cadrează în orice locuință mo
dernă.

cest caz, ca și în cazul 
pomilor fructiferi tăiați. 
Intră în bilanț nu numai 
pierderile actuale, ci și cele 
viitoare. Sînt „acțiuni" care 
năclăiesc tendința firească 
a tinerilor spre adevărata 
acțiune și paradoxul con
stă în faptul că, 
nu plac nimănui, nici 
car organizatorilor, ele 
perpetuate.

deși 
mă- 
sînt

Obsesia 
cantitativului...

— Șablonizarea are și un 
alt aspect, arată Pruncu 
Sofia, proiectantă. Ploiești, 
în organizația noastră sîn
tem 28 de tineri, băieți și 
fete, fiecare cu tempera
mentul, gusturile, înclina
țiile, relațiile sale. Toate a- 
cestea însă parcă nici n-ar 
exista. La absolut toate 
acțiunile sîntem mobilizați 
toți uteciștii. Nu știu de ce 
și de unde părerea că or
ganizația își poate trăi via
ta numai în plenul său.

— Uneori mă întreb dacă 
nu plătim tribut unui cu 
totul nejustificat complex 
de inferioritate ? Altmin
teri de unde accentul con
siderabil pe manifestări 
grave, „serioase", cît se 
poate de academice, în 
conținut și formă, ca și 
cum ar fi nevoie să-și în
groașe vocea, să se încrun
te sau să se înalțe pe‘vîr
furi pentru a nu 1 se' im
puta, doamne ferește, toc
mai... tinerețea. Educația

de la „catedră" este, în ciu
da aparentelor, o slăbiciu
ne. (lonescu Doru, student, 
București),

— Supraorganizarea 
mai degrabă o chingă 
cît pîrghie în munca 
cu tineretul. Eram 
Brașov, la comitetul 
rășenesc U.T.C., în 
gul vacanței de primă
vară. Pe ușă. ore întregi, 
un du-te-vino continuu : 
veneau secretarii din școli 
cu statistica situației la în
vățătură și robinetul des
chis al cifrelor și procen
telor inunda totul, inclu
siv pe cei doi activiști, 
pentru cel puțin o săptă- 
mînă. De ce toate acestea? 
Pentru ca. în final, să- se 
descopere din mii de cifre 
— fiecare în parte absolut 
nesemnificativă la această 
privire prin telescop — că 
„mediocritatea" a scăzut 
„pe oraș" cu 1,03 la sută... 
(Andrei Pivniceru, activist 
de partid, București).

— Metodologia activiști
lor cu tineretul suferă une
ori de obsesia cantitativu
lui. La școala profesională 
„Electroprecizia“-Săcele am 
văzut un plan de muncă 
trimestrial în care erau în
șirate peste 100 de acțiuni, 
într-un trimestru de două 
luni și ceva ! Pentru mine 
era limpede : ori erau puse 
acolo „să ia ochii", ori to
tul era o gîfîială. Mi-am 
amintit că în vara anului 
1948 în planul de muncă al 
anului meu de la Politehni
că era un singur obiectiv : 
să muncim pe șantierul de 
la Bumbești-Livezeni. Am 
cerut secretarului explica
ții. Mi-a răspuns nedume
rit. — Cum, multe ? Sport 
trebuie ? — Trebuie. Con-

este 
de
vie 
la 
o- 

pra-

ferințe tehnice ? — Tre
buie. Distracții, trebuie ? 
— Trebuie... ș.a.m.d.

într-adevăr, luate una 
cîte una, nici una din ac
țiuni nu era absurdă. Ab
surdul provenea din cumul 
și nediferențiere, (Inginer 
Matei Ion, București).

în 
de 
de 

sîntem cînd e vorba 
rupem de sediu și 
aventurăm în reali- 
De aici o anumită

— Pe cît de temerari 
organizarea de acțiuni 
sală, statice, pe atît 
sfioși 
să ne 
să ne 
tate.

după-masa, nu deo- 
grîul de secară... 

univ.' Moraru Flo-

nul de 
sebesc 
(Lector 
rin. București).

Ce trebuie 
promovat ?

Există într-adevăr un u- 
riaș rezervor de disponibi
lități tinerești insuficient 
explorate, care își așteaptă 
cahalizarea, și valorificarea 
prin intermediul organiza

® Conducerea șantierului 23 Vaslui desfășoară, 
începînd din luna noiembrie 1966, o bătălie aproape 
istorică pe str. Gh. Racovită din acest oraș. La în
ceputul lunii amintite, forțele șantierului au atacat 
obiectivul cu toate mijloacele de care dispuneau, 
reușind să sape un șanț de 1 000 m.l. Scopul tactic 
ai acestui atac era destul de precis : să se cheltuie 
banii pînă nu vine sfîrșitul anului ! în mare parte, 
„tactica" a reușit. A urmat apoi o „Retragere stra
tegică" a forțelor șantierului și o ofensivă a ploilor 
care au readus pămîntul în șanț. Constructorul nu 
s-a descurajat. A întocmit un deviz de „calamități" 
în valoare de 64 600 lei și a reînceput operațiile de 
săpare. E și aceasta o „manevră", dar rămîne de 
văzut dacă va reuși. Pentru că nu e de loc normal 
să suporte statul ceea ce se cuvine sa suporte vino
vatul. Nu este așa, tovarăși de la T.R.C. Iași ?

Mihai OPRESCU
Str. Ștefan cel Mare nr. 243 
Vaslui ~ '

• Imobilul în care locuiesc este supus de mai 
multă vreme unui intens proces de degradare, 
în luna martie a.c. am sesizat I.L.L'. Turda să' re’- 
pare izolația hidrofugă de pe acoperiș'. S-a depla
sat la fața locului un delegat. A constatat că „si
tuația e gravă" și a decis : „vom lua măsuri de 
remediere în cursul lunii aprilie". Văzînd că reme
dierea întîrzie, în luna aprilie m-am. adresat din 
nou conducerii I.L.L. Turda. A venit iarăși un de
legat la fața locului. A constatat și acesta că situa
ția este „intolerabilă" și a decis și el că „în 
cursul luuii mai va fi rezolvată". Nici după aceasta 
nu s-a luat însă nici o măsură! Ce să mai fac 
acum ? încă un memoriu ? Să mai- Vină la fața 
locului încă un delegat ? Poate că asta le este 
„meseria". Mă întreb însă dacă la I.L.L. Turda 
nu există totuși și niște delegați oare, în loc să 
se plimbe, să facă treabă ?

Ing. Nicolae ANCĂȘ
Str. Libertății nr. 2 ap. 35 
Turda

Audiențele sînt, după cum 
se știe, o formă eficien
tă de legătură nemijlo
cită a conducerilor instituții
lor cu cetățenii, de cunoaș
tere a problemelor ce se ri
dică într-un domeniu sau 
altul de activitate, a pro
blemelor ce preocupă masa 
largă de oameni ai muncii. 
La audiență, vin oameni 
care-ți solicită sfatul, spriji
nul, îți semnalează anumite 
anomalii, te informează, 
concret și multilateral, în 
legătură cu problemele a 
căror rezolvare , îți cade în 
sarcină.

Joi, 1 iunie, a.c. încă de 
dimineață, spre sediul Sfa
tului popular regional Ar
geș se îndreaptă diferiți ce
tățeni, veniți cu diferite tre
buri din satele și orașele re
giunii. Portarul atrage aten
ția că accesul publicului în 
clădire este îngăduit numai 
după ora 11, cînd;încep au
diențele la tov. vicepre
ședinte Mihăilescît. La ora 
11, pătrunzi în sediul sfa
tului. în birouri, însă, aproa
pe nimeni. Doar,' ici-colo, 
cîte o secretară.

— Sînt din Slatina, 
vrea să merg în audiență 

"’se adresează, timid,"o: per-' 
soană unei funcționare în- 
tîlnite pe coridor.

— Nu puteți. Tov. vice
președinte Mihăilescu — 
care are zi de audiențe — 
este plecat. Ceilalți tovarăși 
din conducere sînt și ei ple
cați.

— Bine, bine, dar ce fac 
eu ? Mă-ntorc înapoi la Sla
tina fără să rezolv nimic ?

— Nu, tovarășe I Mergeți 
la șefii secțiilor de resort: 

. la tov. dr. Emil Ștefănescu, 
dacă aveți o problemă din 
domeniul sanitar, sau la 
tov. Vasile Morărescu, care 
se ocupă cu problemele de 
învățămînt.

Din nefericire, însă, după 
cîtva timp de ' alergătură 
prin sfat, omul constată că 
nici șefii secțiilor la care 
fusese trimis nu sînt de gă
sit, fiind și • ei plecați — li
nul la București, celălalt în 
oraș. Și atunci, volens-no- 
lens, face calea-ntoarsă. Și 
nu numai el. Salariata 
Gheorghița Schiopu din Rm. 
Vîlcea, care venise pentru a 
doua oară la sfatul regional, 
a fost nevoită și ea să ple
ce pentru a doua 
să fără să fi stat

oară aca- 
de vorbă

socotit, dar și olasificat 
excelent. Se pot tine 
conferințe cu „Meseria, 
brățară de aur". se poate 
aduce și un meșter bătrîn 
care să vorbească despre 
condițiile grele de altă
dată, se poate face vitrină 
de fotografii și tăieturi din 
ziare. Și toate acestea se 
și fac. întrevedem însă în 
contra-partidă, un campio
nat, pe divizii, de califi
care. de performantă în ■ 
meserie. Ar fi o acțiune a- 
devărată, nu o ciosvîrtă de

tea este întrecuta pe alocuri 
de funcționarism. Vrei plan? 
Vrei acțiuni multe, dese, 
zgomotoase ? Vrei date sta
tistice ? Bine, e simplu — 
dar în felul acesta activita
tea degenerează uneori în
tr-un fel de pantomimă. 
Un tînăr s-a îmbătat ori 
s-a bătut. Alarmă 1 Ce a 
făcut organizația ? Repede 
o conferință-două, o „ana
liză". o dezbatere 1... Pro
filaxia este însă mult mai 
complexă. Intervenția or
ganizației este ca a orică-

ta garate care sa fie luate 
cu asalt de masa tinerilor, 
într-un iureș consimțit. E 
nevoie de multe tatonări 
pînă la descoperirea căilor 
eficiente și la orchestrarea 
lor. Principalul este ca or
ganizația să nu-și 
că forța în treburi 
să nu omită ceea 
n-a experimentat
abandoneze ceea ce de-a- 
bia a inițiat.

Obiectul activității 
ganizației este tineretul și
nu invers. Organizația mij
locește tineretului . desco
perirea propriei tinereți și 
nici măcar nu trebuie efor
turi de prospecție. căci e- 
netgia ei este 
nească pînă la 
ei arteziană.

Majoratul --
lanț al vieții — implică 
pentru tineri adevăratul 
botez cetățenesc. Exame
nul de absolvire a vîrstei 
de aur este totodată exa
menul, pe scară socială, al 
organizației lor. E un exa
men de răspundere, 
lungit pe tot restul 
pe care organizația 
alături de generații
nerații cu o tinerețe 
trebuie și ea mereu reîm
prospătată, într-o tară a 
cărei cauză fundamentală 
este însăși primenirea, 
bandonarea 
învechit și 
natei lumi 
inului.

Sute de ani, cu o tena
citate fantastică, alchimiștii 
au țintit spre acea piatră 
filozofală în stare să pre

iroseas- 
desuete, 
ce încă 
sau să

or-

Tinerețea minus... bătrinațe gata să țîș- 
cer cu forța

primul bi

sa

a 
Am 
tra- 

masi-
dacă

amprentă bătrînească 
vieții de organizație, 
vrut să organizăm o 
versare de iarnă a 
vului Retezat. Și
vă prinde o avalanșă ? 
Ne-am gîndit altădată să 
stăm cu studenții două săp
tămâni în Deltă, departe de 
orice așezare. Și dacă se 
îneacă unul ? Și apoi sînt 
țînțari... Am proiectat o 
drumeție cu corturi. Mai 
bine ați citi prognoza vre
mii. Va fi o vară ploioasă... 
Sînt tineri care nu știu să 
înoate, să schieze, n-au fost 
o singură dată pe munte, 
n-au renunțat o singură 
dată la o masă sau la som-

ției proprii. Tineretul tre
buie îndrumat, dar pe dru
mul vîrstei Iul, prin jaloane 
care să-1 orienteze, nu să-1 
frîneze. Este necesar ca toc
mai acestea să fie studiate 
mai profund, științific, fă
ră prejudecăți față de unele, 
„tradiționale" 
noane.

Setea de 
pildă, este 
cel mai înalt grad tine
retului. Coordonatele aces
tei afirmări nu sînt secre
te și dînd cezarului ce e al 
cezarului, trebuie să numim 
în primul rînd spiritul 
competitiv, ldeea fiecărui 
tînăr de a fi remarcat, 
dorința de a fi nu numai

dar false ca-

afirmare, de 
proprie în

acțiune al cărei stegulet să 
nu poată depăși niciodată 
cota dărilor de seamă. E- 
xemplul este pur orienta
tiv.

Ar fi nevoie de o reală 
și efectivă desțelenire 
a inițiativelor 
Permanenta lor 
printr-un jet de 
țiuni, instructaje 
mandări nu le pune sufi
cient în valoare. Nu se 
poate tăgădui că destui 
activiști U.T.C. percep via
ta de organizație mai mult 
prin prisma carnetului lor 
de obiective și sarcini de
cît în fluxul direct al vie
ții. Controlează mult și în
drumă puțin, funcționalita-

tinerești, 
lansare 
instruc- 

și reco-

rui educator, ea intervine 
prin climatul său în pri
mul rînd. Este o iluzie 
strîmt-deterministă că 
dacă printr-o acțiune ai 
obținut un rezultat, prin 
zece acțiuni de același fel 
obții de zece ori mai mult. 
De aici uneori uimirea e- 
ducatorulul : „Cu cheia a- 
ceasta am deschis cîndva 
sipetul. Cheia e aceeași"... 
da, dar s-a tocit...

Educația nu are izvoare 
numerotate. Ca cele din 
stațiunile balneare unde 
tinerii să-și bea paharul ca 
niște pensionari cumințiți, 
meditînd la efectul tera
peutic. Și nici vagoane ga-

pre- 
vieții. 

îl dă 
Si Re

ce

a- 
a tot ce este 
crearea minu- 
noi a socialis-

rilor din producție B unor 1 
salariați.

După noua reglementare 
a programului de muncă, 
orele de audiență la sfatu
rile populare amintite au 
fost fixate pînă la ora 17. 
Practic, în actuala situație, 
numeroși oameni ai muncii 
— cei de pe șantierele de 
construcții, din întreprinde
rile cu un singur schimb, 
din unele instituții — sînt 
lipsiți de' posibilitatea de a e 
beneficia de acest drept. în 
legătură cu această situație, 
mulți salariați cu care am 
discutat, au făcut propune
rea ca membrii comitetului 
executiv al sfatului popular 
orășenesc să organizeze au- ' 
diențe la locul de muncă al 
salariaților din marile uni
tăți cu țegim de lucru în 
tr-un singur schimb.

Și acum, o altă problemă' 
privind audiențele și anume, 
eficacitatea acestora. Dațo- 
rită neurinăririi felului ctțm... 
se soluționează cererile, se
sizările și reclamațiile adre
sate prin; viu grai de cetă
țeni, eficiența audiențelor • 

slabă, • ” 
darnenii, fiîpd m^voiți să re-' 

..■.'■.TLîjnnă sal),? Să.’.'.bătă la poarta 
altor instituții., '

De ce vin oamenii la sfa
tul popular regional și nu 
încearcă să-și rezolve pro
blemele cu organele în sar
cina cărora cade, nemijlocit, 
soluționarea lor ? Să luăm 
un singur exemplu : Maria 
Iosifescu din Pitești, Str. Tu
dor Vladimirescu 55, s-a 
prezentat, la 2 VI., pentru 
a doua oară, în audiență la 
tov. vicepreședinte Argeșea- 
nu, ca să reclame că I.G.O. 
(director Nicolae Amăutu) 
nu-i executase o instalație 
la imobilul în care locuieș
te. De la prima pînă la a 
doua audiență, trecuse des
tul timp și lucrarea trebuia 
terminată, așa cum . dăduse? 
dispoziții clare vicepreședin
tele sfatului regional. Situa
ția de mai sus, deloc izola
tă, este rezultatul faptului 
că cel caro ține audiențe nu 
se interesează, după plecarea 
oamenilor, asupra felului în 
care au fost respectate, de 
către organele în subordi
ne, indicațiile sale.

La Comitetul regional de 
partid Argeș se perindă, în 
fiecare zi de audiență, cîte 
40—50 de cetățeni, în me
die, adică de două ori și 
ceva mai mulți decît Ia sfa
tul popular regional. Unii, 
veniți de departe, semna
lează, se pare, chestiuni mi
nore dar. de bună seamă, 
importante pentru ei, a că
ror soluționare cade în ex
clusivitate în sarcina organe
lor de stat locale — comu
nale sau orășenești, dar care 
nu-și fac datoria, punînd 
oamenii pe drumuri. Cîteva 
exemple sînt edificatoare în 
acest sens : Nicolae Negul,, 
de 08 ani, din comuna Bu- 
deasa, raionul Pitești, s-a 
prezentat deunăzi în audien
ță la comitetul 
pentru a reclama 
nu este lăsat să 
vaca pe islazul 
Florența Bostan, muncitoare . 
la Fabrica de confecții din 
Curtea de Argeș, negăsind 
înțelegere nici la directorul 
fabricii, nici la sindicat s-a 
deplasat pentru a cere-spri
jin să i se dea în fabricăm 
muncă mai ușoară, fiind sti- - • 
ferindă ; Gheorghe Florescu 
din comuna Mălureni, raio
nul Curtea de Argeș, s-a 
plîns că T.R.C. Argeș nu-i 
eliberează o adeverință de 
vechime în muncă.

Din cele relatate mai sus 
rezultă concluzia că, asigu
rîndu-se ținerea cu regula
ritate a audiențelor, respec
tarea strictă a programului 
acestora, este necesar ca în 
fiecare întreprindere și insti
tuție să se ia măsuri ce-se 
impun pentru ca problemele 
ridicate de cetățeni să fie 
rezolvate cu operativitate, 
conform normelor legale. .în 
vigoare. . . ' "

cu cineva din instituție în 
chestiunea care o interesa.

A doua zi, 2 iunie — au
diențe la tov. vicepreședinte 
Petre Argeșeanu. La ora 11, 
cînd trebuiau să înceapă, se 
adunase deja destulă lume 
la ușa cabinetului său. Dar 
începerea audiențelor a în- 
tîrziat cu peste două ore și 
jumătate, timp în care ce
tățenii; 
mari depărtări — și-au mă
cinat nervii, așteptînd. Tată 
cum se poate irosi 
oamenilor — ca să 
numai de timp.

Unele deficiențe, 
zatorice sau de altă 
care persistă în activitatea 
sfatului popular orășenesc, 
îi obligă pe cetățeni să se 
învoiască de la lucru pentru 
a-și soluționa o problemă 
sau alta personală, stringen
tă pentru fiecare. La ofi
ciul de stare civilă, munca 
este organizată defectuos, 
astfel îneît pentru eliberarea 
unui act cetățeanul e silit să 
piardă multe ore în șir. în 
zilele de 1, 2 și 3 iunie am 
întîlnit în holul sfatului

■ popular salariați de la-difcri-, . este,, de multe ori, 
■ te ințj«prinderi-_£i - 4nst-bțuji£ ’“ ‘

(m.ecanieuTGlrebfgTr^-Mv-'XK 
dea de Ia I;F? Pitești? îhuridi-? 
torul Ion Uie de la șantierul 
853 Bascov, maistrul Ion C. 
Preda de la schela petroli
feră ș.a.) care se învoiseră 
special de la lucru pentru 
a-și scoate diferite acte de 
la acest oficiu și care și-au 
pierdut aproape toată ziua 
de muncă așteptînd să le 
vină rîndul. Alții (Tudorița 
Tatu, funcționară la între
prinderea regională cinema
tografică Argeș, Mihai Dră- 
ghici, muncitor la coopera
tiva ,,Deservirea"-Pitești) 
s-au învoit pentru a veni în 
audiență la vicepreședinții 
sfatului popular. în ziua de 
2 iunie însă, deși știa că-1 
așteptau în hol, nerăbdă
tori, peste 20 de cetățeni, 
tov. I. Alexandrescu, vice
președinte al sfatului popu
lar orășenesc, a întîrziat de 
la audiențe; tov. vicepre
ședinte Debu l-a însărci
nat, a doua zi, să țină 
audiențe, în locul său, pe 
șeful secției financiare, Pe
tre Dinu, care a întîrziat și 
el mai bine de două ore. 
Iată, prin urmare, cum este 
alimentată, în continuare, 
practica dăunătoare a învoi-

metalul ordinar în 
Dar nici o alchimie 

lume n-a năzuit vre
odată contrariul. Coclirea 
nu este un ideal. Sute de 
ani alchimiștii au țintit 
spre acel detergent al se
nectuții, spre elixirul tine
reții veșnice. Dar nici o al
chimie din lume n-a năzuit 
vreodată să urgenteze îm- 
bătrînirea. Căutăm dimpo
trivă, cu febrilitate, acel 
dizolvant care, întîrziind și 
prevenind sclerozarea, să 
dea expresie liberă pro- 
prietăți’or firești ale tine
reții, tendințelor sale ex
plozive. elanurilor încorpo
rate adînc în fibra sa. Dar 
pentru aceasta nu este ne
voie de cine știe ce piatră 
filozofală. Decalogul tine
reții este pe deplin desci
frat, tablele legii ei sînt la 
vedere, întrunind adeziu
nea tuturor tinerilor 
tr-un plebiscit ce nu 
noaște negarea.

Ce vor tinerii ? Să
pire în spațiile largi ale 
țării lor, să-i soarbă, într-o 
intimă logodnă, frumuse
țile, să aibă cale liberă 
spre labirintul tehnicii 
moderne, să urce spre 
piscurile culturii, pe pîr- 
tiile mai puțin răzbătute, 
să facă sport, să lichideze 
inerția și prejudecățile ce 
o legitimează, să se renun
țe la cultul protezelor, la 
superstiția cabalistică a 
vorbelor deșarte. Zborul 
tinereții se încarcă singur 
de azur în escale mari, pe 
un cer care-i este propriu 
și de unde, ca o lege a 
înălțimilor, lestul vămuiri
lor pedestre trebuie svîrlit 
cît mai curînd.

în-
cu-

res-

regional 
faptul că 
pășuneze 

comunal ;

Al. STROE



efectul măsurilorpentru a

noștri din regiunile cooperati- 
Săhăteni.

și altele) se dez- 
urmare a execu- 
în bune condiții 
întreținere, sînt

Pentru creșterea recoltei de porumb, cartofi, 
sfeclă de zahăr și alte culturi, executarea cu ma
ximă rapiditate și de bună calitate a lucrărilor de 
întreținere are o însemnătate hotărîtoare. in con
dițiile acestui an distrugerea buruienilor este în
greunată de precipitațiile abundente, dar această 
lucrare poate fi executată la timp dacă se folosesc, 
în fiecare zi și oră cu timp prielnic, toate mijloa
cele mecanice și forța de muncă existente în uni
tăți. Despre desfășurarea acestor lucrări, publicăm 
relatări ale corespondenților 
Ploiești și Suceava.

Ploiești
J>

în raioanele Cîmpina, 
Ploiești și chiar în ra-

Ploile abundente căzute în aceas
tă lună în toate raioanele regiunii 
Ploiești au stînjenit executarea în 
timpul optim a lucrărilor de între
ținere a culturilor. întîrzierea pră- 
șitului nu poate fi pusă însă doar 
pe seama precipitațiilor abundente. 
Cea mai bună dovadă o constituie 
faptul că în timp ce în raionul Hm. 
Sărat prașila a doua la porumb a 
fost executată pe 72 la sută din

suprafață, 
Tîrgoviște, 
ionul Buzău, vecin cu Rm. Sărat, 
ea a fost făcută doar în proporție 
de 36—50 la sută. în raioanele 
Tîrgoviște și Cîmpina sînt încă 
sute de hectare cultivate cu porumb 
pe care nu s-a realizat nici prași
la I-a. Ing. Aurel Furfurică, pre
ședintele consiliului agricol regio
nal, arăta că numai slaba organi
zare a muncii, lipsa de operativitate 
în folosirea „ferestrelor" de timp 
bune, face ca distanța între raionul 
fruntaș și celelalte să fie atît de 
mare. Președinții consiliilor agrico
le — inginerii Ana Stoica din Cîm-

pina, Alexandru Buzătu din Tîrgo- 
viște și ceilalți, sublinia el:.— nu 
și-au conjugat judicios forțele cu 
uniunile raionale ale cooperativelor 
agricole, nu au acționat eficient și 
operativ pe teren, astfel încît toate 
consiliile de conducere ale coope
rativelor și inginerii agronomi ai 
acestor unități sâ depisteze rapid 
ogoarele zvîntate, să mobilizeze ra
pid suficiente forțe pentru executa
rea prășitului.

Duminică și luni au fost, zile căl
duroase. în plus, în majoritatea ra
ioanelor n-a plouat.' Cir toate, astea, 
nu am văzut oameni ieșiți la prășit 
decît în raionul Mizil. Dar chiar în 
acest raion — Mizil, sînt rezultate 
diferite. Alături de terenul coope
rativei de la Baba Ana, unde s-a 
executat și prașila 3-a la porumb, 
se află tarlalele cooperatorilor de 
la Unirea-Mizil. Aceștia abia au a- 
juns la jumătate cu prășituVal*doi
lea.

— De ce ați întîrziat atît deunult 
cu întreținerea culturilor — l-am 
întrebat pe brigadierul de cîmp 
Constantin Nicolae, secretarul co

Strînsul lucernei la coo
perativa agricolă de pro
ducție din Cipâu, raionul 
Luduș, regiunea Mureș-

Autonomă Maghiară 
(Foto : M. Andreescu)

FABRICA DÎN BICAZ PRODUCE:

din azbociment cu calități superioare
Fabrica de ciment 

din Bicaz produce mai 
multe sortimente de 
ciment superioare, 
precum și tuburi de 
presiune și plăci din 
azbociment.

Secția de produse 
din azbociment este 
dotată cu linii tehno
logice de o concepție 
modernă. Produsele

acestei secții — plăci 
și tuburi — sînt din 
ce in ce mai solicita
te, tocmai datorită 
proprietăților lor su
perioare in compara
ție cu materialele 
clasice de construc
ție. Tuburile din az
bociment se fabrică 
cu diametrul nominal 
(interior) intre 80—

350 mm. Plăcile de 
azbociment, rezultate 
din combinarea az
bestului cu cimentul 
în prezența apei, au 
caracteristici ce le re
comandă pentru a fi 
larg extinse: rezis
tență mecanică la .a- 
genți atmosferici, du
rabilitate, izolație ter
mică și fonică.

mitetului de partid de aici. Doar 
aveți aceleași condiții ca și cei de 
la Baba Ana ?

Brigadierul recunoaște de la bun 
început că vecinii au lucrat și lu
crează mai organizat. însuși faptul 
că duminica însorită din 18 iunie 
a fost folosită din plin la Baba Ana 
demonstrează grija lor 
asigura recolte bogate.

Ne-am oprit și la altă 
vă din raionul Mizil: 
Culturile de porumb erau îmbu- 
ruienate. Cu toate acestea — nici 
un om pe cîmp.

— Mîine, oamenii vor ieși cu si
guranță — spune contabilul Hon 
Mihalcea.

A doua zi, luni, am constatat că 
cooperatorii din Săhăteni, ca de 
altfel și din alte unități, nu au ieșit 
la prășit.

întîrzierea prășitului nu are la 
bază numai slaba folosire a for
țelor de muncă și a mijloacelor me
canice. în parte ea se datorește și 
unor cauze ca cele arătate de tov. 
Alexandru Rîpeanu, secretar al co
mitetului raional de partid Buzău. 
El ne spunea că la Maxenu, Sudiți, 
Cărpiniștea, Scorțoasa, lucrurile 
merg prost pentru că inginerii a- 
gronomi de aici nu se ocupă cu 
toată răspunderea de această trea
bă. Mai mult, unii din ei cum este 
cazul inginerului. Ion Bălteanu, de 
la Maxenu, își petrec mai tot tim
pul în birouri, iar alții —• ca ing. Ion 
lacobdela Cărpiniștea—,care sînt 
navetiști, stau prea puțin în coope
rative. Cum să nu aibă această ul
timă cooperativă mai mult de 400 
ha de porumb neprășit la a doua 
sapă, cînd inginerul, care locuiește 
la Buzău, ajunge la cooperativă pe 
la 11,30 și pleacă înapoi acasă la 
orele 15,30 ?

Dar de ce se admit asemenea si
tuații ? Pentru că nici lucrătorii 
consiliilor agricole raionale și nici 
cei de la uniunile cooperatiste nu 
prea părăsesc birourile, nu contri
buie efectiv, la fața locului, la or
ganizarea temeinică a muncii în 
unități, la înlăturarea operativă a 
defecțiunilor care se ivesc.

Potrivit aprecierii specialiștilor 
cu care am stat de vorbă, în două- 
trei zile trebuie neapărat executată 
prașila a doua la porumb pe toate 
suprafețele. Totodată, ținînd seama 
de faptul că recoltatul griului se 
apropie, este necesar ca pînă la 
începutul lunii iulie să se termine 
și prașila a treia la porumb. Este 
adevărat, la indicația comitetului 
regional de partid au fost stabilite 
măsuri tehnice și organizatorice 
care să asigure înfăptuirea acestor 
cerințe. Socotim însă că aceste 
măsuri trebuie să fie însoțite de o 
activitate susținută a organizațiilor 
de partid în rîndurile cooperato
rilor, astfel încît aceștia să parti
cipe cu toate forțele la executarea 
lucrărilor de întreținere.

Const. CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii"

Suceava
Străbătînd în aceste zile satele 

sucevene, se poate vedea că alături 
de tarlale unde culturile prășitoare 
(porumb, sfeclă de zahăr, cartofi,

floarea soarelui 
voltă frumos ca 
tării la timp și 
a lucrărilor de 
multe altele năpădite de buruieni, 
încît plantele nici nu se mai văd. 
Potrivit ultimei situații centralizate 
la consiliul agricol regional, rezul
tă că, la porumb, nu s-a terminat 
nici prașila I-a (94,3 la sută), iar 
prașila a Il-a s-a executat numai 
în proporție de 16,9 la sută. Răma
se mult în urmă sînt lucrările de 
întreținere și la celelalte prășitoa
re, între care sfeclă de zahăr și 
cartofi, culturi cu o pondere mare 
în unitățile agricole de stat și co
operatiste din regiune. în raionul 
Botoșani, bunăoară, din cele 6 912 
ha cu sfeclă de zahăr, au fost pră
șite pentru a treia oară, pînă la 
data de 18 iunie, numai 2 271 ha. 
Cum se explică această situație ?

„A plouat foarte mult — ne răs
punde tov. ing. Fetti Mjrcea, pre
ședintele consiliului agricol raional. 
Deși am căutat să folosim nu nu
mai zilele bune de lucru, ci chiar 
și „ferestrele", nici noi nu sîntem 
mulțumiți de stadiul în care ne 
aflăm".

Este adevărat, în această vară 
ploile au căzut din abundență. Dar 
tot atît de adevărat este că ele au 
avut aceeași frecvență, pe tot cu
prinsul regiunii, ba în unele locuri 
chiar mai mare decît la Botoșani. 
Cu toate acestea, în raionul Săveni 
de pildă, lucrările sînt mult mai 
avansate. Rezultatele diferite obți
nute de aceste două raioane se da- 
toresc felului cum s-a folosit timpul 
de lucru. în raionul Botoșani, în po
fida afirmațiilor ing. Fetti Mircea, 
potrivit cărora s-a căutat să se fo
losească pînă și „ferestrele" din
tre ploi, timpul a fost prost utili
zat. Un exemplu concludent în a- 
ceastă privință îl oferă „fereastra" 
din ziua de 
plouat deloc, 
trecut nu am 
prășit.

Aceasta în 
rativele din Dumbrăveni, Vlădeni, 
Leorda, Cucorăni, Bucecea, mai 
sînt de prășit suprafețe mari cu 
porumb sau sfeclă de zahăr. în a- 
ceastă ultimă unitate, în loc să fo
losească ziua bună de lucru la pră
șit; consiliul de conducere a găsit 
de ’ cuviință să convoace adunarea 
generală pentru a prezenta o in
formare cu privire la pregătirile 
pentru recoltare. Nu era mai bine, 
mai rațional ca adunarea să se fi 
ținut într-o zi cînd nu era 
de lucrat în cîmp ?

Foarte puțini oameni am 
pe cîmp în ziua amintită și 
raioane. Or, tocmai aceasta — 
pierderea timpului prielnic și fo
losirea incompletă a forței de mun
că și utilajelor — constituie prin
cipalul motiv care face ca multe 
unități agricole cooperatiste din re
giunea Suceava să fie rămase în 
urmă cu întreținerea culturilor pră
șitoare.

19 iunie. Deși n-a 
prin cîte comune am 
întîlnit nici un om la

vreme ce în coope-

posibil

întîlnit
în alte

(Urmare din pag. I)
în cazul maistrului Constantin Man- 
caș ?

— Repartizarea 
muncitorilor 20

— Itistructaj protecția 
muncii 50

— Control și îndrumare
în halele A, B și C 390

— Rapoarte, situații 20

minute
minute
minute 
minute

Total 480 minute
După cum se constată, cea mai 

mare parte a timpului — 390 minute 
din 480 — maistrul este ocupat di
rect în producție, putînd șă asigure 
un control eficient și o îndrumare 
oportună a proceselor tehnologice. 
Există însă o anomalie, care gene
rează încă risipă de timp productiv, 
pe ansamblul combinatului din 
Brăila. Ministerul Economiei Fores
tiere nu emite repartiții de material 
lemnos la nivelul sarcinilor stabilite 
în plan. Ca urmare, fabricile PAL 
lucrează cu un stoc cu 50 000 mc sub 
cel normal. Care 
Pe scurt, ele pot 
fel :

— lipsa 
25—30 la sută din 
defile de producție ;

— cînd nu apar stagnări, ciclul de 
fabricație se mărește nejustificat 
datorită umidității mari a lemnului ;

— calitatea plăcilor scade, mărin- 
du-se ponderea celor încadrate în 
categoria a Il-a.

Iată de ce folosirea completa și 
cu eficiență maximă a timpului de 
lucru depinde de modul în care va 
fi soluționată problema aprovizio
nării cu material lemnos. E necesar 
ca forul de resort să ia operativ 
măsurile cuvenite. La fel, Mi
nisterul Industriei Chimice în cazul 
cleiului sintetic folosit la fabricarea 
PAL-ului, care degajă formol în 
procesul tehnologic. în unele zile, 
muncitorii nici nu pot să lucreze, 
deci se irosește timp bun de munca.

sînt consecințele ? 
fi sintetizate ast-

de așchii determină 
stagnări, din pier-

CM RAȚIONALIZAREA
SE REDUCE IA... RESPEC
TAREA PROGRAMULUI

Am continuat ancheta la Șantie
rul naval-Galați. Mai întîi, realiza-

rile obținute în cinci luni ale aces
tui an : toți indicatorii de plan reali
zați, angajamentul colectivului se 
îndeplinește. Dar roadele măsurilor 
luate pentru folosirea completă și 
productivă a timpului de muncă ?

— Nici înainte nu se lucra haotic, 
ne realizam sarcinile de plan — ne 
relata ing. Traian Pruteanu, secre
tarul comitetului de partid. Măsu
rile luate au avut efecte favorabile 
în toate compartimentele șantierului.

Evident, nu ne-am gîndit că la 
acest șantier naval „înainte se lucra 
haotic". însă, au existat multe ab
sențe nemotivate, întîrzieri, învoiri 
— cu alte cuvinte, se irosea timp 
productiv. Timpul neutilizat în pri
mele 4 luni ale anului a fost în me
die de 21 000 — 26 000 ore lunar. Se 
înregistrau peste 4 000 ore absențe 
nemotivate în fiecare lună. în luna 
mai timpul neutilizat s-a redus la 
19 700 ore, iar absențele nemotivate 
la 3 200 ore. Progresul înregistrat 
este totuși prea timid, ceea ce ne 
face să credem că conducerea șan
tierului nu e decisă să înlăture efec
tiv actele de indisciplină. Orele cîști- 
gate se materializează în sporuri de 
productivitate și producție ?

— Practic la strungărie, orele a- 
cestea nu aduc nimic în plus — ne 
spunea strungarul Ghiță Mihai. Mă
surile au fost luate doar pe jumă
tate. Se respectă programul, dar se 
stă uneori, ca și mai înainte, lîngă 
mașini.

în completarea celor afirmate de 
strungar, tehnicianul Petre Dinu a 
reliefat faptul că folosirea timpului 
de muncă nu prea e privită în an
samblul acțiunii de organizare știin
țifică a producției și a muncii. „De 
cîteva luni se fac studii, se anali
zează condițiile de lucru, dar pînă 
acum nu s-a aplicat aproape nici 
una din măsurile propuse". Cum se 
irosesc orele în timpul programului^? 
Zilnic, fiecare strungar pierde, în 
medie, o jumătate de oră deoarece 
trebuie să-și aducă singur piesele 
brute de la boxă și, după ce le 
prelucrează, tot el le duce să le pre
dea. Cu toate insistențele, conduce
rea șantierului nu a luat măsuri 
pentru a se asigura aprovizionarea 
și descongestionarea locurilor de 
muncă.

Iată-ne și la lăcătușerie. Maistru] 
Gheorghe Lupea ne demonstrează 
că planul de producție se cunoaște 
din timp, fiind defalcat pe raioane și 
brigăzi. Se asigură documentația și 
piesele de la celelalte secții. Cînd

lipsesc unele materiale, se trece la 
executarea „comenzilor tampon", 
astfel că brigăzile au permanent de 
lucru.

— Toate aceste măsuri nu rezolvă 
problema folosirii productive a 
timpului de lucru în. atelierul nos
tru — a intervenit șeful de brigadă 
loan Ovidenie. întîrzie organizarea 
rațională a producției și a muncii. 
Un exemplu concludent : materialele 
de peste 4 mm grosime sînt plim
bate prin secții fără rost. Ele sînt 
scoase din magazie și se aduc în 
atelierul nostru, unde se face tra- 
sajul. Apoi sînt trimise în hala_ de 
confecții pentru debitat, se aduc îna-

măsurile... pot întîrzia. Greșită con
cepție !
să facă 
mașini, 
condiții 
losi din 
cărui schimb. Or, aceste condiții se 
tot amînă. Am dorit să discutăm și 
cu tovarăși din conducerea șantie
rului. Din păcate, în ziua respectivă, 
directorul general, directorul tehnic 
și inginerii șefi erau „absenți moti
vați11... adică convocați la diferite 
ședințe în afara șantierului naval. 
Deci, o evidentă încălcare a hotărîrii,

de organizare

Lunile care au trecut din acest an 
— cinci la număr — le-am încheiat 
cu rezultate economice și financiare 
apreciabile, obținînd o producție 
globală peste prevederi de 1 800 000 
lei și un beneficiu suplimentar de 
500 000 lei, mai ales în urma îndepli
nirii exemplare a sarcinii planificate 
la producția marfă vîndută și înca
sată. „Saltul" la acest indicator esen

țial a avut loc, în special în luna 
mai, prin depășirea cu 41 la sută a 
planului producției pieselor de 
schimb ce le confecționăm pentru 
unitățile C.F.R., prin montarea a 184 
osii în loc de 140 planificate, a 1 684 
aparate de legare față de 1 354 pre
văzute, a 1 300 tampoane în loc de 
1 168 cît era stabilit în plan. Rezulta
tele nu ne mulțumesc însă, mai cu 
seamă că la indicatorul vagoane re
parate realizările nu reflectă posibili
tățile reale ale colectivului nostru.

Tocmai această neconcordanță între 
posibilități și rezultate ne-a determi
nat, încă de la începutul lunii mai, 
să luăm măsurile cele mai energice, 
pe baza analizei temeinice a situației 
din fiecare secție ; pentru a con
centra la minim timpul de imo- 
biliz~re, în favoarea producției și 
productivității muncii. Ce s-a consta
tat ? în secția de reparații vagoane 
marfă, de pildă, organizarea fluxului 
tehnologic pe locuri fixe provoca uti
lizarea neproductivă a timpului de 
lucru, cu manevrarea și lansarea va
goanelor, cu ridicarea și coborîrea 
lor pe roți, cu alte-, operații. Apoi, 
acest procedeu impunea mișcarea 
muncitorilor în jurul vagoanelor și 
efectuarea de către fiecare muncitor 
a fel de fel de operații, ceea ce du
cea din nou la prelungirea timpilor 
neproductivi. Prin cronometrare s-a 
văzut că în loc de 5,9 zile, sta
bilite pentru repararea unui va
gon, se ajungea la 6,5 zile. Tărăgăna
rea mai ducea și la aglomerarea va
goanelor intrate în fluxul reparații
lor. De fiecare dată se găseau pe a- 
celeași spații de producție cu circa 25 
de vagoane în plus față de normal. Se 
„îngustau" locurile de muncă, 
nindu-se ritmul de reparații.

Asemenea studii, din care 
nunțat unele concluzii, au fost 
ficate, luîndu-se cîteva măsuri 
ganizare superioară a producției și a 
muncii, cu efecte net favorabile. S-a 

. trefcut la formarea unor echipe mici, 
de cîte 3—4 muncitori în. loc de 
30—40, schimbîndu-se și modalitatea 
de stimulare a lor, în funcție de folo
sirea timpului și calitatea lucrărilor. 
Crearea acestor echipe ne-a dat posi
bilitatea să organizăm bine schimbul 
III, în care se fac acum îndeosebi 
lansările vagoanelor în lucru, ridica
rea și coborîrea lor pe osii. în acest 
fel, schimburile de zi pot lucra 
plin la demontarea, repararea

înceti-
am e- 
fructi- 
de or-

N. ȚUICU
corespondentul „Scînteii"

Muncitorii nu sînt chemați 
numai act de prezență lîngă 
ci trebuie să li se creeze 
optime pentru a putea fo- 
plin cele 480 minute ale fie-

sută din timp. De ce ? Pentru ca se 
fac repetate măsurători — uneori 
7—8, în loc de una. Altă cauză — 
mișcările inutile ale muncitorilor, în 
funcție de organizarea locului de 
muncă. Eliminarea acestor mișcări 
de prisos ar da posibilitatea munci
torului să-și diminueze efortul fizic, 
să prelucreze un număr mai mare 
de piese în aceeași unitate de timp. 
Dar, cea mai importantă irosire de 
timp era generată de circuitul nera
țional al pieselor de la o operație 

alta. Studiul întreprins de comisia 
organizare științifică a producției 
a muncii a reliefat, de exemplu, 
o piesă la care se executau 15

la 
de
Și 
că

RESURSELE „PRODUCTIVE"

poi în atelier pentru. însemnat, se 
trimit iar la confecții pentru îndoit, 
se aduc din nou în atelierul nostru. 
Este o circulație haotică care „ma
cină" timpul și provoacă obținerea 
unei productivități 'scăzute.

Asemenea întoarceri și reîntoarceri 
se produc și din cauza neamplasării 
utilajului în flux continuu în acest 
atelier : piesele circulă foarte mult 
de la o mașină la alta. Ni s-a spus 
că se studiază aprofundat condițiile 
existente la locurile de muncă, că 
„se măsoară de 10 ori" înainte de a 
se aplica o măsură. Dar, în situa
țiile de față nu este vorba de’ tergi
versare, de irosirea efectivă a timpu
lui de lucru ? Am adresat această 
întrebare secretarului comitetului 
partid, cu care mai discutasem 
venirea pe șantier. D-sa nu a fost 
acord cu afirmațiile muncitorilor
maiștrilor. Mai mult chiar, a afirmat 
că hotărîrea cu privire la folosirea 
timpului de lucru se referă numai la 
respectarea programului. Așa că,

care interzice asemenea „absențe 
motivate".

! > N-A SUNAT CEASUL?"

9

de 
la 
de
Și

Cu cîtva timp în urmă, în secto
rul uzinaj de la „Progresul"-Brăila 
s-a întreprins un amplu studiu pri
vind folosirea timpului de muncă. 
Pe baza fotografierii activității 
muncitorilor, s-a stabilit că 13,5 la 
sută din cele 480 de minute ale fie
cărui schimb se pierdeau, ceea ce 
echivala cu 465 000 lei producție 
marfă. Analiza s-a repetat în luna 
mai, după ce au fost aplicate o se
rie de măsuri tehnice și organizato
rice. S-a constatat o reducere a 
timpului irosit la 8,5 la sută. Este o 
îmbunătățire vizibilă, dar pierderea 
continuă să fie încă însemnată. Care 
sînt cauzele ? Timpul ajutător, de 
exemplu, reprezintă 25,5 la sută din 
cele 480 de minute. Practic, mașinile 
se află în plină funcțiune doar 61 la

operații parcurgea prin sector, de la 
o mașină la alta, un drum de un 
kilometru. Acum, prin amplasarea 
mașinilor corespunzător tehnologiei 
de grup — pe familii de 
și stabilirea transportului 
rațional, pe baza metodei 
critic, piesele parcurg cel 
de metri.

— Rezultatele ar putea fi 
bune, ne spunea tov. Aurel Doca, se
cretarul organizației de partid. Ve
deți, majoritatea muncitorilor din 
sector au înțeles să respecte disci
plina, fiind exemple de seriozitate. 
Avem însă cîțiva, din păcate tineri, 
care fac notă discordantă. Lipsa u- 
nui muncitor într-un schimb se su
plinește prin eforturile celorlalți.

Cine sînt acești oameni și de ce 
absentează ? Unul dintre ei e strun
garul Zamfir Iuga. întrebat de ce 
continuă să absenteze, strungarul 
Zamfir Iuga, un tînăr de vreo 20 de 
ani, a răspuns cu seninătate că... a 
avut treabă la țară. S-a angajat că nu 
va mai absenta... Așteptăm să se țină

piese — 
cel mai 

drumului 
mult 40

mult mai

de cuvmt și ne va face plăcere 
vedem printre evidențiații pentru 
înaltă disciplină. Alt „nemotivat", în 
persoana strungarului Sandu Neagu, 
recidivist în materie de absențe ne
motivate. De ce a absentat ? Răspun
sul a fost prompt : n-a sunat ceasul. 
Uzina s-a zbătut, l-a îndrumat, dar în 
zadar ; mulți din colegii săi sînt de 
părere că Sandu Neagu nu face cinste 
colectivului, că nu merită să rămînă 
în mijlocul lor. Dar reglementările în 
vigoare îl acoperă. Este prevăzut că 
după trei absențe nemotivate con
secutive într-o lună, uzina are drep
tul de a-i desface contractul de 
muncă. El lipsește — ca și alții — 
4—5 zile într-o lună, dar nu conse
cutiv.

— Consider că legislația este prea 
blîndă cu acești indolenți — arăta 
strungarul Ion Diaconu, unul dintre 
cei mai buni muncitori din sector. 
Prin absența de la muncă, chiar 
numai o oră, ei aduc daune uzinei, 
economiei naționale. De ce nu s-ar 
prevedea ca aceștia să plătească des
păgubiri materiale ? Dacă ne gîndim 
numai la amortismentul pe care 
uzina îl plătește pentru mașina care 
stă și vedem cît de just ar fi să se 
impute pierderile celor ce absentea
ză nemotivat.

Disciplina riguroasă a muncii 
este o lege de bază a producției 
moderne. Orice încălcare a ei lovește 
în această sursă de avuție națională 
— timpul de muncă — duce la de
zorganizarea producției, la reducerea 
productivității muncii. Iată de ce, la 
„Progresul" din Brăila ea trebuie 
cultivată și impusă prin măsuri co
ordonate ale conducerii uzinei, orga
nizațiilor de partid și întregului co
lectiv.

Implicațiile nefolosirii complete și B 
productive a timpului de lucru sînt A 
evidente. Nu este însă suficient doar f 
să se combată manifestările de in- f 
disciplină, chiulul, ci se impune tot E 
mai mult crearea de condiții opti- r 
me pentru ca muncitorii să poată fi 
folosi complet și cu maximum de I 
eficiență economică fiecare minut 8 
în producție. Tocmai în acest sens | 
trebuie canalizate eforturile condu- g 
cerilor de întreprinderi, organizații- s 
lor de partid. în ultimă instanță, ț 
Hotărîrea de partid și de stat în | 
acest domeniu trebuie tradusă în g 
viață riguros, luîndu-se măsuri ener
gice împotriva acelora care sînt ten- I 
tați s-o ocolească sau să amîne | 
aplicarea strictă a prevederilor ei. ■

montajul pieselor, la probarea insta
lațiilor. Totodată, s-a trecut Ia aplica
rea unui nou sistem de lucru — flu
xul continuu al vagoanelor. Adică, în 
loc de mișcarea oamenilor cu scule 
și materiale de la un vagon la altul, 
acum se deplasează vagoanele cu aju
torul unui troliu de la un loc de 
muncă la altul. Ca urmare, s-au li
chidat în marc parte timpii nepro
ductivi, obținîndu-sc specializarea 
muncitorilor pe categorii de lucrări, 
mai ales la tîmplari și lăcătuși. Cei 52 
de tîmplari și 52 de lăcătuși, care lu
crează pe un schimb, cîștigă acum 
peste 40 ore productive, ei fiind 
aprovizionați cu materialele de 
au nevoie.

Dar, pentru a se folosi cît mai 
ductiv timpul de lucru am luat și 
măsuri privind îmbunătățirea condi
țiilor de muncă. Astfel, s-a dotat fie
care schimb cu cîte un electrocar la 
transportul pieselor și materialelor în 
cadrul secțiilor, precum și cu un au
tocamion necesar transportării seîn- 
durilor, roților, arcurilor și altor sub- 
ansamble de la depozitele centrale și 
de la atelierele divizionare către 
locurile de reparare a vagoanelor. 
S-a mai pus în funcțiune un pod ru
lant în sectorul de legare, înlătu- 
rîndu-se astfel complet manipularea 
manuală a roților de vagoane și s-a 
instalat o mașină pentru presat și 
depresat rulmenți în cutiile de un
soare. în acest fel nu numai că s-au 
scutit muncitorii cu înaltă calificare să 
efectueze diferite transporturi ma
nuale, cel puțin două ore zilnic, dar, 
s-a redus și numărul muncitorilor 
necalificați, încadrați special pentru 
manipularea materialelor și a pie
selor.

Evident, rezultatele sînt mult îm
bunătățite. Spre exemplu, de la 9 
vagoane cîte se executau înainte, zil
nic, în fluxul stabilit de reparație, 
acum se repară și se trimit în circu
lație 12 vagoane. Aceasta înseamnă o 
scădere a timpului de reparație a 
fiecărui vagon de aproape o zi față 
de norma planificată. Un asemenea 
ciștig de timp dă posibilitatea ca 
pînă la sfîrșitul anului nu numai 
să îndeplinim întocmai sarcinile de 
plan, dar să-i înlesnim C.F.R.-ului să 
poată folosi cel puțin cîte o zi în plus 
fiecare din cele 3 000 de vagoane re
partizate pentru reparații. Totodată, 
pe spațiile de producție existente și 
cu același număr de muncitori vom 
putea să efectuăm o serie de moder
nizări la peste 100 de vagoane de 
marfă, comandate special de C.F.R. 
Printre cei care se evidențiază în 
această activitate complexă se află 
muncitorii din partizile conduse de 
Vasile Daraban, Miluță Chiriac, Eu
gen Joldescu, Constantin Zonet. De 
fapt, la scoaterea primelor 100 va
goane date în circulație de la 1—8 
iunie s-a lucrat cu o productivitate de 
aproape 20 la sută mai mare în în
treaga secție de vagoane.

Nu ne vom opri însă aici. în ca
drul măsurilor preconizate, urmează 
să mai reorganizăm atelierele noastre 
divizionare, care confecționează și re
pară piese de schimb și subansamble, 
în așa fel încît să se creeze la fie
care stocuri de piese pentru acoperi
rea producției pe timp de cel puțin 5 
zile. Se va instala în 
rulant în sectorul de 
cărcare a materialelor 
fabricării boghiurilor, 
poanelor, în cantitate 
22 000 tone metal. Numai prin 
ceastă măsură, manipulările se vor 
efectua cu o productivitate de peste 
20 la sută mai mare decît în pre
zent. în continuare, ne preocupă îm
bunătățirea activității și la secția va- 
goane-călători. Vom trece și în a- 
ceastă secție la organizarea repara
țiilor în flux continuu, obținîndu-se 
o scădere a timpului de imobilizare a 
fiecărui vagon de călători de Ia 15,5 
zile planificate, la 11,2 zile.

Eforturile colectivului nostru vor 
fructifica mai deplin dacă vom fi mai 
mult sprijiniți de organele tutelare și 
de beneficiarul principal — Direcția 
generală de vagoane din Ministerul 
Căilor Ferate. Solicităm Direcției re
gionale Iași-C.F.R. să ne aprovi
zioneze ritmic cu vagoane, corespun
zător planului contractat, deoarece 
în prezent nu se achită de obligații 
întotdeauna. De pildă, ni se trimit 
vagoane pentru reparație nespălate 
și nedezinfectate. Sîntem nevoiți să 
facem noi aceste lucrări, scoțînd din 
producție cîte doi oameni la fiecare 
lot de 12 vagoane. Mai cerem 
ca furnizorii de materiale să-și 
respecte contractele, aprovizionîn- 
du-ne la timp și cu cantitățile 
respective, și nu ca C.I.L.-Suceava 
care în ultimele trei luni nu ne-a 
trimis 60 mc placaje de 15 mm gro
sime, iar Combinatul siderurgic Ga
lați nu ne-a pus încă la dispoziție 
116 tone tablă de 25 mm. Ne-am ex
primat doleanțele cu scopul de a 
primi tot sprijinul în realizarea o- 
biectivelor pe care ni le-am propus 
în cadrul acțiunii de organizare su
perioară a producției și a muncii : 
creșterea productivității muncii cu 2 
la sută față de plan, realizarea unei 
producții marfă suplimentară în va
loare de peste 4 milioane lei, a peste 
1 milion lei beneficii peste 
600 000 lei economii la prețul

Constantin URSULEANU 
directorul Atelierelor de 
material rulant Pașcani

bine 
care

pro-

curînd un pod 
încărcare-des- 
grele, necesare 
arcurilor, tam- 
totală de peste 

a-

plan și 
de cost.

reparat



PAGINA 4

Care este rațiunea în- 
vățămîntului posiuniver- 
sitar ? Răspunsurile, deși 
diferă aparent, vizează 
de fapt una și aceeași 
realitate : progresul ver
tiginos înregistrat azi în 
toate domeniile științifice 
determină cel puțin în 8 
din 10 cazuri necesitatea 
„recondiționăm" pregă
tirii de specialitate după 
un număr relativ mic de 
ani de la încheierea stu
diilor superioare. Sub o 
formă sau alta, învăță
mîntul postuniversitar 
funcționează de mai mult 
timp în țara noastră. Pe 
parcursul anilor a fost 
modificat, i s-au adus u- 
nele îmbunătățiri. La ce 
rezultate s-a ajuns în 
prezent ? Care sînt căile 
de sporire a eficienței 
sale ? Am solicitat opinia 
mai multor specialiști în 
problemă.

Primul căruia ne-am a- 
dresat, acad. prof. dr. 
GHERASIM CONSTANTI- 
NESCU, abordează o pro
blemă de principiu :

— Eu cred că, în mo
mentul de față, învăță
mîntul postuniversitar nu 
oferă chiar rezultatele 
așteptate. Am putea spu
ne că în raport cu 
eforturile financiare făcu
te, perfecționarea pregă
tirii de specialitate este 
destul de costisitoare. 
Cauzele acestor neajun
suri rezidă, după părerea 
mea, în concepția științi
fică și organizatorică in
suficient de clară care 
stă la baza acestui gen 
de pregătire. Cel puțin în 
domeniul agronomic, cred 
că nu s-a operat o deli
mitare corespunzătoare 
între scopurile învățămîn
tului universitar și cele 
ale învățămîntului post
universitar. O bună par
te din elementele pre
date la cursurile post
universitare ar putea 
să fie introduse în planu
rile și programele de în- 
vățămînt universitar, fără 
ca aceasta să se reflecte 
negativ asupra pregătirii 
de ansamblu a studenți
lor. Să mai adăugăm a- 
poi că nu există o dife
rențiere corespunzătoare 
nici între scopurile învă- 
tămîntului postuniversitar 
si cele ale doctoranturii. 
De obicei se afirmă 
doctorantura este o
mă de perfecționare me
nită 
de 
iar 
tulul
zează 
însă că pe această 
favorizăm o 
tre știință și 
care nimeni 
de acord.

— Practic, 
peti o organizare cores
punzătoare a acestui gen 
de învățămînt ?

— De Ia început vreau 
să spun că eu atribui în- 
vățămîhtului postuniver
sitar un rol cu mult mai 
mare decît cel strict in
formativ către care astăzi 
se tinde, 
xistențeî 
rului este 
activarea 
tasament înaintat al știin
ței. El are îndatorirea să 
cunoască noile cuceriri,, 
să le poată aplica și să 
le continue. Să învețe și 
să cerceteze în același 
timp. Din contactul cu 
cele mai noi descoperiri 
științifice să rezulte o for-

că 
for-

să favorizeze munca 
cercetare științifică, 
scopurile învățămîn- 
postuniversitar vi- 

producția. Uităm 
cale 

disociere în- 
producție cu 
nu poate fi

mă superioară de con
cepție și de acțiune co
lectivă sau personală. Cu 
alte cuvinte, cursurile res
pective să constituie o 
pîrghie cu ajutorul căreia 
știința românească să a- 
simileze ceea ce s-a ob
ținut mai valoros pe plan 
mondial și, totodată, să 
întreprindă importante i- 
nițiative personale.

— Aceasta presupune, 
în primul rînd, generaliza
rea învățămîntului post
universitar în toate do
meniile științifice — a 
continuat prof. dr. do
cent IOACHIM GRIGORE, 
membru corespondent al 
Academiei, prorector al 
Institutului de petrol, gaze 
și geologie. Numai în fe
lul acesta, procesul de 
perfecționare a specialiș
tilor poate dobîndi unita
te și continuitate. De ase
menea, cred că e ne
voie să acordăm o im
portanță sporită selec
ționării cursanților. Este 
aproape inutil să adă
ugăm că cei trimiși să 
frecventeze învățămîntul 
postuniversitar trebuie să 
fie specialiștii cei mai 
bine pregătiți, cu vocație 
pentru munca științifică și 
cu reale perspective de 
dezvoltare. Zic „aproape" 
pentru că, din păcate, 
pînă acum unitățile eco
nomice uneori au reparti
zat cam la întîmplare ca
drele necesare învăță
mîntului postuniversitar. 
Și din această cauză, 
nici cursurile n-au putut 
avea întotdeauna o înal
tă ținută științifică.

E adevărat că unele 
conduceri de întreprin
deri, solicitate să ofere 
candidați pentru cursurile 
postuniversitare, invocă 
greutățile ce se resimt 
asupra procesului de 
producție prin scoaterea, 
fie și temporară, din acti
vitate a celor mai buni 
specialiști. Asemenea ar
gumente au fost avute în 
vedere cînd s-a hotărît 
înființarea învățămîntului 
postuniversitar fără frec
vență. Fără îndoială, 
scoaterea din producție a 
unora dintre cei mai buni 
specialiști nu este un 
lucru ușor. Dar oare pe a- 
ceastă cale nu se antici
pează de fapt un cîștig 
înzecit ?

„Asemenea „sacrificii" 
sînt costisitoare și pen
tru faptul că în pre
zent învățămîntul postuni
versitar are o durată uni
formă — ne-a 
prof. dr. docent 
STANT’N AVRAM,
bru corespondent al Aca
demiei, rectorul Institutu
lui politehnic din Timișoa
ra. Convingerea mea este 
că eficiența sa, economi
că și științifică, poate 
spori considerabil în ca
zul cînd durata este fixa
tă diferențiat, de la o spe
cialitate la alta.
pare 
ra 
cifică fiecărei probleme 
să determine natura învă
țămîntului postuniversitar, 
în așa fel încît durata a- 
cestuia să poată fi un 
an sau o lună, în raport 
cu scopurile concrete ur
mărite. Noi am experi
mentat o astfel de formu
lă. La Timișoara, am 
organizat asemenea
cursuri pentru ingineri e- 
lectroniști din regiunea 
Banat și de la uzinele „E- 
lectroputere". Timp de 3 
săptămîni, cursanții

desfășurat un intens pro
gram teoretic și practic, 
avînd drept scop cunoaș
terea și folosirea calcu
latoarelor electronice. Re
zultatele au fost foarte 
bune.

Am în vedere și posibi
litatea ca cel puțin o 
parte din cursurile post
universitare să fie orga
nizate direct în fabrici, 
uzine, întreprinderi. Acolo 
unde pot fi adunați un 
număr corespunzător de 
cursanți, cei mai buni 
profesori pot merge timp 
de o săptămînă, să zicem, 
să lucreze direct cu 
cursanții, să-i inițieze în 
utilizarea unei noi tehno
logii, de pildă. în alte 
țări, asemenea ■ cursuri 
sînt organizate de fiecare 
dată și imediat ce apare 
posibilitatea aplicării u- 
nei noi cuceriri științifice".

Un cursant al învăță- 
mîntului postuniversitar, 
ing. ALDEA TEODORES- 
CU, de la Uzina 
mentul" din Brașov, 
spune : „Utilitatea învăță- 
mîntului postuniversitar

„Rul- 
ne

am verificat-o prin propria 
mea experiență. Astăzi îmi 
este mult mai clar că 
ceea ce se învață la ase
menea cursuri nu poate fi 
însușit în condițiile mun
cii obișnuite într-o uzină, 
fie ea una dintre cele 
mai moderne. Logic ar fi 
deci ca, o dată organizat, 
învățămîntul postuniversi
tar să funcționeze irepro
șabil. Din păcate însă, si
tuația e uneori cu totul 
anormală. De ce spun a- 
ceasta ? Pentru că, după 
părerea mea, nu este nor
mal ca de la fixarea da
tei examenelor de admi
tere și pînă la susținerea 
lor, viitorii cursanți să 
aibă la dispoziție doar 10 
zile, așa cum s-a întîm- 
plat în cazul nostru. De 
asemenea, este de necon
ceput ca rezultatul exa
menului de admitere să 
fie publicat după două 
luni și jumătate de la des
fășurarea acestuia. Ca să 
nu mai amintim despre 
programele analitice, care 
ni s-au expediat abia pe 
la jumătatea lunii februa-

rie, în timp ce sesiunea 
de examene era fixată la 
începutul lunii aprilie. A- 
cest fapt a determinat pe 
mulți dintre cursanți, în 
special pe cei din provin
cie, să nu se poată pre
găti temeinic pentru a- 
ceastă sesiune.
privința temelor de con
trol consider 
manifestă formalism. După 
părerea noastră, a 
cursanților, și chiar a 
unor cadre didactice u- 
niversitare, întocmirea lu
crărilor de control la une
le obiecte ca planificare, 
standarde ș.a. sînt abso
lut inutile. în altă ordine de 
idei, cred că e nevoie de 
un sprijin mai larg și 
partea conducerilor 
întreprinderi. Pentru 
tocmai această lipsă 
înțelegere și sprijin 
partea unor conducători 
de întreprinderi a făcut 
ca din orașul Brașov, pu
ternic centru al industriei 
noastre constructoare de 
mașini, doar doi ingineri 
să urmeze cursurile post
universitare. E firesc oare 
ca Uzinele „Tractorul”, 
„Steagul roșu" să nu aibă 
nici un specialist la ase
menea cursuri ?".

De fapt, întrebarea are 
mai multe adrese. Și toc
mai de aceea un răspuns 
corespunzător nu poate 
fi dat decît ca rezultat al 
unui intens proces de a- 
naliză și verificare a prin
cipiilor după care a fost 
organizat și desfășurat 
învățămîntul postuniversi
tar pînă acum.

Și în

că se

din 
de 
că 
de 

din

Anchetă realizată de
Mihai IORDANESCU

In parcul Herăstrău s-a deschis expoziția de sfîrșit de an a școlii populare de artă 
Foto : M. Cioc

cum conce-

de Dinu CERNESCU

colective teatrale.

puncte de vedere

constituie

relatat
CON-
mem-

împlinirea a 100 de ani de la înfiin
țarea revistei „Convorbiri literare" și a 
50 de ani de la moartea lui Titu Maio- 
rescu, remarcabilă personalitate a cul
turii românești, au prilejuit o sesiune 
care s-a desfășurat miercuri în aula A- 
cademiei. Manifestarea a fost deschisă 
de acad. Emil Petrovici, președintele 
Secției de științe filologice a Academiei.

Prof. Al. Dima, membru corespon
dent al Academiei, directorul Institutu
lui de istorie și teorie literară „George 
Călinescu", prof. Șerban Cioculescu, 
membru corespondent al Academiei, di
rectorul general al Bibliotecii Acade-

miei, prof. Liviu Rusu, șef de sector la 
Institutul de lingvistică și istorie lite
rară al filialei din Cluj a Academiei, 
prof. Dimitrie Macrea, membru cores
pondent al Academiei, Al. Teodorescu, 
cercetător principal al Centrului de ling
vistică, istorie literară și folclor al fi
lialei din Iași a Academici, au relevat 
personalitatea lui Titu Maiorescu și ro
lul revistei „Convorbiri literare" în isto
ria culturii naționale.

Cu același prilej, la Iași a fost 
deschisă o expoziție comemorativă.

(Agerpres)

Am reflectat deseori la o întîm- 
plare petrecută nu de mult. Pentru 
a doua sau a treia oară consecutiv, 
un tînăr actor nici prea tînăr dar nici 
prea vîrstnic m-a anunțat că nu va 
juca în distribuția mea deoarece ro
lul ce i-1 încredințasem era prea 
mic pentru posibilitățile lui, că în ori
ce caz rolul nu era cel pe care îl 
aștepta de ani de zile. In fata unei 
atari situații cred că nu există decît 
două soluții : ori teatrul se dispen
sează de actorul ce „așteaptă" marele 
lui rol nefăcînd nimic în acest răs
timp și consumîndu-și liniștit salariul 
sau îl determină pe tomnatecul Ham
let să joace, spre folosul atît al lui 
cît și al instituției. Aceasta ar fi so
luția de moment. Prin ea se rezol
vă imediat și poate chiar echitabil 
„dilema" ; dar faptul merită relevat 
deoarece are implicații mult mai 
adînci, mult mai importante pentru 
viața instituțiilor noastre de cultură.

Dacă ar fi să definim care este 
caracteristica principală a mișcării 
noastre teatrale în acest moment, 
cred că ar trebui să vorbim în pri
mul rînd de încercarea de indivi
dualizare a unor 
Este vorba de 
cristalizarea — de 
profilarea tot mai 
precisă a noțiunii 
de colectiv unic 
și sudat în jurul 
unui animator. E- 
xemple bine cu
noscute ca reali
zări
Teatrul de Comedie, Teatrul Lucia 
Sturdza Bulandra, Teatrul Mic și 
poate și altele. într-un adevărat tea
tru de echipă, noțiunea de colectiv 
este o noțiune în primul rînd etică. O 
noțiune împămîntenită în credințele 
intime ale actorilor, pentru care este 
mai importantă soarta teatrului lor 
— a colectivului decît a micilor (sau 
marilor) lor interese personale. Ac
torii unor adevărate trupe de teatru 
au înțeles că fiecare component al 
colectivului este mai devreme sau 
mai tîrziu mult mai bine valorificat 
dacă își dedică întreaga sa muncă 
creatoare colectivului. Nu hrănirii 
ambițiilor sale egoiste.

Pe plan mondial, după cîte știu, 
există două atitudini față de actul 
teatral. „Trupa" ce se adună în jurul 
unei vedete alegînd textul și celelalte 
„auxiliare" : decor, regizor, parteneri 
în slujba servirii vedetei. Evident, 
pot ieși spectacole bune și din a- 
ceastă concepție de teatru. Există și 
o a doua atitudine fundamental opu
să, anume aceea a făuririi unui co
lectiv în care toți factorii creatori 
contribuie la realizări de o valoare 
unitară. Dacă în prima situație ale
gerea repertoriului se face pentru 
doi sau trei oameni din trupă, în cea 
de-a doua membrii echipei își închi
nă efortul creator pentru a servi și 
crea un teatru de concepție și reper
toriu. în condițiile noastre, consider 
ca o mentalitate eronată și pericu
loasă „egoismul artistic".; egoism ce 
se servește de o lozincă străină nouă 
„fiecare cu interesul lui".

Din păcate în nici un teatru, oricît 
de bine ar fi organizat el, nu se pot 
asigura roluri egale ca interes și im
portanță tuturor componenților co
lectivului. Teatrele noastre au colec
tive mari, cu valori actoricești ine
gale. în condițiile actuale de organi
zare a teatrelor noastre lozinca „un 
rol mare fiecărui actor din teatru" 
ar fi cel puțin o aberație. în schimb, 
în echipe teatrale deosebit de reduse 
s-ar putea asigura o repartiție judi
cioasă a rolurilor — și deci și a creș
terii valorice a membrilor colectivu
lui respectiv. De ce am relevat nece
sitatea unor trupe mai mici ? Teatrul 
românesc 
deosebiți, 
din cauza 
nizare a
nu pot să-și dea în întregime măsura 
talentului lor. Este păcat, în primul 
rînd pentru noi, spectatori și colegi.

Este adevărat, de multe ori — de 
foarte multe ori — din diferite mo
tive actori buni, chiar foarte buni, 
nu joacă. Și nu joacă mulți ani, sau 
joacă roluri ce nu convin dezvoltării 
lor profesionale. Aceasta pentru că 
în actuala organizare a teatrelor 
noastre avem de-a face cu o supra
aglomerare a colectivelor și cu o su- 
perpopulare de actori aparținînd a- 
celuiași gen, fenomen care duce ine
vitabil la stagnarea unor elemente 
valoroase. De asemenea, știu că exis
tă și idei preconcepute, „viziuni" sau 
alte motivări ale unor regizori sau

directori de teatre care duc, de ase
menea, la situația penibilă de șomaj 
artistic a multor actori valoroși (a- 
cest lux se face pe banii statului, 
evident). Cu luni în urmă am publi
cat în paginile acestui ziar un arti
col în care pomeneam^ printre altele, 
de o supraîncărcare a schemelor și 
propuneam înființarea mai multor 
colective mici, bazate în primul rînd 
pe afinități de idei și stil, pe o rigu
roasă și judicioasă împărțire a acto
rilor' pe genuri. Multi tălmăcitori de 
„profesie" au văzut în articolul meu 
un pericol și chiar un act incitator 
la desfacerea contractelor de muncă. 
Regret că nu au vrut să vadă în 
acele rînduri tocmai dorința de a se 
oferi fiecărui actor posibilitatea reală 
să joace ; căci într-un colectiv mare 
de 40, 50 și chiar 80 de actori nu se 
pot satisface convenabil dezideratele 
tuturora, oricît am dori-o.

Dar nu numai suprapopularea 
schemelor, deci numărul mare al ac
torilor dintr-un teatru stă la origi
nea acestei stări de lucruri. în tea
trele noastre există o mare diferență 
valorică. în actualul sistem de func

ționare al teatre
lor (trupe mari 
cu actori diferiți 
de diferite for
mații. strînși la 
întîmplare pe par
cursul anilor) co
există actori ex- 
celenți cu actori 
submediocri. De 
actori excelienți 
categorie de ro

de pildă roluri de plan se
care însă de fiecare dată 

să fie promovați în 
mare întindere nu 
scontate de ei. în 

există împămîn- 
sistemul con- 
există în fie- 

ierarhizări care o dată

asemenea, există 
pentru o anumită 
luri 
cund 
cînd se încearcă 
roluri de o mai 
dau rezultatele 
țări în care
tenit și verificat
tractelor temporare, 
care teatru 
făcute ajută la înlăturarea nemulțu
mirilor interne nejustificate. în acele 
teatre există actori socotiți „de ro
luri principale" sau „de -plan se
cund", actori ce-și închină o întreagă 
carieră rolurilor de mică desfășu
rare. Categoriile acestea nu sînt 
foarte rigide. Ele se pot plia după 
realizările actorilor respectivi, sta
giune de stagiune, rol de rol. Deci, 
posibilitatea evoluției unui actor do
tat nu este refuzată.

în teatrele noastre, organizate 
după alte criterii, toți actorii și cef 
dotati si cei mai puțin chemați pen
tru scenă—vor- să -joace, -evident-,-ro-- - 
Iul principal. Acest lucru este foarte 
firesc. Dar a face din ambiții perso
nale probleme de principiu, și ioate 
acestea pe banii statului, cred că este 
cel puțin nejust. Unii actori confun
dă largile posibilități oferite lor, încă 
imediat după părăsirea institutului, 
cu drepturi ce le sînt datorate. Tre
buie să se înțeleagă o dată pentru 
totdeauna că avem obligația să ne 
punem întreg efortul nostru creator 
în slujba artei, în slujba colectivelor j 
noastre. Nu se mai poate admite ca 
un actor să aștepte ani de zile să 
joace „Hamletul ambițiilor sale" ne
făcînd mai nimic în acest răstimp, 
așteptînd doar să-i fie mărit sala
riul și să primească — de ce nu ? — 
o frumoasă primă trimestrială. Acto
rii care-și conservă asemenea poziții 
de egoism artistic sînt ei înșiși 
dezavantajați, se plafonează. Ei ră- 
mîn în afara modului de gîndire al 
teatrului modern. Pentru că noțiunea 
de colectiv este prima noțiune carac- 
terizantă a teatrului contemporan de ’ 
calitate ; teatru ce respinge ideea I 
tomnatecului actor redus la a bîrfi j 
mereu prin colțuri în așteptarea lui | 
„Hamlet" !

concerte

călătorii

Mărcu-
— emi-

19,30
19,50
20,00

Mi se 
natu- 
spe-

dispune de actori cu totul 
care — o parte din ei — 
actualului sistem de orga- 
trupelor noastre teatrale,: firesc ca

și importanța

Rațiunea e- 
postuniversita- 
includerea și 
Iui într-un de-

18,40

(IJrmare din pag, I)

18,00 — La ordinea zilei — Organizarea 
științifică a producției și a mun
cii : Locul de muncă — element 
principal în organizarea pro
ducției.
„Mult e dulce și frumoasă'' : Emi
siune de limbă română contem
porană — Vorbește lectorul uni
versitar Grigore Brâncuș.

18,30 — Pentru copii : Filmul „Bunicul 
fals".

— Pentru tineretul școlar : Studioul 
pionierilor.

— Telejurnalul de seară.
— Buletin meteorologie.
— Gong : Emisiune de actualitate 

teatrală.
20,15 — Teleglob : Emisiune de 

geografice — Roma.
20,40 — Memoria peliculei.
21,10 — Cîntă soprana Iolanda 

lescu.
21,30 — De la Giotto la Brâncuși 

siunca a X-a — Prezintă Ion 
Frunzetti.

21,50 — Dosarul nr...
22,05 — Din culisele muzioii ușoare.
22,25 — Interpreți celebri : Jean Pierre 

Rampal.
22,45 — Telejurnalul de noapte.

Concertul de joi seara al Corului 
și orchestrei de studio a Radiotele- 
viziunii va fi dirijat de Liviu Io- 
nescu. în program : Simfonia Osti- 
nato de Dan Voiculescu ; Concertul 
nr. 2 în La major pentru pian și 
orchestră de Franz Liszt. Solistă : 
Aurora lenei ; Fragmente din opera 
„Peter Grimes" de Benjamin Brit
ten. Soliști : Virginia Gudzichievici, 
Valentin Teodorian, Constantin Du- 
mitriu. Dirijorul corului : Aurel 
Grigoraș.

® Teatrul de opera și balet: SEA
RĂ VIENEZĂ — 19,30.
© Teatrul de stat de operetă (la 
Teatrul de vară 23 August) : SE
CRETUL LUI MARCO POLO —
19.30.
• Teatrul Național „I. L. Oaragiale" 
(sala Comedia) ; REGINA DE NA- 
VARA — 20.
9 Teatrul „C. I. Notbara" (sala 
Magheru) : AU FOST O DATĂ... 
DOUA ORFELINE- 19,30, (sala Stu
dio) : ABSENTA UNUI VIOLON
CEL — 20.
® Teatrul „Barbu Delavrancea" t 
CA-N FILME — 20.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : HORIA ȘI 
RADU ÎȘI ASUMĂ RISCUL —
19.30, (sala Palatului) : VARIETĂȚI 
— 19,30.

o SPARTACUS — film pentru e- 
cran panoramic : PATRIA — 9;
12,45; 16,30; 20,15,
o MAIORUL ȘI MOARTEA : RE
PUBLICA (completare Jucării) — 
9,15; 11,30; 14; 17; 19,15; 21,30.
« VIAȚA LA CASTEL : VICTO
RIA (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat in regiu
nea Ploiești) — 9; 12; 15{ 18; 20,45, 
TOMIS (completare Trezirea) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină 
— 20,30.
• PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop : LUCEAFĂ
RUL (completare Orizont științific 
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 (completare 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; 21,15 (la ultimele două 
completarea Dacă treci rîul Sele- 
nei).
e COCOȘATUL DE LA NOTRE 
DAME : CINEMATECA — 10; 12;
14.
« MOARTEA VINE PE PLOAIE : 
CAPITOL (completare Orizont ști
ințific nr. 5) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45; la grădină — 20,15,
EXCELSIOR (completare Alumi
niul) — 9,30; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21.
o PRINTRE VULTURI — cinema
scop : FESTIVAL (completare , O 
uzină de lapte) — 8,30; 11; 13 0:
16; 18,30; 21; la grădină — A i, 
MELODIA (completare Jucării)’<îi- 
9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, FLA
MURA (completare Uneltele gîn
dirii) — 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 ÎN STIL ITALIAN: 
UNION —-15.30; 18.

I 0 PROGRAM DE FILME 
MAȚIE : UNION — 20.
0 PROGRAM PENTRU 
DOINA — 9; 10.
® UN FILM CU O FATĂ 
CĂTOARE: DOINA

DE ANI-
COPII:
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Colectivul Teatrului muzi
cal din Galați a prezentat in 
această stagiune un repertoriu 
la care și-au dat concursul și 
artiști ai scenei, bucureștene, 
printre care Ofelia Tutoveanu- 
Drăgănescu, Nicușor Constan- 
tinescu, maestru emerit al ar
tei, N. Stroe, artist emerit, și 
alții. Publicului gălățean i-au 
fost prezentate o serie de spec
tacole cu „Nunta lui Figaro", 
„Țara surîsului", „Music hall- 
Galați" avind ca interpreți pe 
Viorica Pop, Elena Patrichi, 
Marlena Marinescu, Dan Zan- 
cu, Nicolae Urziceanu, Ion Fri- 
goiu, Margareta Kiss, Lauren- 
țiu Buzilă și alții.

Pe scena Teatrului muzical 
din Galați vor mai avea loc în 
curînd premierele „Sînge vie- 
nez" și „Carmen". In reperto
riul viitoarei stagiuni a scenei 
gălățene sînt incluse „Bărbie
rul din Sevilla", „Tosca", „Tru
badurul", „Madame Butterfly", 
„Rigoleto", „Cavalleria rusti
cană", „Paiațe", „Vinzătorul de 
păsări", „Sărutul Cianitei" etc.

Ministerul Transporturilor Auto, Na
vale și Aeriene. Ministerul Poștelor 
și Telecomunicațiilor, există un nu
măr infim de prospecte, nesistema
tizate, în vădită discrepantă cu bo
gata colecție de publicații periodice 
(la care există circa 3 000 de abona
mente).

Fondul documentar al institutelor 
departamentale poate fi îmbogățit 
însă și fără cheltuieli valutare, prin 
realizarea de împrumuturi de cărți 
sau schimburi de publicații. Aceasta 
rămîne valabilă atît în privința co
laborărilor cu unitățile similare din 
tară sau cu altele din străinătate 
(sub acest ultim aspect schimburile 
de publicații realizate de biblioteca 
Institutului de Energetică al Acade
miei oferă un bun exemplu). în mo
mentul de fată legăturile dintre bi
bliotecile institutelor departamentale 
se stabilesc anevoios, și au în mare 
măsură, un caracter ocazional, 
tîmplător. în ceea ce privește 
blioteca institutului nostru ea a 
bîndit unele rezultate pozitive 
acest aspect : în laboratoare se difu
zează cu regularitate buletine cu 
materialele noi deținute de ea sau de 
bibliotecile unităților cu care cola
borăm (colective de cercetare sau 
uzine) — aceste buletine semnalînd 
și traducerile efectuate de serviciile 
de documentare aferente biblioteci
lor (fapt deosebit de util pentru u- 
zine, unde consultarea materialelor 
in limbi străine întîmpină uneori 
dificultăți).

E drept, multe din publicațiile'in
stitutelor departamentale nu satisfac

în- 
bi- 
do- 
sub

încă exigentele unui schimb inter
national, dar problema îmbunătățirii 
lor. a încurajării și a schimburilor 
de acest gen. ar putea fi stimulată 
mai larg și mai susținut de ministe
re. De asemenea, comenzile nu se 
fac pe baza consultării unor cata
loage suficient de variate, care să 
reflecte aparițiile editoriale la zi. Se 
impune deci, ca fiecare bibliotecă de

autoservire a dat bune rezultate. De 
asemenea, numeroase biblioteci ex
pun spre consultare directă, pe mese 
sau în standuri speciale, materialele 
proaspăt sosite, renunțînd la proce
deul de obținere a lor în sală prin 
buletine de cerere. La biblioteca in
stitutului nostru, de exemplu, un 
material împrumutat în afara sălii 
de lectură poate fi imediat găsit da-

nu este preluat nici de bibliotecile 
de institut, nici de Institutul de do
cumentare tehnică, care, cred, ar 
trebui să dea tonul în această direc
ție. Asemenea rafturi ar puteș să 
conțină, de asemenea, variate tipuri 
de dicționare generale sau de termi
nologie tehnică (în cît mai multe 
exemplare) căci în această privință 
institutele fac de obicei o economie

institut să obțină direct de la edituri 
cataloage recente în specialitățile 
respective. In aceeași ordine de idei, 
poate că uneori procurarea de ma
teriale informative ar fi urgentată 
dacă specialiștii plecați în vizite de 
documentare sau la specializare pes
te hotare ar achiziționa cele mai 
semnificative și mai recente cărți 
sau reviste. în acest mod se pot pre- 
întîmpina și unele întîrzieri inerente 
în procurarea centralizată a acestor 
materiale, ce se întind de cele 
multe ori pe ani și ani.

Operativitatea documentării 
pinde însă și de felul în care
organizată activitatea bibliotecii. S-a 
dovedit, de pildă, că mai ales în ca
zul acestor biblioteci sistemul de

mai
de- 

este

torită existentei unor fișe de autori 
în care se trec împrumuturile la zi. 
în acest mod cercetătorii își pot pu
ne reciproc la dispoziție diverse ma
teriale împrumutate.

Cu toate acestea, pînă în momen
tul de fa(ă nu există o preocupare 
organizată privind cunoașterea, dez
baterea și generalizarea experiențe
lor pozitive din acest domeniu, deși 
elemente de perfecționare se întîl- 
nesc în numeroase locuri. Există, de 
pildă, în unele biblioteci rafturi spe
ciale pentru materialul de „uz cr 
rent" din care cercetătorul își poate 
alege singur ceea ce îl interesează 
(o experiență utilă are în acest 
sens Biblioteca Academiei, Biblioteca 
Centrală de Stat) dar acest sistem

nerațională ; bibliotecile posedă în 
majoritatea cazurilor un număr in
suficient de exemplare care sînt mai 
tot timpul împrumutate de traducă
tori sau de specialiștii serviciului de 
documentare.

O serie de institute aplică, într-un 
mod greu justificabil, regimuri dis
tincte pentru documentațiile unor 
cercetări proprii : unele materiale de 
acest fel nu se află totdeauna în do
tarea bibliotecii, ci, de la caz la caz, 
la arhiva institutului. Este inutil de 
detaliat inconvenientele fragmentării 

.materialului documentar, care ade
seori se impune a fi consultat simul
tan, precum și ale timpului ce se 
pierde pentru obținerea diferitelor 
avize.

Deși pe plan mondial se remarcă 
tendința ca din asemenea colective 
documentare să facă parte oameni cu 
o pregătire în acest domeniu (ceea 
ce asigură și o creștere a cantității 
de informație prelucrată — liste bi
bliografice, tematice, rezumate, refe
rate etc), totuși, cei care fac parte 
în prezent din colectivele biblioteci
lor institutelor departamentale nu 
au uneori nimic comun nici cu bi- 
bliotecariatul, nici cu specialitatea 
colectivului științific pe care îl de
servesc. Este unul dintre motivele 
care fac ca alcătuirea fișierelor de 
problemă, de exemplu, atît de nece
sare în urmărirea sistematică a li
teraturii de specialitate, să nu pre
ocupe pe nimeni.

Aș vrea să subliniez aici și im
portanța pe care o are cunoașterea 
de către bibliotecari și cercetători a 
limbilor străine de largă circulație, 
pentru scurtarea perioadelor de do
cumentare ; astăzi este de neconce
put ca un cercetător științific să aș
tepte 2-3 săptămîni pînă cînd i se tra
duce un articol, care ulterior poate 
să se dovedească chiar neinteresant, 
neutil. De asemenea, diferitele mate
riale rezultate din documentarea 
specialistului (fișe, conspecte etc) 
considerate ca bun al acestuia, păs
trate la bibliotecă după folosire 
ar putea să servească ulterior si 
altora, cîștigîndu-se astfel un timp 
prețios.

Formarea unui fond documentar 
bogat în institutele departamentale 
trebuie conjugată deci cu preocupa
rea permanentă de a ridica Eficiența 
utilizării acestuia, prin contribuția 
sporită a tuturor factorilor.

FERME- 
------ (completare 

Șopîrla) — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21. 
0 PARISUL VESEL — MAI SUS, 
MAI REPEDE. MAI TARE — AL 
DOILEA EU : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
0 DENUNȚĂTORUL: GIULESTI
— 15,30; 18; 20.30, AURORA — 9- 
11,15, 13,30; 15,45; 18; 21,15; la gră
dina — 20,30, LIRA — 15,15; 17,30' 
19,45; la grădină — 20,30.
0 THEREsE desqueyroux — 
9,30; 12,15; CLIMATE — 15; 18' 21 • 
CENTRAL.
e SERBĂRILE GALANTE : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare Fabrica de împachetat fum) _ 16; 18; 20.
• MONDO CANE - ambele serii : 
DACIA — 7,45—20,30 în continuare. 
© ROBII : BUZEȘTI (completare 
Gimnastul) — 14.45; 17; 19 15
0 DOCTOR PRĂTORIUS cine
mascop : GRIVIȚA (completare 
Jucarn) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, ARTA (completare Șopîrla)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45; 
la grădină — 20.15.
® FRENCH-CANCAN : BUCEGI
(completare O uzină de lapte) — 
9, 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la gră
dină — 20,30. FLOREASCA — 9- 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45
O LUMEA MINUNATĂ A FRAȚI
LOR GRIMM — cinemascop : U- 
NIREA — 15,30; 18.
0 ANGELICA ȘI REGELE — ci
nemascop : FLACĂRA (completare 
?n ,apte) - 145 16,15; 18,30;
20,45, COTROCENI — 14- 16 15:
18,30; 20.45.
O ZORBA GRECUL: 
15,15; 18.
• MONTPARNASSE 
RIȚA — 9,15; 12; 15,15;
® WINNETOU — cinemascop (am- 
20 30Sern : MUNCA ~ 14; 17Ă5; 
© JANDARMUL LA NEW YORK
— cinemascop : MOȘILOR (com
pletare Istoria unui manuscris) —

i-A7’45’ 20; la godină — 20,30, 
VOLGA (completare O uzină de 
lapte) — 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30: 21 
® LEAC CONTRA DRAGOSTEI : 
RAHOVA (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Ploiești) — 15,15' 18' 
grădină — 20.30.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LI
BERTY VALANCE: GRĂDINA 
DOINA — 20.30. '
© PRIMUL AN DE CĂSNICIE : 
PROGRESUL (completare Chema
rea vulcanilor) — 15.30; 18: 20 15 
© ESCROCII LA MÎNĂSTIRF, — 

SĂRII 
15; 17,30;

19 : MIO- 
18; 20,45.

la

cinemascop : DRUMUL 
(completare Șopîrla) — 
20.
® A DISPĂRUT UN
NARD : GRĂDINA UNIREA (com
pletare Gimnastul) — 20 15
© SECHESTRATUL DIN ALTO
NA : GRĂDINA EXPOZIȚIA — 
20,30.
© CEI ȘAPTE DIN TEBA — cine
mascop : GRADINA VITAN — 
20,15.
• MOARA CU NOROC : GRĂDI
NA BUZEȘTI (completare Gimnas
tul) — 21.
® ÎNAINTE DE RĂZBOI : GRĂ
DINA COLENTINA (completare 
Atențiune, atențiune, se apropie) — 
20,15.
® VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA : GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC — 20.30.
® RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : 
CRINGAȘI (completare în tainițele 
muzeului) — 15,30; 18; 20,30
a FIUL CĂPITANULUI BLOOD
— cinemascop : COSMOS (com
pletare Șopîrla) — 15,30; 18: 20.30.
» REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT
— cinemascop : VIITORUL (com
pletare Tensiune înaltă la Bechet)
— 15,30; 18; 20,30.
O FANTOMA DIN MORISVILLE : 
PACEA (completare Oaspeți de 
iarnă) — 15,45; 18; 20,15.

FRAGO-
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între 19 și 21 iunie 1967 a avut 
loc la Belgrad întîlnirea președin

ților celor două părți în Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de colabo
rare economică.

Cu această ocazie, au fost exa
minate posibilitățile de lărgire și 
adîncire a colaborării și cooperării 
economice și tehnico-științifice, 
precum și unele probleme privind 
lărgirea schimburilor de mărfuri 

. dintre cele două țări.
întîlnirea a decurs într-o atmos-

feră de prietenie și înțelegere re
ciprocă.

Protocolul încheiat cu această 
ocazie a fost semnat de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele păr
ții române în comisie, și de Mustafa 
Șabici, membru al Vecei Executive 
Federale a R.S.F. Iugoslavia, preșe
dintele părții iugoslave în comisie.

La semnare a fost de față A. 
Mălnășan, ambasadorul României 
la Belgrad.

Cronica 4 •

O delegație condusă de Mihai 
Bălănescu, ministrul poștelor și te- 
lecomunicațiilor, a plecat miercuri 
seara în R. P. Ungară, unde va 
participa la manifestările prilejui
te de sărbătorirea Centenarului 
poștei din această țară.

★

A părăsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre Tirana, delegația Co
mitetului Central al U.T.C., con
dusă de Vasile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C., care, între 26 și 
29 iunie, va participa la lucrările 
celui de-al V-lea Congres al Uniu
nii Tineretului Muncii din R. P. Al
bania.

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 23, 24 și 25 iunie. în (ară : 
Vreme în general instabilă, cu 
cer schimbător. Vor cădea ploi 
sub formă de averse. Vînt potri
vit. Temperatura în scădere 
in a doua parte a intervalului. 
Minimele vor oscila între 6 și 
16 grade, iar maximele între 16 
și 26 de grade. în București : 
Vreme ușor instabilă, cu cer 
temporar noros. Vor cădea ploi 
sub formă de averse. Vînt po
trivit. Temperatura în scădere 
ușoară spre sfîrșitul intervalului.

(Agerpres)

Recepție in cinstea delegației

A

întoarcerea tovarășului

Miercun la amiaza s-a înapoiat 
în Capitală, venind" de la Belgrad, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, vi- 

’copreședinte al Consiliului de Mi
niștri, care a participat la întîl
nirea președinților celor două părți 
în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-iugoslavă de colaborare e- 

' ■ conomică.
La sosire, pe aeroportul Bănea-

fost prezenți tovarășii 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
miniștri și alți reprezentanți ai 
unor ministere și organizații eco
nomice.

Au fost de față Jaksa Petrici, 
ambasadorul R. S. F. Iugoslavia 
la București, și membri ai amba
sadei. (Agerpres)

președintele Academiei, acad. Elie 
Carafoli, președintele secției de ști
ințe tehnice a Academiei, prof, 
univ. Constantin Dinculescu, mem
bru corespondent al Academiei, 
rectorul Institutului politehnic din 
București, și alți oameni de știință.

★
în cursul după-amiezii, Acade

mia Republicii Socialiste România 
a oferit la Casa oamenilor de Știin
ță un cocteil în cinstea distinsului 
savant. Au participat acad. Miron 
Nicolescu, președintele Academiei, 
un mare număr de academicieni și 
alți oameni de știință.

(Agerpres)

\

de activiști
Miercuri după-amiază, I. A. Iliu- 

hin, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București, a oferit o recep
ție în cinstea delegației de activiști 
ai P.C.U.S., condusă de tovarășul 
V. I. Konotop, membru al C.C. ai 
P.C.U.S., prim secretar al Comite
tului regional Moscova 
care se află în țara 
schimb de experiență 
Comitetului Central al 
Comunist Român.

ai P. C. U. S.

i- ! 1

- b •

Ștefan
P.C.R.,
P.C.R., 
al C.C.

al P.C.U.S., 
noastră în 
la invitația 

Partidului

Au luat parte tovarășii 
Matei, membru al C.C. al 
șef de secție la C.C. al 
Gheorghe Necula, membru 
al P.C.R., prim secretar al Comi
tetului regional București al P.C.R., 
Vasile Vlad, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Nicolae Giosan, pre
ședintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
activiști de partid.

Henri Coandă, reprezentant de 
seamă și pionier al aeronauticii 
mondiale, descoperitorul efectului 
aerodinamic ce-i poartă numele, a 
sosit miercuri la amiază în Capi
tală.

Marele savant român, stabilit de 
peste 5 decenii în Franța, a venit; în 
țară pentru a participa la lucrările 
simpozionului Institutului de meca
nica fluidelor al Academiei, cu 
tema „Efectul Coandă și unele apli
cații speciale ale aerohidrodinami- 
cii" și la manifestările ce vor avea 
loc cu acest prilej,

în întîmpinarea remarcabilului 
om de știință au venit, pe aeropor
tul Băneasa, acad. Miron Nicolescu,

Ieri s-a consumat ultimul joc de 
verificare al naționalei j ceasurile
care au mai rămas pîna la întîlni
rea cu Italia pot fi deci numărate. 
Există, fără îndoială, o anumită ten
siune, o anumită emoție, și dacă toți 
— jucători, antrenori, spectatori — o 
simțim mai vie decît altădată, aceas
ta se datorește momentului în care 
are loc partida cu Italia și nu atît 
partidei în sine. Momentul este do
minat — acesta e adevărul — de a- 
mintirea acelui 1—7 care a spart vi
trina în roz a fotbalului nostru lă- 
sînd privirilor drum liber spre ade
văr. La ora aceasta știm că nu mai 
avem voie să privim fotbalul nostru 
izolat și prin optica stranie a unor 
interese personale sau de moment, ci 
trebuie să-1 situăm în contextul 
mondial ; la ora aceasta înțelegem 
mai bine că fotbalul este un sport 
ca toate celelalte sporturi — e drept 
cel mai iubit, cel mai popular — 
supunîndu-se legilor scrise și ne
scrise care guvernează această în
trecere sinceră și tinerească a 
telor, a forțelor, a energiilor 
mită sport.

Toată această efervescență 
care în mod sigur va cristaliza și

de Constantin CHIRIȚÂ

talen- 
denu-
reală,

ECHIPA PENTRU 
MECIUL CU ITALIA

în urma ultimei verificări fă
cute miercuri după-amiază pe 
stadionul „23 August", cînd 
selecționabilii au întîlnit for
mația Politehnica București, a 
fost definitivată reprezentativa 
României pentru meciul cu 
Italia. Iată numele celor uns
prezece „tricolori" : Răducanu 
(Rapid) — Lupescu (Rapid), 
Nunweiller III (Dinamo Bucu
rești), C. Dan (Rapid), Mocanu 
(Petrolul) — Ghergheli (Di
namo București), Năftănăilă 
(Steagul roșu) — Lucescu 
(Politehnica București), Dumi- 
triu II (Rapid), I. lonescu (Ra
pid), Nunweiller VI (Dinamo 
București).

va activa, mai devreme sau mai tîr- 
ziu, o nouă concepție despre fotbal, 
mă determină să emit o părere, 
poate la prima vedere paradoxală, 
un fel de antidot împotriva emoției 
și tensiunii despre care vorbeam la 
început : au fost rare, foarte rare 
momentele în care jucătorii, antre
norii și spectatorii noștri s-au pre
zentat într-o întrecere cu mai multe 
atuuri sportive în posesia sau la în- 
demîna lor ca acum.

Am scăpat de acea aroganță pri
mejdioasă, optica și judecata noastră 
au devenit mai clare, mai limpezi, 
știm că atunci cînd ne gîndim la o 
partidă de fotbal nu mai trebuie să 
ne lăsăm paralizați de cifrele posi
bile ale unui rezultat. Nu vrem, sau 
nu mai vrem să judecăm o întîlnire 
de fotbal prin rezultat, ci prin cali
tatea jocului, prin aportul real 
uneia sau alteia dintre formații 
frumusețea întrecerii; încercăm 
ne imaginăm cele 90 de 
joc pline de momente de 
frumusețe, de superbă 
care să ne îmbogățească 
Victoria poate și trebuie să fie un țel, 
o dorință, mai degrabă o dorință 
sinceră, uneori chiar și o necesitate, 
dar în nici un caz nu trebuie să ne 
închipuim înfrîngerea drept o spai
mă, un calificativ absolut. în sport 
cel mai bun învinge, chiar dacă — 
așa cum se întîmplă uneori în fotbal 
— nu învinge obligatoriu prin rezul
tat. Fotbalul, ca orice alt sport, chiar 
atunci cînd nu este deformat de con
cepții nesportive, este supus unor pe
rioade de flux și reflux care nu-și 
desvăluie întotdeauna logic cauzele ; 
o echipă mare, sau cu potențial mare,

BOX

DOILEA MECI AL TUR- 
PE CARE ÎL ÎNTREPRIN-

ÎN AL 
NEULUI 
DE ÎN IRAN, ECHIPA DE FOTBAL 
DINAMO BUCUREȘTI a jucat marți 
la Teheran cu o selecționată a clu
burilor locale Tadj și Orab. Fotba
liștii români au învins cu 2—1.

ÎN CONCURSUL DE ATLETISM 
DE LA SARAGOSA, recordmanul 
României Șerban Ciochină a cîști- 
gat proba de triplu salt cu rezulta
tul de 16,02 m. Ciochină a primit o 
frumoasă cupă din partea organiza
torilor.

IERI, LA CONSTANȚA, în prezen
ța a 8 000 de spectatori, s-a disputat 
meciul internațional de fotbal între 
Farul și S.C. Karlsruhe (R.F.G.). în
tîlnirea s-a încheiat cu scorul de 
1—0 (1—0) în favoarea oaspeților, 
prin golul marcat de Secularac în 
minutul 44.

ÎN TURUI. DOI AL PROBEI DE 
SIMPLU DIN CONCURSUL DE TE-

al 
la 
să 
de 
de

minute 
farmec, 
sportivitate 
amintirile.

dorință
poate suferi eșecuri uluitoare, nu în 
accident, ci în suită, așa cum o 
echipă oarecare poate obține succese 
uluitoare ; iată de ce victoria nu tre
buie înțeleasă ca un criteriu absolut, 
iată 
buie judecată în primul și în primul | 
rînd prin calitatea jocului, I

înțelegem mai bine acum ce I 
schimb fecund de valori etice și mo
rale se face sau se poate face per- I 
manent între jucători și spectatqri, i 
Așa cum sportivul și gestul său cu
rat poate îmbogăți, limpezi și activa 
în mintea noastră noțiunea de sport, 
tot astfel și spectatorul prin parti- I 
ciparea sa — pe care în acest caz o 
dorim mai întîi lucidă — poate in- I 
fluența direct asupra calității jocului, | 
asupra calității sportivului, eliberîn- 
du-1 de inhibiții și dăruindu-i acel | 
impuls liber, senin spre joc frumos, 
curat, loial. Nu amintirea unei în- 
frîngeri grele trebuie să ne stăpî- 
nească pe noi, spectatorii, ci aminti- 1 
rea unor momente frumoase pe care I 
totuși le-au dăruit amintirii fotbaliș
tii noștri, și responsabilitatea pe care I 
o avem față de. fotbal în această ca- . 
litate de spectatori.

Aceste adevăruri clare, limpezi — | 
și pe care orice om cu bun simț le 
vrea implantate, dominante, defini
torii în activitatea sportivă — pot 
avea un rol extraordinar de pozitiv 1 
și de activ asupra acelora care prac- I 
tică și iubesc sportul. Ele pot risipi 
emoția și tensiunea tuturor celor care 
așteaptă partida cu Italia, jucători și 
spectatori la un loc. Nu, meciul cu j 
Italia nu trebuie așteptat cu obsesii. 
Dorința noastră cea mai sinceră, pe 
care vrem să o subliniem acum și I 
aici, este ca fotbaliștii noștri să .| 
joace frumos, curat, sincer, sportiv. 
Și dacă acest joc, astfel dorit de noi, 
va avea drept consecință o victorie, 
cu atît mai bine.

de ce o întîlnire de fotbal tre- I
I
I 
I

■ I

A DOUA GALĂ
A TURNEULUI FINAL

ringul de la „Republicii' 
loc aseară a doua

Pe 
avut 
neului final din cadrul 
lui individual de box.

rînduri

•“ a 
gală a tur- 
campionatu- 
Timp de a-

NIS „QUEEN’S CLUB" DE LA 
LONDRA, australianul Owen David
son l-a învins cu 6—0, 6—4 pe cam
pionul român, Ion Tiriac. în turul 
trei Davidson l-a eliminat cu 7—5, 
6—2 pe Lejus (U.R.S.S.), Okker (O- 
landa) pe Gisbert (Spania) cu 6—2, 
6—1, Drysdale (Republica Sud-Afri- 
cană) pe Stilwell (Anglia) cu 7—5, 
6—4 și Tony Roche, pe Bungert (R.F. 
a Germaniei) cu 6—2, 6—3. în pri
mul tur al probei de dublu, perechea 
australiană Newcombe-Roche a dis
pus cu 6—4, 9—7 de Tiriac. Năstase 
(România).

REPREZENTATIVA DE FOTBAL 
A U.R.S.S., a jucat un meci amical 
la Helsinki cu selecționata Scandina- 
viei. Rezultat: 2—2 (1—1).
oaspeți au 
Kurțilava 
lectionata 
Lindholm 
Nilsson (min. 48).

Pentru 
marcat Medved (min. 42), 
(min. 74), iar pentru se- 

Scandinaviei suedezul 
. (min. 39) și norvegianul

proape două ore au evoluat în ordine 
următoarele perechi : muscă — 
I. Nicolau (Nicolina Iași) învinge la 
puncte pe Șt. Constantin (Metalul) ; 
C. Gruiescu (Steaua) bate la puncte 
C. Pop (Dinamo Buc,) ; coooș — Șt. 
Molnar (U. M. Timișoara) b.p. C. Mo- 
moiu (Tractorul Brașov) ; pană — 
C. Crudu (Dinamo Buc.) cîștigă prin 
abandon dictat de arbitru (pentru 
rănire) la M. Dubenco (A.S.A. Ora
dea) ; semiușoară — Gh. Bădoi (Di
namo Buc.) b.p. C. Rotaru (Petrolul); 
ușoară — I. Dinu (Farul) cîștigă 
prin neprezentarea lui T. Voicu (Di
namo Buc.) ; mijlocie ușoară — 
I. Pițu (Farul) b.p. H. Stumpf 
(Steaua) ; mijlocie — I. Olteanu (Di
namo Buc.) b.p. M. Mariuțan (Pro
gresul) ; semigrea — V. Trandafir 
(Steaua) b.p. Gh. Preda (Farul) ; 
grea — I. Alexe (Dinamo Buc.) b.p. 
Tr. Cîrcioran (Ciudanovița).

Cele mai frumoase meciuri ale ga
lei : Nicolau — Constantin și Crudu 
— Dubenco ; în prima, ieșeanul Nico
lau, în special, a dovedit frumoase 
calități, iar în cea de-a doua, oră- 
deanul Dubenco avea avantaj pînă 
în momentul cînd medicul l-a oprit 
să continue lupta fiind accidentat.

I

I
I
I
8

Azi în străvechea
Tara

9

Munți coborînd pînă la 
oglinda albastră a Adria- 
ticei ; ruine ale unor ce
tăți străvechi înfipte pe 
stînci asemeni unor cui
buri de vulturi; coșuri 
de uzine cucerind întîie- 
tatea în înălțime pe care 
de secole au deținut-o 
minaretele moscheielor ; 
întinse plantații de por
tocali ale fermelor agri
cole și cooperativelor ro
dind în toiul iernii în ve
cinătatea vestigiilor unor 
străvechi civilizații ilirice 
și elene ; brigăzi de mun
că voluntară ale tinerilor 
zmulgînd, într-o crîncenă 
încleștare cu stîncile și 
mlaștinile, sute de hec
tare teren arabil — Al
bania oferă la tot pasul 
călătorului imaginea con
fruntării dintre prezent și 
trecut.

ft

Note de călătorie din Albania

Miercuri a sosit în. Capitală dl. 
Antigono Donați, președintele In
stitutului național de comerț r ex
terior al Italiei, care va face o 
vizită,în țara noastră cu prilejul 
Organizării expoziției „Italia pro
duce".

La sosire, oaspetele a fost în- 
tîmpinat de Victor lonescu, pre
ședintele Camerei de Comerț, și de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București, 
și membri ai ambasadei.

Evoluție

★
înconjurat de păduri de 

măslini, coborînd de pe 
colină pînă la marginea 
unui lac, Butrintul te in
cintă cu frumusețea pei
sajului, a statuilor unor 
zeități elene, a mozaicu
rilor policrome ale biseri
cilor clădite aici pe vre
mea Imperiului bizantin. 
Vechi centru neolitic, lo
calitatea e pomenită de 
Virgiliu în „Eneida" sub 
numele de Butroton, oraș 
creat de troieni după fuga 
lor din Troia. Vestigiile o- 
rașului antic, peste care 
s-au suprapus urme ale 
așezărilor epirp, colonii
lor elene, dominației ro
mane, bizantine, apoi ve- 
nețiene' și • franceze în 
Evul Mediu evocă com
plexitatea condițiilor în 
care s-a plămădit poporul 
albanez, Castelul Rozo- 
fat din Șkodra, Cetatea 
din Girocastro, datînd 
dinaintea secolului al 
XIV-lea, Castelul lui Aii 
Pașa de Tepelena, a că
rui descriere ne-a fost 
lăsată de Byron în „Child

Harold", zeci de alte ce
tăți care străjuiesc mun
ții, la care se adaugă mo
numentele și pietrele co
memorative din 
țile pe care le 
reliefează una 
mai pregnante 
ale istoriei acestei țări — 
dîrzenia cu care, de la 
bătăliile contra imperiului 
otoman și pînă la eroica 
luptă de eliberare anti
fascistă, poporul Țării 
Schipetarilor*) a înfruntat 
orice sacrificii spre a-și 
apăra patria, ființa na
țională.

★
Salopete verzi.., Cînte- 

ce... Coloane defilînd cu 
lopeți și cazmale... 2 500 
tineri participă la mitingul 
de la Lușnye consacrat 
începerii lucrărilor de 
construcție a liniei ferate 
Rogojina-Fieri. De deose
bită importanță economi
că, dat fiind că va asigu
ra condiții mai lesnicioase 
transportului produselor 
agricole din sudul Alba
niei, precum și al îngrășă
mintelor chimice și altor 
produse industriale ale 
întreprinderilor din centrul 
țării, noua cale ferată ur
mează să fie construită 
prin munca voluntară a 
tinerilor care și-au luat 
angajamentul să termine 
lucrările în doi ani față 
de patru ani cît se pre
văzuse în planul cincinal. 
Fiecare schimb de volun
tari urmează să lucreze 
cîte două luni; organiza-

localită- 
străbați, 

din cele 
trăsături

♦) Schipetari, denumire 
autohtonă a albanezilor ; 
vine de la numele dat de 
ei țării, Schiperia sau Schi- 
petaria.

Interviu cu prof. Antigono DONAȚI

Recent, am avut o convorbire cu preșe
dintele Institutului național de . comerț 
exterior al Italiei prof. Antigono Donați.. . 

„Expoziția „Italia produce — 1967“ — ne-a 
declarat prof. Donați — este fără îndoială 
o dovadă a relațiilor dezvoltate dintre Italia 
și România în domeniul economic. Exponatele 
ilustrează includerea unor noi produse și 
chiar domenii în circuitul comercial dintre 
cele două țări. Sînt convins că expoziția va fi 
un nou pas important pe calea netezită a 
dezvoltării relațiilor noastre comerciale. Ea 
nu este prima manifestare de acest gen a Ita
liei în România, Dar în ce privește suprafața 
de expunere, numărul firmelor participante 
cît și al produselor prezentate, ea depășește 
pe cele anterioare. Totodată expoziția va 
permite, prin programul manifestărilor sale, 
o cunoaștere reciprocă mai aprofundată pe 
care noi dorim să o lărgim tot mai mult".

Schițind apoi evoluția economiei italiene

din ultimii ani, care a avut perioade de 
avint și de încetinire, prof. Donați a de
clarat :

„Creșterea producției noastre cere export. 
Dar bătălia pentru export înseamnă totodată 
și import mai mult, să creezi condiții îndeo
sebi pentru țările din Europa răsăriteană, 
pentru a-și putea plasa produsele lor de ex
port. Firește, în condiții de calitate și preț 
competitive. De aceea, a continuat prof. Do
nați, recent Italia a adoptat unele măsuri de 
liberalizare care reprezintă doar o parte a 
unor acțiuni mai ample".

„Relațiile economice între Italia și Româ
nia — a încheiat prof. Donați — au un viitor 
pe care îl privim cu optimism. Economiile 
celor două țări sînt complementare. Cred că 
prin relații economice mai strînse, mai in
tense, putem sprijini și o evoluție pozitivă a 
relațiilor politice".

N. PUICEA

(Urmare din pag. I)
circa 10 ori mai mare decît teritoriul 
celor șase țări vest-europene „inte
grate") sînt atrase în sfera de influ
ență a Pieței comune. Concepută ini
țial pentru o perioadă de 5 ani, aso
cierea a fost apoi prelungită, prin 
convenția de la Yaunde (Camerun) 
pentru o perioadă de încă 5 ani, care 
expiră la 31 mai 1969.

Prima convenție de asociere a fost 
semnată în perioada, cînd țările afri
cane se aflau încă sub statut colo
nial, ceea ce a permis metropolelor 
să ocolească orice acord al acestora, 
chiar și de ordin formal. Cea de-a 
doua convenție a . intrat în vigoare 
la 1 iunie 1964, cînd majoritatea sta
telor asociate dobîndiseră indepen
dența politică. Această împrejurare 
s-a răsfrînt asupra conținutului ei. 
Dacă înainte țările africane nu aveau 
reprezentanți în organele C.E.E., 
acum, prin noua convenție, s-a,creat 
un șir de organe reprezentative exe
cutive, de arbitraj, constituite pe 
baze paritare, din delegați ai C.E.E. 
și ai statelor africane. în ceea ce 
privește conținutul, deși forma cu
noaște o modificare, rămîne pe mai 
departe de natură neocolonialistă. 
Sesizînd această natură neocolonia
listă a noii convenții, unele țări afri
cane, ca de pildă, Guineea ș.a., s-au 
retras din asociație după expirarea 
primei convenții.

I Promisiuni 
si rezultate

în relațiile comerciale dintre „cei 
șase" și țările africane s-a enunțat 
principiul „concesiilor reciproce", 
adică o reducere progresivă, pînă Ia 
suprimarea totală a taxelor vamale 
și a restricțiilor cantitative, prevă- 
zîndu-se, pentru tinerele state afri
cane, și o așa-zisă „clauză de salv
gardare" prin care li se acordă liber
tatea de a menține sau de a resta
bili taxe vamale în anumite situații 
precise, ca : protejarea industriali
zării, alimentarea bugetelor etc. Ță
rile africane scontau, în virtutea a- 
cestor prevederi, să-și lărgească des
facerile de produse tropicale în 
C.E.E., la adăpost de concurenta la- 
tino-americană și, totodată, să acce
lereze crearea unor industrii și di
versificarea economică. Atrăgător, la 
prima vedere, s-a constatat a fi și 
așa-zisul Fond european de dezvol
tare, (prevăzut la 581 milioane dolari 
pentru prima perioadă și la 800 mi
lioane pentru cea de a doua) creat 
prin cotizațiile celor șase țări 
membre ale C.E.E. și care urma să 
constituie o sursă de finanțare a insti-

tuțiilor sociale și a programelor eco
nomice.

Astfel de promisiuni nu puteau 
să nu surîdă unor state africane, 
aflate într-o stare economică grea 
și care trăiau sub imperiul fricii 
că „integrarea" vest-europeană le va 
restrînge debușeul pentru produsele 
lor de export. Dar dacă promisiu
nile nu s-au împlinit, teama a fost, 
în schimb, justificată.

Țările africane asociate la C.E.E. 
nu au fost avantajate la exportul de 
produse tropicale pe piața vest-eu
ropeană. așa cum scontau ele în 
momentul asocierii, datorită atît 
concurenței puternice a țărilor la- 
tino-americane, cît și modificării 
termenilor de schimb în favoarea 
celor șase țări integrate.

în primii cinci ani de asociere,

& este
(1958—1963) ca urmare a „preferințe
lor" acordate la import de către 
C.E.E. țărilor africane asociate, ex
porturile agricole ale acestora pe 
Piața comună au scăzut de la 1,264 
miliarde dolari la 1,081. în ultimii ani 
exportul lor bate pasul pe loc, iar în 
1965, el a scăzut din nou. în timp ce 
pe hîrtie țările vest-europene s-au an
gajat să acorde preferințe la import 
partenerilor africani asociați, în 
practică ele preferă produsele simi
lare din alte țări. Astfel, din cele 
570 000 de tone de banane achizițio
nate în ultima vreme de R.F.G., doar 
6 000 de tone au provenit din țările 
africane asociate, deși acestea anun
țaseră că pot livra anual 100 000 
de tone. Totodată, în unele perioade 
reducerea volumului exportului este 
însoțită de scăderea prețurilor 
la produsele pe care le exportă țările 
africane și de creșterea prețurilor 
la produsele importate de aceste țări. 
„Raportul între valoarea tonei de 
marfă importată din Europa occiden
tală și cea a tonei de marfă exportată 
de Africa n-a încetat să se deterioreze 
de 12 ani încoace — declară Leopold 
Sedor Senghor, președintele Se
negalului. Noi suportăm — adaugă 
el — cheltuielile îmbunătățirii nive
lului de trai în țările occidentale dez
voltate".

Speranța în stimularea industria
lizării devine, de asemenea, tot mai 
iluzorie. în articolul „Dahomeyul și 
Piața comună", apărut într-un nu-

<

re
ale

din 
mai

țiile de tineret au primit 
de acum 60 000 de cereri.

★
De la înălțimea acoperi

șului uneia din fabricile 
sale îți apar în fața ochi
lor turlele argintii de alu
miniu ale Uzinei de îngră
șăminte azotice din Fieri, 
împletitura de țevi care 
șerpuiesc în jur. Construi
tă într-un an și jumătate, 
uzina a intrat în produc
ție la începutul anului. 
Producția prevăzută pen
tru 1967—110 000 tone în
grășăminte chimice — va 
asigura satisfacerea ne
voilor țării, creșterea el 
ulterioară va crea dispo
nibilități pentru export. 
Prin construirea uzinei se 
asigură, totodată, valori
ficarea superioară a 
surselor de petrol 
țării.

Combinatul textil 
Berati, una din cele
mari construcții ale cinci
nalului, a intrat în func
țiune de anul trecut cu 2 
din cele 7 fabrici ale sale. 
Ca dealtfel mai toate ma
rile întreprinderi pe care 
le-am vizitat, e o uzină a 
tineretului : vîrsta medie a 
salariaților este 21 de ani.

Numărul 
este acum de 2 000, pînă 
în 1970 va ajunge la 5 000. 
Vasilaq Iconomu, șeful 
secției filatură, rezumă 
astfel principalele preocu
pări ale colectivului : îm
bunătățirea calității și di
versificarea producției, 
realizarea în cursul a- 
cestui an a randamentu
lui prevăzut pentru 1970.

Două din pozițiile înain
tate ale efortului de indus
trializare a Albaniei.

★
Cooperativa agricolă 

din Krutye ; președinte — 
Andrea Ghermeni, fost 
partizan, care a urmat Fa
cultatea de agronomie 
alături de colegi ce-i pu
teau fi feciori. în 1946, 
26 familii din comună au 
răspuns chemării parti
dului de începere a co
operativizării punînd te
meliile primei coopera
tive agricole din țară. 
Peste un an au primit un 
tractor. „Era primul pe 
care-1 văzusem" — ne-a 
spus președintele. Comu
na, cu pămînturi înțeleni- 
te, mustind de băltoace 
și țînțari, cu bordeie în 
care oamenii dormeau pe 
rogojini, cu doi învăță
tori pentru cei 40 elevi 
din cele 7 sate din jur, 
a devenit azi una din 
cele mai frumoase comu
ne ale regiunii. Produc
ția de cereale, bumbac, 
legume, lapte a crescut 
continuu după cooperati
vizare. Am fost oaspeții 
lui Temi Ciuko ; în vîr-

muncitorilor

măr recent al revistei „Afrique Nou- 
velle" se arată : „Cartierul general 
de la Bruxelles frînează proiectele 
de industrializare a țărilor africane 
și le subminează în mod sistematic".

Fondul european de dezvoltare, 
pe care adepții vest-europeni ai aso
cierii l-au prezentat ca pe un exem
plu de contribuție necondiționată la 
progresul unor regiuni înapoiate ale 
globului, a îndeplinit și îndeplinește 
funcții care avantajează mai degra
bă pe cei care-1 acordă decît pe des
tinatari. El este utilizat la construc
ția unor căi de comunicație (șosele, 
poduri, căi ferate) necesare țărilor 
membre ale C.E.E. pentru a-și trans
porta mărfurile pe piața africană — 
sau pentru a aduce în Europa ma
teriile prime africane, precum și la 
extinderea doar a acelor ramuri care

stă de 70 de ani, șl-a 
clădit casă încăpătoare 
pentru cei 16 fii, nepoți, 
strănepoți cîți au rămas 
în sat. De altfel, case noi 
și-au construit mulți coo
peratori. Am vizitat școa
la medie și cele două 
școli elementare avînd 
40 de învățători, casa de 
cultură și dispensarul, pe 
care socialismul le-a a- 
climatizat în satul al
banez. Agronomul Filip 
Boci, secretarul organiza
ției de partid, directorul 
școlii Loli Dovivi, toți in
telectualii pe care i-am 
întîlnit sînt originari din 
satele dimprejur. După 
absolvirea universității 
s-au întors acasă. Au vă
zut în asta o datorie fi
rească...

★
Exprimîndu-și satisfacția 

pentru prilejul de a primi 
oaspeți dintr-o țară prie
tenă, Mentor Permeti, ad
junct al ministrului agri
culturii, ne relatează pe 
larg despre problemele 
actuale ale dezvoltării a- 
griculturii în lumina ho- 
tărîrilor Congresului al 
V-lea al Partidului Mun
cii din Albania. Impor
tantele lucrări de îmbună
tățiri funciare, creșterea 
producției de îngrășămin
te chimice, continuarea 
mecanizării agriculturii 
vor duce la creșterea cu 
70—80 la sută a produc
ției agricole globale în 
1970 față de 1965 ; în felul 
acesta vor putea fi sa
tisfăcute nevoile proprii la 
numeroase produse agri
cole și se vor crea posibi
lități de export la legume, 
fructe, piele. Randamentul 
la hectar urmează să 
crească în mod deosebit 
la cereale (de la 1 280 la 
1 900 kg), bumbac (de la 
1 100 la 1 470 kg), sfeclă 
de zahăr (de la 19 000 la 
anroape 25 000 kg), cartofi 
(de la 7 700 la 10 550 kg).

O deosebită atenție se 
acordă continuării lucră
rilor de hidroameliorații. 
După eliberarea țării su
prafața terenurilor irigate 
a crescut de la 29 000 la 
216 000 ha, ceea ce repre
zintă jumătate din supra
fața arabilă a țării. în 
cursul cincinalului acea
stă suprafață va ajunge 
la aproape 283 000 hecta
re. La aceasta se adaugă 
continuarea acțiunii pen
tru sporirea cu 115 000 
hectare a suprafeței agri
cole prin desecarea mlaș
tinilor, valorificarea tere
nurilor degradate, săpa
rea de terase pe versanții 
munților.

De pe acum, pe ambele 
laturi ale șoselei ce șer
puiește de-a lungul Rivie
rei albaneze, terasele au 
luat cu asalt munții. Măs
lini, portocali, cartofi s-au 
cățărat pe stînci. Pozițiile 
cucerite se extind an 
de an.

Tudor OLARU

ca“, departe de a fi un simbol al ar
monici, constituie în esență terenul 
recrudescenței unor ireconciliabile 
rivalități.

în sînul Pieței comune acestea se 
manifestă, în principal, între Franța 
și R.F.G. Dacă pentru Franța, „Eur- 
africa" constituie o soluție satisfăcă
toare la actualul nivel al raportului 
de forțe, pentru monopolurile vest- 
germane este considerată stînjenitoa- 
re datorită limitelor sale geografice 
restrînse și impedimentelor pe care le 
ridică în fața penetrației și în alte 
părți ale lumii.

încercarea de a înjgheba „Eurafri
ca" provoacă o reacție defa
vorabilă deosebit de puternică din 
partea Angliei și S.U.A. Divergen
țele interimperialiste au răbufnit cu 
brutalitate cu ocazia semnării, în iu-

prezintă interes (industria extractivă, 
plantații specializate etc) 
duce Ia adîncirea 
economice și frînează 
producției în Africa.

ceea ce 
disproporțiilor 
diversificarea

eoI Durerile facerii
Neocolonialismul colectiv al sta

telor vest-europene „integrate", în
dreptat spre menținerea dominației 
asupra bogatului continent african, 
nu putea să nu fie larg sprijinit 'de 
apologetica burgheziei monopoliste, 
în esență, aceasta încearcă să de
monstreze „unitatea" de interese eco
nomice, de țeluri politice și înrudirea 
spirituală ( ? !) dintre metropolele 
vest-europene și popoarele africane, 
cu scopul de a le convinge pe cele 
din urmă de necesitatea unei strînse 
cooperări, dacă este posibil — în ex
clusivitate cu cele șase țări membre 
C.E.E. Cu 
cristalizat într-un 
„Eurafrica", adică Europa + Africa, 
fiind vorba, bineînțeles, de „Mica 
Europă" și de Africa „asociată". 
„Noblețea" scopurilor acestei sim
bioze este exteriorizată prin relie
farea totodată a armoniei ce ar 
domni între cele șase țări ale Pieței 
comune în ceea ce privește conju
garea) eforturilor făcute pentru a ri
dica Africa. Dar aceasta numai la su
prafață. Cercetarea în profunzime a 
lucrurilor relevă faptul că „Eurafri-

timpul, concepția s-a 
singur cuvînt :

lie 1966, a tratatului de asociere la 
C.E.E. de către încă o țară africană 
— Nigeria. Anglia, ale cărei poziții 
în Africa erau serios lezate de aso
cierea Nigeriei, a întreprins pe față 
măsuri energice pentru a împiedica 
acest act. La rîndul lor, S.U.A. au 
amenințat deschis Nigeria că. în caz 
de asociere, vor sista „ajutorul" pe 
care i-1 acordă, adresînd, în același 
timp, C.E.E. un memorandum, în 
care condamnă convenția cu Nige
ria și, în general, orice fel de înțe
legeri preferențiale între Piața co
mună și țările în curs de dezvoltare.

Sistemul preferențial, pe baza că
ruia încearcă să se creeze „Eurafri- 
ca“, duce inevitabil la intensificarea 
discriminărilor în relațiile cu alte 
țări în curs de dezvoltare. Ca ur
mare a protecționismului C.E.E. se 
îngreunează considerabil desfacerea 
pe Piața comună a mărfurilor unor 
state din Asia, America Latină, O- 
rientul Apropiat și Mijlociu, ceea ce 
provoacă nemulțumirea crescindă a 
acestora.

Noile căi și metode de reîmpăr
țire a pieței mondiale capitaliste, în 
ciuda rafinamentului cu care au fost 
concepute și a abilității cu care sînt 
aplicate, se lovesc din ce în ce mai 
mult de obstacolele pe care le ridică 
atît divergentele dintre marile puteri 
imperialiste, cît și opoziția dîrză a 
popoarelor din tinerele state care au 
pornit pe calea emancipării econo
mice și politice ireversibile.



VIETNAMUL DE SUD

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
în ședința de miercuri dimineața 
a sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U., consacrată 
examinării situației din Orientul 
Apropiat, primul a luat cuvîntul 
George Brown, ministrul afacerilor 
externe al Marii Britanii. Vorbi
torul a declarat că războiul care 
a avut loc în Orientul Mijlociu nu 
trebuie să ducă la o extindere a 
teritoriului vreunei țări și a cerut 
Izraelului să evite anexarea secto
rului iordanian al orașului Ierusa
lim, deoarece această acțiune „îl 
va izola de opinia publică mondia
lă". Brown a cerut numirea unui 
reprezentant al O.N.U. „a cărui 
poziție să fie necontestată", care să 
plece de îndată în Orientul Mijlo
ciu pentru a informa pe secretarul 
general al O.N.U. despre proble
mele încetării focului și ale menți
nerii păcii. Potrivit agenției Asso
ciated Press, fără să fi angajat 
Marea Britanie față de rezoluțiile 
prezentate Adunării Generale, mi
nistrul de externe englez a spri
jinit, în general, propunerile făcute 
de S.U.A.

A luat apoi cuvîntul Mahmoud 
Fawzi, vicepreședinte al Consiliu
lui Executiv al R.A.U. pentru a- 
facerile externe, care a sprijinit 
proiectul de rezoluție prezentat de 
Uniunea Sovietică și a criticat pro
iectul de rezoluție american, în- 
trucît acesta a demonstrat „pozi
ția nejustă și inacceptabilă a gu
vernului 
situație".

Primul 
facerilor 
Jens Otto Krag, a subliniat că țara 
sa va face tot ce îi stă în putință 
pentru a contribui la găsirea unei 
soluții juste, că în cursul dezbate
rilor privitoare la Orientul Mijlo
ciu, „este necesar să se recunoască 
că nu trebuie urmărită restabilirea 
condițiilor instabile existente îna
inte de izbucnirea ostilităților" și 
Națiunile Unite „trebuie să contri
buie la punerea bazelor unei păci 
durabile, fundamentate pe soluții 
juste și echitabile".

Mika Spiliak, președintele Vecei 
Executive Federale a R.S.F. Iugo
slavia, a cerut ca O.N.U. să con
damne agresiunea izraeliană împo
triva țărilor arabe și să ceară re
tragerea imediată și necondiționată 
a tuturor forțelor armate ale ata
catorului pe pozițiile de la 4 iunie. 
Vorbitorul a declarat că nici un 
fel de negocieri nu pot avea loc 
pînă cînd forțele agresoare nu pă
răsesc teritoriile capturate. El a ex
primat, de asemenea, sprijinul gu
vernului său „față de eforturile se
cretarului general al O.N.U. în în
deplinirea sarcinilor dificile și pli
ne de răspundere pe care le are".

într-o scurtă intervenție, minis
trul afacerilor externe al Izraelu
lui, Abba 
de replică 
Mahmoud

S.U.A. față

ministru și 
externe al

n

NEW YORK 21. — Trimisul spe
cial Agerpres Romulus Căplescu 
transmite: Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a oferit în saloanele misiunii per
manente a României la O.N.U. un 
prînz în cinstea primului ministru 
și ministru al afacerilor externe al 
Danemarcei, Jens Otto Krag. Con
ducătorul delegației daneze la se
siunea extraordinară a O.N.U. a 
fost însoțit de Paul Fisher, secre
tar general în Ministerul de Ex
terne al Danemarcei, Hans Tabor, 
reprezentant permanent al Dane
marcei la O.N.U., președintele Con
siliului de Securitate pe luna în

curs, și Skjold Melbin, ministru 
consilier, adjunct al reprezentantu
lui permanent al Danemarcei Ia 
O.N.U Au participat din partea 
română Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Gheorghe Diacones- 
cu, reprezentant permanent al Ro
mâniei la O.N.U. Prînzul s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială.

în după-amiaza zilei de 21 iunie, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer a 
luat parte la un cocteil oferit de 
președintele Republicii Siria, Nu- 
reddin Atassi, în cinstea unor șefi 
de delegații prezenti la sesiunea 
O.N.U.

ÎNTÎLNIRI DIPLOMATICE

de întreaga

ministrul a-
Danemarcei,

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului de Miniș
tri al Uniunii Sovietice, Alexei Ko- 
sîghin, a avut marți la Reprezen
tanța U.R.S.S. la O.N.U. o întîlnire 
cu primul ministru al Danemarcei, 
Jens Otto Krag. După cum anunță 
agenția TASS, convorbirile s-au 
axat asupra dezbaterilor ce se des
fășoară în Adunarea Generală a 
O.N.U., consacrate situației din O-

HUI Di MINIM
Două avioane avînd la bord îmbră

căminte și alte obiecte donato de ce
tățenii Arabiei Saudite victimelor 
războiului din Iordania nu 
miercuri dimineața din 
(M.E.N.).

Crucea Roșie Cehoslovacă

plecat. 
Ryad.

trimis

Agresorii provoacă
pierderi

SAIGON 21 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează că în cursul 
unor ciocniri angajate între patrio- 
ții sud-vietnamezi și trupele ameri
cane mobilizate în cadrul opera
ției „Pershing" (în apropiere de 
Bong Son), pușcașii americani și-au 
reglat greșit tirul, deschizînd focul 
asupra propriilor poziții. A fost 
omorît un soldat și alți șase au fost 
răniți. O „eroare" similară s-a pro
dus marți în apropiere de Can Douc 
(30 km de Saigon), cînd focul tru
pelor americane a provocat pier
deri unor unități sud-vietnameze.

Pe de altă parte, se semnalează 
noi acțiuni ale trupelor patriotice. 
Cantonamentul unei companii de 
pușcași americani staționată în a- 
propiere de linia de sud a zonei 
demilitarizate, la Gio Ling, a fost 
atacat cu obuze și mortiere.

Alte ciocniri au mai avut loc în 
apropiere de Da Nang, precum și la 
nord-est de Phu My, unde grupuri 
de patrioți au lansat un atac asu
pra unei 
americane

unități a primei divizii 
aeromobile.

4r

21 (Agerpres). — După.

masuri represive

După cum transmite Agenția 
France Presse, noi măsuri represive 
împotriva a diferite categorii de cetă
țeni sînt anunțate din Atena. Potrivit 
unei ordonanțe, apărută miercuri în 
„Jurnalul oficial", profesorii universi
tari și din școlile superioare pot fi puși 
în disponibilitate printr-o decizie a 
președintelui sau a vicepreședintelui 
consiliului de miniștri sau a ministru
lui educației naționale. Punerea în 
disponibilitate poate dura pînă la 6 
luni; ea poate fi reînnoită sau poate 
deveni definitivă.

Agenția relatează în continuare că, 
printre motivele care duc la aplicarea 
acestei sancțiuni, se află „actele și o 
conduită care atestă că profesorii în 
cauză nu sînt animați de un spirit 
conform cu sistemul social existent și 
de idealurile naționale". Se știe însă 
că, după lovitura de stat militară din 

. 21 aprilie, „idealurile naționale" au 
suferit, în accepțiunea oficială a no
țiunii, o considerabilă deviere spre 
dreapta.

In ce privește situația presei, mă
surile draconice luate după lovitura de 
stat militară n-au fost cîtuși de puțin 
relaxate. Despre situația presei gre-

cești a făcut declarații zilele trecute 
Panos Kokkas, directorul și proprieta
rul cotidianului atenian „Eleftheria", 
refugiat actualmente în Elveția. El a 
arătat că o dată cu instaurarea regimu
lui militar și anularea libertăților fun
damentale, „tirajele ziarelor grecești 
au scăzut enorm". în condițiile exis
tente, „opoziția împotriva regimului 
militar nu se poate manifesta în nici 
un fel prin intermediul presei", de
oarece aceasta este supusă unui con
trol riguros de către autorități. în ziua 
loviturii de stat — a continuat Kok
kas — el a încetat editarea ziarului 
său, deoarece este „ridicol de a scoate 
un ziar în condițiile instaurate de mi
litari". După cum a reamintit Kokkas. 
alte două ziare ateniene, cu orientare 
de dreapta, au făcut același lucru, iar 
două ziare de stingă au fost interzise.

★
GENEVA 21 (Agerpres). — în- 

tr-un document dat publicității 
miercuri, Comisia internațională a 
juriștilor (C.I.J.) acuză regimul mi
litar din Grecia de violarea Con
venției cu privire la drepturile 
omului și cere efectuarea unei an
chete de către Comisia europeană 
pentru drepturile omului.

a
Iordaniei, drept ajutor acordat refu- 
giatilor arabi, lapte praf, îmbrăcă
minte, corturi, medicamente și ma
terial medical. (C.T.K.).

Guvernul francez a acordat prin 
intermediul Comitetului International 
al Crucii Roșii un ajutor în alimen
te și îmbrăcăminte victimelor recen
tului conflict din Orientul Mijlociu. 
(France Presse).

Republica Federală a Germaniei a 
trimis miercuri o cantitate de alimen
te pentru populația iordaniană, care 
a avut de suferit de pe urma con
flictului arabo-izraelian (D.P.A.).

Masuri izraeliene

Tensiune
în creștere

7

la Aden

Pe străzile Adenului în aceste 
zile

rientul Mijlociu. în aceeași zi, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a avut întrevederi cu mi
nistrul afacerilor externe al Fran
ței, Maurice Couve de Murville, și 
cu ministrul afacerilor externe al 
Indiei, Mohamed Aii Chagla.

A. Kosîghin a oferit, de aseme
nea, marți un dineu în cinstea con
ducătorilor delegațiilor țărilor ara
be la Sesiunea 
Adunării Generale

★

NEW YORK 21 
Secretarul general 
Thant, a oferit miercuri o masă 
în cinstea lui Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., conducătorul delegației 
sovietice la sesiunea extraordinară 
a Adunării Generale a O.N.U.

HANOI
cum transmite Agenția V.N.A., for
țele armate din Hanoi și din pro
vincia Son La au doborît la 21 iu
nie 3 avioane americane care au 
pătruns în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam. Numărul total al avioa
nelor americane doborîte până în 
prezent deasupra teritoriului R. D. 
Vietnam se ridică la 2 036.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — A- 
genția TASS transmite că la 21 
iunie au luat sfîrșit lucrările Ple
narei C.C. al P.C.U.S. în ultima zi

CAIRO

extraordinară a 
a O.N.U.

(Agerpres).
al O.N.U.,

Convorbiri N. Podgornîi
- G. A. Nasser

Eban, a folosit dreptul 
la cuvîntarea rostită de 
Fawzi.

★
în ședința de marți după-amia- 

ză Todor Jivkov, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, conducătorul delegației bulga
re, a expus poziția țării sale în pro
blema aflată pe ordinea de zi a se
siunii. Condamnând agresiunea 
izraeliană împotriva statelor arabe, 
el a sprijinit proiectul de rezolu
ție sovietic.

Folosindu-se de dreptul de răs
puns, Abba Eban. ministrul aface
rilor externe al Izraelului, s-a re
ferit la intervenția lui U Thant pe 
marginea retragerii forțelor specia
le ale O.N.U. din regiunea Sinal— 
Gaza, precum și la declarația ante
vorbitorului.

Tot în baza dreptului de răspuns, 
a luat cuvîntul Noureddin El 
Atassi, președintele Republicii Si
ria.

la Ierusalim
IERUSALIM 21 (Agerpres). — în 

partea veche a orașului Ierusalim, 
care înaintea conflictului izraelia- 
no-arab aparținea Iordaniei, a fost 
instaurată miercuri administrația 
civilă izraelianâ, anunță agenția 
France Presse.

★

IERUSALIM 21 (Agerpres). — 
Răspunzînd unor interpelări ale 
deputaților comuniști, generalul 
Dayan, ministrul apărării al Izrae- 
lului, a declarat, miercuri în Kne
sset că „regiunea Gaza și vestul 
Iordanului vor rămîne sub autori
tate izraeliană". El a adăugat că 
„normalizarea vieții pe malul ves
tic al Iordanului și în zona Gaza 
nu înseamnă revenirea la „stătu 
quo ante".

CAIRO 21 (Agerpres). — Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
sosit miercuri într-o .vizită oficia
lă la Cairo la invitația președinte
lui Gamal Abdel Nasser și a gu
vernului Republicii Arabe Unite. 
La sosirea pe aeroport, oaspetele a 
fost întîmpinat de președintele 
R.A.U., de membri ai guvernului și 
de alte persoane oficiale.

Agenția TASS anunță că în a- 
ceeași zi, între Nikolai Podgornîi și 
Gamal Abdel Nasser a avut loc o 
convorbire în cadrul căreia s-a pro
cedat la un schimb de păreri a- 
supra situației din Orientul Apro
piat, în lumina ultimelor eveni
mente, și asupra altor probleme de 
interes comun.

LUI CASSIUS
AUREOLA

Cassius Clay asaltat de ziariști după pronun
țarea sentinței

Așadar, Cassius Clay 
a fost condamnat. Tri
bunalul din Houston 
(Texas — S.U.A.), care 
a pronunțat sentința, a 
fixat pedeapsa la ma
ximum prevăzut de 
lege : 5 ani închisoare 
și 10 000 de dolari a- 
mendă.

După cum s-a anun
țat, campionul mon
dial la box fusese tri
mis în judecată pen
tru nesupunere la în
corporare. Gestul lui 
nu era de natură per-

sonală, ci avea un con
ținut politic precis. 
Clay declarase că se 
opune războiului pe 
care S.U.A. îl duc în 
Vietnam, fapt pentru 
care refuză să facă 
parte din forțele ar
mate ale acestora.

Unele agenții de 
presă, înregistrînd 
sentința,'au calificat-o 
ca „prima înfrângere" 
suferită de Clay. Se 
pare însă că s-au gră
bit. Căci ce rezultă 
pentru campionul mon-
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PARIS 21 (Agerpres). — Miercuri 

a avut loc la Paris ședința săptă- 
mînală a Consiliului de Miniștri 
al Franței, prezidată de generalul 
de Gaulle. La sfîrșitul. reuniunii. 
Pierre Dumas, secretar de stat pe 
lîngă primul ministru, a dat ci
tire textului care rezumă declara
ția făcută în cadrul ședinței de 
către președintele de Gaulle pri
vind poziția Franței față de prin
cipalele evenimente ale actualei si
tuații internaționale. Exprimînd'.i-și 
îngrijorarea pentru faptul că „spi
ritul și starea de război se extind 
din nou asupra lumii", președin
tele Franței a subliniat că „războ
iul declanșat de intervenția ame
ricană în Vietnam, distrugerea de 
vieți și de bunuri... nu pot să nu 
răspîndească tulburare numai la 
fața locului dar și la distanță", 
în continuare, de Gaulle a reafir
mat că conflictul din Vietnam „nu 
ar putea înceta decît prin anga
jamentul Statelor Unite de a-și 
retrage forțele într-un termen de
terminat".

Referindu-se la conflictul din

Orientul Apropiat, președintele 
Franței a precizat că țara sa „con
sideră just ca fiecare stat în cauză, 
printre altele și Izraelul, să poată 
trăi". Franța a condamnat „ame
nințarea cu distrugerea" proferată 
de unele țări vecine cu Izraelul și 
a manifestat o poziție rezervată 
față de interzicerea dreptului a- 
cestui stat de a naviga pe Golful 
Akaba. „Dar — a spus de Gaulle — 
Franța condamnă deschiderea osti
lităților de către Izrael" și „nu con
sideră definitivă nici una din mo
dificările obținute prin acțiunile 
militare".

în legătură cu posibilitățile de so
luționare a conflictului din Orien
tul Apropiat, președintele Franței 
a spus că una din condițiile esen
țiale în această direcție „ar putea 
și ar trebui să fie sfîrșitul războ
iului din Vietnam prin faptul că 
s-ar pune capăt intervenției 
străine".

în încheiere, președintele Franței 
a declarat că atunci cînd s-ar ivi 
prilejul pentru restabilirea păcii, 
Franța ar contribui la aceasta.

La Sofia a avui loc 
o sesiune științifica con- 
sacrată celei de-a 70-a ani
versări a revistei „Novo Vre
me", organul teoretic al C.C. 
al P.C. Bulgar, și celei de-a 
40-a aniversări a ziarului „Ra- 
botnicesko Delo".

bui plătite pe viitor guvernului „Repu
blicii Biafra", relatează agenția France 
Presse.

CLAY
dial ? Se știe că foru
rile pugilistice din 
S.U.A. i-au retras titlul 
încă înaintea sentin
ței. Dar sportivii con
sideră aceasta o ile
galitate : titlul se cîș- 
tigă și se pierde exclu
siv pe ring. Iar ca 
urmare a sentinței au
reola lui Clay nu va 
păli. La aceea de cel 
dinții boxer al lumii 
se adaugă acum cea 
de militant împotriva 
războiului din 
nam.
avea 
Unite 
colo.

Nu știau aceasta au
toritățile ? Ba da, dar 
pentru ele mai impor
tant era să încerce a 
intimida pe cei care, 
într-o formă sau alta, 
se opun războiului și 
să-i reducă la tăcere.

Or, aceste eforturi nu 
par să-și atingă țe
lul. Curentul de opi
nie care, chiar în 
S.U.A., condamnă a- 
gresiunea americană 
din Vietnam este din 
ce în ce mai puter
nic și sînt semne că 
sentința pronunțată 
împotriva lui Clay nu 
va reduce ci, dimpo
trivă, va lărgi și mai 
mult acest curent.

Viet-
Gestul său va 
ecou în Statele 
și nu numai a-
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a lucrărilor au continuat discu
țiile pe marginea raportului „Des
pre politica Uniunii Sovietice în 
legătură cu agresiunea Izraelului 
în Orientul Apropiat", prezentat 
de Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C- al P.C.U.S. A fost adop
tată în unanimitate o hotărîre în 
această problemă.

Plenara a ascultat și aprobat te
zele C.C. al P.C.U.S. în vederea 
celei de-a 50-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Plenara l-a eliberat pe’ Iuri 
Andropov din funcția de secretar 
al C.C. al P.C.U.S., în legătură cu 
numirea lui în funcția de preșe
dinte al Comitetului Securității de 
Stat de pe lîngă Consiliul de 
niștri al U.R.S.S. Plenara l-a 
pe Iuri Andropov membru 
pleant al Biroului Politic 
al P.C.U.S.

Cuvîntul de închidere 
rostit de Leonid Brejnev, 
general al C.C. al P.C.U.S.

al

Mi- 
ales 
su- 

C.C.

fosta 
secretar

(Agerpres). — 
Carvalho, mem- 
Central al Par- 
din Portugalia,

ilegalitate, a fost

LISABONA 21 
Guilermo da Costa 
bru al Comitetului 
tidului Comunist 
care se află în
condamnat de autorități la șase ani 
și jumătate închisoare, fiind acuzat 
de a fi desfășurat „activitate sub
versivă". în ultimii 19 ani, Costa 
Carvalho s-a aflat în permanență 
sub urmărirea poliției salazariste, 
fiind de mai multe ori arestat.

i
B

J. Lenart va face o vizită 
oficială în Franța. Agenția 
C.T.K. transmite că vizita pre
ședintelui guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace va avea loc 
în toamna acestui an.

Situația din Nigeria a con- 
stifuit obiectul convorbirii avute la Dar- 
Es-Salaam de președintele Tanzaniei 
Julius Nyerere, cu ministrul de externe 
zambian, Simon Kapwepwe. Potrivit re
latărilor agenjiei U.P.I., părțile și-au 
exprimat îngrijorarea în legătură cu 
evoluția evenimentelor din Nigeria, mai 
ales în urma unor declarații belicoase 
făcute la Lagos și Enugu — capitala 
provinciei orientale — care s-a procla
mat „Republica independentă Biafra”. 
In cursul zilei de ieri, la Enugu a fost 
promulgat un decret potrivit căruia re- 
devențele petroliere și miniere vor tre

Președintele Zambiei la 
Pekiîî. Miercl,ri a sosit la Pekin 
Kenneth Kaunda, președintele Republi
cii Zambia, care la invitația premieru
lui Consiliului de Stat, Ciu En-lai, va 
face o vizită oficială în R. P. Chineză. 
La aeroport, Kenneth Kaunda a fost 
întîmpinat de premierul Ciu En-lai și 
de alte persoane oficiale.

Moi incidente rasiale 
grave în S.U.fi. 0 persoană a 
fost ucisă și alte trei rănite ca urmare 
a incidentelor rasiale care au izbucnit 
marți seara, pentru a patra oară con
secutiv, în cartierul populației de cu
loare din Atlanta, statul Georgia.

Președintele Cameralu
lui în IlSgOShvia. La invitația 
președintelui R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, președintele Repu
blicii Camerun, Ahmadou Ahidjo, a 
sosit într-o vizită oficială de patru 
zile în această țară.

După întrevederile Wil- 
SOK-de (Mie, Primul ministru 
britanic a făcut o declarație în

Camera Comunelor în legătură cu 
desfășurarea convorbirilor. El a 
spus că a fost examinată, în mod 
special, situația din Orientul Mijlo
ciu. Am căzut de acord — a a- 
rătat Wilson — să menținem o le
gătură strînsă în vederea pro
movării unei soluții juste și du
rabile a problemelor acestei re
giuni. în ce privește cererea de 
aderare a Marii Britanii la C.E.E., 
Wilson a declarat că președintele 
Franței a insistat asupra punctelor 
de vedere pe care le exprimase an
terior. Primul ministru englez a 
subliniat că, la rîndul său, a expus 
motivele pentru care consideră că 
nici una dintre problemele ce stau 
în calea aderării Angliei la Piața 
comună nu este de nerezolvat. Wil
son a precizat, totodată, că în 
cursul convorbirilor a fost acordată 
o deosebită atenție perspectivei 
cooperării. tehnologice între cele 
două țări.

Adenul, care în cursul acestei 
primăveri a fost teatrul unor 
violente răbufniri a nemulțu
mirii maselor populare fată de 
planurile colonialiștilor englezi 
de a-și menține dominația în a- 
ceastă zonă, a revenit în actua
litate prin două evenimente : 
luni, ministru) de externe al 
Angliei, George Brown, a anun
țat în Camera Comunelor că 
Federația Arabiei de sud va 
obține independența la 9 ia
nuarie 1968 ; marți a izbucnit 
o răscoală în rîndul trupelor 
guvernului federal.

„Planul pachet pentru inde- 
pendență". cum l-a denumit 
Brown, prevede ca timp de șase 
luni de la proclamarea indepen
denței, Anglia să mențină în a- 
pele teritoriale ale Adenului im
portante forte navale și aeriene 
și să sporească ajutorul militar 
acordat Federației Arabiei de 
sud.

Prelungirea prezenței milita
re este dictată, de fapt, de tea
ma unei revolte generale a ma
selor populare din Aden, a că
ror voință a fost ignorată. la 
adoptarea unei hotărîri care pri
vește direct viitorul lor. Reu
nind într-un singur stat șei- 
catele și emiratele de pe coas
ta de sud a Peninsulei Ara
bice. punîndu-le sub conducerea 
unui guvern alcătuit din repre
zentanții forțelor conservatoare. 
Anglia urmărește să-și mențină 
pozițiile în importantul oraș- 
port Aden, a cărui populație des
fășoară de ani de zile o cura
joasă luptă anticolonialistă.

în cursul zilei de ieri, Fron
tul de Eliberare a Sudu
lui Ocupat al Yemenului 
(FLOSY) a dat publicității o de
clarație în care respinge planul 
britanic. Declarația reafirmă ho- 
tărîrea FLOSY de a continua 
lupta pînă la eliberarea Ade
nului și obținerea independen
tei și cere evacuarea totală a 
bazelor militare și trupelor bri
tanice.

La Aden, rîndurile opoziției se 
extind, cuprinzînd pînă și uni
tăți ale forțelor armate fede
rale. Agențiile de presă au a- 
nunțat că răscoala care a iz
bucnit marți urmărește răstur
narea guvernului federal. între 
răsculați și trupele britanice au 
avut loc ciocniri sîngeroase sol
date cu 20 de morți și mai mulți 
răniți. Noi lupte au avut loc 
miercuri. La Londra s-a anunțat 
că 17 soldați britanici au fost 
uciși. 36 răniți, iar 12 sînt dați 
dispăruți. Guvernul britanic a 
trimis spre Aden noi întăriri 
militare.

N. L.
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0 lege cu privire Ia men

ținerea securității și ordinii 
publice 3 f°st adoptată de parla

0 delegație padamentară 
poloneză a sosit la finkara. 
Delegația este condusă de Czeslaw 
Wycech, mareșal al Seimului R. P. 
Polone.

mentul Ugandei. Prin noul ■ act, 
guvernul ugandez primește puteri 
depline pentru a lua măsurile ne
cesare ca „în interesul securității 
publice" să limiteze toate acțiu
nile și manifestările ce ar contra
veni menținerii ordinii. Totodată, 
noua lege permite președintelui ță
rii, Milton Obote, să ia o serie de 
măsuri speciale.

fi încetat din viață, 
la spitalul din Hiroșima, 
încă un supraviețuitor al bom
bardamentului atomic din 1945. 
După cum anunță ziarul „Tokio 
Times", în cele 43 de spitale ale 
prefecturii Hiroșima în prezent se 
află în tratament 1900 de per
soane, care au supraviețuit bom
bardamentului atomic. Pe de altă 
parte, se menționează că numai 
în anul acesta au murit 30 de 
persoane din cauza unor boli a- 
părute în urma iradierii atomice.

Partidul socialist popular din Danemarca ?i-a precizat po
ziția în problemele internaționale actuale, în cadrul unui congres extraor
dinar. într-o rezoluție adoptată în unanimitate, participanții la congres se 
pronunță pentru un statut de neutralitate a țării și pentru crearea unei 
zone denuclearizate în țările scandinave. Pe de altă parte, rezoluția 
subliniază că congresul se opune unei aderări a Danemarcei la Piața 
comună și se pronunță pentru dezarmare, reducerea cheltuielilor militare 
și a serviciului militar. Congresul cere guvernului danez să condamne 
politica dusă de S.U.A. în Vietnam.

„Un luptător de catego
rie mijlocie în fața unor ad
versari de categorie grea". 
Astfel a caracterizat Giscard d’Es- 
taing, președintele Comisiei finan
ciare a Adunării Naționale fran
ceze, situația Franței în compe
tiția economică internațională. 
„Trebuie să fim conștienți, a spus 
el, de riscurile foarte mari pe care 
și le asumă o țară ca a noastră, ho- 
tărînd să-și deschidă complet fron
tierele vamale în cadrul Pieței 
comune. Produsul intern francez 
reprezintă ceva mai puțin de o 
zecime din cel al Statelor Unite, 
el este sensibil inferior celui vest- 
german". Președintele comisiei fi
nanciare a explicat că dacă Franța 
nu va depune eforturi pentru a-și 
spori competitivitatea, dezvoltarea 
industrială se va desfășura fie în 
afara frontierelor sale, fie în ca
drul lor, dar în acest caz fără ca 
ea să fie proprietara și beneficiara 
producției.
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