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ancheta economică la IMU-Medgidiai și IP-Craiova

La jumâtatea lunii ianuarie ți sitrșitul lunii martie au fost sem
nalate, în două articole publicate în „Scintela*, unele deficiențe 
organizatorice interne la întreprinderea de prefabricate din be
ton Craiova șl întreprinderea mecanică de utilaje Medgi
dia. Este vorba de articolele „Consecvența unor anomalii 
economice care afectează productivitatea muncii' (13 ianuarie) și 
„Incompetența în conducerea uzinei are grave repercusiuni eco
nomice' (26 martie). Zilele trecute am vizitat din nou întreprinde
rile amintite, cu scopul de a reliefa schimbările care s-au produs 
pe parcurs, după cinci, și, respectiv, trei luni de la publicarea 
celor două articole.

Eforturile conjugate 
au dat roade

Apariții ciudate
pe cîmpia

ocopilăriei
Marin PREDA

...Și deodată apărură prin grîu și 
porumb, ciudate berze metalice, de 
mărimea unui cal, extrăgînd cu cio
cul din pămînt, cu mișcări ritmice, 
un lucru de care reușiseră să dea și 
care rămînea invizibil pentru ochii 
noștri. Ce căutau aceste întruchi
pări științifico-fantastice pe cîmpia 
copilăriei mele ? Niciun om nu se 
vedea prin preajma lor și nu se au
zea niciun zgomot care să le fi tră
dat legătura cu vreun motor: 
mergeau singure, iar griul și po
rumbul creștea pînă lingă ele, ne
stricat și fără urme care să con
stituie un indiciu că vreun om se 
ducea poate din cînd în cînd la ele 
cu vreo cheie în mină și le strin- 
gea cine știe ce șurub...

Ne apropiasem între timp de 
marginea micului oraș pe care îl 
știam agricol și mă așteptam să gă
sesc pe-aici străini, oameni care au 
adus acele instalații cu înfățișare 
de pasăre și le-au vîrît în inima so
lului din care sugeau ca niște ade
vărate întruchipări marțiene un 
singe de astă dată negru al pămîn- 
tului nostru, a cărui existență n-o 
bănuise nimeni. Căci noi vedeam 
în depărtare, cînd eram mici, la 
căderea serii, o flacără uriașă care 
parcă înspăimînta liniștea cîmpiei 
cu zvîrcolirile ei înalte și amenin
țătoare și cineva ne spusese că e o 
sondă care a luat foc și că numai 
pe-acolo pămîntul ascunde în el 
gazul și păcura. La noi crește griul 
și porumbul.

Erau intr-adevăr străini. In sa
lopete, cu caschete de apărare pe 
cap... Pînă m-am apropiat de ei. 
I-am recunoscut imediat, după 
semne tot atît de greu de descris ca 
și cele despre un prieten sau rudă, 
aveau privirea micșorată a celor 
care intilnesc mereu soarele pe bol
ta nesfîrșită a unui cer fără obsta
cole, iar surîsul gata pregătit să lu
mineze întreaga figură dacă ar fi 
descoperit că ești unul care ii cu
noști și știi că le place să rida, sau 
dimpotrivă să dea brusc trăsătu
rilor chipului lor gravitatea cuve
nită dacă ai fi fost un străin. Erau 
băieți din satul meu, pentru care, 
pe atunci, școala nu era la toți 
accesibilă și care se uitau îneîntați 
la literele roșii sau albastre care 
însemnau numele lor, scrise de 
mine cu creionul pe brațul pe care 
mi-l întindeau cu o plăcere naivă.

— Vă cunosc, le-am spus, ați 
lăsat recent din mîini sapele și se- 
cerile și v-ați îmbrăcat in felul 
ăsta. In cit timp v-ați calificat?

îmi răspunde unul care semăna 
cel mai bine cu un altul de pe iz
lazul meu natal.

— In șase luni.
— Și la bază ? îl întreb.
— Șapte clase, îmi răspunde el 

. imediat.
După care surîsul lui inteligent i 

se înteți pe chip și adăugă:
— Unii au și patru!
Adică n-au toți aceeași bază, dar 

au aceeași calificare!
— Și ați devenit acum toți oră

șeni?
— Nu toți, răspunse el în același 

fel, parcă ar fi vrut să spună că în 
chestia asta trăiește unde îi con
vine, unii la oraș, alții tot pe la 
pechile lor gospodării...

— Și sînt multe berze de-astea 
prin grîu ?

— Foarte multe, zice ! Sîntem o 
mare regiune petrolieră a țării.

— Și cum se mișcă ? îl mai în
treb.

— De la rețea, zice, și îmi arată 
cu un gest rețeaua națională care 
se vedea în zare pe piloni ca niște 
turnuri înalte.

Le spun la revedere, în timp ce 
înaintăm împreună spre un loc 
deschis de adunare, de lingă acest 
mic oraș altădată agricol și care 
acum adăpostea cea mai curată 
dintre exploatări: nu făcea niciun 
zgomot, nu scotea niciun fum, 
aerul rămînea nestricat, iar somnul 
locuitorilor lui nu era încă turbu
rat de trepidația marilor orașe. El 
era un orășel, dar extrăgea acum 
din pămint aur zis negru și în puțin 
timp va deveni mare; acum își 
trăia încă vremea idilei cu meca
nizarea și industria, după cum ară
ta și expresia de pe chipurile aces
tor petroliști pe care îi părăseam și 
care semănau cu foștii mei prieteni 
de pe cîmpia copilăriei: arătau ve
seli, le plăcea ce au ajuns, păreau 
să spună că felul lor de a-și cîști- 
ga și de a da un înțeles existenței 
era oricum superior celui de altă 
dată, iar mîndria și conștiința de 
sine le sporise : cu o sapă la po
rumb putea să dea oricine, dar să 
întrețină o stație din acelea de 
pompare cine ar susține că poate 
chiar oricine ? S-au pierdut apoi în 
marea mulțime care se adunase și 
curînd uratele lor aveau să se a- 
mestece cu cele ale miilor de oa
meni veniți să întîmpine pe con
ducătorii de partid și de stat în 
vizită in regiunea București.

în încheierea articolului despre 
întreprinderea din Medgidia se a- 
răta că „A devenit absolut nece
sar ca forul tutelar, care se face 
și el răspunzător de neajunsurile 
care stăruie de mai multă vreme la 
întreprinderea mecanică de utilaje 
Medgidia, să ia, măcar în ceasul 
al doisprezecelea, măsurile organi
zatorice impuse de situație"...

Iată-ne deci la forul tutelar, Di
recția generală de automobile, trac
toare și rulmenți din Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini, unde discutăm cu ing. Cor
nel Pînzaru, director general.

— Care este în prezent situație 
principalilor indicatori economici 
la întreprinderea din Medgidia ?

— Pot să spun că uzina „merge" 
pe propriile picioare, că se află pe 
un drum bun. în uzină erau forțe 
suficiente, însă nu au fost folosite 
rațional. Revirimentul care s-a 
produs în activitatea economico-fi- 
nanciară a întreprinderii, încă în 
luna mai, s-a datorat numai unor 
măsuri organizatorice...

într-adevăr, la fața locului, în 
întreprindere am putut să ne dăm 
seama de exactitatea celor relatate 
de directorul general. Și, ca do
vadă, prezentăm nivelul cîtor- 
va indicatori de plan la finele 
semestrului întîi. Producția globa
lă a fost realizată în propor
ție de 101,6 la sută. Sporul de pro
ducție s-a obținut aproape în în
tregime pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Producția mar
fă vîndută și încasată — 100,1 la 
sută, iar planul de beneficii a fost 
depășit cu 0,2 la sută. După calcu
lele preliminare a fost realizat și 
planul prețului de cost. Așadar, o 
situație corespunzătoare din toate 
punctele de vedere. O depășire re
marcabilă a unui impas costisitor,

un succes care deschide larg por
țile fructificării posibilităților in
terne. Cum s-a acționat ?

— Nu cred că am făcut ceva 
senzațional pentru redresarea ac
tivității întreprinderii — a sub
liniat ing. Nicolac File, noul 
director al întreprinderii. Am por
nit cu analiza critică a situației, 
sub toate aspectele ei, în fiecare 
atelier, secție și sector. Cunoscînd 
bine cauzele „bolii", am reușit să 
găsim și antidotul lor.

Au urmat apoi o serie de exem
ple care conturau un tablou de 
intensă și rodnică activitate în de
pistarea și mobilizarea rezervelor 
interne de creștere a producției și 
productivității muncii. Astfel, s-au 
purtat discuții cu toate formațiile 
de lucru, s-au făcut propuneri con
crete de îmbunătățire a fluxului 
tehnologic, aprovizionării ritmice 
a locurilor de muncă cu scule, dis
pozitive și verificatoare, materii 
prime și materiale, de perfecționa
re a lansării fabricației, a progra
mării interne. Și întrucît „boala"

Viorel SĂLĂGEAN 
Victor DELEANU

(Continuare în pag. a IlI-a)

La Invitația președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, luni dimineața a sosit la 
București cancelarul federal al 
Republicii Austria, dr. Josef Klaus, 
pentru a face o vizită oficială în 
țara noastră.

înaltul oaspete este însoțit de 
dr. Lujo Toncic-Sorinj, ministrul 
afacerilor externe, dr. Cari Boble- 
ter, secretar de stat pentru afaceri 
externe, dr. Eduard Chaloupka, 
șeful prezidiului Cancelariei fede
rale, dr. Heinrich Haymerle, șeful 
secției politice din M.A.E., dr. 
Friedrich Meznik, șeful serviciu
lui federal de presă, dr. Franz Ka
rasek, șeful secției relații culturale 
cu străinătatea din Ministerul Fe
deral al învățămîntului, dr. Maxi
milian Falbl, consilier ministerial 
în Ministerul Comerțului.

Cancelarul federal al Republicii 
Austria a fost salutat cordial la 
coborîrea din avion de președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Gheorghe Maurer, 
Gaston Marin, 
Consiliului de 
liu Mănescu,

. externe.
Pe aeroport

Cioară, ministrul comerțului exte
rior, Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Constantin Scarlat, 
ministrul industriei chimice, Bucur 

ISchiopu, ministrul industriei ali
mentare, Adrian Dimitriu, minis
trul justiției, Ion Cosma, pre
ședintele Sfatului popular al ora
șului București, conducători ai u- 
nor instituții centrale, generali și 
ofițeri superiori, ziariști. Au fost 
de față dr. Johann Manz, amba
sadorul Austriei la București, și 
Gheorghe Pele, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Viena.

Pe clădirea aeroportului 
sa erau arborate drapelele 
ale României și Austriei.

Se intonează imnurile de 
celor două țări. Cancelarul 
al Republicii Austria și președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România au tre
cut apoi în revistă garda militară 
de onoare aliniată pe aeroport.

Oaspetelui i-au fost prezentate 
persoane oficiale venite în întîm- 
pinarea sa. A avut loc apoi defila- 

H.rea gărzii de onoare.

Bănea- 
de stat

stat ale 
federal

Tinere fete au oferit oaspeților 
buchete de flori.

într-o mașină escortată de moto- 
cicliști, cancelarul federal al Re
publicii Austria și președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România au pă
răsit aeroportul îndreptîndu-se spre 
reședința rezervată înaltului 
oaspete.

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE

Vizită protocolară
Luni la amiază, cancelarul fe

deral al Republicii Austria a făcut 
o vizită protocolară președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România.

întrevederea 
tr-o atmosferă

s-a desfășurat în- 
caldă, prietenească.

La Palatul Consiliului de Miniștri 
au început convorbirile oficiale în
tre președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, și can
celarul federal al Republicii Aus
tria, dr. Josef Klaus.

La convorbiri participă din par
tea română Gheorghe Gaston Ma
rin, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Dumitru Bejan, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Va- 
sile Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Gheorghe Pele, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Viena, Mircea Bălă- 
nescu și Vasile Ileasă, directori în 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea austriacă participă : 
dr. Lujo Toncic-Sorinj, ministrul 
afacerilor externe, dr. Cari Bob-

leter, secretar de stat pentru afa
cerile externe, dr. Johann Manz, 
ambasadorul Republicii Austria în 
România, dr. Eduard Chaloupka, 
șeful prezidiului Cancelariei fede
rale, dr. Heinrich Haymerle, șeful 
secției politice din Ministerul Afa
cerilor Externe, dr. Friedrich Mez- 
nik, șeful serviciului federal de 
presă, dr. Franz Karasek, șeful sec
ției relații culturale cu străinăta
tea din Ministerul Federal al în- 
vățămîntului, dr. Maximilian Falbl, 
consilier ministerial în Ministerul 
Comerțului.

Convorbirile au continuat în 
cursul după-amiezii.

în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, a avut loc un larg schimb 
de vederi privind principalele pro
bleme ale situației Internaționale 
și dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări.

La 10 iulie, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a primit pe 
ambasadorul extraordinar și pleni-

potențiar al Republicii Guineea, 
Fadiala Keita, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare. (In pag. a 
V-a — cuvîntările rostite).

ancheta socială Cum măsurăm

APTITUDINILE
Atîta vreme cit este firesc să ne 

sbatem să nu se risipească metalul, 
materialul de construcție, colile edi
toriale, sămînta pe ogoare, curentul 
electric, timpul, este firesc să facem 
același lucru șl cu inteligenta și cu 
aptitudinile oamenilor. S-ar putea 
calcula desigur cit valorează econo
mia pe acest plan și cit risipa, dar 
calculul ne-ar satisface doar cu apro
ximație o curiozitate de moment

Conf. univ.
Ursula SCHIOPU

NOI SUCCESE IN PALMARESUL SPORTULUI ROMÂNESC
CAMPIOANĂECHIPA ROMÂNIEI

MONDIALĂ IA FLORETĂ MASCULIN

I. DRÎMBĂ T. MUREȘANU I. FALB M. ȚIU

0 medalie de argint și două de bronz 
europenele" de lupte libere

deoarece inteligenta șl aptitudinile 
prin natura lor, se referă la incalcu
labila energie de creație umană, cu 
efecte extraordinare și greu previ
zibile.

Am în fată note și însemnări pe 
marginea discuțiilor din ultima vre
me purtate cu absolvenți ai exame
nului de stat din 1967. Bilanțul unor 
discuții în momentele de integrare 
într-o profesie este întotdeauna plin 
de semnificații. Din cei 50 de absol
venți de la diferite facultăți pe care 
i-am avut în atenție, 
cazuri s-au mărturisit 
clar conturate privind 
aleasă, sau în locul 
s-a subliniat prezența

că evocarea aptitudinilor ca motiv 
principal pe acest plan s-a manifes
tat în sub 9 la sută cazuri la grupu
rile de tineri întrebați în anii 1963 
și 1965. Or, în 1967, evocarea aptitu
dinii a crescut simțitor. Frapează 
creșterea acestei evocări doar după 
doi ani de viață socială, chiar dacă 
tinerii care sînt în atentia noastră 
se află într-un moment mai avansat 
de integrare în profesie decît cei la 
care ne-am referit în celelalte an
chete. Am putea să conside
răm că datorită cerințelor mai 
severe de selecție și orientare pro
fesională din. ultima vreme, s-a mărit 
la tineret în mod reflex atentia fată, 
de aptitudinile proprii, stimulîndu-se 
autocunoaștcrca lor.

Vești transmise în lumea întreagă — de la Montreal (unde s-au dis
putat campionatele mondiale de scrimă) și de la Istanbul (gazda cam" 
pionatelor europene de lupte libere) — anunță că sportivii români au 
obținut strălucite succese. In cadrul probei de floretă masculin, echipa 
României (alcătuită din I. DRÎMBĂ, T. MUREȘANU, M. TIU și I. 
FALB) a cucerit titlul mondial, dispunînd în finală de reprezentativa 
U.R.S.S. în întrecerea celor mai buni luptători europeni de „libere", 
FR. BOLA (catcg. 87 kg) a cucerit medalia de argint, iar N. CRISTEA 
(categ. 57 kg) și P, COMAN (oateg. 63 kg) medalii de bronz.

cam în 16 
aptitudini 

profesia 
acestora 
aptitudi

nii de a învăța ușor, aptitudine de 
substitut cerută de profesia în cauză. 
In 29 de cazuri, tinerii cu care am 
stat de vorbă erau studenți cu re
zultate mult mai bune la examenul 
de stat decît la cele din cursul anilor 
de facultate datorită unei intense și 
neîntrerupte mobilizări la studiu 
act de înaltă voință, de interes și 
răspundere. Am întîlnit si tineri 
tinere care aveau rezultate bune 
sfîrșitul anilor de facultate dar care 
aveau în atenție locuri de muncă cu 
totul diferite de pregătirea lor. Di
ploma constituia în unele din aceste 
cazuri o punte de pătrundere într-un 
loc de muncă și nu într-o profesie. 
Am semnalat rezultatele concentrate 
ale anchetei de mai sus nu atît pen
tru faptul că exprimă diversitatea 
unor reacții spontane legate de acor
dul probabil dintre reușita școlară și 
profesia aleasă, cît pentru faptul că 
ml-a prilejuit emoția unei surprize. 
Intr-un material publicat în 
..Scînteia" din 17 ianuarie : 
mentînd 
despre 
siunilor 
perioadă

sînt 
aptitudinile ?

de 
și 
la

i ziarul 
1967 co- 
anchete 

profe- 
.. . pe o

de 17 ani. semnalam faptul

bilanțul 
motivele 
de căt.re

a trei 
alegerii 

tineri

Fiecare om posedă anumite parti
cularități, însușiri ce-1 caracterizea
ză. Totuși. întrebați fiind asupra a- 
cestui subiect, oamenii exprimă pă
reri diferite.

Un profesor de matematică :
— Deși în manualele de psihologie 

se lasă să se înțeleagă că dacă se 
creează un climat favorabil. în mod 
spontan apar aptitudinile corespun
zătoare la copii și tineri, eu cred că 
problema aptitudinilor este mai com
plicată. Aptitudinile se manifestă și 
în condiții defavorabile, ca și talen
tul de altfel și tocmai aceasta le ca
racterizează. Cred că adesea se con
fundă aptitudinile cu trăsăturile ge
nerale de caracter ca hărnicia, spiri
tul ordonat, perseverenta. în alte 
cazuri confuzia se face cu inteligen
ta generală sau cu interesele. Este 
foarte adevărat că echilibrul dintre 
inteligentă — vointă-cunoștinte con
stituie o condiție importantă a adap
tării la orice activitate, deci la orice

(Continuare în pag. a n-a)

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
oferit luni un dejun, în saloanele 
Palatului Consiliului de Miniștri, în 
onoarea cancelarului federal al Re
publicii Austria, dr. Josef Klaus.

Au luat parte Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, membri ai Consiliu
lui de Stat și al guvernului, con-

ducători ai unor instituții centra
le, oameni de știință și artă.

Au participat persoanele oficia
le care îl însoțesc pe premierul 
austriac.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii 
România și cancelarul 
Republicii Austria 
toasturi. (Toasturile se 
pag. a V-a).

Telegramă

Socialiste 
federal al 
au rostit 
publică în

(Agerpres)

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMSARANGHIIN SAMBU 
președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole
ULAN BATOR

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 46-a aniversări a victoriei revoluției popu

lare mongole, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, 
transmitem Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Populare Mongole, poporului mongol și dumnea
voastră personal un cordial salut tovărășesc și cele mai calde feli
citări.

Oamenii muncii din Republica Socialistă România împărtășesc 
bucuria poporului mongol pentru realizările obținute pe calea con
struirii socialismului și îi urează din toată inima noi și importante 
succese în dezvoltarea economiei și culturii, creșterea bunăstării celor 
ce muncesc, pentru prosperitatea patriei sale.

Ne exprimăm convingerea că prietenia frățească și colaborarea 
dintre partidele și țările noastre vor continua să se dezvolte și în 
viitor, pe baza principiilor marxism-leninismulul, spre binele ambelor 
popoare, al întăririi unității și coeziunii țărilor socialiste, în interesul 
victoriei cauzei socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist

Român

CHIVU STOICA 
președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 

România
ION GHEORGHE MAURER 

președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste 
România
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La pescuit
Constantin Coman și Ion Ga- 

vrilă, salarjați la G.A.S. Măgu
rele, au plecat șă pescuiască în 
rîul Teleajen, Fără permis. Și 
fără undiță sau plasă. Pescuiau,.. 
electric, Cu un simplu cablu in
trodus în rîu. Curentul ejeptric 
necesar era produs cu un dinam 
montat la un tractor al gospo
dăriei. Peștii, amețiți, ieșeau la 
suprafața apei cu burta în sus. 
Aici îi strîngea C. Coman, Aflat 
pe mal, celălalt pescar, I. Ga
vrila, a oprit dinamul și a intrat 
în rîu să dea o mînă de ajutor, 
însă peștele și-a revenit și a dis
părut. Coman s-a dus să por
nească din nou tractorul. Ud pe 
mîini, el a fost electrocutat mor
tal. Iată deci că pescuitul este o 
distracție doar cînd ai permis, un
diță și răbdare.

Neglijența 
se plătește

In urma unui incendiu, la Sa
natoriul T.B.C.-Tg. Cărbunești 
au ars bunuri în valoare de 
16 988 lei, (Datorită intervenției 
rapide a pompierilor militari din 
Tg. Jiu au fost salvate alte bu
nuri în valoare de 1 000 000 lei). 
Incendiul s-a declanșat din negli
jența conducătorului auto Vasile 
Dumitru, care a lăsat gazele a- 
prinse în sobă. El a fost condam
nat la un an închisoare și la re
cuperarea integrală a pagubei. 
Dintr-un foc I

Huliganii
Plecaseră de la o nuntă în 

zori. Ion Lazea și Ifern Plonț din 
Agnita băpșpră zdravăn și erau 
puși pe harță. S-au legat de un 
trecător, vrînd să-l bată. Omul 
a scăpat refugiindu-se într-o 
curte. Mai tîrziu, crezînd că huli
ganii plecaseră, a ieșit în stradă. 
Bătăușii l-au prins în curtea sta
țiunii de mașini și tractoare, mal- 
tratîndu-1 bestial. Au intervenit 
energic cîțiva mecanizatori' și' di
rectorul stațiunii. Prinși și defe
riți instanței, cei doi huligani au 
fost condamnați de urgență la 
cîte 2 ani închisoare corecțio- 
nală. Recursul le-a fost respins. 
Și astfel, au plecat la nuntă, 
pentru o noapte, și se vor în
toarce peste 730 de nopți.

3. 3. 3
La Aviasan Galați lucrează (așa 

se zice) 3 paznici. Cei 3 paznici 
au 3 clini. (Fiecare cîte unul). 
Cei 3 clini, în trei nopți diferite 
au mîncat 3 mioare (fiecare cite 
una) ale cooperativei agricole de 
producție din comuna Vînători. 
Conducerea cooperativei a stabilit 
ca paguba să fie plătită de către 
cele trei soții (care lucrează în 
cooperativă) ale celor trei paznici. 
Hotărirea nu a fost adusă încă 
la îndeplinire. Firește, paguba 
trebuie recuperată. Pînă atunci, 
cele trei neveste protestează, cei 
trei paznici le țin parte, iar cei 
trei cîini se ling pe bot. (Mai 
pun ceva la cale ?).

Sortare
într-o vreme, Sectorul de ex

ploatare forestieră Fetești a în
registrat (din partea beneficiaru
lui său C.I.L. Brăila) refuzuri 
masive la produsele livrate pen
tru fabricarea plăcilor aglomerate 
din lemn (PAL). Care-i cauza ? 
Un control din partea D.R.E.F. 
București a stabilit că printre 
lobdele industriale pentru PAL 
existau mari cantități de... lemn 
de foc. A fost necesară o resor- 
tare a materialului lemnos (chel
tuieli suplimentare 56 103 lei). 
Șeful sectorului Fetești, Constan
tin Cristea, împreună cu ajutoa
rele sale — doi tehnicieni și 9 
șefi de depozit — vor plăti (pen
tru neglijența lor) 36 793 lei pre
judiciu adus statului. E de pre
supus că de acum înainte vor 
depune mai multă rîvnă în sor
tarea lemnelor. Nu vor mai sta 
de lemn.

Răzbunarea
găinilor

lnțîțnplarea s-a petrecut la 
Făgăraș. In casa familiei Otilia 
Si Marin Chiri: se încingeau a- 
deseori chefuri de se clătinau 
ulcelele de la colțul prispei. Găi
nile (45 I), oaia, carnea de porc 
pentru chiolhape erau aduse de 
Viorel Micu și Gheorghe Ru- 
xandra, mari amatori de petre
ceri. Le „împrumutau" din curți
le gospodarilor comunei Mîn- 
dra. Adică, le furau. Acum pe
trecerile lor s-au terminat. Cei 
patru discipoli ai lui Bachus și 
ai lui Hermes (cel... iute de pi
cior) sînt neliniștiți și sobri. Le-a 
rămas, e sigwr, wn os în gît. 
Pasă-mi-te, găinile țineau cu pro
prietarii.

Rubricâ redactata de:
Stefan ZIDARIȚA
Stefan DINICĂ 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

a-

de

sin-

Nicolae BRUJAN

directorul 
explică :

gura 
prea 
face

întreprinderea amintită nu e 
care servește de obicei replica 

bine cunoscută : „am putea 
dar așteptăm recomandări, în-

Mg.MKnCutC'zyJK»

(Urmare din pag. I)

ce au Ioc în

între aptitudini, de- 
dobîndite prin studiu 
aptitudinilor cu tră-

e ce e atît de sărac

Pornind să ne ocupăm de tema 
formulată mai 
cu mai mulți 
Iată, sintetic,
„A avea o canadiană ușoară, într-o 
culoare plăcută, dintr-un material 
lesne de curățat, o încălțăminte po
trivită pentru orice teren și orice 
vreme, dar frumoasă în 
timp, ca și alte obiecte strict 
cesare, nu e numai o cerință 
modă, ci un deziderat 
pentru gradul nostru de 
Cînd intri însă într-un 
sportiv și dai cu ochii de 
ticole '
minte — destinate turismului, îți 
piere parcă dorința oricărei excur
sii. Avem țesături superioare, fa
brici moderne, meseriași buni. To
tuși, de ani de zile, obiectele 
destinate turismului se prezintă cum
părătorilor ca o arhivă de lu
cruri demodate și de prost gust, lu
crate din materiale mohorîte, cu ac
cesorii improprii.

„De ce vă mulțumiți cu asemenea 
mărfuri ?“ — i-am întrebat pe vîn- 
zătorii din magazinele de speciali
tate. „Asta dau industria ușoară și 
comerțul, asta vindem" — a fost răs
punsul.

în discuțiile pe care le-am avut 
apoi cu unii reprezentanți ai indus
triei, s-a exprimat un alt punct de 
vedere: „Dacă mai sînt lipsuri în 
această direcție — ni s-a spus — 
ele pornesc de la comerț: ori co
mandă foarte puțină marfă de a- 
cest fel, încît „omoară" sortimentul, 
ori refuză tocmai cele mai frumoa- 

modele".
Care să fie adevărul ?

sus, am discutat întîi 
amatori de turism, 

ce ne-au spus :

același 
ne- 
de 

elementar 
civilizație, 

magazin, 
unele ar- 

confecții, tricotaje, încălță- 
destinațe turismului,

REPORTERUL, PENTRU 
0 ORĂ, ACHIZITOR
DE MATERIALE

Chiar a doua zi, ne aflam la fa
brica de confecții „Mureșul" din Tg. 
Mureș, unicul furnizor de scurte și 
hanorace din cadrul Ministerului In
dustriei Ușoare. Tov, A. Adler, in
ginerul șef al întreprinderii, ne-a 
spus : „Mă miră părerea pnora des
pre articolele noastre de turism, Atît 
bluzele cit și hanoracele pe care le 
producem sînt niște copii râsfățați 
ai întreprinderii : li se acordă cea 
mai mare grijă în tot timpul fabri
cației. De altfel, vă puteți convinge 
singuri la atelierul de alături. Să 
mergem—".

Luăm în mînă o jachetă-sport, din 
relon. pentru copii : pare că nici 
nu are greutate. Ne rețin atenția 
și multe alte amănunte cgpe-i dau 
farmec : patentele tricotate de la

. mjrțeci, gluga detașabilă, cu o gar
nitură albă din blăniță de iepure... 
„O bijuterie, înțr-adevăr" mă 
grăbesc să-i spun inginerului-șef. 
Primind aprecierea, inginerul șef e 
vădit jenat : „Știți, de fapt acesta 
e modelul. Cred însă că țiu puteți 
avea nimic nici împotriva produ
selor de serie.Și ne aduce o altă 
jachetă. Diferențele sar în ochi : 
noua piesă e de 2—3 ori mai grea ; 
în locul fermoarelor de la buzunare 
și glugă, au fost puși... nașturi de 
veston ; au dispărut și micile acce
sorii > în locul inelelor mețalțce de 
la cordon, au fost puse gaicj obiș
nuite din material, jar nodurile de la 
șnurul glugii nu mai sînt protejate 
de „clopoței". Aceleași observații se 
pot face și comparînd alte modele de 
hanorace și scurte pentru femei și 
bărbați cu cele ieșite de pe benzile 
de lucru.

Inginerul șef încearcă o explica
ție : „Căutați dv. inele metaliae, ca
tarame de 1,5—2 cm. sau clopoței 
din aceia pentru ascuns 
la șnur. N-o să găsiți. Și apoi, ce 
să facem ; dacă nu avem vatelină 
din melană, folosim si vatelina obiș
nuită, dacă nu avem căptușeli . din 
relon sau ceva asemănător, punem 
șaten care, adevărat, intră la apă, 
dar dacă se spală numai fața, aceas
tă neplăcere poate fi evitată".

Spusele inginerului sînt susținute 
de tov. Iuliu Deutsch, <’ 
ciul de aprovizionare a 
„Unde n-am fost după 
lucruri ? Nici măcar la 
n-am găsit".

Privim clopoțelul acela : un fleac, 
un fel de căpăcel din polietilenă. 
Inelul pentru cordon ? O sîrmă ni
chelată, puțin teșită într-o parte. 
Iar vatelina aceea din melană, un 
fel de vată mult subțiată. Cu pu
țină pricepere, le-ar putea reali
za oricine. Și, spre a dovedi acest 
lucru, am făcut o încercare chiar 
pe plan local, la Tg.-Mureș. însoțiți 
de un salariat al serviciului comer
cial de la „Mureșul", ne-am prezen
tat la întreprinderea orășenească de 
industrie locală (I.O.I.L.). „Ne-ar fi 
necesari astfel de clopoței" — am 
spus, prezentînd modelul. Tov. 
Wetzer, director adjunct al I.O.I.L., 
ia piesa în mînă. o măsoară din 
ochi : „Cîte bucăți ?“ „Cam 500 000 
— 1 milion". Răspunsul a venit pe 
loc : „Noi avem o secție de mase 
plastice. în 2—3 luni se rezolvă". 
Ne-am dus și la secția de mase plas
tice. Maistrului Kizer și dispecerului 
Herțeg i-am înfățișat aceeași cere
re. După 5 minute de gîndire, au 
hotărît ; „în 14 zile aveți comanda 
gata. Faceți imediat formele".

Pentru restul materialelor, am 
sondat posibilitățile altei întreprin
deri din oraș. Cum a auzit de va
telină din melană, fata tov. Bota, 
vicepreședinte a] Uniunii regionale 
a cooperativelor meșteșugărești, a 
devenit surîzătoare : „Cum să nu, 
avem chiar unele cantități în plus". 
Și ne arată niște vatelină ca fulgul. 
„Inelele ? — rămîne surprins tov. 
Bota. Putem face orice model do
riți".

„.într-o oță putusem „achiziționa" 
și clopoțeii de polietilenă, și inelele, 
și vatelina. Cît privește fermoarele, 
se găsesc suficiente. Totul s-a putut 
rezojva pe loc, chiar la Tg. Mureș. 
Cum rămîne atunci cu piedicile ,.o- 
biective", de netrecut, invocate de 
cei în cauză ?

au clopoței 
nodurile de

de la servi- 
i fabricii: 

asemenea 
minister

CREAȚIE..
PRINTRE PICĂTURI

— Pe lîngă faptul că de multe ori 
industria refuză să confirme unele 
din comenzile noastre din lipsă de 
materiale — ni s-a spus la Ministe
rul Comerțului Interior — colec
țiile prezentate pînă acum sînt 
deficitare din punct de vedere al 
varietății. Din această cauză, sîn- 
tem prinși mereu ca într-o capcană : 

■ deși vedem bine că unele modele 
sînt necorespunzătoare, le contrac-

IUI

tăm totuși, fiindcă piața cere mar
fa respectivă.

La Ministerul Industriei Ușoare hi 
s-a spus că, in materie de crea
ție, nu sînt probleme : „Avem și 
modelieri, și creatori ; aceștia fac 
multe deplasări peste hotare, se 
interesează îndeaproape de tot ce e 
nou". Care e atunci cauza rezulta
telor atît de slabe în acest dome
niu ?

Ne-am oprit la fabrica de con
fecții și tricotaje „București" și 
i-am înfățișat tov. Maria Lucaci, 
inginer șef de concepție, o revistă 
cu sute de modele de confecții și 
tricotaje pentru turism, unele mai 
frumoase și mai pline de fantezie 
decît altele. „Ați putea realiza așa 
ceva ?“ am întrebat. Tovarășa Lu
caci a închis revista și a răspuns 
fără nici o ezitare :

— Orice, dar absolut orice ! De 
altfel, pentru contractările din
coastă primăvară au și fost create 
multe completuri frumoase, tip li
toral, pentru bărbați. Foarte fru
moase !

Privim colecția realizată de fabri
că. Fel de fel de combinații bizare 
de materiale și culori, „inovații" care 
înzorzonează modelele. Părea o co
lecție de acum 20—25 de ani.

— Nu vă plac ? Păcat că nu știm 
cîte a acceptat comerțul, atunci v-ați 
convinge că greșiți.

Ne-am interesat imediat la ministe
rul de resort : cîte s-au acceptat ? Nici 
unul — ni s-a răspuns ; n-a cores
puns nici un model.

Tov. Iosif Steinbach, 
general al F.C.T.B., ne _____  .
„Problema n-a fost atacată cu toa
tă seriozitatea : crearea de noi mo
dele pentru aceste articole se face 
mai mult printre picături, aproape 
niciodată cercetarea n-are timp 
pentru așa ceva, nu există un for 
de îndrumare care să arate clar 
creatorilor și industriei ce este 
făcut în această direcție".

/# AȘTEPTAREA
INSTRUCȚIUNILOR...

drumări, sugestii". în fond ce împie
dică pe conducătorii acestor între
prinderi să promoveze ei înșiși, cu 
promptitudine și inteligență, lucru
rile noi, moderne, chiar dacă n-au 
primit vreo recomandare specială în 
acest sens ? Creația, industria, co
merțul arată mereu cu degetul unii 
spre ceilalți și lucrurile se învîrtesc 
pe Ioc. Industria „nu găsește mate
riale", creația realizează modele 
„printre picături", cooperația mește
șugărească „întîmpină greutăți"...

în clădirea M.I.U. este prezentată, 
chiar în aceste zile, o expoziție mo
del cu articole de sport și turism. 
Ceea ce se remarcă, în afară de 
calitatea slabă a unora din aceste 
articple, este și numărul foarte re
dus de modele : doar cîteva hano
race și canadiene, două modele de 
rucsacuri (adică cu unul și două 
buzunare, cunoscute de ani și ani), 
două modele de bocanci de munte 
(se discută ca unul din ele să 
scos din producție !), nici un 
de încălțăminte ușoară pentru 
cursii în timpul verii. Puțin, 
mult decît puțin, dacă putem spune 
așa I Este o dovadă în plus că acest 
gen de îmbrăcăminte nu se bucură 
încă, într-un mod cu totul de ne
înțeles, de atenția pe care o merită.

Nu de astăzi se știe că turismul 
se extinde în țara noastră ; nu de 
astăzi se știe că e nevoie de mai mult 
echipament și material turistic; și nu 
o dată s-au semnalat deficiențele a- 
mintite mai sus — fără să se ia 
măsuri. Pe lingă reproșurile ce tre
buie aduse conducerilor de întreprin
deri, care nu acționează cu suficien
tă inițiativă, cetățenii au de făcut re
proșuri serioase și organelor de re
sort din cele două ministere intere
sate — M.I.U. și M.C.I. — care au 
toate prerogativele și competența de 
a interveni dar dovedesc un inexpli
cabil imobilism. Lichidarea acestor 
practici și luarea unor măsuri con
crete, materializate în mărfuri de 
bună calitate, frumoase — iată ceea 
ce așteaptă publicul cumpărător în 
cel mai scurt timp.

fel de muncă, dar aceasta nu înseamnă că 
omul respectiv demonstrează o anumită 
aptitudine.

Un medic :
— Cred că fiecare om posedă aptitudini 

într-o direcție oarecare. Ele devin clare în 
anumite condiții, dintre care condițiile de 
educație au o mare pondere fără a fi sin
gurele importante în legătură cu valorifi
carea aptitudinilor. Se știe că fizicianul Fa
raday a avut putină știință de carte. Fiind 
simplu laborant, a făcut descoperiri inte
resante cu mijloace relativ simple. Pasiu
nea si interesul asociate cu o capacitate de 
muncă ordonată si cu un spirit de obser
vație deosebit au fost, cred, elementele ce 
au favorizat dezvoltarea aptitudinilor sale.

Ștudjul aptitudinilor, foarte activ în zile
le noastre, a pgs în evidență, descriptiv, di
versitatea și mobilitatea lor. legătura com
plexă ce o au cu ritmul și caracteristicile 
vieții sociale, poliadaptarea lor. în zilele 
noastre se oare că este în creștere solici
tarea de aptitudini complexe în care există 
liaje foarte profunde 
prinderi și cunoștințe 
și activitate, legătura 
săturile de caracter.

Numeroase observații în această proble
mă arată că există o oarecare ordine onto-
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Un loc de popas
în drum
spre litoral

La 74 km. de București, între localitățile 
Urziceni și Slobozia, in pădurea Malu, 
există un plăcut loc de popas pentru tu
riștii care se îndreaptă spre litoral: s-a 
amenajat un loc de parcare pentru autotu
risme și pentru instalarea corturilor, înzes
trat cu instalație de apă. Atît pentru corturi 
cît și pentru mașini se asigură pază.

Lingă locul de compare și parcare se află 
„Terasa Stejarul", (fotografia de mai sus) 
unitate a cooperației de consum, unde tu
riștii pot servi masa, în tot cursul zilei 
se servesc specialități la grătar, pui la fri
gare,' minuturi, aperitive, preparate de co
fetărie, răcoritoare.

terminarea ei cit mai de timpuriu a devenit 
obiectivul de strategie în lupta împotriva 
risipei de aptitudini. Bineînțeles, fenome
nul este posibil numai în contextul ideii că 
inaptitudinea pentru o profesie sau un grup 
de profesii nu exclude niciodată aptitudinea 
pentru alte profesii. Iată, deci, că studiul 
aptitudinilor, depistarea și cultivarea lor nu 
constituie un proces în sine ci, dimpotrivă, 
trebuie urmărite fructificarea lor reală, 
integrarea lor în necesitățile sociale. Pe 
măsură ce societatea evoluează, crește și se 
bifurcă și numărul meseriilor.

în zilele noastre se consideră că există 
în jurul a 15 000—20 000 profesii. Exercita
rea lor presupune o foarte complexă divi
ziune socială a muncii și o evidentă dota- 
ție de aptitudini umane variate și nume
roase. De aceea, este necesară o mai largă 
propagandă a profesiilor, prin toate mijloa
cele. Sondajele de acest gen arată că, în ge
nere, tineretul nu are încă cunoștințele ne
cesare despre marele cîmp al profesiunilor.

Această propagandă trebuie să țină sea
ma de caracterul dinamic al profesiilor, de 
schimbările structurale survenite în ultimii 
ani în tabloul profesiilor, schimbări izvo- 
rîte din înseși prefacerile 
realitatea socială.

Din sondajele făcute s-a 
cluzia că există o tendință

desprins con- 
firească legată

După depășirea a numeroase dificultăți 
de ordin metodic, dispunem azi de posibili
tatea de a organiza o primă etapă a orien
tării profesionale. Această etapă ce se poate 
parcurge încă în anii de școală de cultură 
generală poartă numele de orientare șco
lară Și constă în inventarierea modului cum 
se dezvoltă tînărul elev, a modului cum 
reacționează la domenii noi de cunoștințe 
și în situații diferite de solicitare, consem- 
nîndu-i-șe modul în care îșj organizează ac
tivitatea, stilul muncii școlare și extra- 
școlare și randamentul ei. Desigur, psiholo
gii specialiști în orientarea profesională 
care răspund de această evidență trebuie să 
colaboreze cu pedagogii în vederea organi
zării regimului educativ individual al tînă- 
rului pentru a forma capacitățile cele mai 
generale de muncă necesare de altfel în 
orișice profesie.

în concepția modernă examenul psiholo
gic al aptitudinilor nu are ca scop unic 
orientarea și selecția, ci are în vedere stu
diul unei personalități — a resurselor 
sale complexe, bilanțul tuturor posibilități
lor acesteia — prin aplicarea psihotehnicii și

APTITUDINILE
genetică a structurii aptitudinilor și că la 
copii se pot manifesta uneori precocități 
care ulterior se amplifică, se atenuează sau 
dispar. în acest proces intervin o mulțime 
de factori de ordin social : familie, școală, 
medii temporare etc. în 1921, psihologul 
Terman a depistat prin probe psihologice 
un lot de 1 000 copii cu evidente aptitudini 
intelectuale. în regiunile Californiei. Peste 
20 ani un alt psiholog, Thorndike, a avut 
curiozitatea de a căuta subiecții diagnosti
cați de Terman spre a vedea ce s-a întîm- 
plat cu ei. A atras atenția faptul că toți 
ocupau o poziție socială modestă. Probele 
psihologice reluate nu au mai arătat nici 
un fel de aptitudini intelectuale deosebite. 
Ca atare, dezvoltarea psihică și în special 
aceea a aptitudinilor se izbește de o infini
tate de motive de deteriorare în condițiile 
societății în care se intersectează interese 
și practici sociale arbitrare. Studiul aptitu
dinilor dezvăluie faptul că au existat și 
există momente de impuritate, curbe neli
niare, chiar dramatice ale dezvoltării lor. 
Se pare că una dintre cele mai fragile este 
capacitatea de creație artistică. în unele ca
zuri anulîndu-se complet. Desigur, condi
țiile vieții sînt acelea care pot amplifica sau 
anula aptitudinile ; fapt este că în zilele 
noastre se duce o bătălie dirijată împotri
va risipei de aptitudini.

Se poate evita risipa ?
Risipa de aptitudini se creează în condi

țiile în care solicitarea socială este sub 
nivelul capacităților de creație a aptitudi
nilor de care dispune, în situațiile în care 
aptitudinile se repartizează la întîmplare 
în societate și este favorizată de faptul că 
în cazurile de selecție profesională (exame
ne) se testează cunoștințele și nu aptitudi
nile (cel mult aptitudinea de a învăța). Ca
zurile în care în diferite locuri de muncă 
se manifestă insuccese profesionale repre
zintă însemnele unei astfel de risipe.

Procesul foarte intens de industrializare și 
dezvoltare economică și culturală, cerințele 
de organizare științifică a muncii pun astăzi 
pe un plan de mare importanță problema 
aptitudinilor. Pentru prima dată în istorie se 
pare că profesiunile țin seama de om. E- 
xistă o evidentă mișcare de adaptare a 
mașinii și a profesiilor la om. complemen
tară mișcării de adaptare a omului la mun
că. în acest context inaptitudinea și de-

de creșterea competențelor generale în 
orientarea profesională din ultima vreme. 
Pentru unele categorii de aptitudini există 
un climat cu deosebire favorabil de dez
voltare în unele școli. Așa de pildă există 
clase de limbi străine foarte bine pregătite, 
în care școala a efectuat o oarecare selec
tare a copiilor ce au vădit unele aptitudini 
în această privință. în unele școli s-au 
creat, printre clasele paralele ale secției 
reale, clase cu elevi mai buni la matemati
că și clase cu elevi mai buni la fizică, 
în altele s-a acordat o importanță deose
bită cercurilor literare. Această tendință 
meritorie de multifurcație școlară (la nive
lul clasei a X-a, liceele de specialitate, 
liceele de artă, liceul clasic) servește 
ideea contribuției mai substanțiale a școlii 
la orientarea și selecția aptitudinilor preg
nante.

Există ........... ... .. t
cele mai subtile aspecte ale climatului edu
cativ în care se fac valorificarea și dez
voltarea . ■■■ ' /■ ' 7 .2
giei motivației în această problemă prezintă 
un deosebit interes.

Efectele metodelor de stimulare a intere
selor și aptitudinilor sînt foarte diverse. 
Cercetările contemporane de psihologie au 
pus în evidență faptul că nu trebuie negli
jate efectele succesului și eșecului. Și aces
tea au un rol important în dezvoltarea ap
titudinilor. Negradarea sarcinilor poate duce 
la insucces. Efectul acestuia în probe de 
performanțe obișnuite școlare (extemporale, 
lucrări) poate fi atenuat sau rărit de atitu
dinile sancționatoare ulterioare. Clasele de 
elevi cu care se lucrează într-o atmosferă 
de antrenare și bună dispoziție dau rezul
tate mai bune la matematică decît clasele 
de același nivel, dar în care se naște o at
mosferă de tensiune. Totuși aceștia din 
urmă dau rezultate mai bune decît elevii 
din clasele în care atitudinea profesorului 
este indiferentă fată de succese și insuccese. 
Elogierea este mai eficace la elevii slabi, 
iar severitatea stimulează mai profund ele
vii mai buni. Reproșurile în urma unui eșec 
sînt mai profunde la un adolescent și la un 
școlar mic decît la’ un puber la care atitu
dinea de mustrare este deviată adesea spre 
zonele legate de simpatia sau lipsa de 
simpatie ce o are față de cel care-i face 
reproșul.

Fondul general de dezvoltare al persona
lității este fondul receptiv în cadrul căruia 
procesul de educație are ecouri foarte dife
rențiate și inegale. Dezvoltarea aptitudini
lor se realizează în cadrul acestui fond care 
rămîne de multe ori necunoscut, de către 
cei ce exercită procesul de educație.

astăzi necesitatea de a cunoaște

aptitudinilor. Contribuția psiholo-

a psihometricii modeme. Evident, metodele 
de psihodiagnostlcare a aptitudinilor și ca
pacităților sînt susceptibile de îmbunătățiri 
și perfecționări. Oricum este naiv a le con
sidera verdicte exhaustive cu funcții pre
dictive. Ele pot fi privite ca radiografii ce 
au o valoare limitată informativă.

★
Orientarea profesională, expresie a unei 

atente evidențe a aptitudinilor, constituie 
instrumentul cerinței sociale de a testa con
duita imprudentă și de a evita în acest fel 
efectele ei dezorganizatoare șlefuind aurul 
prețios al aptitudinilor umane de care dis
pune.

Rezultatele investigațiilor de pînă acum 
impun drept concluzie cerința ca în peda
gogia aptitudinilor să se aibă mai limpede 
în vedere :

1. Măsura în care școala și familia folo
sesc o aparatură științifică, modernă în de
pistarea, cultivarea și punerea în valoare 
a aptitudinilor viitorilor specialiști. (Ar tre
bui aplicate cu mai multă îndrăzneală so
luții eficiente care să ducă, la asigurarea 
concordanței dintre aptitudine și profesie, 
la stimularea inteligenței și competentei. 
Clasele ,,speciale" de care am vorbit mai 
sus — de matematicieni, de fizicieni etc. 
— ar putea deveni în unele orașe ,,școli 
ale elitelor" în care să fie cuprinși cei mai 
dotați elevi dintr-o localitate, „școli ale 
eminenților" care să stimuleze prin per
fecta lor organizare procesul educativ și 
din alte școli).

2. Măsura în care legătura dintre școală 
și familie stimulează, într-adevăr, așa cum 
este ea acum, dezvoltarea aptitudinilor ti
nerilor. (Ar trebui să se vadă ce stimuli noi 
s-ar putea avea în vedere încîț între școa
lă și familie, între școală, familie și socie
tate să nu fie nimic formal, ci o sudură cit 
mai perfectă spre un țel cît mai înțeles 
și mai posibil de atins).

Așa cum s-a mai subliniat, în orientarea 
profesională interesează acțiunea propriu- 
zisă. Există și pat fi folosite cu mare efi
ciență canalele de influențare socială pen
tru creșterea interesului tinerilor fată de 
noile profesiuni de care depind moderni
zarea producției materiale, mersul înainte 
al societății noastre. Dar este necesară 
munca concretă atît a specialiștilor de teren 
în depistarea aptitudinilor și orientarea pro
fesională, cit și suplimentarea cunoștințelor 
generale ale profesorilor, încît studiul și 
educarea aptitudinilor să se transforme în- 
tr-o activitate pedagogică de înaltă efici
ență. Ofensiva împotriva risipei de apti
tudini are semnificația exercitării unui act 
de mare importanță sooială.

O muscă
c~un picior
m ghips
foileton de Nicuță TĂNASE

Cu regret dedic acest foileton Sanepid-ului 
și I.A.L.-ulul din raionul 16 Februarie, pre
cum și constructorilor blocurilor T 8 și T 9 
din Drumul Taberei — București.

Nu pot să-mi dau seama prea bine cum s-au pe
trecut lucrurile. Știu însă că la un moment dat am 
auzit un țipăt disperat de muscă. Țipa musca ce se 
aciuase pe lingă mine de cînd era mică și care nu 
mă deranja deloc. Ce se întlmplaseP li prinsesem o 
labă cu piciorul din dreapta al scaunului în care mă 
balansam.

I-am pus piciorul în ghips, i-am dat îngrijirile ne
cesare și cînd osul i s-a prins i-am scos ghipsul și 
i-am spus:

— Pleacă! La mine ai perspective sumbre. S-ar 
putea, distrat cum sînt din fire, din greșeală să te 
fi omor. Te rog, pleacă!

A plecat. După cîteva luni...
Stăteam cu fereastra deschisă Soarele se odihnea 

pe șezlongul meu din balcon. Deodată, cerul se în
tunecă. Un nor de muște se îndreptă spre mine. In 
frunte cea căreia îi salvasem piciorul.

— Familia mea — îmi zise ea. A vrut să te cu
noască. Vrea să-ți aducă mulțumiri.

Erau 1 686 953 436 965 393 de „bucăți". Dacă am 
greșit la numărătoare vă cer iertare. „Bucățile" 
astea s-au uitai la mine, au făcut cîte o reverență în 
fața mea și au plecat. Musca-mamă mi-a zis:

— Iți mulțumesc că m-ai alungat. Sînt fericită. 
Vezi cîți urmași am?

— Dar unde te-ai instalat de-ți merge așa de 
bine?

— In Drumul Taberei, la blocurile T 8, T9. Vrei 
-mi faci o vizită?. Notează-ți: str. Bujoreni nr. 19

Telefon n-am.
Neinoculat. împotriva microbilor, m-am dus chiar 

a doua zi la adresa amintită. Era spre seară și lo
catarii acestor două blocuri, circa 240 de persoane, 
plecau în bejenie.

— Unde fugiți? de ce?
— Fugim de locuințele noastre. Dumneata nu vezi 

norul de muște purtătoare de microbi care dau tîr- 
coale blocurilor? Ne reîntoarcem după programul lor.

— Să rămînă totuși cineva. Garantez pentru sănă
tatea celor ce vor rămîne.

Au avut curaj Dumitru Crăciunescu și Ion Mihai, 
locatari ai acestor blocuri. Am făcut rost de niște 
măști de gaze și astfel ne-am putut apropia de 
blocuri.

— De unde vine mirosul ăsta?
— De la subsolul acestor două blocuri.
Am vrut să intru la subsol. N-am putut. Apa pînă 

la brîu.
— In ultimele zile n-a plouat, de unde-i apa asta?
— De la etaje. De la cele zece etaje ale blocuri

lor. Apa menajeră de la toate etajele se scurge, 
după legile fizicii, în jos, adică la noi la parter. 
Ne inundă garsonierele. Avem covoare dar nu le în
tindem niciodată.

— De ce?
— Le ia apa. Uneori ieșim din casă pe picioroan

ge. S-au obișnuit toți locatarii de la parter să umble 
cu picioroange. Chiar și hătrînii.

— De ce apa și „celelalte" nu se duc la cana
lizare?

— Părerea noastră este că panta de canalizare a 
fost făcută de-a-ndoaselea. Adică în loc de aval, 
amonte.

Am vrut din nou să intru la subsol unde sînt toate 
aparatele de încălzire, de iluminat, fel de fel de 
ampermetre, de mai știu eu ce. A fost imposibil. Da. 
apa pînă la brîu. Nu exagerez. Vă dau și cuvîntul 
meu de onoare, dacă ajută la ceva.

— Par cum au reușit constructorii să facă panta 
de scurgere a apei reziduale de-a-ndoaselea ?

— Asta nu mai știm,
— I.A.L.-ul de care aparțineți nu v-a ajutat?
— Ba da. La două săptămînl ne ajută. Ne trimite 

din subsol și din garsonie-pompierii să scoată apa 
rele de la parte:.

— E o realizare. Ați 
ținut...

— Am trimis 16383 ... __ „„ _... r.
nut cu locatarii năpăstuiți 36 853 de ședințe ’de bloc, 
am făcut la toate forurile existente, în acești 2 ani 
de cînd ne-am mutat, peste un milion și ceva de 
memorii...

— Și?
T.A'. propus mergem mai des la „Consig

nația * și cînd apare o motopompă s-o achiziționăm 
cu banii noștri, să angajăm niște „pompagii" pe care 
să-i șcțlarizăm noi cei de la pater. Asta ar fi o so
luție, dar ce facem cu purtătoarele de microbi, că 
ele nu știu de motopompe...

Dragi tovarăși de la l.A.L. cate ați recepționat 
blocurile In cauză, pe cele 2 648 951 738 183 982 (in
tre timp s-au înmulțit, acum numărătoarea e exactă) 
purtătorii e de microbi îmi iau angajamentul să le 
ucid eu. Sacrific la o adică și musca căreia i-am sal
vat piciorul. Asta și fără ajutorul Sancpid-ului care 
avea dreptul să se amestece în această problemă. Voi 
dragi l.A.L.-iști aveți o singură sarcină: căutați-i pe 
constructorii în cauză și pe recepționeri. Aduceți-i 
repede la mine. Dar foarte repede. Pînă nu iau 
valenal.

luptat mult pînă ați ob-

de adrese la I.A.L., am ți-
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nivel supe
rior față de 
prevederile 
proiectului

In săptămîna care a trecut, vremea a lost mal căl
duroasă și, în general, cu precipitații mai puține. Aceas
ta a permis mecanizatorilor din S.M.T. și gospodăriile
de stat, precum și membrilor cooperatori să intensifice
strînsul orzului și al mazării, întreținerea culturilor pră-
șitoare, recoltatul furajelor și celelalte lucrări care se
execută în această perioadă. In sudul țării continuă cu
intensitate strînsul griului. cazuri

Potrivit datelor centralizate Ia Consiliul Superior al

DUPĂ SEMNALAREA
SITUAȚIEI „CRITICE
(Urmare din pag. I)

Luna trecută s-a Îm
plinit un an de la in
trarea în funcțiune a 
combinatului nostru. In 
răstimpul care s-a scurs 
de atunci, eforturile 
muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor noștri au 
fost canalizate spre rea
lizarea într-un timp cît 
mai scurt a indicatori
lor tehnico-economici 
proiectați. întregul nos
tru colectiv a privit cu 
înaltă răspundere a- 
ceastă importantă sar
cină pusă mereu în a- 
tenție de conducerea 
partidului și subliniată 
din nou de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntarea rostită la 
Consfătuirea pe țară a 
lu> ’.ătorilor din indus
tria 'chimică.

Nu exagerez dacă 
afirm că condițiile care 
ne-au permis să atingem 
într-o perioadă scurtă 
parametrii tehnico-eco
nomici prevăzuți în pro
iect au fost pregătite 
încă din perioada de 
realizare a lucrărilor de 
investiții din etapa I 
de construcție a combi
natului. In tot timpul 
lucrărilor de montaj, ro
dajelor, probelor meca
nice și tehnologice am 
fost preocupați de ridi
carea nivelului tehnic al 
instalațiilor și perfecțio
narea tehnologiei, astfel 
că la scurt interval de la 
darea în exploatare s-au 
realizat la toate instala
țiile capacitățile de pro
ducție proiectate șl, ceea 
ce este și mai impor-

analizele făcute In ca
drul acțiunii de perfec
ționare ' a organizării 
producției șl a muncii, 
planul pe semestrul I a 
fost realizat cu 12 zile 
mai devreme. în 5 luni, 
beneficiile peste plan au 
fost de 13 milioane lei, 
ceea ce a determinat ca 
rentabilitatea obținută în 
această perioadă să de
pășească cu mult pe 
cea prevăzută în pro
iect. La productivitatea 
muncii s-a înregistrat o 
creștere cu 2,5 la sută 
mai mare decît sporul 
producției globale obți
nut față de plan. în a- 
celași timp, cheltuielile 
la 1 000 de lei producție 
marfă au fost reduse cu 
150 de lei sub nivelul 
prevăzut prin indicato
rii tehnico-economici a- 
probați.

Ceea ce aș vrea să 
scot în evidență în mod 
deosebit este că dintre 
numeroși factori care au 
condiționat atingerea cu 
mult înainte de termen 
a indicatorilor tehnico- 
edonomici proiectați, pe 
un prim plan se situează 
recrutarea șl pregătirea 
din vreme a cadrelor. De 
la bun început noi am 
acordat problemei asi
gurării cadrelor aceeași 
atenție ca și realizării 
lucrărilor de investiții. 
Recrutarea șl pregătirea 
personalului a început 
cu cadrele tehnice de 
conducere din secțiile 
de producție șl servicii. 
S-a creat astfel posibili
tatea urmăririi amănun-

Agriculturii, mai avansate la recoltatul griului sînt re
giunile Galați, București și Dobrogea. Avînd în vedere
coacerea bruscă a acestei culturi, ca urmare a valului
de căldură din ultimul timp, se recomandă ca, în urmă
toarele zile, paralel cu folosirea Ia întreaga capacitate
a mijloacelor mecanice de recoltare, să se intensifice
strîngerea manuală a griului, în faza de pîrgă. Eforturi
mai mari trebuie depuse și la recoltatul mazării, deoa
rece dacă în Dobrogea această lucrare este pe termi
nate, iar în regiunile București, Oltenia și Galați s-a
realizat pe mari suprafețe, Ia Ploiești, Banat, Argeș și
Crișana ea este întîrziată față de stadiul de vegetație
al culturii.

Corespondența din regiunea Ploiești
De cîteva zile, în la

nurile de grîu ale re
giunii Ploiești și-au 
făcut apariția combi
nele. Strînsul holdelor 
a început. în unele u- 
nități se lucrează cu 
spor. Așa se face că 
grîul a și fost adunat 
de pe aproape 17 la 
sută din terenul cul
tivat. Ing. Liviu Ior- 
dăchescu, vicepreșe
dinte al consiliului a- 
gricol regional, ne in
formează că cele mal 
bune rezultate le-au

obtinut cooperativele 
agricole din raionul 
Buzău, care pînă în 
ziua de 5 iulie au re
coltat grîul de pe a- 
proape 24 la sută din 
suprafețe. Celelalte 
două grînare ale re
giunii — raioanele Mi- 
zil și Rm. Sărat — se 
situează la distanță nu 
prea mare.

„Față de posibilită
țile materiale pe care 
le avem — sublinia 
tov. Iordăchescu — și 
de stadiul de coacere

trsbuna experienței înaintate

tant, s-a putut menține 
un regim optim de func
ționare și în continua
re. Mai mult chiar, 
nu am considerat nici 
un moment aceste capa
cități drept niște bari
ere de netrecut și, prin 
aplicarea unor îmbună
tățiri tehnologice, au 
fost depășite prevederile 
din proiecte.

Cîteva exemple sînt 
edificatoare în acest 
sens. La fabricile de a- 
cid azotic și azotat de 
amoniu, ca urmare a u- 
nor perfecționări aduse 
proceselor tehnologice, 
se obține în prezent o 
producție care depășeș
te cu peste 25 la sută 
capacitatea proiectată. 
In același timp, la fa
brica de amoniac, mă
surile tehnico-organiza- 
torice luate pentru îm
bunătățirea indicelui de 
utilizare extensivă a in
stalațiilor au dus la ob
ținerea unei producții, 
în cele 6 luni care au 
trecut din acest an, cu 
10 la sută mai mare de- 
cîî cea prevăzută în 
proiect.

Cert este că realiza
rea și depășirea capaci
tăților de producție pro
iectate, ca și aplicarea 
a o serie de măsuri teh- 
nico-organizatorice au 
influențat pozitiv asu
pra celorlalți indicatori 
ai activității economice, 
ca economiile la cheltu
ielile de producție, pro
ductivitatea muncii, ca
litatea produselor. Este 
suficient să arăt că, nu
mai în 7 luni din anul 
trecut, economiile obți
nute la prețul de cost, 
față de prevederile gra
ficului de realizare a in
dicatorilor tehnico-eco
nomici, se ridică la pes
te 50 milioane lei.

Cu toate că prin pla
nul pe acest an s-au 
prevăzut sarcini mai 
mari decît prevederile 
proiectului, totuși, în 
urma aplicării unor noi 
măsuri desprinse din

țlte a tuturor probleme
lor legate de mersul lu
crărilor de investiții și 
de pregătirea temeinică 
a viitorilor muncitori.

In întreaga activitate 
de pregătire a cadrelor, 
am urmărit în perma
nență ca cunoștințele 
teoretice dobîndite de 
muncitori la cursuri să 
fie completate cu prac
tica de acomodare la u- 
nități chimice cu profil 
similar. Pentru persona
lul mecano-energetic, 
pregătirea s-a desăvîr- 
șit prin participare di
rectă la monta), probe 
mecanice și rodaje. 
Specializarea la unități 
similare din țară și străi
nătate, participarea e- 
fectivă a cadrelor la 
montaj, probe mecanice 
și rodaje au permis să 
se aducă o serie de îm
bunătățiri tehnologice și 
să se înlăture din mers 
anumite neajunsuri con
statate la unitățile cu a- 
celași profil.

Studierea noutăților 
tehnice ne-a dat posi
bilitatea să descoperim 
numeroase posibilități 
de ridicare a nive
lului activității econo- 
mico-financiare a com
binatului. Scontăm ca, 
prin aplicarea măsurilor 
preconizate, să sporim 
capacitatea de produc
ție în anii viitori cu 24 
la sută, respectiv cu 
22 000 tone amoniac a:' 
nual. Investițiile necesa
re executării lucrărilor 
vor fi total recuperate, 
în numai 4 luni, din be
neficiile sporite ce se 
vor obține. Totodată, 
realizarea acestor lu
crări va acoperi aproa
pe în întregime deficitul 
de amoniac necesar 
pentru producția de în
grășăminte.

Ing. Dorel POPA 
directorul Combinatului 
de îngrășăminte azotoase 
Tg. Mureș

articole pu-Intr-un grupaj de 
blicat nu de mult în „Scînteia1 
sub titlul „Cauzele și consecințele 
formalismului în recepționarea noi
lor locuințe" se semnala că re
cepționarea unor construcții de lo
cuințe din București, Baia Mare și 
Petroșeni nu s-a făcut cu suficient 
simț de răspundere, multe apar
tamente fiind predate fără a în
deplini condițiile normale de fo
losință. Se ajungea la concluzia ge
nerală că legislația actuală 
permite recepționarea unor lu
crări neterminate, necorespunză
toare și că nu constituie un instru
ment capabil să-l oblige pe con
structor să termine lucrările în
cepute, să remedieze pe cele ne
corespunzătoare la termenele an
gajate. Este cazul să arăt că a- 
ceastă concluzie este greșită, că 
deficiențele menționate în efectua
rea recepțiilor sînt determinate în 
mod real de alți doi factori: insu
ficienta cunoaștere a dispozițiilor 
legale și lipsa de exigență a co
misiilor de recepție.

In cuprinsul unor articole se faa 
referiri la situații considerate ne
rezolvate de legislația în vigoare, 
în realitate Hotărîrea Consiliului 
de Miniștri nr. 1 003/1964 privind 
recepția lucrărilor de construcții- 
montaj în sectorul socialist și in
strucțiunile de aplicare a ei gu- 
prind prevederile necesare.

Semnatarul unuia dintre artico
le, N. Nastai, din Baia Mare, a- 
firmă că „dacă recepțiile nu s-ar 
face din ochi, pe baza unor ob
servații superficiale și subiective, 
ci cu ajutorul unor minuțioase pro
be tehnice, multe „ofuri" ar fi evi
tate". Țin să precizez că o bună 
parte din standardele de stat pri
vind execuția lucrărilor de con
strucții conțin o serie de prevederi 
eare constituie criterii precise pen
tru stabilirea calității lucrărilor. De 
asemenea, instrucțiunile și norma
tivele tehnice pentru execuția lu
crărilor, elaborate de C.S.C.A.S., 
prevăd și ele condiții de calitate 
(rezistență, aspect, dimensiuni, tole
ranțe). Totuși, simțindu-se nevoia 
unor prevederi mai cuprinzătoare, 
C.S.C.A.S. a publicat anul trecut 
„Instrucțiunile tehnice pentru veri
ficarea calității lucrărilor de con- 
strucții-montaj" care stabilesc mo
dul în care să se efectueze probele 
lucrărilor, strîngînd într-un singur 
îndreptar și prevederile anterioare.

Prin urmare, comisia de recep
ție posedă instrumentele necesare 
unor verificări care să determine 
calitatea lucrărilor, însă nu întot
deauna face uz de ele. Așa se ex
plică de ce se predau blocuri cu 
deficiențe calitative. In instruc-

a griului, ritmul de 
recoltare este însă ne
corespunzător, 
raioane 
raionul 
rămase

Care 
ția ?

In raionul Ploiești 
o primă cauză o con
stituie pierderea star
tului. în destule u- 
nități consiliile de 
conducere și specia
liștii au așteptat zile 
în șir intrarea în lan 
a combinelor deși, ți-

'Unele 
■și în special 
Ploiești sînt 

în urmă", 
este explica-

nînd seama de starea 
holdelor, normal ar fi 
fost să înceapă recol
tatul manual. S-ar fi 
cîștigat cîteva zile bu
ne, care așa după cum 
se știe, cîntăresc greu 
în balanța recoltei.

Multe neajunsuri 
sînt determinate de 
randamentul scăzut eu 
care se folosesc mij
loacele mecanice de 
recoltare. Pot fi cita
te destule
îndeosebi în unitățile 
deservite de S.M.T. 
Bărcănești și Buda — 
cînd o parte din com
binele care s-au avîn- 
tat în marea de aur 
a holdelor „au tras pe 
dreapta" după numai o 
oră-două de funcțio
nare. Reparațiile de 
mîntuială și-au spus 
și de data aceasta cu- 
vîntul. Iată ce arăta 
într-o corespondență 
trimisă ziarului local 
cooperatista Gheorghi- 
ța Panțoiu de la coo
perativa agricolă Pău- 
iești :

„In ziua de 5 iulie 
au intrat în lan 5 
conibine de la S.M.T. 
Buda. După 8 ore de 
lucru se recoltaseră 
doar 7 000 kg de grîu. 
Reparațiile superficia
le, îndrumarea și con
trolul insuficient 
conducerii S.M.T. 
făcut ca mașinile să 
se oprească". în con
cluzie, se întreba coo- 
peratoarea, „dacă re
coltarea se desfășoară 
în acest ritm, cînd o 
să terminăm cele a- 
proape .600 ha de 
grîu," ?

O situație asemănă
toare am întîlnit si la 
cooperativa agricolă 
Loloiasca. In ziua de 
5 iulie s-a declanșat 
campania. Trei combi
ne au purces la lucru. 
Dar una a și căzut „pe 
front". Nici celelalte 
n-au mers strălucit. 
Rezultatul : în ziua 
respectivă s-a strîns 
grîul doar de pe 6 
hectare, adică s-a rea
lizat norma pe care 
trebuia s-o îndepli-

al 
au

nească o singură com
bină.

Trecînd prin coope
rative agricole cum 
sînt cele din Valea 
Călugărească, Albești 
și altele, am constatat 
că întîrzierea recolta
tului este determinată 
și de altă cauză : con
siliile de conducere și 
inginerii agronomi se 
hotărăsc foarte greu 
să folosească la recol
tat forțele manuale e- 
xistente. Această pozi
ție este de neînțeles 
întrucît o parte din la
nurile de grîu sînt 
culcate, au multe bu
ruieni. Or se știe că 
asemenea factori în
greuiază recoltatul 
mecanic.

Consiliul de condu
cere al cooperativei a- 
gricole Albești n-a 
scos pînă acum nici 
un secerător pe cîmp, 
deși, după cum arată 
șeful brigăzii de trac
toare nr. 16. Ion Pe
tru, „parcele îmburu- 
ienate sînt multe și 
ar fi bine să fie re
coltate și manual".

Comitetul regional 
de partid Ploiești a 
indicat măsuri urr 
gente, menite să inA 
tensifice ritmul de re
coltare a griului, să-1 
situeze Ia nivelul for
țelor existente în re
giune. Ele trebuie să 
prindă viață în toate 
raioanele, în toate u- 
nitățile agricole. Pen
tru aceasta este nece
sar însă — așa cum 
s-a subliniat în atîtea 
rînduri — ca inginerii 
agronomi, lucrătorii 
consiliilor agricole ra
ionale și uniunilor coo
peratiste să părăseas
că birourile, să 
pende ședințele, 
mute centrul de 
vitate pe ogoare, 
tru a contribui
tiv și imediat la re
zolvarea neajunsurilor 
ivite în campanie.

C. CĂPRARII 
corespondentul 
„Scînteii"

sus- 
să-și 
acti- 
pen- 
efec-

din Med- 
conduce- 
principal, 
a desfă- 

raționale, 
a efortu- 
perioade

cronică a întreprinderii 
gidia era neritmicitatea, 
rea uzinei a acționat, în 
în direcția lichidării ei, 
șurării unei activități 
prin dozarea judicioasă
rilor de-a lungul întregii 
de plan.

De un real folos pentru între
prinderea mecanică din Medgidia 
s-au dovedit a fi schimburile 
de experiență care au avut loc în 
lunile aprilie și mai cu o serie de 
uzine constructoare de mașini. 
Concluziile care s-au desprins din 
aceste confruntări au fost aplicate 
apoi în bună parte în uzină. Ele 
vizează organizarea locurilor de 
muncă, aria de răspundere a maiș
trilor, colaborarea între serviciile 
funcționale și secțiile de fabrica
ție, relațiile cu colaboratorii.

în uzină s-au găsit desigur încă 
o serie de alte căi de dinamizare 
a activității economice cum ar fi: 
întreținerea și exploatarea rațio
nală a mașinilor și utilajelor, scur
tarea duratei de execuție a repa
rațiilor de orice fel, diminuarea 
simțitoare a numărului absențelor 
și învoirilor, întărirea asistenței 
tehnice. Dacă înainte, ani în 
șir, în primele două decade ale 
lunii se realiza numai o producție 
variind între 25 și 30 la sută, în 
luna iunie s-a reușit să se dea 
în aceeași perioadă o producție de 
62 la sută. Nu este asigurată încă 
o ritmicitate perfectă, după cum 
se vede. Judecind însă prin prisma 
situației anterioare și a rezervelor 
ce există și care vor fi valorificate 
în cursul anului, putem spune că 
s-a produs un salt remarcabil.

Acțiunile energice au 
curmat tărăgănarea

Iată cîteva spicuiri din răspun
sul primit din partea forului tute
lar, semnat de directorul general,, 
ing. G. Furduescu, după publica
rea articolului „Consecvența unor 
anomalii economice care afectează 
productivitatea muncii" : „Men
ționăm că în prezent (scrisoarea 
datează din 7 martie — n.r.) la 
I. P. Craiova sînt create toate con
dițiile ca planul de producție să 
fie îndeplinit. Cu toate acestea, 
D.G.P. a luat o serie de măsuri 
printre care și dotarea cu o serie 
de utilaje care au ca scop ușura
rea muncii și creșterea productivi
tății..." Și în încheierea răspunsu-

țiuni se prevede că pentru recep
ționarea lucrărilor fără respectarea 
prevederilor legale, președintele și 
membrii comisiei de recepție răs
pund — după caz — disciplinar, 
material și penal, conform legilor 
în vigoare. Și totuși, cu prilejul u- 
nor verificări s-a constatat că, în 
unele cazuri, comisiile de recepție 
procedează cu multă ușurință, re- 
cepționînd blocuri cu lucrări ne- 

' terminate, deși dispozițiile în vi
goare interzic cu desăvîrșire o a- 
semenea practică. Așa au proce
dat comisiile din regiunea Brașov 
care au declarat' recepționate 17 
blocuri fără a avea asigurată căl
dura.

Autorul altui articol, I. Goldștein,

minate și la exterior, ar fi rezul
tat o perioadă de 4—5 luni în care 
nu se puteau preda apartamentele 
executate și bune de locuit sau ar 
fi determinat executarea unor lu
crări exterioare de calitate îndo
ielnică.

Este evident că, în cazul sem
nalat de semnatarul articolului, s-a 
procedat just prin preluarea celor 
1 300 apartamente din Valea Jiu
lui fără unele lucrări de finisaj 
exterior. De altfel constructorul 
este obligat să termine lucrările de 
exterior în maximum 6 luni de la 
darea în folosință, pentru a se pu
tea efectua recepția clădirilor. S-a 
avut în vedere aceasta tocmai pen
tru a nu se permanentiza o stare

De ce „închideți ochii" 
la lucrările neterminate
si de slabă calitate?

arată că „însăși acceptarea, chiar 
într-un mod excepțional, a ideii că 
o construcție poate fi dată în fo
losință deși ea nu este terminată, 
ar trebui abandonată". Precizăm 
că pentru construcțiile de locuințe 
și cele social-culturale instrucțiu
nile prevăd în mod categoric ce 
lucrări neterminate se admit la 
darea în folosință și anume : vara 
— antena comună, instalații de te
lefoane și racord electric defini
tiv, iar iarna, în afara celor ci
tate — tencuieli și vopsiri la fața
de, izolări definitive la terase 
și uneori trotuarele din jurul clă
dirilor.

Așadar, numai în timpul iernii 
se acceptă darea în folosință a 
construcțiilor de locuințe fără lu
crările de exterior enumerate mai 
sus și nu altele, însă cu lucrările 
interioare complet terminate. A- 
ceastă prevedere a fost dictată de 
necesitatea eșalonării pe întreg a- 
nul a dării în folosință a volumu
lui de locuințe planificat. Dacă 
s-ar fi admis darea în folosință nu
mai a unor construcții complet ter-

de provizorat, admisă în mod ex
cepțional. Se cuvine să arătăm însă 
că, de multe ori, beneficiarii nu 
l-au obligat pe constructor să ter
mine toate lucrările în termenul 
stabilit. Astfel de cazuri s-au con
statat în București, în regiunile 
Mureș-Autonomă Maghiară și Su
ceava.

Autorul unui alt articol, C. Tra
ian, face propunerea ca la recep
țiile provizorii și definitive să 
participe, în calitate de membru 
al comisiei, deputatul raional și 
președintele comitetului de loca
tari. Sugestia este interesantă, însă 
în faza recepției provizorii ea nu 
poate fi aplicată întrucît locatarii 
nu sînt cunoscuți și cu atît mai 
puțin președintele comitetului de 
locatari. în ce privește propunerea 
ca deputatul raional să facă parte 
din comisie, aceasta rămîne să fie 
analizată de beneficiar, sfatul 
popular respectiv, care poate com
pleta comisia 
necesar.

în privința 
de verificare

după cum consideră

prelungirii perioadei 
în exploatare de la

un an la doi sau chiar la 3 ani, 
cum propune ing. I. Lezeu, vice
președintele Sfatului popular al, 
raionului Tudor Vladimirescu, după 
care să se facă recepția definitivă, 
n-o găsim justificată. Termenul de 
un an s-a dovedit, în majoritatea 
cazurilor, suficient pentru a se 
constata modul în care se com
portă construcția și calitatea lu
crărilor executate. De altfel, după 
perioade mai îndelungate este greu 
de a mai găsi și aduna laolaltă pe 
delegații constructorului și mem
brii comisiei care au participat 
la recepția provizorie a lucrărilor. 
Pentru cazul cînd anumite vicii 
sau defecțiuni, datorite construc
torului, apar după recepția defini
tivă, beneficiarul poate cere reme
dierea lor în lumina prevederilor 
decretului nr. 167/1958 privitor la 
prescripție.

Se recomandă, de asemenea, a- 
plicarea de penalizări întreprinde
rii de execuție care nu ia parte — 
prin delegat — la recepții sau nu 
efectuează la timp lucrările de re
mediere și de completări ce-i re
vin. Acest lucru este precizat, 
dar din păcate se constată că pre
vederile legale respective nu sînt 
respectate. Beneficiarii nu cer băn
cii finanțatoare aplicarea penaliză
rilor și retragerea contravalorii lu
crărilor cu deficiențe pînă la re
medierea lor, iar organele băncii 
finanțatoare nu au luat inițiativa 
aplicării penalizărilor fixe.

Ing. I. Lezeu mai arată că „în 
comisiile de recepție nu reprezen
tantul I.A.L., adică al beneficiaru
lui, are de spus cuvîntul hotărîtor, 
ci tot constructorul. Atunci cînd 
părerile sînt împărțite... de cele 
mai multe ori hotărîrea se ia prin 
majoritate de voturi !“. Și în acest 
caz instrucțiunile sînt clare, comi
sia de recepție fiind formată din 5 
persoane, constructorul avînd un 
singur vot.

Concluzia ce se desprinde din 
precizările pe care m-am simțit da
tor să le fac după citirea anchetei 
„Scînteii" este că, în multe cazuri, 
nu legislația — atît de des încrimi
nată — este de vină, ci necunoaș
terea sau neaplicarea prevederilor 
ei. De aceea, se impune ca bene
ficiarii să studieze în amănunțime 
legislația privind recepția lucrări
lor și să o aplice în spiritul ei cu 
toată hotărîrea și principialitatea 
necesare. In acest mod se va îm
bunătăți activitatea comisiilor de 
recepție, beneficiarii vor primi lu
crări complet terminate și de bună 
calitate.

Ing. D. TOMESCU
din C.S.C.A.S.
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lui se exprima convingerea plină 
de încredere și optimism că „pu- 
nînd în practică măsurile luate, cu 
o mobilizare a întregului colectiv, 
planul de producție la I. P. Craiova 
poate fi îndeplinit".

De la publicarea articolului au 
trecut 4 luni fără ca redresarea 
mult așteptată să se producă. La 
sfîrșitul lunii mai, tabloul realiză
rilor arăta în felul următor i 
producția globală 88,5 la sută, pro
ducția marfă 85 la sută, planul la 
producția fizică 79 la sută. Cum 
putea fi calificat răspunsul direc
ției generale ? Peste bunele inten
ții s-a așternut praful și iată că 
întreprinderea craioveană s-a găsit 
în situația penibilă ca după 3 ani 
de la intrarea în funcțiune să nu-și 
realizeze integral planul.

Se arăta în articolul publicat în 
ianuarie, că „Din lipsa unei inter
venții energice a forului tutelar, 
conducerea întreprinderii s-a com
plăcut să vegeteze în aceeași at
mosferă de nepăsare față de soarta 
îndeplinirii planului, ceea ce arată 
că ea nu demonstrează capacitatea 
de a dirija cu competență activi
tatea unității". Considera oare con
ducerea Ministerului Industriei 
Construcțiilor că asemenea afirma
ții erau gratuite ? Dar faptele 

’erau atît de evidente, încît orice 
îndoială putea fi spulberată. Și, 
dacă dovezile prezentate în articol 
nu erau suficiente, conducerea mi
nisterului găsea orișicînd la co
mitetul de partid din întreprindere, 
la Comitetul orășenesc Craiova al 
P.C.R. aprecieri din cele mai e- 
xacte pentru conducerea întreprin
derii : „incompetență, compromite
re morală și profesională, atitu
dine lipsită de respect în relațiile 
cu muncitorii". In fața unor ase
menea lucruri, care au fost aduse 
la cunoștința forului tutelar, în 
nenumărate rînduri, credem că nu 
era admis să se ezite nici o clipă 
pentru intervenții extrem de ener
gice. Dar, cu un calm supărător, 
cu un aer de toleranță dăunătoare, 
forul tutelar a lăsat conducerea în
treprinderii să irosească în conti
nuare bunurile încredințate spre 
administrare.

în sfîrșit, văzîndu-se că lucru
rile se agravează și mai mult, în 
luna iunie, la început, s-a eliberat 
din funcție directorul întreprinde
rii, ing. Nicolae Stan. A fost mult 
prea costisitoare această indolență 
a forului tutelar, această tolerare 
a unor oameni dovediți a fi total 
incompetenți în conducerea unui 
colectiv de muncă. Astfel, de 
la începutul anului nu s-au 
realizat importante cantități de 
prefabricate valorînd milioane 
de lei ; s-a produs un ade
vărat haos în exploatarea și 

' întreținerea mașinilor și utila
jelor și, ca atare, s-au degradat 
— o serie din ele suferind depre
cieri esențiale ; s-au depășit sub
stanțial consumurile specifice la 
toate categoriile de materii prime 
și materiale, fapt ce a afectat se
rios prețul de cost, a accentuat 
gradul de ineficientă (pierdeiile 
planificate au fost depășite cu a- 
proape 200 la sută).

Am aflat zilele trecute că 
fostul director de la întreprinde
rea de prefabricate și beton Craio
va a fost grav pedepsit... El a fost 
promovat în funcție, fiind numit 
șeful serviciului tehnic din cadrul 
Direcției generale a prefabricate
lor. Chiar atît de îngăduitor poate 
fi Ministerul Industriei Construc
țiilor ? Un om dovedit a fi incapa
bil să dirijeze activitatea unei în
treprinderi poate fi numit acum pe 
o funcție în care îi revin sarcini de 
îndrumare și control la nivel de di
recție generală ?

...La întreprinderea de prefabri
cate din beton Craiova am văzut 
la lucru noua conducere, instalată 
la începutul lunii iunie. Directoru
lui întreprinderii, ing. Ion Milu, 
și inginerului șef, Gheorghe Con
stantin, le-am răpit cîteva mi
nute.

— Veți reuși să redresați activi
tatea întreprinderii in scurt timp?

Fără să ezite, directorul ne-a ră
spuns afirmativ. Apoi a completat: 
„Să-mi fie scuzată lipsa de modes
tie, de care aș putea fi acuzat, dar 
în luna iunie ne-au lipsit numai 
2—3 procente pentru ca planul să 
fie realizat". Am aflat pe urmă 
că, de fapt, planul a fost realizat 
pe luna iunie, însă din cauza unei 
raportări false a producției în luna 
mai — de care se face vinovat 
vechiul director — (primele trei 
zile ale lunii iunie au intrat în 
calcul în luna mai) planul apare 
ca nerealizat.

— Solicitați sprijinul forului tu
telar?

— Nu credem că e cazul — ne-a 
spus inginerul șef. Fabrica aceasta 
are tot ce îi trebuie : mașini și uti
laje de înaltă tehnicitate, oameni 
harnici și dornici să muncească. 
Tot ce trebuie făcut în prezent re
clamă numai inițiativă, răspunde
re și pricepere.

Am
cu un optimism legitim. Am lăsat 
în urmă doi oameni care cau
tă acum, la jumătate de an, să 
repare iresponsabilitatea unor ne- 
pricepuți, să pună un funda
ment trainic activității economice. 
După convingerea cu care vorbeau 
și faptele prezentate la numai o 
lună de la instalarea lor, directo
rul și inginerul șef ne-au făcut o 
invitație indirectă spre sfîrșitul tri
mestrului trei pentru a consemna 
la fața locului revirimentul.

plecat din întreprindere
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TIMPUL BIBER
AL ARTISTULUI

Pentru majoritatea pro
fesiunilor timpul liber, 
luat în bloc, este un 
fel de a nu mai păs
tra legătura cu profe
sia, de a crea o diver
siune, chiar o absență în 
raport cu ea. Deși medicul 
nu poate uita, în timp ce 
citește un roman, de bol
navul pe care l-a operat, 
sau inginerul agronom, în 
timp ce privește la televi
zor, iuge cu gîndul la lu
cerna cosită pe care o 
poate prinde ploaia, la 
nici unul din aceștia în
tregul timp liber nu este 
necesar legat de timpul 
muncii obligatorii, conti- 
nuîndu-1 așa cum pauza

memoriei, fixează aceste 
observații prin diferite 
tehnici de notație, apro
piate obiectului. Așa se 
face că Leonardo da 
Vinci nu se despărțea de 
caietul lui de schițe, că 
George Călinescu avea 
un fișier din care își însă- 
mînța romanele, că Jules 
Renard ne-a lăsat un Jur
nal în care-și experimen
ta opera ; în scrisorile că
tre fratele său Theo, Van 
Gogh își prepara culo
rile și-și desena flăcările 
interioare, iar în colecțiile 
lui Bartok folclorul își 
tezauriza ritmurile și in
tonațiile ; Ion Sava de
cupa imaginile realului

puncte de vedere
de gîndire continuă în 
vorbire gîndul. Această 
relație de solidaritate a 
celor doi timpi este ca
racteristică activității ar
tistului, fiziologiei creației. 
Balzac a exprimat-o lim
pede : „Cînd nu face ni
mic, artistul muncește și 
muncind se odihnește'. 
Cînd „nu face nimic", a- 
dică nu desenează, nu 
cîniă la pian, sau nu joa
că un rol, artistul mun
cește în intimitatea labo
ratorului său nevăzut, tot 
atît de evident ca planta 
care, cînd nu înflorește, 
adună sărurile ploii și ale 
pămîntului, le pritocește 
în o sumă de atente reac
ții chimice, care toate se 
destăinuie magic în irum
perea corolei. Cînd nu 
produce, artistul observă, 
acumulează, meditează. 
Timpul liber al artistului 
este necesar legat de 
timpul obligat, amîndoi 
timpii alcătuind timpul u- 
nic al creației, în ritmul 
diferențiat al pregătirii și 
al producerii operei de 
artă.

Și pentru că timpul se 
dovedește a fi scurt față 
de idealul artistului, a- 
cesta și-a făurit o metodă 
prin care timpul e supus 
unei exploatări intensive. 
Pentru a-și îmbogăți per
cepția, pentru a poseda 
realul, el folosește obser
vația cu ajutorul căreia 
colecționează, ierarhizea
ză și apreciază datele i- 
mediate ale vieții. Apoi, 
neîncrezător în fidelitatea

în cartoteci, iar Louis 
Jouvet, ieșind din sce
nă, își nota reacțiile 
cît încă mai palpitau. 
Toate operele sînt împlîn- 
tate în solul unei arhive 
proprii de observații, re
zultat al migăloaselor fo
rări, măsurători și calcule 
întreprinse în timpul liber. 
Toate constituie modali
tăți diverse ale artei de 
a vedea, mijloace de per
fecționare ale ochiului 
profesional, semne ale e- 
fortului de a „asimila 
treptat lumea exterioară".

Pentru artistul de tea
tru care epuizează omul 
printr-o explorare sferică, 
pornind de la centrul mo- 
ral-caracterologic pînă la 
toate punctele închegate 
la suprafața ei de gestu
rile comportărilor, „în
treaga lume e o scenă' 
a observației; drumul de 
acasă pînă la teatru este 
o bandă rulantă de eve
nimente,. care se am
plifică prin aceea că ob- 
servatorul-spectator e tot
odată și implicat în spec
tacol. Dacă fiecare actor 
sau regizor și-ar dedica 
zilnic, timp de o viață, 
numai acest răgaz de 
timp liber observației ar
tistice, culegînd într-un 
jurnal profesional recolta 
de alții semănată, poate 
că viața lui s-ar lungi cu 
toate aceste răgazuri puse 
cap la cap, în care ex
periența capătă perspec
tiva adîncită a răsfrînge- 
xii unui corp în oglinzi 
succesive.

Călătoriile, un alt ca
pitol al explorării inten
sive a timpului liber — 
în care sîntem mereu a- 
trași de altă față, cea ne
cunoscută, a propriei 
noastre lumi, în care do- 
bîndim relieful contraste
lor, ne definim comparîn- 
du-ne, ne raportăm per
manent la scara unor cu
noștințe mereu lărgite spre 
universal.

Lecturile adaugă la 
timpul nostru tot timpul 
altora, condensat în teasc. 
O carte înseamnă priete
nia cu unul din creatorii 
lumii, în momentul chiar 
în care face unul din ges
turile creației, care se 
confundă în gestul mîlnii 
întinse spre tine. Să-mi 
fie îngăduit să visez la 
acea feerică schimbare a 
timpului mort dintre culi
sele teatrului, în timp de 
creație, prin modesta de
prindere de a deschide o 
carte și a-ți hrăni cugetul 
cu o maximă sau un ca
tren, fie numai cu un su
mar sau o notă, toate ier
buri de leac împotriva vi
dului așteptării sporit de 
vulgaritatea anecdotelor.

După cum același timp 
mort poate fi -convertit 
prin exercițiile profesio
nale, întorcîndu-1, ca pe 
un scaun răsturnat, cu pi
cioarele în jos, poziție în 
care poate fi folosit ca și 
oul lui Columb. De la gim
nastica degetelor la cea 
a memorizării, sau numai 
cu simplul exercițiu al 
concentrării prin tăcere, 
actorul ar putea crea în 
jurul repetiției sau spec
tacolului reculegerea și 
gravitatea proprii tuturor 
tipurilor de creație, dar 
cu atît mai necesare în 
creația colectivă, unde 
sînt cel mai în primejdie.

Artistul trebuie să-și în
trețină sensibilitatea, vi
goarea și mlădierea ei, 
prin contactul cu natura, 
contact brutal, fizic, cu 
drumul povîmit, vîntul as
pru, înălțimile, praful, un
da limpede, ca și contac
tul lin, spiritual, al con
templării, în care plaiul, 
livada, înserarea, freamă
tul pădurii cad cu ecou 
în suflet. Artificiul artei, 
convențiile ei, climatul 
claustrat, în special în 
teatru, ne pot usca, ne 
pot îndepărta de senza
țiile și sentimentele cele 
mai simple, cele mai na
turale. Cred că e un 
exercițiu util să-ți con
frunți lucrarea, mono-

Atribuții proprii 
saudublareasarciniior?

log, scenă sau poem, cu 
firea vegetală și cu omul 
nedesprins de ea, măcar 
imaginativ dacă nu di
rect. Artificiul artei, în 
senșul bun, își poate re
căpăta astfel diapazonul 
de autenticitate. Înain
te de o premieră, o 
plimbare tăcută printre 
frunze și oameni mi se 
pare o adaptare mai bună 
la spectacol decît privirea 
pe gaura cheii în forfota 
sălii. Și deci o mai bună 
croială a timpului, mai pe 
trupul profesiei.

Cea mai mare parte a 
timpului liber este însă 
consacrată, firesc, dialo
gului cu arta. Conviețui
rea cu artele în toate ma
nifestările lor, teorie, cri
tică, opere și contactul 
zilnic cu spectacolul tutu
ror artelor și artiștilor, cite 
și cîți poți cuprinde, dau 
timpului liber caracterul 
lui fecund de timp axat 
spiritual, concentrat pînă 
la saturație de valorile 
vieții în artă. Artiștii au
tentici trăiesc în arta lor 
ca într-un mediu natural. 
Nu e nimic original în a 
spune că Enescu trăia în 
muzică. Tot așa Lucia 
Sturdza Bulandra nu pu
tea fi concepută în afara 
timpului-teatru. Nu izbu
tesc să înțeleg pe acei 
oameni care conduc tea
tre și nu merg la teatru, 
pe cei care joacă teatru 
și nu văd teatru, pe stu
denții care învață teatru 
și nu vin la teatru decît 
ocazional. Se poate vorbi 
de pasiune în afara ne
voii de a fi în permanent 
contact cu obiectul pa
siunii ?

In această conviețuire 
pasionată cu fenomenul 
artistic, de mare necesi
tate este schimbul cu oa
menii de artă, în orizon
tul celor 7 arte. Prea pu
ține sînt, la noi în țară, 
formele care mijlocesc co
municarea între creatori. 
Interesul pentru întîlnlre, 
ca act intelectual și afec
tiv, e vag, discuția și 
schimbul doar întîmplă- 
toare. Afli uneori cu 
mirare că și alții gîn- 
desc ca tine, dar răz- 
lețirea rămîne, nu se în
cheagă frumoasa solida
ritate a breslei, nu ne gîn- 
dim la cea idilică, ci la 
cea a întrepătrunderii pa
siunilor, care comunică 
chiar și în raportul de 
contrarietate. Pentru ocro
tirea acestei „întîlniri* 
(de ce să ocrotim numai 
arborii ? 1) ar putea face 
mult asociațiile profesio
nale. Oare nu e timpul 
să dăm A.T.M.-ului (Aso
ciația oamenilor de artă 
din instituțiile de teatru 
și muzică) funcția sa 
creatoare, de stimulare a 
apropierii și conlucrării 
artiștilor, de organizare a 
comunicării între ei prin 
intermediul unui program 
concret, cuprinzînd de la 
o activitate proprie de 
creație pînă la dezbate
rea ei? Credem că A.T.M.-

I. ZODIA FECIOAREI — cinemascop : PATRIA 
— 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21, GRĂDINA 
DOINA — 20,30, GRĂDINA FESTIVAL (com-

Ipletare Omagiu teatrului românesc la 150 de 
ani de la primul spectacol în limba română) 
— 20,30.

Io COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cine
mascop : REPUBLICA — 9 ; 11.30 ; 14 ; 16,15 ; 
19,15 ; 21,30, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18 ; 21, FEROVIAR — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;

118,45 ; 21,15, EXCELSIOR — 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30; 
20,15, MODERN — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15 
(la toate completarea Omagiu teatrului româ-

Inesc la 150 de ani de la primul spectacol în 
limba română), STADIONUL REPUBLICII — 
20,30.

S. PESCARUL DIN LOUISIANA: LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, BUCU
REȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15 (la 
ambele completarea Tradiții) — STADIONUL

I DINAMO — 20,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 
20,15.
» DRAGOSTEA MEA : SALA PALATULUI

I (seria de bilete 1 996) — orele 19, CAPITOL — 
9,30 ; 12 ; 15 ; 17,30 ; 20 ; la grădină — 20,45,

GRIVIȚA (completare Tradiții) — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, TOMTS — 9 ; 11,30 ; 14 ;

116,30 ; 19 : la grădină — 20,30.
e ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ - 
cinemascop : GLORIA (completare Omagiu tea- 

Itruiui românesc la 150 de ani de Ia primul 
spectacol în limba română) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ;

16 ; 18,30 ; 21, MELODIA (comoletare Tradiții) 
, — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, FLAMURA

— 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18 ; ’20,30.
9 LADY MACBETH DIN SIBERIA — 9,30 ;

1 12,15 ; OMUL DIN FOTOGRAFIE — 15 ; CE-
INUȘĂ — cinemascop (ambele serii) — 18 : CEN

TRAL.
o GIBRALTAR : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14 ; 

116,30 ; 18,45 ; 21.
• FIUL SOLDATULUI : LUMINA (completare 
Cristale fără taine) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
18,30 ; 20,45.

• UN SURÎS ÎN PLINĂ VARA : UNION —
15.30 ; 18 ; 20,30.
o IERBURI AMARE : DOINA (completare 
Chemarea vulcanilor) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, MIORIȚA (completare Oaspeți de 
iarnă) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 
9 ; 10.
O ESCAPADA — FUGA DUȘKĂI — DIALOG 
CU STELELE — PECTINA — GUSTAV PESI
MISTUL — GUSTAV ȘAHISTUL : TIMPURI 
NOI — 9— 21 în continuare.

cinema
O VIAȚA LA CASTEL : GIULEȘTI (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în re
giunea Ploiești) — 15 ; 17,45 ; 20,30, VOLGA
(completare Șopîrla) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21.
© MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 16 ; 18,15 ;
20.30.
© OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — cinemascop : 
DACIA (completare Jucării) — 7,45 — 21 în 
continuare.
9 PE GHEAȚA SUBȚIRE — cinemascop (am
bele serii) : BUZEȘTI — 15,30 ; la grădină — 
20,15.
• FRENCH-CANCAN : CRÎNGAȘI (completare 
Fabrica de împachetat fum) — 15 ; 17,30 ; 20, 
ARTA (completare Istoria unui manuscris) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45 ; la grădină
— 20,15.
© DENUNȚĂTORUL : FLACĂRA — 15,30 ; 18 ;
20.30, COLENTINA — 15,30 ; 18,45 ; la grădină
— 20,30 (la ambele completarea Strănutul).

C CĂLĂREȚUL DEASUPRA ORAȘULUI : VI- S 
TAN (completare Al doilea eu) — 15,30 ; 18.
• APE LIMPEZI — cinemascop : MUNCA I
(completare Doușca) — 15 ; 17 ; 19 ; 21. ■
• MOARTEA VINE PE PLOAIE : POPULAR
— 15,30 ; 18 ; 20,30, COTROCENI — 15,30 ; 18 ; |
20.30 (la ambele completarea Orizont științific 
nr. 4/1967).
0 MAIORUL ȘI MOARTEA — cinemascop : 
AURORA (completare Uneltele gîndirii) — 9 ; ’
11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18 ; la grădină — 20,30.
O TIMIDUL : MOȘILOR (completare De ziua 
mamei) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30. I
« RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : COSMOS (com- I 
pletare Tensiune înaltă la Bechet) — 15,30 ;
18 ; 20,30.
e BANDA DE LAȘI : VIITORUL (completare . 
Atentatul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinema
scop : FLOREASCA (completare Gimnastul) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
e MONTPARNASSE 19 : RAHOVA — 15,30 ;
18 ; la grădină — 20,30.
e DOCTOR PRĂTORIUS — cinemascop : LIRA I 
(completare Orizont științific nr. 5/1967) —
15.30 ; 18. !
0 JANDARMUL LA NEW YORK — cinema- I 
scop : DRUMUL SĂRII (completare Judecata 
lui Paris) — 15,30 ; 17,45 ; 20. I
0 SPIONUL — cinemascop : PACEA (comple- I 
tare Trezirea) — 15,45 ; 18 ; 20.15.
0 CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN ; GRĂDINA I 
EXPOZIȚIA (completare Mama lui Adrian) — I 
20,30.
0 RIO CONCHOS — cinemascop : GRĂDINA 
VITAN (completare Păsările dragostei) — 20. i 
ft FANFAN LA TULIPE : GRĂDINA PROGRE
SUL PARC (completare în tainițele muzeului)
— 20,30.
O LA VÎRSTA DRAGOSTEI : GRĂDINA LIRA 
(completare Orizont științifio nr. 5/1967) — 20,30.

18,00 — în direct... Emisiune economică. Moderni
zarea transportului feroviar. — Transmi
siune de la Gara de Nord.

18,55 — Filmul „Băiețelul care făcea totul pe ju
mătate".

19,05 — Pentru tineretul școlar : Școli și tradiții: 
Liceul „I. L. Caragiale" din Ploiești.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic.
20,00 — Filmul ; Aventurile lui Robin Hood.
20.30 — Seară de teatru : „Turcaret" — comedie

de Alain Renâ Lesage. — Interpretează 
colectivul Teatrului „Barbu Delavrancea". 
In pauză: Desene animate.

22,25 — Filmul: Imagini din Ulan Bator.
22,45 — Telejurnalul de noapte.

18,80 — Pentru copii: „Fram, ursul polar", de Ce
zar Petrescu. — Povestește și desenează 
Iurie Darie.

Articol scris pentru „Scînteia11 de Irving STONE

Casele de cultură, raionale sau o- 
rășenești, au menirea de a polariza în 
jurul lor întreaga mișcare cultural- 
artistică din localitate. Luate concret 
însă, atribuțiile ce le revin cu greu 
se pot delimita de acelea ale comite
telor raionale pentru cultură și artă.

Confuzia o întreține lipsa unui re
gulament de organizare și funcționare 
a acestei importante instituții de cul
tură. Sînt „în vigoare" doar niște in
strucțiuni vechi, care nu mai cores
pund cerințelor actuale. Lipsa unui 
regulament de organizare și funcțio
nare produce caselor de editură greu
tăți administrativ-gospodărești și în 
organizarea manifestărilor cultural-ar- 
tistice.

Munca metodiștilor este uneori a- 
preciată după criterii care s-ar potrivi 
celei a inspectorilor comitetelor pen
tru cultură și artă : nu numărul de 
formații artistice îndrumate și calita
tea acestei îndrumări, manifestările de 
amploare concepute și organizate, ci 
— pur formal I — numărul deplasă
rilor pe teren și al inspecțiilor la că
minele culturale.

Dar lanțul confuziilor nu se oprește 
aici. Sarcina antrenării intelectualilor 
la sprijinirea unor manifestări este az- 
vîrlită ca o minge între casele de 
cultură și comisiile pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifice. A- 
cestea din urmă au în subordine ca
sele de editură în organizarea unor 
manifestări, sau trebuie să colaboreze 
cit ele ? Nu se știe...

Și în domeniul administrativ-gospo- 
dăresc întîmpinăm o serie de greu
tăți. Vechile instrucțiuni nu sînt, tot
deauna, luate în considerație de or
ganele tutelare. Este sau nu casa de 
cultură persoană juridică, cu drep
turi depline ? Are sau nu dreptul de 
a dirija și de a dispune — firește în 
limitele legii — de bunurile materiale 
și fondurile bănești aflate la dispoziția 
sa ? Sînt sau nu conducătorii unor 
astfel de unități ordonatori de cre
dite ?

H.C.M. 1006/1958 răspunde afirma
tiv la aceste întrebări dar organele 
tutelare nu aplică prevederile hotărî- 
rii cînd este vorba de unele case de 
cultură, pretinzîndu-se ca pînă și con
vorbirile telefonice interurbane să se 
facă cu aprobarea comitetului raional 
pentru cultură și artă.

O altă problemă care se cere re
glementată este aceea a consiliilor de 
conducere. Mai sînt ele utile sau nu ? 
După cîte știu, unele case de cultură 
S',nt conduse de un birou metodic și 
nu de un consiliu de conducere.

Iată de ce apariția regulamentului

de organizare și funcționare a case
lor de cultură îmi pare o necesitate ce 
nu mai poate fi amînată. El âr tre
bui să lămurească pe deplin scopul 
pentru care sînt create aceste institu
ții, să arate clar care le sînt atribu
țiile, ce jaloane importante trebuie să 
urmărească activitatea lor.

ul trebuie să devină un 
club de creație, un fac
tor dinamic al întîlnirii 
noastre, un loc de con
fruntare și influență, de 
experiment și sugestii, o 
casă a artei care să va
lorifice „timpul liber' în 
jocul multiplu al valen
țelor creatoare prezente 
laolaltă.

Dan NASTA

Prof. C. FILIȚA
directorul Casei raionale 
de cultură Tecuci

La Expoziția de artă populară a artiștilor amatori din București
Foto ; A. CartoJan

Aflat mereu pe lista celor mai publicați autori datorită ro
manelor în care înfățișează viața unor oameni celebri, Irving 
Stone este cunoscut publicului nostru mai ales prin cele trei 
Cărți apărute în românește — „Agonie și oxtaz", „Bucuria 
vieții" și „Jack London". „Scîhteia" l-a rugat să se ocUpo în 
special de personajele principale ale acestor cărți — Mi
chelangelo, Van Gogh și Jack London — în articolul său 
destinat cititorilor români. în cadrul unei anchete, l-am rugat 
să se refere la mitul păsării Phoenix și să ne explice forța 
de regenerare a rațiunii umane, să ne vorbească despre 
eroii săi și propria sa muncă, despre principiile ce-1 animă 
în scris. Scriitorul american ne-a trimis textul de mai jos.

Ce trăsături îi unesc pe Vincent 
Van Gogh, pictorul olandez, Jack 
London, scriitorul american, și 
Michelangelo, artistul italian ? Erau 
Oameni-Phoenix. Fiecare dintre 
ei trăia cinci sute de ani în fie
care zi a vieții sale 1 Sau poate că 
necontenitele obstacole, frustrați!, 
înfrîngeri și mizerii îi făceau să 
capete această impresie. Totuși, la 
capătul zilei lor de cinci sute de 
ani, deși prefăcuți în cenușă, nu 
erau distruși : ceea ce rămînea 
dincolo de orice putere de a-i in
fringe saU distruge era capacita
tea lor de a renaște odată cu fie
care răsărit de soare. Toți trei spu
neau :

„Fiecare zi nouă este o lume 
nouă în care se poate crea*.

De unde venea această forță, 
acest curaj ? Din dedicarea lor față 
de o idee și față de un ideal. Vin
cent Van Gogh voia să vadă na
tura dincolo de superficialitatea 
imaginii oglindite, să-l întoafeă 
pe om la o privire mai adîncă, așa 
ca să poată vedea și înțelege lu
mea în care trăiește. Michelangelo 
voia să dăltuiască în marmură 
prototipuri ale frumuseții naturale 
a omului, ale viziunii, tăriei și in- 
destructibilității sale. Jack London 
era hotărît să dezvăluie și să recre
eze structurile economice, sociale 
și politice, așa îneît toți oamenii 
să le găsească sens și justețe.

Astfel de oameni sînt greu de re
dus la tăcere. Sînt cu neputință de 
distrus. împotriva unor asprimi de 
necrezut, ei concep mai departe ; 
împotriva descurajării fără limite, 
ei perseverează. Ei înalță un vo
lum monumental de muncă, în ciu
da durerii, sărăciei, singurătății, re
pudierii. Forța vitală lăuntrică a 
celor trei este puterea pe care o 
sorb din căutarea adevărului des
pre condiția umană, hotărîrea lor 
de a proiecta acest adevăr reve
lator : în tablouri, în marmură, în 
cuvinte. Ei găsesc sensul vieții și 
înfățișegză acest sens în fața ochi
lor încețoșați și obosiți ai lumii, 
astfel ca toți oamenii să-1 poată ve
dea. In loc de a fi slăbiți de gigan
ticele lor lupte, ei sînt întăriți : pen
tru că ei au fost adevărați oameni

ai unui ideal, oameni cu o viziu
ne. Aveau ceva de spus, ceva de 
lămurit, ceva de dat. Aveau slăbi
ciunile lor de muritori, erau vino- 
vați de greșeli, de indiscreții. Dar 
un singur lucru nu putea ii ars în 
acești- Oameni-Phoenix, hotărîrea 
lor 1 Stătea acolo, sub razele ma
tinale ale soarelui răsărind : pasiu
nea de a crea 1 Destul de puter
nică pentru a-i da unui om trup, 
voință, forță, orientare.

Aceștia sînt cei indestructibili; 
Cenușa abnegației lor va servi noi
lor generații ca substanță, sevă a 
curajului reînnoit al efortului de
pus de om pentru a înțelege și 
înnobila condiția umană.

Care e datoria scriitorului de azi, 
văzută în lumina provocării pe 
care ne-o aruncă Van Gogh, Jack 
London, Michelangelo ? Ingăduiți-i 
unui scriitor, în cele ce urmează, 
să-și expună părerile.

Prima întrebare pe care trebuie 
să și-o pună un scriitor este „înco
tro mă îndrept ?" ceea ce reprezin
tă un mod foarte scurt de a spune 
o grămadă de chestiuni diferite, 
între care prima ar fi „De ce is
torisesc povestea asta ?* A doua 
ar fi „Ce scop intenționez să slu
jesc ?* A treia dintre acestea ar 
fi „Ce încerc eu să pun în lumi
nă ?" A patra ar fi „Ce valori pro
movez aici ?’ A cincea, „Ce con
cepție asupra uniVeisuluî încerc să 
proiectez 7" A șasea, „Ce atitudi
ne față de om și providență voi 
sugera cititorului ?" Și a șaptea 
dintre ele ar suna foarte simplu : 
„In orice caz, de ce scriu eu ches
tia asta ?*.

Părerea mea este că o scriere 
serioasă vrea să reflecte lumea în
tr-un mod cinstit. Scriitorul vrea să 
răzbată în miezul dilemei umane. 
El vrea să știe de ce mai sînt oa
meni care suferă, de ce o parte 
atît de mare a speței umane e lo
vită de sărăcie și dominată de ne
liniște, adesea lipsită de nădejde 
Și de ajutor. El vrea să știe de ce 
atît de mulți dintre noi trec prin 
Viață cu vise frînte și speranțe 
frînte ; de ce unii oameni nu-și pot 
găsi locul într-o astfel de societate, 
un loc sub soare în care să se

simtă important în ochii săi și ai 
societății, un loc pe care să-1 poa
tă părăsi la sfîrșitul vieții spunînd:

„Am trăit decent, am contribuit și 
eu cu puținul meu la luminarea o- 
menirii, la ameliorarea omenirii. 
N-am fost numai un lemn nesim
țitor, nu m-am mărginit să fiu un 
Consumator de bunuri și servicii. 
Pe scurt, am fost Un om".

Și, una dintre cele mai dificile 
— și, mi se pare tot mai mult, pe 
măsură ce studiez lumea ‘— una 
dintre cele mai disperate căutări, 
scriitorul vrea să știe de Ce oame
nii nu pot găsi destulă iubire, nu 
pot nici s-o dea nici s-o primeas
că așa Cum s-ar cuveni.

Acesta este scopul, cred eU, al 
literaturii serioase. Cum trăiești ca 
om ? Cum își găsește cineva 
scopul în viață ? Cum depășește 
loviturile și își găsește un loc sub 
soare ? Cum învățăm cUtn să dă- 
ruim dragostea noastră, o dragoste 
care să nu fie la poruncă, o dra
goste care țîșnește din ea însăși ? 
Cum învățăm să primim dragos
tea ? Cum învățăm să mergem în 
pas cu societatea, alături de ea în 
cele mai bune eforturi ale ei, și să 
luptăm împotriva ei cînd este bru
tală și stupidă ?

Acestea sînt funcțiile, cred eu, 
ale literaturii serioase. De aceea 
socotesc că trebuie să ne întrebăm:

„încotro mă îndrept ? Ce încerc să 
spun ?'.

Și, în cadrul acestei concepții, 
cred că e în folosul nostru să ne 
întrebăm „Oare comunic eii cu ci
neva ?".

Un om vrea să ajungă spre ju
mătatea sau spre sfîrșitul vieții 
sale spunînd : „Am fost un om". Iar 
Un scriitor vrea să spună :

„Am fost un scriitor serios. Mi-am 
pus marile întrebări ale vieții. 
Le-am înfruntat. Le-am înfruntat în 
mod cinstit și decent. Nu am tre
cut pe lîngă stupidități, grosolănii 
sau vulgarități, pe lîngă amărăciu
nea răului. Le-am făcut față, dar în 
același timp am încercat să desco
păr prin propriile mele mijloace 
unde se află bunătatea, și unde se 
află înțelesul vieții, și unde se află 
țelul ei'.

Acestea sînt lucrurile pe care 
vreau să le mînuiesc în scrisul 
meu, la care Vreau să mă gîndesc 
cînd stau în fața manuscrisului, a 
caracterelor, a subiectelor. Vreau 
să știu că atunci cînd am ajuns la 
capătul unei cărți am realizat ceva 
care merita să fie realizat.

încotro mă îndrept ? Merg spre 
un înțeles, spre un scop. Plin de nă
dejde, pot ajunge la capăt cu ceva 
care să cuprindă un pic de decen
ță, un pic de înțelegere, și multă, 
multă compasiune.

„LUCEAFĂRUL" 
în decorul natural al 
Palatului Mogoșoaia

In actuala stagiune estivală 
bucureșteană, cunoscuta dramă 
istorică „Luceafărul" de Barbu 
Ștefănescu-Delavrancea, ultima 
parte a trilogiei consacrate de 
marele scriitor trecutului de fră- 
mîntări și de glorie al Moldovei, 
va fi reprezentată în aer liber. In 
interpretarea colectivului artistic 
al Teatrului „Lucia Sturdza-Bu- 
landra" (regia : Ion Cojar, deco
ruri: George Ștefănescu, costume: 
Sanda Mușatescu), poemul dra
matic al lui Delavrancea va ră
suna în ambianța monumentală a 
parcului Palatului Mogoșoaia. A- 
ceste originale spectacole vor a- 
vea loc în zilele de 15 și 16 iu
lie la ora 20.

Din distribuție fac parte: Pe
tre Gheorghiu, Ștefan Ciubotă-

rașu, George Mărutză, Ion Be- 
soiu, Mircea Bașta, Dan Dâmian, 
lean Reder, Dorin Dron, Gheot- 
ghe Oprina, Lucia Mara, Gina 
Petrini, lea Matache, Aurora Șo- 
tiopa și alții.

Transportul publicului va fi a- 
sigurat la ducere (începînd cu 
ora 16) și la întoarcere (începînd 
cu ora 22.30) de către I.T.B., 
care va pline la dispoziție auto
buze speciale cu plecarea din 
Piața Unirii (lingă stația P.E.C.O.) 
și sosirea în același loc.

Biletele pentru spectacole se 
găsesc la casa teatrului din 
B-dttl Schitu Măgureanu nr. 1 
(telefon 14.60.60) iar în zilele 
spectacolelor la casele de bilete 
care vor funcționa în Piața Uni
rii (lingă stația P.E.C.O:) și la in
trarea în Muzeul Mogoșoaia.
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VIZITA CANCELARULUI FEDERAL
AL REPUBLICII AUSTRIA

Salutînd în numele guvernului român și al său per
sonal pe cancelarul federal și pe ceilalți oaspeți aus
trieci, președintele Consiliului 
Gheorghe Maurer, a remarcat 
se înscrie pe linia dezvoltării din ultimii ani a relații
lor dintre cele două țări.

Sîntem deosebit de satisfăcuți — a spus vorbitorul 
— să constatăm că între România și Austria nu există 
probleme litigioase, fapt care ne îngăduie să ne în
dreptăm toată atenția spre dezvoltarea unei colabo
rări prietenești.

Legăturile dintre popoarele noastre au rădăcini în 
trecutul istoric ; pe lîngă contactele și schimburile 
economice, cultura și arta austriacă au trezit de tim
puriu interesul unor cărturari din țările românești.

Exprimând aspirațiile comune spre o mai bună cu
noaștere reciprocă și continuînd aceste vechi tradiții, 
relațiile româno-austriece cunosc în prezent o dezvol
tare fructuoasă, la care contribuie apropierea geogra
fică, numeroasele posibilități de contacte, facilitate și 
de această cale europeană de comunicație care este 
Dunărea.

Relevînd că pentru întărirea raporturilor de priete
nie și colaborare dintre România și Austria, contac
tele directe stabilite între factorii de răspundere ai 
celor două țări și-au demonstrat pe deplin utilitatea, 
premierul român a evocat plăcuta vizită întreprinsă 
în Austria, contactul direct cu realizările, munca paș
nică și preocupările poporului austriac. Vorbitorul a 
subliniat că în ultimii ani relațiile economice și 'Cultu
rale dintre țările noaștre se dezvoltă cu succes și că 
există încă largi posibilități pentru dezvoltarea cola
borării româno-austriece.

în continuare, președintele Consiliului de Miniștri 
a spus : Asigurarea și întărirea păcii și securității tre
buie să constituie, după părerea noastră, preocuparea 
majoră a tuturor guvernelor. în realizarea acestui de
ziderat arzător al popoarelor, tuturor statelor, mari 
sau mici, le revine o serioasă răspundere. Toate statele 
—. mari sau mici •— sînt datoare să aducă contribuția 
lor în scopul salvării omenirii de flagelul unui nou 
război și al prezervării a ceea ee a creat mai de .preț 
civilizația și cultura umană.

Acumularea, unor nori amenințători pentru pace, ca 
urmare a intensificării războiului din Vietnam, a re
centelor ostilități din Orientul Mijlociu, ca și a încor
dării existente în alte puncte ale globului provoacă 
pretutindeni, aOtacă îngrijorare. <

Guvernul, român', consideră că încetarea ■'imediată și 
necondiționată a bombardamentelor asupra Republicii 
Democrate Vietnam, curmarea războiului împotriva 
poporului vietnamez reprezintă cerințe imperioase 
pentru reglementarea conflictului din sud-estul Asiei. 
Poporul vietnamez trebuie să fie lăsat să-și rezolve 
singur, fără amestec din afară, problemele sale inter
ne, în conformitate cu acordurile de la Geneva din 
1954.

Evoluția recență a evenimentelor a demonstrat că 
încordarea și ostilitățile din Orientul Mijlociu nu ser
vesc popoarelor din această parte a lumii. Adoptarea 
unor soluții raționale și durabile pentru problemele 
litigioase din aceas.tă regiune impune folosirea exclu
sivă a mijloacelor pașnice, eliminarea imixtiunii străi
ne, respectarea intereselor fundamentale ale fiecărui 
stat pe baza existenței șale independente și suverane, 
soluționarea problemelor în suspensie prin metoda 
tratativelor, a înțelegerii.

Guvernul român este ferm convins că, astăzi cînd 
frămîntări pun în primejdie pacea lumii, este nece
sar, mai mult ca oricînd, să fie respectat dreptul ina
lienabil al popoarelor de a-și hotărî singure soarta, 
fără amestec și presiuni din afară.

In relațiile dintre state trebuie să fie strict respec
tate principiile suveranității și independenței națio
nale, neamestecului în treburile interne, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc.

Aceasta constituie calea care poate duce la aborda
rea rezonabilă și soluționarea problemelor dificile ale 
situației internaționale.

înfăptuirea acestor principii face ca țările mici și 
mijlocii să joace un rol tot mai important în promo
varea cauzei păcii și colaborării între state. Animate 
de dorința menținerii și dezvoltării unui climat de 
pace, România și Austria depun eforturi constructive 
pentru înțelegere și colaborare, pentru realizarea des
tinderii și securității în Europa.

La aceasta contribuie acțiunile întreprinse pe baza 
rezoluției privind stabilirea de relații de bună vecină
tate între țările continentului nostru, propusă de că
tre România, Austria și alte 7 state europene și adop
tată în unanimitate de către Adunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor Unite.

Dezvoltarea cooperării astfel statornicite și realizate 
prin contacte și schimburi libere de păreri, la care pot 
contribui toate statele europene interesate, este de na
tură să constituie un factor încurajator pentru noi mă
suri de destindere, înțelegere și cooperare în Europa 
și în întreaga lume.

Exprimîndu-și convingerea că discuțiile prilejuite de 
vizita înaltului oaspete în România vor contribui la 
mai buna înțelegere reciprocă și la progresul con
tinuu al relațiilor dintre țările noastre, președintele 
Consiliului de Miniștri a toastat pentru continua dez
voltare a prieteniei dintre România și Austria, pentru 
prosperitatea și fericirea poporului austriac, în sănă
tatea Excelenței Sale, domnul Franz Jonas, președin
tele federal al Austriei, în sănătatea cancelarului fe
deral, a celor care îl însoțesc, în sănătatea tuturor ce
lor prezenți.

de Miniștri, Ion 
că această vizită

în 
blicii 
mirea cordială, pentru caldele cuvinte de salut expri
mînd, la rîndul său, gazdelor salutări cordiale în nu
mele său personal și al celorlalți oaspeți.

Am venit la București — a spus cancelarul federal 
— pentru a asigura contribuția pe care cele două țări 
ale noastre trebuie s-o aducă, fiecare, la realizarea u- 
nui progres amplu și pașnic al omenirii.

înțelegerea reciprocă și relațiile prietenești pe care 
le asigurăm, prin convorbirile noastre, între țările 
noastre constituie un element necesar al bunelor re
lații interstatale în regiunea Dunării. Stabilitatea rela
țiilor internaționale în această zonă este o condiție 
esențială a asigurării păcii în Europa și în lume; istoria 
a dovedit în repetate rînduri acest lucru.

Dezvoltarea relațiilor economice între țările noastre 
permite o folosire mai judicioasă a potențialului eco
nomic național și asigură progresul economic și social 
al popoarelor noastre. Dacă, cu prilejul' șederii mele 
în țara dv.„ vom discuta despre intensificarea relațiilor 
culturale și științifice, a relațiilor umane în general 
între popoarele noastre, acest lucru nu are la bază 
numai faptul că sîntem conștienți de un avantaj mate- , 
rial reciproc, ci, înainte de toate, convingerea că nu 
sînt suficiente numai convorbirile între oamenii de 
stat la nivel înalt pentru a asigura temeinic relații de 
înțelegere și prietenie între popoare. Oamenii trebuie 
să se întîlnească și să se cunoască, nu numai pentru 
că această libertate de mișcare corespunde demnității 
și firii umane, ci pentru că prin aceasta se ajunge 
o înțelegere a trăsăturilor particulare fiecărui popor, 
problemelor sale specifice

Vorbitorul a arătat apoi că această înțelegere este 
condiție esențială a unei largi solidarități umane, 
unei răspunderi mai mari față de bunășta 
mică și socială a omenirii.

In continuare, cancelarul federal a spus: Actuala 
situație internațională la care v-ați referit, domnule 
președinte, justifică diferite temeri. De aceea este ne
cesar șă aderăm în mod consecvent și limpede la prin
cipiile unej coexistența pașnice înțre oameni și ale unui 
progres larg al omenirii. Totodată este necesar — și 
țin să subliniez acest lucru — să se asigure această 
adeziune prin măsuri practice. O declarație de principii 
care rămîne fără consecințe practice își pierde creditul.

Noi am venit la București pentru a adera, oriunde 
aceasta este posibil, la principii comune ale relațiilor 
interstatale și dorim să plecăm cu convingerea eă am 
pus totodată temeliile unei dezvoltări practice a rela- 
tlilpr'româno-auați4iece.' Rezultatele practice vor arăta, 
pe baza unei retrospective efectuate după trecerea 
citorva ani, succesul sau insuccesul eforturilor noastre 
bilaterale.

In încheiere, cancelarul federal al Republicii 
Austria a toastat în sănătatea președintelui' Consiliului 
de Stat, Chivu Sțoica, a președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, în sănătatea celorlalți 
membri ai guvernului român, a întregului popor ro
mân, pentru dezvoltarea cu succeș a relațiilor priete
nești între poporul român și poporul austriac.

(Agerpres)

toastul de răspuns, cancelarul federal al Repu- 
Austria, dr. Josef Klaus, a mulțumit pentru pri-
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răspunderi mai mari față de bunăstarea econo-

RECEPȚIE OFERITĂ
DE PREȘEDINTELE

CONSILIULUI
Președintele Consiliului 

de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a oferit, luni sea
ra, o recepție în onoarea 
cancelarului federal al 
Republicii Austria, dr. 
Josef Klaus.

Au luat parte membri 
ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale și 
organizații obștești, oa
meni de cultură și artă,

Depunerea
unei
coroane 
de flori

întrevederea miniștrilor de externe
In cursul dimineții de 

luni, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Aus
tria, dr. Lujo Toncic-So- 
rinj, a făcut o vizită pro
tocolară ministrului afa-

cerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu.

întrevederea s-a desfă
șurat într-o atmosferă 
cordială. (Agerpres)

Plecarea spre Brașov
Seara, cancelarul fede

ral al Austriei, dr. Josef 
Klaus, 
soanele 
care îl 
cu un 
Brașov.

Oaspeții sînt însoțiți de 
Gh. Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului

împreună cu per- 
oficiale austriece 
însoțesc, au plecat 
tren special spre

de Miniștri, și Vasile Șan- 
dru, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

La plecarea din gara 
Băneasa, oaspeții austrieci 
au fost salutați de Corne
liu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, de alți 
membri ai guvernului și 
alte persoane oficiale.

(Agerpres)

In 
mineții 
cancelarul 
al Republicii Aus
tria, dr. Josef 
Klaus, împreună cu 
persoanele oficiale 
care îl însoțesc, au 
depus o coroană de 
flori la Monumen
tul Eroilor Luptei 
pentru Libertatea 
Poporului și a Pa
triei, pentru Socia
lism.

La solemnitate 
au fost prezenți 
Ion Cosma, mem
bru al Consiliului 
de Stat, președin
tele Sfatului popu
lar al orașului 
București, Mihai 
Marin și Vasile 
Șandru, adjuncți ai 
ministrului aface
rilor externe, gene
rali și ofițeri su
periori, alte per
soane oficiale.

Garda militară 
aliniată în fața 
Monumentului a 
prezentat onorul. 
După intonarea im
nurilor de stat ale 
celor două țări, a 
urmat defilarea 
gărzii de onoare.

cursul di- 
de luni, 

federal

DE MINIȘTRI
generali și ofițeri supe
riori, ziariști.

Au participat, de ase
menea, persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe înaltul 
oaspete austriac.

Au fost de față șefi 
misiunilor diplomatice 
creditați la București.

S-au intonat imnurile de 
stat ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

■ (Agerpres)

ai 
a-

Cuvîntănle rostite
Ambasadorul FADIALA KEITA 

și-a exprimat satisfacția că a fost 
desemnat să reprezinte țara sa în 
Republica ~ ■■■■“ —

Evocînd 
din istoria 
sadorul a 
precjem calea 
porul român după 9 mai 1877 în 
lupta pentru făurirea Unității și 
consolidarea independenței sale 
Noi dăm o înaltă apreciere impor
tanțelor rezultate obținute de dum
neavoastră în toate domeniile 
ciuda greutăților pe care istoria 
le-a impus".

Relevînd 
poporul nostru după 23 
1944 pentru reconstruirea 
baze noi. ambasadorul a 
„Locul important pe care 
ca Socialistă România l-a 
pe arena internațională ilustrează 
mărețele rezultate pe care le-ați ob
ținut și importantele progrese rea
lizate în folosul poporului dum
neavoastră, al tuturor forțelor pro
gresiste din lume, al păcii mon
diale".

Amoasadoru) Fadiala Keita a 
scos în evidență poziția comună pe 
care Republica Guineea și Repu
blica Socialistă România o au în
tr-o serje de probleme majore ale 
vieții internaționale actuale.

în continuare ambasadorul 
subliniat înalta apreciere a guver- 

‘ nului guineez față de ajutorul pe 
care guvernul și poporul român îl 
acordă Guineei și rezultatele coope
rării fructuoase dintre cele două 
țări și popoare.
în răspunsul său, președintele Con

siliului de Stat, CHIVU STOICA, 
salutînd pe noul ambasador al 
Republicii Guineea, a reliefat sim
patia de care se bucură în țara 
noastră eforturile poporului gui
neez pentru făurirea tinej economii 
prospere, de sine, stătătoare, pentru 
dezvoltarea culturală și socială a 
patriei sale.

„Guvernul și poporul român — 
a spus oreședintele Consiliului de 
Stat — acordă o înaltă apreciere 
acțiyjțătii desfășurate pe plan ex
tern de Republica Guineea pentru 
lichidarea deplină a colonialismu-

Socialistă România, 
unele date memorabile 
poporului nostru, amba- 
spus : „Cunoaștem și a- 

străbătută de po-

în 
vi

deeforturile depuse
August 

țării pe 
arătat : 

Repubji- 
dobîndit

a

E

Jui și urmărilor sale, pentru stator-, 
nicirea între țări și popoare a unor 
relații întemeiate pe egalitate și 
respectul mutual al suveranității, 
precum și contribuției guvernului 
guineez la întărirea securității in
ternaționale și apărarea păcii".

Președintele Chivu Stoica a ară
tat că poporul român este solidar 
cu toate popoarele care luptă pen
tru eliberare de sub jugul colonial, 
pentru dreptul sacru de a-și hotărî 
singure soarta, fără amestec străin 
și sprijină activ eforturile statelor 
recent eliberate pentru apărarea 
suveranității și independenței na
ționale, pentru înfăptuirea aspira
țiilor lor de progres social, econo
mic și cultural.

Referindu-se la dezvoltarea con
tinuă a relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Guineea, președintele Consiliului 
de Stat a subliniat că acordurile 
încheiate în ultima vreme marchea
ză un moment important în evolu
ția acestor relații, punînd bazele 
unei rodnice colaborări economice; 
și-a exprimat, convingerea că exis
tă largi posibilități de extindere a 
acestei colaborări, în folosul am
belor popoare, al păcii și colabo
rării internaționale.

Președintele Consiliului de Stat 
a urat ambasadorului Republicii 
Guineea succes deplin în activita
tea consacrată adîncirii relațiilor 
de prietenie dintre cele două țări 
și popoare și l-a asigurat de întreg 
sprijinul Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, al gu
vernului român și al său personal.

★

Intre președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Chivu Stoica, și ambasadorul 
Republicii Guineea, Fadiala Keita, 
a avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de cal
dă cordialitate.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbiri 
au participat Grigore Geamînu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe.

(Agerpres)

LUCRĂRILE UNOR COMISII PERMANENTE
ALE MARII ADUNĂRI NAJIQNALE

Zilele trecute au avut loc ședin
țe ale unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

Comisia economico-financiară a 
Marii Adunări Naționale, întrunită 
în ședință de lucru sub preșe
dinția tov, prof. univ. Manea Mă
nescu, a examinat și discutat pro
iectul de decret pentru înființarea, 
organizarea și funcționarea Inspec
toratului general de stat pentru 
controlul calității produselor de 
export și proiectul de decret pri
vind construirea de către cetățeni, 
cu sprijinul statului, de case pro
prietate personală — pentru odih
nă sau turism — în localitățile bal- 
neo-climaterice 
ristice.

Proiectele de 
zentate în fața 
șii Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, și Ion Chiriles- 
cu, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru îndrumarea și con
trolul organelor locale ale adminis
trației de stat, care au dat apoi 
explicațiile cerute de deputați.

Proiectele de decrete au fost, 
de asemenea, avizate de Comisia 
juridică a Marii Adunări Naționale,

și în alte locuri tu-

decrete au fost pre- 
comisiei de tovară-

O delegație de activiști ai P.C.R
a plecat în R. D. Germană

La invitația G.C. al P.S.U.G., luni 
dimineața a plecat într-un schimb 
de experiență în R.D. Germană o 
delegație de activiști ai C.C. al 
P.C.R., condusă de Gheorghe 
Dobre, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau de față Mihai Fio-

rescu, membru al G.C. al P.G.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
activiști de partid.

Erau prezenți Karl Kormes, în
sărcinat cu afaceri ad interim 
R.D. Germane la 
membri ai ambasadei.

Cronica zilei
Luni la amiază, într-un pavilion 

al Complexului de expoziții din 
Piața Scînteii, s-a deschis o ex
poziție organizată de întreprinde
rea de comerț exterior „Techno- 
impex" din R. P. Ungară. La inau
gurare, printre cei prezenți se a- 
flau Hristache Zambeti, vicepreșe
dinte al Camerei de Comerț, pre
cum și Jozsef Vince, ambasadorul 
R. P. Ungare la București. Au vor
bit Andras Heltai, atașatul comer
cial al ambasadei ungare, Bela 
Varga, director general adjunct al 
întreprinderii „Technoimpex", și 
Claudiu Popeșteanu, director în Ca
mera de Comerț. Expoziția, care 
rămîne deschisă pînă în ziua de 
23 iulie, cuprinde mașini-unelte, 
mașini de fabricat cabluri, pentru 
prelucrarea maselor plastice, apa
rate pentru telecomunicații, pompe, 
compresoare și altele.

al
București, și

(Agerpres)

a sosit în
Uniunii in

Luni după-amiază 
Capitală președintele 
ternaționale a organismelor ofi
ciale de turism, Arthur Haulot, 
care, la invitația Oficiului Națio
nal de Turism, va face o vizită în 
țara noastră, va vizita baze turis
tice și va lua cunoștință de activi
tatea turistică din România. La 
sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele belgian a fost întîmpinat 
de Nicolae Bozdog, președintele 
Oficiului Național de Turism.

★
O delegație de ziariști români, 

condusă de Ion Mărgineanu, re
dactor șef al ziarului „România Li
beră", a plecat în Danemarca, 
unde, la invitația Ministerului Afa
cerilor Externe danez, va face o 
vizită de documentare.

(Agerpres)

întrunită sub 
univ. Traian

Comisiile 
proiectele de

Avizele au
liului de Stat.

președinția tov. prof, 
lonașcu.

au avizat favorabil 
decrete.

fost înaintate Consi-

Ziua de astăzi marchează o dată memorabilă în istoria po
porului mongol. Cu 46 ani în urmă, la 11 iulie 1921, în actuala 
piață Suhe Bator din capitala R. P. Mongole a fost proclamată 
solemn victoria repurtată de revoluția populară mongolă împo
triva jugului feudal și asupririi străine. La 11 iulie 1921 a fost 
creat primul guvern popular din istoria țării. Ca urmare a vic
toriei revoluției populare a fost recucerită independența statului 
și a poporului mongol, moștenitorul unei istorii și al unor tra
diții milenare.

în cei 46 de ani care au trecut de atunci, poporul mongol, 
sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Mongol, a ob
ținut succese remarcabile în lichidarea înapoierii feudalo-colo- 
niale, în dezvoltarea industriei, agriculturii și culturii, asigurind 
victoria relațiilor socialiste în toate domeniile de activitate eco
nomică și socială.

Pe harta țării au apărut orașe noi. Peisajul stepei mongole se 
transformă de la an la an, îmbogățindu-se cu uzine și fabrici, linii 
de înaltă tensiune, căi ferate și șosele. Alături de creșterea anima
lelor — ramură tradițională a economiei naționale — se dezvoltă 
industria metalurgică, industria de combustibil și energetică, in
dustria de prelucrare a pieilor și a textilelor. Prin eforturile oa
menilor muncii, spre sfîrșitul anului 1970, Mongolia va deveni 
o țară industrial-agrară.

In actualul cincinal 1966—1970 se prevede o creștere a pro
ducției industriale cu 70—80 la sută, a producției agricole cu 38—40 
la sută ; efectivul de animale va crește la 25,5—26 milioane. Suc
cese însemnate a obținut poporul mongol și în dezvoltarea cul
turii, științei, în ridicarea nivelului de trai.

însuflețit de sentimente de frățească prietenie, poporul ro
mân se bucură din toată inima de succesele poporului mongol. Rea
lizările Mongoliei populare, ca și ale tuturor țărilor socialiste, con
tribuie la afirmarea tot mai puternică a socialismului in lume.

Popoarele român și mongol sînt legate printr-o trainică priete
nie care s-a dezvoltat continuu, bazîndu-se pe comunitatea orîndui- 
rii și țelurilor — construcția socialismului și a comunismului, apă
rarea păcii. Relațiile de colaborare frățească dintre Republica So
cialistă România și Republica Populară Mongolă, dintre partidele 
noastre sînt clădite pe temelia principiilor internaționalismului so
cialist, a respectării independenței, neamestecului în treburile in
terne, a stimei reciproce. Colaborarea economică și tehnico-științi- 
fică între țările noastre se dezvoltă necontenit, spre folosul și binele 
ambelor popoare. A , - , .

Cu ocazia marii sărbători, poporul român adreseaza poporului 
mongol un cald și frățesc salut, urîndu-i noi succese pe drumul 
marilor prefaceri inaugurate cu 46 de ani. în urmă de revoluția 
populară mongolă, pentru continua prosperitate și înflorire a 
Mongoliei socialiste.

Adunarea festivă 
de la București

Cu prilejul celei de-a 46-a ani
versări a revoluției populare mon
gole, Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea a or
ganizat luni seara o adunare fes
tivă la Casa de cultură a I.R.R.C.S.

Au participat Mihai Marin, ad
junct al ministrului, afacerilor ex
terne, funcționari superiori din 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, oameni de artă și cultură, 
ziariști, un numeros public. Prin
tre asistenți se aflau, de asemenea, 
Togoociin Ghenden, ambasadorul 
R. P. Mongole la București, mem
bri ai ambasadei și alți membri ai 
corpului diplomatic acreditați în 
țara noastră.

Despre însemnătatea acestei ani
versări au vorbit Alecu Costică, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., și am
basadorul R. P. Mongole.

în continuare, asistența a vizio
nat filmul documentar de lung me
traj „Mongolia".

Telegramă
Cu prilejul celei de-a 46-a ani-< 

versări a victoriei revoluției popu
lare mongole, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, a tri
mis o telegramă de felicitare mi
nistrului afacerilor externe al P 
publicii Populare Mongole, MutX- 
galîn Dughersuren.

Adunarea festivă 
de la Ulan Bator

(Agerpres)

ULAN BATOR 10 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a 46-a aniver
sări a revoluției populare mongole, 
la Teatrul de stat de operă și ba
let. din Ulan Bator a avut loc o 
adunare festivă. Au participat con
ducători ai partidului și ai guver
nului Republicii Populare Mongole, 
membri ai corpului diplomatic.

N. Jagvaral, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.P.R.M., secretar 
al C.C. al P.P.R.M., a rostit o cu- 
vîntare despre însemnătatea revo
luției populare mongole.

Pe verticalele progresului
care străbate 

șl satele Mon- 
poate să nu 

numeroasele 
in-

Călătorul 
azi orașele 
goliei nu 
remarce 
schimbări înnoitoare
tervenite în viața acestei 
țări. Realizările economi
ce și social-culturaie sînt 
cu atît mai vizibile cu cît 
se cunoaște că în trecut 
această străveche țară 
era considerată printre 
cele mai înapoiate din 
Asia. La victoria revolu
ției populare din 1921 s-a 
moștenit o situație grea. 
Peste 90 la sută din popu
lația țării era analfabetă. 
Despre industrie nu se pu
tea vorbi; totul se rezuma 
la cîteva ateliere mește
șugărești ; agricultura a- 
proape că nu era cunos
cută, iar creșterea anima
lelor, singura ramură e- 
conomică mai dezvoltată, 
se făcea destul de primi
tiv. In asemenea condiții, 
partidul și poporul au tre
buit să învingă greutăți 
de tot felul. Acum Mon
golia construiește socia
lismul ; apar întreprin
deri industriale, se dez
voltă agricultura, progre
sează știința și cultura.

Vizitînd Darhanul, noul 
centru industrial al R. P. 
Mongole, am avut posibi
litatea să fac cunoștință 
cu unele dintre cele mai 
importante realizări exis
tente în această țară. Aici, 
cu numai 6—7 ani în urmă, 
erau o mică stație de cale 
ferată și cîteva iurte ale 
crescătorilor de animale 
din partea locului. Acum 
Darhanul este un oraș în 
care industria se dezvoltă 
rapid. A fost dată în ex
ploatare centrala ter- 
mo-electrică cu o pu-

centrala
..... . cu o A,...

tere instalată de 48 000 
kW. După cum 
fost informați, în actualul 
plan cincinal puterea in
stalată a centralei electri
ce se va dubla, asigurîn- 
du-se astfel alimentarea 
cu energie electrică a ba
zinului carbonifer Sarîn-

am

gol, șl el în plină dezvol
tare, a orașelor Suhe-Ba- 
tor șl Ulan Bator, a loca
lităților pe unde trec cele 
două magistrale de cîte 
110 kW care se constru
iesc în prezent.

In Darhan au mai 
fost construite un complex 
Industrial, unde lucrează 
peste 1 500 de salarlațl, o 
fabrică de ciment cu o ca
pacitate de 200 000 de 
tone anual, o fabrică de 
produse sllico-calcaroase 
care produce anual peste 
30 de milioane de cără
mizi. După cum am fost 
informați de către J. Ci-

pa mongolă îți dai seama 
de schimbările înnoitoare 
care au avut loc și în 
agricultură. Creșterea ani
malelor, ramura cea mai 
importantă a economiei 
mongole, a luat o mare 
dezvoltare. In momentul 
de față numărul animale
lor a ajuns la aproape 24 
de milioane de capete, si- 
tuînd astfel Mongolia pe 
unul din primele locuri în 
lume în ce privește numă
rul animalelor pe cap de 
locuitor. Important este și 
faptul că în ultimii ani s-a 
trecut la cultivarea de 
grîu, orz, ovăz, secară. In

însemnări de călătorie 
din R. P. Mongolă

mendorj, primul secretai 
al Comitetului orășenesc 
de partid Darhan, se pre
vede că pînă în 1970 în 
acest oraș se vor con
strui mai multe obiective 
industriale. Se fac pre
gătiri pentru începerea 
lucrărilor pe șantierele u- 
nor fabrici de produse 
lactate, de prelucrarea 
cărnii, de pielărie și în
călțăminte, de confecții și 
tricotaje.

La Darhan, paralel cu 
industria, s-a dezvoltat în
tr-un ritm rapid orașul cu 
instituțiile lui social-cul- 
turale și de deservire ; au 
fost înălțate blocuri cu 
peste 4 000 de apartamen
te, s-au amenajat un mare 
număr de străzi și bule
varde, clădiri de utilitate 
publică. Aici totul 
este nou, cum s-ar spune 
un oraș abia scos de sub 
schele, 
muncesc 
locuitori, 
1 000 cîți 
în urmă.

Călătorind azi prin ste-

unde trăiesc și 
peste 20 000 de 
față de numai 
erau cu 5 ani

momentul de față supra
fețele cultivate cu aseme
nea culturi au ajuns la 
peste 500 000 ha. Princi
pala pondere în cultura 
păioaselor o deține aima- 
cul (regiunea) Central 
unde se obțin pînă la 
1 500 kg grîu la ha. Cerea
lele obținute asigură ne
voile de consum ale popu
lației.

Clima aridă și stepa lip
sită de umiditate au ne
cesitat efectuarea unor 
importante lucrări pentru 
irigarea terenurilor culti
vate cu cereale și pășuni. 
Pînă în prezent, în deșer
tul Gobi și în alte regiuni 
ale țării au fost forate 
mii de puțuri, amenajate 
lacuri deschise care au 
permis irigarea unor în
tinse suprafețe de teren. 
In planul de perspectivă 
se prevede ca pînă în 
anul 1975 să se foreze 
încă 20 000 de puțuri și 
să se facă peste 10 000 
de canale care ar brăzda 
stepa mongolă asigurîn- 
du-i apa necesară.

An de an sporește nu-

mărul tractoarelor și al 
mașinilor agricole care 
brăzdează stepa mongolă. 
In cele 294 de cooperative 
agricole și 38 gospodării 
de stat lucrează un mare 
număr de ingineri agro
nomi și medici veterinari. 
Aplicînd metode avansa
te, ei au reușit să spo
rească producția de cere
ale și animalieră. îmbu
nătățirea raselor de ani
male și aclimatizarea 
unor legume și pomi 
constituie o preocupa
re de seamă pentru spe
cialiștii mongoli. Ei au 
și obținut unele rezultate, 
în Gobi se cultivă acum 
legume și fructe. La înce
put mai puține, dar cu 
timpul producția va creș
te.

în R. P. Mongolă o lar
gă dezvoltare au luat-o 
învățămîntul și știința. A- 
proape 2 000 de cercetă
tori își desfășoară activi
tatea în institutele specia
lizate ale Academiei și în 
cele patru baze de cer
cetări. Eforturile lor sînt 
îndreptate spre rezolva
rea principalelor proble
me din domeniul econo
miei. Ei fac ample lucrări 
de prospecțiuni pentru va
lorificarea bogățiilor țării, 
în diferite regiuni au fost 
descoperite mari zăcă
minte de cărbuni, colo- 
ranți minerali, metale pre
țioase, sare, iar în deșer
tul Gobi — petrol. Prin 
punerea în valoare a bo
gățiilor descoperite —< 
ne-a spus inginerul Dam- 
dim, ministrul industriei — 
țara noastră, cunoscută în 
trecut numai prin crește
rea animalelor, va deveni 
exportatoare de cărbune 
cocsificabil.

In rîndurile de mai sus 
am consemnat cîteva din 
realizările obținute de po
porul mongol, cîteva 
schimbări înnoitoare pe 
care 
în 
țară.

socialismul le-a adus 
această străveche

Spiridon STANEL
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Contrar știrilor difuzate de agențiile de presă

am se ana

KINSHASA 10 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Congo (Kin
shasa), generalul Joseph Mobutu, 
a acordat un interviu agenției congo
leze de presă în care s-a referit la si
tuația din Kisangani și Bukawu, unde 
în ultimele zile au avut loc lupte în
tre mercenarii străini, parașutați în cele 
două orașe, și armata națională congo
leză. Contrar știrilor difuzate de agen
țiile de presă, în interviul său gene
ralul Mobutu a anunțat că aeroportul 
Kisangani se află încă în mîinile mer
cenarilor. El a lansat un apel re
belilor de la Kisangani, care con
trolează încă aeroportul orașului, 
să elibereze ostatecii civili pe care îi 
dețin. Potrivit agenției congoleze de

presă, generalul Mobutu a ordonat 
unităților armatei naționale să nu ocu
pe aeroportul Kisangani. Această ho- 
tărîre a fost adoptată deoarece merce
narii au reținut ca ostateci profesori 
de la Universitatea din Congo, femei 
și copii. Totodată, Mobutu a anunțat 
că toate cartierele orașului Kisangani 
au fost eliberate și au trecut sub con
trolul forțelor armate congoleze.

mercenarilor

Forjele patriotice sud-vietnameze dau lovituri puternice trupelor agresoare 
americane provocîndu-le mari pierderi în oameni și, material. în fotogra
fie : intervenfioniștii răniți și morți sînt evacuaji cu ajutorul tancurilor din 

linia de luptă

„CHOMBE
i

o-N.u. Activitatea trădător al Africii
I

delegației române Relatările liderului congelez B. M. Diaka

In sprijinul 
victimelor 
agresiunii 
americane

NEW YORK 10.— Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Luni, Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex- 

Republicii 
a avut

secretarul

terne al 
România, 
dere cu
O.N.U., U Thant, 
discutat problemele sesiunii ex
traordinare și stadiul actual al 
consultărilor ce se desfășoară cu 
scopul de a se găsi o soluție accep
tabilă tuturor părților. In aceeași 
zi, Mircea Malița și ambasadorul 
Gheorghe Diaconescu au partici
pat la o masă oferită de reprezen
tantul permanent al R.P. Mongole 
la O.N.U., Jambalin Banzar, la 
care au luat parte și reprezentanți 
ai delegațiilor altor țări socialiste.

Socialiste 
o întreve- 
general al 

cu care a

Ministrul de stat la Președinția Repu
blicii Democratice Congo și Consiliul de 
Miniștri, totodată prim-secretar al Parti
dului Mișcarea Populară a Revoluției și 
preșodinte al Comitetului Executiv al par
tidului, BERNARDIN MUNGUL-DIAKA, jn 
drum spre Alger, a făcut o scurtă escală 
Ia Geneva. In legătură cu cazul Chombe 
— obiectul misiunii sale în capitala alge
riană — dl. Diaka ne-a făcut o serie de 
declarații care, în lumina noilor eveni
mente din țara sa, au o semnificație deo
sebită.

— Interceptarea avio
nului în care se afla 
Moise Chombe, a spus 
interlocutorul nostru, 
este o chestiune ce an
gajează guvernul spaniol 
și serviciile de spionaj 
ale fărilor amestecate în 
această afacere. Indife
rent de condifiile în care 
s-a produs interceptarea

rile africane, ca și cu 
toate celelalte jări ale 
lumii. In ce privește ca
zul Chombe, guvernul al- 
gerian trebuie, firește, 
să-și termine ancheta. 
Extrădarea lui Chombe 
însă ni se pare lucrul cel 
mai normal. Poporul al- 
gerian, întocmai ca și 
poporul congolez, îl

CORESPONDENȚA DIN GENEVA 
DE LA HORIA LIMAN

NEW YORK 10. (Agerpres). — 
Duminică seara Consiliul de 
Securitate s-a întrunit din nou, cu 
o oră și jumătate mai tîrziu decît 
fusese stabilit inițial, pentru a exa
mina în continuare plîngerile 
R.A.U. și Izraelului cu privire la 
violarea hotărîrii de încetare a fo
cului în zona Canalului de Suez. 
Au participat ca invitați la masa 
Consiliului, fără drept de vot, re
prezentanții Izraelului, R.A.U., Si
riei și Iordaniei.

Reprezentantul U.R.S.S., Niko
lai Fedorenko, a declarat că „sar
cina cea mai urgentă rămîne re
tragerea imediată a trupelor izrae- 
liene și lichidarea consecințelor a- 
gresiunii". Exprimînd părerea că 
Izraelul s-a făcut vinovat de o în
călcare „premeditată" a încetării 
focului, el a cerut aplicarea de 
sancțiuni împotriva acestui stat, 
în conformitate cu dispozițiile Car
tei, în cazul cînd „nu va aplica 
hotărîrile existente privind înce
tarea focului".

Lordul Caradon, reprezentantul 
Angliei, a subliniat că sarcina cea 
mai urgentă trebuie să fie discu
tarea sugestiilor făcute de secre
tarul general al O.N.U., U Thant, 
în ședința de sîmbătă seara a Con
siliului de Securitate, și anume nu
mirea unor observatori care să fie 
staționați de ambele părți ale liniei 
de încetare a focului din zona Ca
nalului de Suez, arătînd totodată, 
că întrucît există un acord într-un 
număr de probleme „nu trebuie fă
cut nimic care să ducă la o depăr
tare a pozițiilor diferitelor dele
gații".

Ău mai luat cuvîntul reprezen
tantul S.U.A., Arthur Goldberg, 
care a spus că membrii Consi
liului de Securitate trebuie să a- 
dreseze un apel ambelor părți pen
tru a respecta cu scrupulozitate ho- 
tărîrea de încetare a focului și să 
aprobe propunerea secretarului 
general privind numirea de obser
vatori, precum și reprezentantul 
statului Mali, Moussa Leo Keita, 
care s-a declarat în favoa
rea retragerii trupelor izraeliene 
de pe teritoriile ocupate.

După o intervenție a lui U Thant, 
care a comunicat Consiliului noi 
observații în legătură cu problema 
trimiterii de observatori, ședința 
a fost suspendată pentru consul
tări, fiind reluată după aproape 
trei ore și jumătate.

Consiliul a mai dat apoi ascul
tare intervențiilor reprezentanți
lor Siriei și Izraelului, după care 
s-a procedat la o altă suspendare 
pentru noi consultări.

La sfîrșitul acestora, Consiliul a 
aprobat o declarație a președinte
lui E. Makonnen, prin care se cere 
șefului statului major al Organis
mului Națiunilor Unite pentru su
pravegherea armistițiului în Pales
tina (U.N.T.S.O.), generalul Odd 
Bull, să ia legătură cu părțile în 
cauză, în vederea staționării de 
ambele părți ale liniei de încetare 
a focului din zona Canalului de 
Suez, a unor observatori ai O.N.U., 
în conformitate cu propunerea 
secretarului general.

I

lui Chombe noi consi
derăm drept foarte pozi
tiv faptul că el se află 
acum la Alger.

In continuare, dl. Dia
ka s-a referit, printre al
tele, la daunele politice 
pe care Chombe le-a a- 
dus relațiilor Congoului 
cu alte țări africane.

— In luna iunie — a 
spus el — am fost la 
Alger, împreună cu am
basadorul nostru itine
rant Marcel Lenguemat, 
pentru a trata problema 
restabilirii relațiilor di
plomatice. Ruperea re
lațiilor diplomatice cu 
Algeria a fost o mă
sură adoptată de Chom
be. Guvernul nostru în
țelege însă să restabi
lească bunele raporturi 
cu Algeria, cu toate fă-

consideră drept un cri
minal. Toți africanii văd 
in Chombe un trădător 
al Africii.

— Chombe a fost con
damnat la moarte în 
contumacie de organele 
dv. judiciare. Ce se va 
înfîmpla cu el, dacă va 
fi extrădat ?

Principalele capete de 
acuzare au fost în număr 
de trei. Chombe a pro
vocat, în iulie 1960, se
cesiunea Katangăi, pen
tru a preda această, cea 
mai bogată regiune a 
țării, patronilor lui „Li
mon Miniere", totodată 
propriii săi patroni. A 
doua acuzație adusă lui 
Chombe este aceea de 
a fi bătut monedă în 
Katanga, provocînd ast
fel grave daune mate-

riale țării întregi. In a 
sfîrșit, Chombe a pregă- g 
tit o armată de merce- ra 
nari care a masacrat sute H 
de mii de congolezi, ra 
lată suficiente motive | 
pentru ca poporul nostru îi 
să vadă în el un crimi- h 
nai.

— Ce credefi despre 
presiunile pe care unele i 
guverne le exercită in a 
„cazul Chombe" ?

— O asemenea în- | 
cercare este întreprinsă, □ 
de pildă, de guvernul n 
britanic. Nu putem de- 0 
cit să regretăm aceasta, țj 
întrucît întrefinem bune m 
relații diplomatice cu M 
Anglia. |

Unii susțin că Chombe » 
s-ar bucura de influentă | 
in Congo. Viața i-a dez- fj 
min)it. Recent a lost a- R 
dopfată noua noastră W 
constituție. A participai g 
întreaga țară, ca la un „ 
adevărat referendum. 0 
Rezultatele sufragiului a- § 
rată însă că tocmai în _ 
Katanga noua constituție | 
a ob)inut cele mai multe | 
adeziuni.

După plecarea lui | 
Chombe, ne-am suflecat | 
mînecile, pentru a face 
ordine în (ara anarhizafă H 
de acest aventurier pus S 
în solda marii finanțe 
a unor mari puteri. Dar | 
acum, ca și în alte dăți, | 
ni se pun piedici. Com
ploturile pregătite de | 
Chombe în afara tării și H 
împotriva ei nu ne vor 
putea împiedica însă să | 
lecuim rănile adinei pe | 
care le-a lăsat trecutul. 
Orice încercare a vreu- | 
nei țări străine de a se 0 
amesteca în treburile “ 
noastre interne ne va o- B 
bliga să luăm măsuri de | 
apărare. Cazul Chombe " 
este o problemă congo- H 
leză, iar problemele con- | 
goleze trebuie soluțio- ® 
nafe de poporul nostru. R

Rockwell Kent, unul din marii 
pictori ai Americii, apreciat scrii
tor și cunoscut luptător pentru 
pace a fost învinuit — după cum 
relatează ziarul „International He
rald Tribune" — de a fi contrave
ni) legii privind „stabilirea de le
gături cu inamicul". El a anunfaf 
că va dona premiul Lenin pentru 
pace în valoare de 10 000 de 
dolari, care i-a fost decernat de 
curind, femeilor și copiilor vietna
mezi — victime ale agresiunii a- 
mericane.

„Ilegalitatea" comisă de Kent a 
provocat nemuljumire in cercurile 
oficiale americane.

Explicind pozițiaExplicind poziția sa, Rockwell 
Kent scria de curind că „guvernul 
american duce astăzi un război de 
exterminare cruntă împotriva po
porului iubitor de libertate din în
depărtatul Vietnam" și că milioane 
și milioane de oameni injeleg că 
eroicul popor vietnamez luptă 
pentru o cauză sfînfă — apărarea 
libertății și ființei sale naționale.

VIETNAMUL DE SUD

TRUPELE
S. II.«. RlSPlHDESC
SUBSTANȚE TOXICE

HANOI 10 (Agerpres). — Comite
tul provincial al Frontului Național 
de Eliberare din provincia sud- 
vietnameză Ben Tre a dat publici
tății o declarație în care denunță 
răspîndirea de către Statele Unite 
a unei importante cantități de sub
stanțe toxice asupra unor localități 
rurale din Vietnamul de sud. Timp 
de mai mult de o săptămînă, în 
cursul a circa 100 raiduri ale avioa
nelor americane asupra satelor din 
provincia Ben Tre și de pe malu
rile rîului Ba Lai au fost răspîndite 
mari cantități de substanțe toxice, 
care au distrus recoltele, provocînd 
în același timp moartea sau îmbol
năvirea gravă a populației civile.

In Filipine, în zona Luzon s-au semnalat grupuri de partizani. Polijia cer
cetează persoanele care circulă în această regiune

Intîlnire
tripartită
la Cairo

Preșe-
R.A.U., Gamal Abdel 
președintele Consiliului 
al Revoluției din Algeria, 
Boumedienne, și 
al Iordaniei s-au

regele 
întîlnit 
a exa- 
prezent

CAIRO 10 (Agerpres). 
dintele 
Nasser, 
Național 
Houari. 
Hussein
luni seara la Cairo pentru 
mina situația existentă în 
în Orientul Apropiat.

In cursul zilei au avut loc con
vorbiri între președintele Nasser și 
președintele Boumedienne.

BRUXELLES 10 (Agerpres). — 
Luni a început la Bruxelles sesiu
nea Consiliului Ministerial al Pieței 
comune consacrată discutării ade
rării Angliei la acest organism 
economic. Susținînd punctul de ve
dere al Franței, ministrul de ex
terne Couve de Murville, a relevat 
că noua comunitate economică care 
va rezulta prin primirea Angliei și 
a altor țări va fi ceva diferit de 
actuala Piață comună, un gen de 
adunare atlantico-europeană care 
va duce la reconstituirea blocului 
occidental. El a subliniat că o ase
menea evoluție ar avea repercusi
uni asupra relațiilor dintre Est și 
Vest. Referindu-se la problemele 
specifice pe care le ridică aderarea 
Angliei, ministrul francez a spus 
că modificarea sistemului lirei ster
line nu ține numai de o hotărîre a 
guvernului britanic. Acordul aces
tuia pentru efectuarea unor modi
ficări nu este, prin urmare, în opti
ca guvernului francez, suficient.

Sistemul agricol al C.E.E., a de
clarat în continuare Couve de Mur
ville, este exact contrariul politicii 
agricole a Marii Britanii. Adopta
rea politicii agricole a „celor șase“ 
ar fi de aceea pentru britanici o 
adevărată revoluție.

Judecind după declarațiile Iul 
Couve de Murville, Franța își men
ține rezervele față de Intrarea An
gliei în Piața comună. In această 
situație, este puțin probabil că se
siunea actuală va putea lua o hotă- 
rîre care să mulțumească Londra.

SOFIA 10 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția B.T.A., în 
cursul vizitei pe care a făcut-o în 
regiunea Kîrdjali, Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de 
Miniștri, a rostit o cuvîntare în 
care s-a referit la situația politică 
din Balcani.

Noi vrem să trăim în pace, să 
dezvoltăm cu și mai mult succes 
economia noastră pentru o viață 
și mai bună și fericită a întregului 
popor — a spus, printre altele, vor
bitorul. De aceea politica partidului 
șl guvernului este îndreptată spre 
întărirea relațiilor de bună vecină
tate cu toate țările vecine. Noi 
avem relații prietenești foarte a- 
propiate cu România și Iugoslavia.

S-au îmbunătățit considerabil re
lațiile noastre cu Turcia și Grecia. 
Recent, Bulgaria și Grecia au în
cheiat 12 acorduri. Guvernul nos
tru respectă aceste acorduri. Ele 
au fost respectate și de fostul gu
vern grec. Noi facem și în prezent 
totul pentru continuarea acestui 
spirit de înțelegere reciprocă. Dar 
nu totul depinde de noi. După lo
vitura militară, noi nu știm ce pași 
va întreprinde noul guvern grec.

★

președintele Prezidiului 
Populare a R.P. Bulgaria, 
Traikov, a primit pe pre- 
Senatului Belgiei, Paul

Luni,
Adunării
Gheorghi 
ședințele
Struye, care se află în vizită în 
această țară.

MEXIC

sentinței

A. 
în

industriei 
sulfului

așteptarea

Din Ciudad de Mexico se a- 
nunță că guvernul mexican a 
naționalizat industria sulfului. 
Mexicul se situează pe locul al 
doilea în lume în privința re
zervelor de sulf, dar exploa
tarea, rafinarea și comerciali
zarea lui era efectuată aproa
pe în întregime de filiala fir
mei nord-americane „Pan A- 
merican Sulphur". 66 la sută 
din acțiunile lui „Pan Ame
rican Sulphur" au fost cum
părate de guvern, industriași 
și bancheri mexicani.

ÎN NIGERIA CONTINUĂ
CIOCNIRILE ARMATE
® Știri contradictorii ® Orașul Nsukka ocupat de trupele 
federale ® Postul de radio Enugu anunță respingerea 
atacurilor ® 0 intenție a companiei Shell apreciată la 
Lagos ca „deplorabilă"

LAGOS 10 (Agerpres). — Cores
pondenții agențiilor occidentale de 
presă transmit că luni între unită
țile guvernului federal nigerian și 
forțele militare ale Republicii Bia- 
fra (provincia orientală a Nigeriei) 
au continuat luptele. Un purtător 
de cuvînt militar federal anunța 
luni seara că trei batalioane ale ar
matei federale au ocupat orașul 
Nsukka, una din importantele lo
calități situate pe drumul spre E- 
nugu, capitala Biafrei. Purtătorul 
de cuvînt preciza că ocuparea ora
șului Nsukka înseamnă oprirea ori
căror posibilități de deplasări de 
trupe de către Ojukwu între nord 
și sud.

Postul de radio Enugu, captat la 
Cotonou, a transmis că, dimpotrivă, 
trupele statului Biafra au respins 
atacurile trupelor federale pînă la 
frontiera cu Nigeria.

Agenția France Presse subliniază 
însă că știrile ce parvin din Nige-

ria sînt contradictorii, așa îneît 
este încă dificil să se poată schița 
un tablou precis al situației.

Tot luni un purtător de cuvînt 
oficial al guvernului de la Lagos a 
calificat ca „deplorabilă" intenția 
companiei britanice Shell de a-i 
plăti colonelului Ojukwu redeven- 
țele petroliere datorate de fapt gu
vernului federal și a precizat că 
nu va fi suspendat blocusul insti
tuit pe coasta provinciei orientale 
decît după ce aceste redevențe nu 
vor fi vărsate guvernului de la La
gos.

Răspunzînd unei declarații a mi
nistrului de stat britanic, George 
Thomas, potrivit căreia „blocusul 
este ilegal, contrar dreptului inter
național", purtătorul de cuvînt a- 
mintit a subliniat oă el, nu numai 
că este în conformitate cu dreptul 
internațional, dar el a fost instituit 
în baza acordurilor existente 
compania petrolieră respectivă".

Scena se petrece la uzina de 
automobile „Volkswagen do 
Brasil’, din apropiere de Sao 
Paulo. Senhor Franz Stangl este 
chemat la telefon : „Aici servi
ciul de circulație. Fiica dv. a 
avut un accident. Veniți urgent 
la spital".

Mecanicul de automobile 
Stangl se grăbește să ajungă la 
spital. Nimerește într-o cursă.

în acest fel, în februarie 1967, 
poliția braziliană a pus mîna pe 
fostul comandant al lagărelor 
naziste de exterminare Sobibor 
și Treblinka, un criminal de 
război urmărit din 1948.

Hauptsturmfuhrerul SS Stangl, 
una din figurile importante ale 
mașinii naziste de exterminare, 
a fost numit comandant al la
gărului Sobibor în aprilie 1942.

Stangl inspectînd o baracă de 
definufi la Treblinka

transmit
ZE3

agențiile de presă

Remanierea 
guvernului irakian

BAGDAD 10 (Agerpres). — Din 
însărcinarea președintelui Abdel 
Rahman Aref, Taher Yahia a for
mat un nou guvern al Irakului. 
Guvernul precedent, alcătuit în 
luna mai a.c., era condus de însuși 
președintele Aref.

Noul cabinet este alcătuit din 10 
miniștri. Premierul Yahia deține 
provizoriu și funcția de ministru 
al afacerilor interne. Portofoliul a- 
facerilor externe este încredințat, 
tot provizoriu, ministrului de stal 
pentru problemele prezidențiale, 
Ismail Khairallah. Ministru al apă
rării a rămas generalul Mahmoud 
Shukry, iar ministru de finanțe 
Abdel Rahman al Habib.

25 de membri ai Partidului comunist 
arestați în Spania. Arestările au fost efectuate săp- 
tămîna trecută la Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla și alte 
orașe.

Relațiile diplomatice ale Cambodgiei cu 
țările care nu s-au angajat să respecte actualele frontiere 
ale acestei țări vor cunoaște un „îngheț" definitiv în luna 
septembrie a anului curent, a declarat prințul Norodom 
Sianuk în fața Congresului Național. Prințul a precizat că 
nu va fi vorba de ruperea oficială a relațiilor diplomatice, 
ci de o restrîngere a lor.

Generalul Burchinal la Atena. Duminică a 
sosit la Atena, într-o vizită oficială, generalul american 
David Burchinal, comandantul suprem adjunct al forțelor 
americane din Europa. El va avea întrevederi cu premierul 
Constantin Kolias și alți membri ai guvernului grec. Po
trivit unor cercuri bine informate din Atena, liderii militari 
greci vor duce tratative în legătură cu reluarea unor livrări 
americane de tancuri și alte materiale militare importante 
destinate Greciei.

Festival internațional al filmului șiiin- 
țiUCO-fantaStiC la TrieSt. Sînt prezentate filme din 
Belgia, Canada, Cehoslovacia, Franța, India, Italia, Japo
nia, Marea Britanie, Iugoslavia, Mexic, Polonia, România, 
Spania și Statele Unite. Despre filmul' „Faust XX" pre
zentat la festival, agenția Ansa relatează : „Lung metrajul 
românesc în alb-negru, „Faust XX", în regia lui Ion Po
pescu Gopo, este o satiră care tratează într-o manieră mo
dernă unicul vis al lui Faust. Filmul a satisfăcut critica 
și publicul ; chiar dacă în unele secvențe apare puțin cam 
ișnt, el este totuși plăcut". „L’Unitâ" subliniază că „în 
Faust XX" îl regăsim pe Ion Popescu Gopo neschimbat 

înțepător, exact așa cum l-am cunoscut".

A 18-a adunare generală a Uniunii Euro
pene de Radiodifuziune încePut lucrările ia 
Istanbul. Sînt discutate problemele folosirii sateliților pen
tru telecomunicații, revizuirii convenției de la Berna cu 
privire la dreptul de autor și schimburilor de programe.

Adunarea generală a admis trei noi membri asociați: Badio- 
televiziunea algeriană, Radioteleviziunea iraniană și Radio
difuziunea japoneză.

Congresul internațional minier și-a des
chis lucrările Ia Moscova. Dezbaterile vor fi axate 
pe tema progresului tehnic în industria minieră. Participă 
circa 2 000 ide delegați din 44 de țări. Delegația română este 
condusă de Bujor Almășan, ministrul minelor.

Problemele dezvoltării economiei iugo
slave în dezbaterea ședinței comune a Vecei Federale și 
Vecei pentru problemele economice ale Skupștin'ei Federale 
a R.S.F. Iugoslavia. în cadrul ședinței, ultima înaintea va
canței de vară a parlamentului, vor fi discutate probleme 
actuale privind dezvoltarea economiei. De asemenea vor fi 
dezbătute proiectele de lege privind investițiile comune ale 
întreprinderilor iugoslave și colaborarea financiară și în pro
ducție a economiei iugoslave cu economiile altor țări.

avertisment al R. P. Chineze. La 9 iulie, 
două avioane americane au violat spațiul aerian al Repu
blicii Populare Chineze, în regiunea insulelor Hainan și 
Tung din provincia Guandun, relatează agenția China 
Nouă. în legătură cu aceasta un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al acestei țări a fost autoriza! 
să dea publicității un nou avertisment serios.

Noua Zeelandă a trecut la un nou sisteii 
monetar. Începînd de luni, în locul lirei au fos 
puși în circulație dolari și cenți.

AI XlV-lea Congres al Societății interna 
ționale de urologie,la care 700 de specialiști din nu 
meroase țări vor face comunicări în legătură cu rezultatele 
cercetărilor lor, îndeosebi în problema grefelor de rinichi 
s-a deschis luni la Munchen. Din partea Uniunii societăți
lor de științe medicale din Republica Socialistă România 
participă prof. dr. Oscar Franke, rectorul Institutului me- 
dico-farmaceutic din Iași și dr. Constantin Blaja, de la In
stitutul medico-farmaceutic din București.

Noul comandant s-a îngrijit ime
diat de introducerea „ordinii" și 
a unui „ritm de lucru’ mai ac
celerat. El a construit noi ca
mere de gazare, a înlocuit vechi
le Instalații de pompare a ga
zului cu altele noi. perfec
ționate. A introdus schimburi de 
zi și de noapte, mărind astfel 
capacitatea de gazare la 18 000 
oameni în 24 de ore. Toate a- 
cestea i-au adus lui Stangl dis
tincții înalte din partea căpete
niilor naziste, cît și postul de 
comandant al lagărului de la 
Treblinka.

In 1943 o răscoală a deținuți- 
lor d'e la Treblinka a pus capăt 
acestei cariere a lui Stangl. El a 
fost trimis în Iugoslavia, unde a 
participat la acțiunile de repri
mare a partizanilor. La sfîrșitul 
războiului a fost făcut prizonier 
de trupele americane, reușind 
însă, în 1948, să evadeze din- 
tr-un detașament de muncă la 
care fusese repartizat.

Cu ajutorul unei organizații 
naziste secrete, trecînd prin mai 
multe țări europene, 
în cele din urmă, să 
ze în Brazilia și se 
împreună cu familia, 
re de Sao Paulo

...Februarie 1964. O persoană 
necunoscută se prezintă în bi
roul lui Wiesenthal din Viena 
(conducătorul unei asociații par
ticulare care se ocupă de urmă
rirea naziștilor), oferindu-i să 
divulge locul unde se află Stangl. 
Fost membru al Gestapoului, ne
cunoscutul a cerut inițial pentru 
serviciile sale 25 000 de dolari. 
Pînă la urmă s-a mulțumit cu 
7 000 — „un cent pentru fiecare, 
din cele 700 000 de victime ale 
lui Stangl la Treblinka" — a de
clarat el.

Pînă la prinderea lui Stangl au 
mai trecut totuși 3 ani. Acum 
cîteva zile el a fost adus în 
R.F.G., fiind extrădat de Brazilia 
la cererea guvernului vest-ger- 
man. Extrădarea au cerut-o și 
guvernele B. P. Polone și Aus
triei. în timp ce este depus la 
penitenciarul din Dusseldorf, tri
bunalul acestui oraș desfășoară 
pregătirile în vederea procesului 
la care Stangl va trebui să răs
pundă pentru crimele sale.

el reușește, 
se refugie- 

stabilește, 
în aprouie-

G. DASCALU
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