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subiective, 
la începu
tă întîm- 
o vînzare

Dar lată că ți acum, în plin sezon 
de desfacere a legumelor, au apărut 
unele deficiențe în aprovizionarea cu 
legume.

Anul XXXVI Nr. 7410 Duminică 23 iulie 1967

In ziua de 22 iulie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, a primit 
delegația Partidului Socialist Uni
ficat Italian, alcătuită din tovarășii 
Venerio Cattani și Alberto Bem- 
porad, membri ai Direcțiunii, șefi 
ai Secției Internaționale a partidu
lui, deputați, membri ai Comisiei 
pentru afaceri externe a parlamen
tului, precum și Gianni Finocchia-

ro, șef adjunct al Secției Interna
ționale a partidului.

La primire au luat parte tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului 'Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

Ion BRAD

Figura constructorului ca
pătă un fot mai pronunțat re
lief în ansamblul vastului șan
tier al țării, care se înnoiește 
de la an la an cu profiluri de 
combinate și uzine, cu impu
nătoare edificii de cultură și 
sănătate, cu priveliștea cartie
relor mereu mai primitoare. 
Realitatea noastră socialistă, 
care a ridicat cuvîntul „con
structor" la rang de simbol, 
i-a dăruit acestui harnic deta
șament cadrul festiv al unei 
zile aparte, anume închinată 
lui. O sărbătorim, în acest 
an, pentru a doua oară, în 
spiritul înaltei aprecieri pe 
care partidul și guvernul, în
tregul nostru popor, o dau 
activității desfășurate de su
tele de mii de oameni ai 
muncii din construcții, contri
buției lor la progresul eco
nomic și social al țării, la 
măreața operă de desăvîrșire 
a construcției socialiste.

Pe ei, cei care clădesc pre
tutindeni — de la marile lea
găne industriale ale kilova- 
ților și metalului, ale petro
chimiei și ale bunurilor 
noastre de fiece zi, la zidirile 
moderne din lumea satelor și 
la șiragurile de blocuri — sau

creează la planșetele și în 
laboratoarele institutelor spe
cializate, îi simțim muncind cu 
dăruire, alături de noi toți, 
pentru a înfăptui programul 
de dezvoltare multilaterală a 
țării adoptat la Congresul al 
IX-lea al partidului. Indicațiile 
și recomandările prețioase cu
prinse în cuvîntările rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea pe țară a lu
crătorilor din construcții și la 
Consfătuirea consacrată activi
tății de proiectare în dome
niul construcțiilor, au înarmat 
pe oamenii muncii din acest 
sector cu un program con
cret de muncă, de acțiune, în 
vederea îmbunătățirii conti
nue a activității de construcții.

Ce raportează constructorii 
de ziua lor, ce fapte se irr 
pun atenției generale ? Pe a- 
genda lor de șantier ... află 
înscrise o serie de rezultate 
de seamă în îndeplinirea pla
nului de investiții pe cel de-al 
doilea an al cincinalului. In 
cursul primului semestru, ei 
au realizat 43 la sută din 
planul de investiții pe anul 
1967, volumul investițiilor 
executate fiind cu 20 la sută 
mai mare decît în perioada

corespunzătoare a anului tre
cut. Au intrat în marele an
grenaj economic al țării nu
meroase capacități și obiecti
ve noi în diferite ramuri ale 
economiei naționale. S-a pus 
piatra de fundație a unor alte 
obiective. Și-au deschis fe
restrele în soare, aproape 
19 000 de apartamente. Satis
facția ar fi fost, desigur, de
plină, dacă pe anumite șan
tiere — mai ales din industria 
chimică, metalurgică, ușoară, 
din agricultură — nu s-ar fi 
manifestat deficiențe care au 
dus la rămîneri în urmă în 
execuție.

Plenara C.C. al P.C.R. din 
luna decembrie a anului tre
cut a subliniat că realizarea 
integrală și ritmică a planului 
de investiții pe 1967 are o 
importanță hotărîtoare pentru 
întregul cincinal. Îndeplinirea 
acestui obiectiv de mare pon
dere economică solicită noi 
eforturi creatoare, o muncă 
fără preget din partea între
gului front al constructorilor. 
O țintă precisă, de înaltă răs
pundere, stă în fața construc
torilor, proiectanților, a tutu
ror celorlalți factori în dome
niul investițiilor : darea în

funcțiune la termen a tuturor 
capacităților și obiectivelor 
planificate pe acest an, de
mararea tuturor lucrărilor noi 
prevăzute și pregătirea în spi
rit de bun gospodar a in
vestițiilor anului 1968. Cu 
precădere, pe șantierele ră
mase în urmă se impun mă
suri urgente și eficiente pen
tru accelerarea ritmului și în
lăturarea grabnică a întîrzie- 
rilor. Accentul trebuie pus pe 
organizarea cît mai rațională 
și desfășurarea ritmică a lu
crărilor pe șantiere, folosirea 
judicioasă a utilajelor și for
jei de muncă, îmbunătățirea 
aprovizionării cu materiale, a- 
sigurarea la timp a utilajelor 
tehnologice, utilizarea deplină 
a timpului de lucru și întărirea 
disciplinei în muncă.

O sarcină centrală, pe care 
conducerea partidului a pus-o 
mereu în atenția proiectanți- 
lor, constructorilor, titularilor 
de investiții, este ridicarea 
eficienței economice a inves
tițiilor, prin scurtarea continuă 
a duratei de construcție, pu
nerea rapidă în funcțiune, cu 
întregul randament și la toți 
indicatorii tehnico-economici 
proiectați, a noilor capacități

și obiective. Scopul este ca 
mijloacele materiale 
ciare fot mai mari 
alocate de stat să 
timpul cel mai scurt, 
maxime în creșterea 
naționale. In această privință, 
eforturi deosebite trebuie de
puse în continuare pentru a- 
dopfarea prin proiectare a ce
lor mai înțelepte soluții con
structive și tehnologice, mic
șorarea ponderii construcțiilor 
în totalul investițiilor, mic
șorarea consumului de mate
riale, îndeosebi de metal, re
ducerea accentuată a costului 
lucrărilor de construcții pe 
șantiere, concomitent cu îm
bunătățirea calității lor.

De „Ziua constructorului* 
privirea noastră, a tuturor, urcă 
spre schele, îmbrățișîndu-l pe 
harnicul lucrător care adaugă 
dimensiuni noi în peisajul so
cial-economic al țării și le 
împrumută ceva din forța și 
frumusețea actului său creator. 
Ce altă urare mai potrivită i 
s-ar putea lui adresa decît cea 
desprinsă din însăși năzuința 
întregului popor : de a urca 
tot mai sus treapta propășirii 
României socialiste.

IN ZIARUL DE AZI

și finan
ce sînt 
dea, în 
rezultate 

avuției

50—65 la sută. Cerealele paioase 
au dat în copt aproape peste tot. 
De aceea se impune să se trea
că cu toate forțele la recoltare 
îndeosebi în regiunile Cluj, Mu
reș Autonomă Maghiară și Bra
șov, unde ritmul acestei 
este încă nesatisfăcător.

® Extinderea institutului de arhitectură
S 161 de produse rentabilizate!
@ Legitimitatea spiritului critic ® Sport

In săptămîna de la 14 la 21 
iulie vremea a fost, în general, 
frumoasă șl călduroasă, cu ex
cepția zilelor de 19 și 20 iulie 
cînd a plouat în cea mai mare 
parte a țării Ca urmare, lucră
rile agricole de vară s-au putut 
desfășura din 
zent, grîul și 
coltate de pe 
proape două 
tare, ceea ce reprezintă 67.-.' la 
sută din suprafețe. Realizări deo
sebite au unitățile agricole. de 
stat, care,.au reușit să ’siringă 
recolta de pe 83 lâ sută din su-

, prafețele cultivate cu grîu. Ob- ' treidrișului și depozitării 
ținînd ' recolte bune, unitățile a- 
gricole de stat din regiunpa 
Dobrogea au depășit, pTnă acum,., 
planul livrărilor la grîu cp 22 0Q0' 
tone, cele din regiunea București’ 
cu 12 000 tone. Recoltarea se. des
fășoară intens și în cooperativele 
agricole. După regiunea Galați, 
care a terminat prima secerișul, 
această lucrare se apropie de 
sfîrșit și în regiunea Dobrogea. 
Mult avansate sînt și regiunile 
Ploiești (89 la sută), București (88 
la sută). In regiunile Banat, Iași, 
Oltenia, recoltatul grîului șl seca
rei B-a efectuat în proporție de

plin. Pînă în pre-
secara au fost re- . trecut, în unele din aceste 
o suprafață de a- 
milioane de hec-

lucrări 
Anul 

re- 
mari 
întîr-

giuni s-au produs pierderi 
de recoltă tocmai datorită 
zierii secerișului, situație care nu 
mai trebuie să se repete.

Parale] cu recoltatul, unitățile 
agricole socialtste sînt chemate 
,să acorde cea mai mare atenție 

produ- 
secara 
la sută 
Un de-

selor. Pînă acum, grîul și 
au fost treierate de pe 82 
din suprafețele recoltate, 
cala) mai mare între aceste lu
crări există în regiunile Mureș 
Autonoma Maghiară, Cluj, Su
ceava, Maramureș, Hunedoara, 
Bacău, Iași și Crișana. într-un 
ritm nesatisfăcător se desfășoară 
arăturile de vară, realizîndu-se 
numai 447 300 hectare.

Organele de partid și de stat 
sînt chemate să sprijine eforturile 
oamenilor muncii din agricultură 
pentru grăbirea lucrărilor care 
se execută în această perioadă.

§
I
@1

I
K31a

is 
a

S

j
13
a

B
|3

două zile după mareo 
adunare populară de pe Cîm- 
pia Libertății cu prilejul vizitei 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Brașov, unde 
peste patruzeci de mii de oa
meni ascultaseră memorabila 
cuvintare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, mă aflam într-un 
sat de pe Tîrnava-mică, pe 
ulița copilăriei. Era duminică. 
Lumea ieșise la poartă, ședea, 
ca întotdeauna, pe lăvițele de 
lemn, unde își măcina vorbele 
și gîndurile, mereu altele, ca 
apa ce scaldă, vara, tălpile 
crăpate ale satului. Bărbații 
și femeile, toți consătenii mei, 
cei tineri și cei mai în vîrstă, 
aveau acum un singur subiect 
de discuție : ce-au văzut, 
ce-au auzit, ce-au înțeles pe 
Cîmpia Libertății. Trebuie să 
spun că ei avuseseră misiu
nea, în cadrul emoționantei e- 
vocări istorice cu care s-a 
deschis adunarea, de a coborî, 
prin văi, o dată cu călăreții 
lui lancu, de pe dealul ce 
poartă și astăzi numele neui
tatului tribun de la 1848. După 
ce văzuseră, deci, ca din a- 
vion, toată suflarea de pe 
Cîmpie, coborîseră cu steagu
rile revoluției de acum 119 ani 
să-și contopească bătăile ini
mii cu mulțimea adunată nu 
numai din satele de pe Tîrna- 
ve, ci și din Apuseni, de pe 
Mureș, din părțile Sibiului, în
tocmai ca în acel depărtai 
3/15 mai al străbunilor, come
morat an de an, din generație 
în gen'erație.

Viața m-a învățat să citesc 
cu atenție fețele oamenilor. 
Chipul celor cu care am copi
lărit îl pot socoti un abecedar, 
ale cărui file de mult nu mai 
au pentru mine nici o taină.

Le-am privit 
înțeles, dintr-o 
Ceva neobișnuit 
de limpede se 
cutele lor. Niciodată, sînt con
vins, absolut niciodată în ul
timii douăzeci de ani, n-am

fețele și-am 
dată, totul, 
și totuși atît 
întipărise în

(Continuare In pag. a V-a)

în legătură cu dezbaterea

SWBBIU KM»

Pe șantierul Rafinăriei din Pitești
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Exceptînd domeniul materialelor 
necesare ținutei vestimentare, în nici 
o altă parte gospodinele nu zăbo
vesc atît de mult ca la piață, unde 
de obicei, fac o alegere migăloasă 
atunci cînd se aprovizionează. Și este 
normal. Pentru hrana de toate zilele 
este o cerință, să spunem, vitală fo
losirea unor produse de bună cali
tate. La legume, mai mult ca la ori
care produse agroalimentare, îți dai 
seama după aspectul exterior de ca
litățile interioare. Această apreciere 
nu înșeală aproape niciodată.

S-a discutat, în repetate rîndurl, 
despre calitatea necorespunzătoare, 
despre modul defectuos de prezen
tare a produselor legumicole desfă
cute prin unele unități specializate.

O dată cu intransigența 
bărbătească a relațiilor din
tre ei, comuniștii au adus 
în viața socială suflul uman 
al principiului responsabi
lității reciproce. Avînd mi
siunea de a explora atît 
adîncurile cît și marile 
înălțimi ale societății, uniți 
prin legătura dezinteresată 
a idealului lor, ei nu se 
pot aduna la întîmplare, nu 
se pot accepta unii pe alții

Socialismul a făcut poate 
mai mult decît oricare altă 
societate pentru a-i ajuta 
pe oameni să se cunoască. 
Am văzut atîtea colocvii 
psihologice pe viu din care 
indivizi epuizați, doborîți, 
ieșeau ca dintr-o baie re
confortantă. Cu mîini alî- 
nătoare au fost spălate și 
bandajate răni, au fost de
reticate vieți cuprinse de 
haos. Chiar cei care asls-

constrînsinte de a fi fost 
înseamnă să cazi în păcatul 
orgoliului. O existență spi
rituală puțin diferită de 
cea de la birou îi decep
ționează pe alții iremedia
bil. „Viața interioară'' le 
miroase de la o poștă a spi
rit mic burghez.

Este rezultatul unei
terpretări denaturate a dă
ruirii pentru colectivitate. 
Uitare de sine nu înseamnă

In-

cu indiferență. Pentru a se 
cunoaște, respecta și iubi, 
pentru a-și clădi raporturi
le pe încredere, ei își re
cunosc dreptul de a privi 
reciproc în abisurile exis
tenței lor. Ca o rază de 
soare, aceasta a alungat fri
gul singurătății spirituale 
a omului, constrîns multă 
vreme să aibă încredere 
doar în sine. Apropiindu-se 
de semenii săi, el ridică un 
colț al draperiei după care 
sufletul se ascunde de atî
ta timp ca o pasăre spe
riată. Comunismul a com
pletat dictonul care spune 
că oamenii se nasc și mor 
singuri, cu ideea că trebuie 
să trăiască uniți. Lăsîndu-i 
pe alții să se uite în inte
riorul atîta vreme închis, 
omul se descoperă pînă la 
urmă pe sine însuși.

tau doar, se regăseau apoi 
mai buni, mai umani, mai 
conștienți de pericolul de 
a se da uitării, mai dornici 
să se aplece asupra vieții 
lor.

Absolutizînd principiul

colectivismului, 
abolit insă individualitatea. 
Fie au negat dreptul la 
viață sufletească intimă, fie 
au transformat-o 
punct la ordinea 
consfătuirii de 
ție. Pentru unii, a 
să vorbești despre tine îna-

într-un 
de zi a 
produc- 
încerca

autoignorare. Dăruirea de 
sine 
toriu 
sine.
spun _ 
noțiunea de eu, ideea 
interiorizare spirituală, 
morul propriu, sînt cate
gorii idealist-burgheze, ex
presii ale descompunerii fi
lozofiei reacționare. Alții, 
mai concesivi, le înglobea
ză în sfera hipersensibilită
ților intelectualiste. Sau le 
trec la capitolul: „țara 
arde șl baba se piaptănă". 
Niște oameni atît de ocu
pați ca noi — își spun ei — 
nu-șl pot Irosi vremea în 
introspecții, în cochetării 
cu acest animal de lux care 
este eul. Ei alungă aceste 
gînduri cu mîna, ca pe nlș-

trece în mod obllga- 
prin cunoașterea de 

Unii spuneau, și mai 
pe alocuri și acum, că 

de
a-

te muște. încredințați că-1 
sustrag de la muncă, de la 
preocupările sociale.

Sînt șl dintre cei care, 
din prea mare dispreț pen
tru cuvîntul intim, intră în 
sanctuarul vieții spirituale 
a semenilor lor fără mă
car să-și șteargă bocancii 
de noroi. Și în loc să pună 
ordine, răvășesc, răscolesc, 
lăsînd totul apoi în neorîn- 
duială. Incercînd să șteargă 
de pete sufletul, cu aspri
mea cu care se freacă me
talul cu șmlrghel, au făcut 
răni adinei.

Unii au numit discreția, 
ipocrizie. Smulgînd toate 
perdelele, au expus viața 
sufletească a semenilor lor 
ca la ■ panoramă. Dureri 
adînci, nefericiri personale 
tăinuite, au fost răscolite 
din simplă curiozitate. Chi
rurgii sufletului trebuie să 
deschidă cu bisturiul nu
mai atîta cît cere extrage
rea tumorii. Nimeni nu are 
dreptul să cotrobăiască cu 
degetele, orbește, după ne
cunoscute corpuri străine, 
în viața interioară a omu
lui trebuie intrat ca în 
templu. Chiar dacă nu crezi 
în idoli, trebuie să respecți 
ruga altora, chiar dacă îți 
repugnă superstițiile, nu le 
poți alunga cu un răcnet.

Desigur, sînt și farisei 
care, după ce tumefiază 0- 
brajii soției lor cu lovituri 
de pumni proclamă în gura

Dumitru POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Șl CE SE OFERĂ
Fără îndoială, comerțul cu legume 

și fructe nu este o treabă ușoară. 
Roșiile, ardeii, fasolea păstăi, dife
ritele verdețuri sînt produse ușor 
perisabile și orice neglijență la re
coltare, transport și desfacere are re
percusiuni asupra calității. Este de- 
ajuns să treacă o zi ca produsele 
respective să-și diminueze nu numai 
calitatea, ci și cantitatea. Am fi ne
drepți dacă nu am avea în vedere 
acest lucru. Nu se pot acorda însă 
circumstanțe atenuante dezinteresu
lui, neglijențelor și lipsei de răspun
dere cu care se lucrează uneori în 
comerțul cu legume.

într-un cartier mărginaș al Capi
talei, în ușa unei gherete din seîn- 
dură — unitatea de desfacere nr. 110. 
o cumpărătoare întreabă :

— Aveți morcovi ?
— N-am mai văzut din primăvară 

răspunde vînzătorul.
— Roșii ?
— Numai calitatea a 3-a, de 60 de 

bani kilogramul.
Ardei grași, usturoi șl alte sorti

mente mult solicitate lipsesc, sau se 
aduc aci în cantități cu totul insu
ficiente. Aceasta se întîmplă într-un 
cartier situat departe de orice piață, 
cu un mare număr de muncitori care 
lucrează în diferite întreprinderi. 
Multe gospodine trebuie să facă 
drum lung pînă la piața Obor ca să 
tîrguiască cele necesare. Nu-1 un 
fapt izolat.

Am vizitat în aceeași zi halele 
Obor din Capitală si alte cîteva piețe, 
în general erau bine aprovizionate. 
La Obor, de exemplu, existau trei 
sortimente de roșii. E adevărat, ca
litatea lăsa de dorit, dar existau to
tuși legume si cumpărătorii aveau de 
unde alege. Unitatea nr. 113 din car
tierul Floreasca era, de asemenea, 
bine aprovizionată. De ce atunci ase
menea diferențe în nivelul aprovizio
nării între diferitele unități de desfa
cere și piețe 7 Pentru a găsi răspuns 
la întrebare — am vizitat magazia 
oficiului nr. 2 I.O.V.L.F.-București 
unde tov. Liviu Orman, șef de servi
ciu, a încercat să lămurească modul 
de repartizare a legumelor și fructe
lor pe unități de desfacere. La între
barea : de ce unitățile periferice 
sînt atît de prost aprovizionate, am 
primit un răspuns care demonstrea
ză că în această activitate domnește 
arbitrarîul si subiectivismul. Se spu
ne că ar exista patru criterii de care 
se tine seama : 1) coeficientul de plan 
al unității din planul oficiului : 2) in
dicele de realizare a planului de 
desfacere al unității : 3) stocul de

marfă pe care îl are unitatea ; 4) ce
rerea unității respective. Dar primele 
două criterii sînt foarte 
S-a fixat un plan valoric 
tul anului, de multe ori 
plare si dacă s-a făcut 
bună, s-au realizat încasări, unitatea 
respectivă nu mai primește marfă, 
chiar dacă cumpărătorii solicită și 
vînzătorul face comanda. Cu alte 
cuvinte cererea pietii. care consti
tuie principalul deziderat al oricărui 
comerț, este lăsată pe ultimul plan. 
S-a adus la cunoștința tov. Orman 
că cetățenii sînt nemulțumiți de fap
tul că la unitatea nr. 110, care se 
află foarte aproape de sediul Oficiu
lui nr. 2 al I.O.V.L.F. și de magazia 

• acestuia nu se găsesc legume, că vîn
zătorul a făcut regulat comenzi dar 
nu i-au fost satisfăcute.

— Este un cartier mărginaș si de 
aceea aci am repartizat numai roșii 
de calitatea a 3-a.

In discuție a intervenit merceo
logul Gh. Nicolescu. Pentru a întări 
argumentele șefului desfacerii, el a 
mai invocat un motiv : există o dis
poziție a conducerii întreprinderii 
orășenești care prevede să nu se dea 
la un centru mai multe calități din 
același sortiment pentru ca vînzătorii 
..să nu facă șmecherii" amestecînd

Scîntela" nr. 7 407 din 20 Iulie a. c. a tost pu
blicat STUDIUL PRIVIND DEZVOLTAREA ÎNVAȚA- 
MÎNTULUI SUPERIOR elaborat pe baza Indicațiilor 
conducerii de partid și de stat de către Ministerul în- 
vățămintuiui. Potrivit Hotărîrii Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., studiul este supus dezbaterii pu
blice.

Așa cum s-a arătat și cu prilejul publicării acestui 
studiu, ZIARUL NOSTRU ÎȘI PUNE COLOANELE LA 
DISPOZIȚIA TUTUROR CETĂȚENILOR care au de fă
cut propuneri, observații și sugestii privind proble
mele abordate, precum și orice alte probleme legate 
de învățămîntul superior.

Cel ce doresc să participe Ia dezbateri sînt invitați 
să trimită scrisorile lor sau să se adreseze direct RE
DACȚIEI ZIARULUI „SCÎNTEIA", secția învățămînt- 
București, Piața Scînteil.

(Continuare în pag. a III-a)

lon HERTEG 
Const. CĂPRARU 
Gh. CÎRSTEA

U

CAIRO

Excelenței Sale
Domnului GAMAL ABDEL NASSER

președintele Republicii Arabe Unite

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Arabe Unite, adresez 
Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, al guvernului și poporului român, sincere felicitări și cele 
mai calde urări de sănătate și feriGire personală, de 
lui egiptean prieten pe calea dezvoltării economice, 
a patriei sale.

Mă folosesc de acest prilej pentru a reafirma 
a poporului român cu lupta dreaptă a poporului Republicii Arabe Unite 
împotriva imperialismului și neocolonialismului, pentru apărarea inde
pendenței naționale și a cuceririlor sale democratice.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești existente între Re
publica Socialistă România și Republica Arabă Unită vor continua să se 
dezvolte multilateral în interesul ambelor noastre popoare și al păcii 
generale.

noi succese poporu- 
sociale și culturale

deplina solidaritate

CHIVU STOICA 
preșbdinteie Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România u

Promoția de ofițeri de infante
rie din anul 1913 a avut recent o 
întîlnire cu prilejul împlinirii a 54 
de ani de la obținerea gradului de 
sublocotenent. Participants la în
tîlnire au adresat Comitetului Cen
tral al P.C.R. o telegramă în care, 
printre altele, se spune: Cinstind 
memoria colegilor căzuți în cele 
două războaie mondiale — în 
luptele împotriva imperialismului 
german și nazismului — ofițerii 
veterani asigură conducerea parti
dului de întregul lor devotament, 
de hotărîrea de a-și aduce contri
buția la propășirea Republicii So
cialiste România, la înfăptuirea 
nobilelor țeluri d. pr.gres și pace 
ale poporului român.
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Vedere panoramică a parcului și expoziției floricole, deschisă recent la Timișoara cu prilejul 
consfătuirii specialiștilor din domeniul horticulturii Foto: Agerpres

Prioritatea profilaxiei 
în medicina infantilă

Dr. Viorica VASILIU
medic pediatru

„Inspecto
rul4'

Sub un nume fals și o cali
tate tot atît de falsă („inspector 
al Ministerului învățămîntului") 
Romulus Manta din București a 
reușit să înșele multi creduli din 
Cluj. El face cunoștință cu Ma
ria Cordoș și îi promite s-o ia 
în căsătorie. Merg împreună la 
părinții fetei din Gilău, bate 
palma cu ta'ta-socru și... ia ceva 
arvună în bani ; altora le pro
mite transferul, avansarea etc., 
etc. contra... „peșin". Vigilentă, 
miliția din Cluj îl întreabă de 
sănătate. Fac cunoștință intimă ; 
apoi îl recomandă, sobru, Ono
ratei Instanțe (adică tribunalu
lui) de care împricinatul fugea 
de-i sfîrîiau călcîiele. Avea și de 
ce (6 condamnări 1). Acum e la 
sfârșitul săptămînii. Adică a a- 
juns la a 7-a condamnare. Pa
tru ani.

Scump, 
dar face!

Vînâtorul Andrei Covaci din 
Sîncrăieni (Ciuc) a împușcat 
un porc mistreț (greutate — 
80 kg) într-un loc interzis pen
tru vînat Tribunalul raionului 
Sf. Gheorghe l-a condamnat 
pe braconier la 2 000 lei a- 
mendă corecțională și 2 166 
lei — despăgubiri. Recursul 
în care A. Covaci cerea 
micșorarea amenzii a fost 
respins. Să ia. aminte 1 Dacă 
mai împușcă astfel vreun mis
treț, vînâtorul nostru pune 
arma în cui.

Sacul 
și petecul

In noiembrie trecut, ORVLF 
Cărei a trimis oficiului Similar 
din Vișeu 8 680 saci cu cartofi. 
După însilozarea cartofilor, „sa
cii lux" (din fire de relon) au 
fost trimiși înapoi la Cărei. Puțin 
mai tîrziu s-ou întors la Vișeu. 
Crezînd că este o eroare, au 
fost retrimiși la Cărei, însă la 
scurt1. timp sacii au revenit la Vi
șeu. Și iată așa de opt luni cei 
3 680 de saci au făcut de... 8 
ori naveta Vișeu-Carei (un sin
gur „tur-retur": 612 km).
Zice-se că trebuiau vînduți cu 
cartofi cu tot. Se vor plimba, 
probabil, pînă la toamnă, cînd se 
culege noua recoltă. Ei, dacă am 
cunoaște birocratul!...

Bestia
Asistența a fost indignată la 

culme. Cazul care se judeca la 
tribunal depășea, prin ticăloșia 
faptelor, orice limită a unui in
divid cît de cît normal. Vasile 
Spînu din Brașov s-a căsătorit 
cu o femeie care avea o fată de 
trei ani. în 12 ani de conviețuire 
familia s-a mai mărit cu încă 2 
copii. Putea fi fericită. Dar 
Spînu a pus la cale ceva mîrșav. 
Prin amenințare și violență, el a 
avut raport sexual cu fiica adop
tivă, de 15 ani, lăsînd-o însărci
nată. Dovedindu-se un pericol 
pentru societate, V. Spînu a fost 
privat de libertate pe timp de 
10 ani. Sentința a rămas defini
tivă.

EX77/VDFRM /A/S77WUIW
DE ARHITECTURĂ

Programul școlilor de arte și ar
hitectură a prilejuit în frecvente 
cazuri realizarea unor clădiri din
tre cele mai reprezentative pentru 
epoca lor. Autorii acestora încer
cau să sintetizeze în proiecte cele 
mai avansate tendințe arhitecturale 
ale vremii, utilizau metode con
structive ingenioase, propuneau re
zolvări spațiale inedite cu vădita 
intenție de a transforma obiectul 
de arhitectură într-o tribună 'a 
crezului profesional, de a da o 
asigurare asupra calității de pre
gătire a cadrelor ce frecventau 
instituția.

Este, așadar, firesc și legitim in
teresul cu care trecătorii urmăresc 
lucrările de extindere ale Institu
tului de arhitectură „Ion Mincu" 
din București, care vor încheia, 
de fapt, cea de-a treia și ulti
ma etapă de întregire a con
strucției. Aceasta se compune 
din trei corpuri dispuse triunghiu
lar în jurul unei curți ale cărei di
mensiuni au descrescut treptat. 
Primul corp, realizat între 1912 și 
1927, pe strada Biserica Enei, este 
opera arhitectului Grigore Cerchez, 
fost profesor al școlii, fiind consi
derată drept una dintre cele mai 
interesante clădiri ale Capitalei.

Preluînd în tratarea fațadelor 
elemente ale arhitecturii munte
nești de acum două secole, autorul 
s-a situat pe o poziție de simplă 
reîmprospătare și personalizare a 
vocabularului arhitectural. Atitu
dinea lui Grigore Cerchez față de 
tradiție este caracteristică acelei 
vremi, despre care putem afirma 
că nu a putut găsi drumul cel bun. 
Cu toate acestea, calitățile compo
ziționale și plastice evidente ale 
clădirii nu-și pierd din valoare. 
Concepută pentru un număr redus 
de cadre didactice și studenți. ea 
nu mai corespunde însă capaci
tății mult crescute de școlarizare 
și nici complexității învățămîntu- 
lui actual de arhitectură.

Impusă de condiții obiective, ex
tinderea clădirii s-a început în 
1962—1963 prin realizarea celui 
de-al doilea corp de pe strada 
Edgar Quinet, față în față cu uni
versitatea. Construcția, comportînd 
un parter și două etaje, adăpos
tește laolaltă 8 ateliere pentru cei 
200 de studenți care absolvă anual 
institutul, cabinete pentru cadre

arh. Petre DERER

didactice, vitrine și săli de expozi
ție. Spațiul străzii, închis între cele 
două fronturi paralele (cu înălțimi 
diferite) urmează a fi destinat nu
mai accesului pietonilor.

Clădirea care face obiectul rîn- 
durilor de față (șef .de proiect arh. 
Elena Volnescu) și activității con
structorilor închide latura spre 
strada Academiei la o înălțime de 
20 metri (are parter și patru etaje) 
pe parcursul a peste 70 metri. Le
gătura și totodată momentul de colț 
se accentuează printr-un corp mai 
înalt (parter și șase etaje), cuprin- 
zînd ateliere de proiectare, la par
terul căruia se propune accesul 
principal al studenților. Urbanistic 
acest element se justifică măi mult 
prin intenția de a se înrudi cu 
rezolvarea principial asemănătoare 
a Universității, vizibilă datorită 
supralărgirii străzii. De altfel, tra
tarea plastică nediferențiată între 
turn și corpul atelierelor creează 
confuzie și lipsește compoziția fa
țadei de un contrast suficient în
tre fondul neutru și accent.

La parterul construcției se pro
pune, spre exterior, un portic care 
se leagă prin Intrarea studenților 
de holul principal, decorat cu o fru
moasă scară în spirală. De aici se 
ajunge la galeria de expoziție și 
așa zisa sală de judecată, luminate 
și agrementate de două curți in
terioare, unde vor fi prezentate 
obiecte de artă în aer liber. Dâcă 
amplasarea galeriei, permițînd și 
vizite din afară, pare fericită, mi
nimalizarea importanței funcțio
nale și reprezentative a sălii de 
judecată e discutabilă. Ea for
mează de fapt sîmburelb întregii 
activități de proiectare, elementul 
nodal al ansamblului. Aici se veri
fică însușirea regulilor de compo
ziție și proiectare, se înregistrează 
cîștigurile de iscusință și imagi
nație creatoare, se confruntă teorii 
arhitecturale și urbanistice, se 
primește botezul profesiunii. Ori 
prezența interioară a acestei săli, 
bogatele-i semnificații și Simbo
luri ar fi trebuit poate exteriori
zate, hotărîndu-i eventual locul în 
cadrul primului etaj tratat repre

zentativ. Celelalte patru etaje a- 
dăpostesc nu mai puțin de 35 ate
liere de proiectare pentru 25 stu
denți fiecare, 25 de cabinete de 
cercetare și studiu ale cadrelor di
dactice, spații de circulație și o- 
dihriă, grupuri sanitare, instalații 
auxiliare. Dispunerea atelierelor, 
ca și înălțimea lor relativ redusă 
(puțin peste trei metri) raportată 
la suprafețe cuprinse între 120 și 
200 mp, vor defavoriza luminarea 
naturală a locului la planșetă, lă- 
sînd în același timp o impresie 
puțin plăcută (în afară de cazul în 
care ulterior se va recurge la îm
părțirea sălilor în boxe mai mici). 
Terasa superioară limitează clădi
rea la nivelul cornișei principale 
a corpului vechi și nu are, pe 
lîngă funcția de bază, nici o altă 
destinație — loc de recreare în 
aer liber, spațiu de expunere ex
terioară. Clădirea beneficiază de 
un bufet dispus la nivelul subso
lului, asigurat cu lumină și venti
lație naturală. Tot la subsol se 
află vestiarele, preferîndu-se so
luția unică centralizată de depozi
tare a îmbrăcămintei, care pe lîngă 
unele avantaje implică, în situația 
de față, lungirea circulației (acces 
parter-vestiar subsol-ateliere eta
jele 1—4). în ceea ce privește 
curtea interioară, de ale cărei po
tențiale contribuții de ordin recre
ativ, compozițional și peisagistic

La campingul de la Băneasa Foto : R. Costln
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NOUTĂȚI pentru ■ 
.IUBITORII DE DRUMEȚIE

O NOUA HARTA TURISTICA a Republicii So
cialiste România, editată de O.N.T., apare în librării. 
Tipărită la „Arta Grafică", într-un tiraj de 100 009 
exemplare în mai multe versiuni, printre care ro
mână, franceză, germană, engleză, noua hartă cu
prinde, pe lingă drumuri și șosele de mare trafic, 
distante kilometrice, stafii PECO și ateliere de re
parații auto, numeroase alte elemente necesare dru
meției : monumente ale naturii și istorice, muzee, 
terenuri de camping, cabane, stațiuni balneo-clima- 
torice etc

CURSE RAPIDE DE AUTOBUZE s-au introdus 
pe diferite trasee între orașe sau între acestea și 
stațiuni balneare unde călătoria cu trenul este ane
voioasă fiind necesare întreruperi și ocoluri mari. 
Iată cîteva dintre acestea : Brașov—Galați ; Galați 
—Constanta (prin Măcin) ; Cluj—Govora ; Cluj— 
Sîngeorz-Băi ; Ploiești—Amara ; Tg. Mureș—Bra
șov etc.

COMPLEXUL TURISTIC AGAPIA, dat în folo
sință lîngă mînăstirea cu același nume, este format 
din hotel cu 40 de locuri, restaurant, pistă de par
care a autoturismelor. întrucît dispune de centrală 
termică, complexul va funcționa și în timpul iernii.

ZECE NOI CABANE au fost date în folosință în 
munții Gurghiului, Semenicului, Ceahlăului, Mezeș, 
Sebeșului etc.

ansamblul va fi lipsit, ea a fost pe 
jumătate din suprafață ocupată de 
o mare sală de gimnastică, dotată 
cu instalații de încălzire și ventila
ție mecanică. Aici viitorii arhitecți, 
mîndri de tradițiile sportive ale in
stitutului, vor putea petrece ore 
plăcute de odihnă activă, în orice 
condiții de timp, fără a deranja 
orele de curs sau seminarii proprii 
sau ale universității. Legată de 
corpul sălii de sport, o alee aco
perită va realiza legătura între cele 
trei corpuri amintite.

O privire de ansamblu asupra 
proiectului nu poate da decît un 
răspuns unilateral problemelor pe 
care le ridică lucrarea. Ea va tre
bui completată prin contribuția 
constructorului. Oricum, în afara 
propunerilor privind ameliorări de 
interes urbanistic — închegarea 
unui ansamblu central, transfor
marea străzii Quinet în spațiu pie- 
tonal, prelungit pe strada Aca
demiei, punerea în valoare a unui 
monument istoric — arhitectura 
corpurilor noi nu aduce contribu
ții compozițional-plastice inedite. 
Tratarea simplă a volumelor, re
țeaua neutră de stîlpi și grinzi de 
factură carteziană au însușirea de 
a le subordona corpului zidit dintîi, 
care prin dimensiuni, prin mate
rialul prețios și prin poziția față 
de arterele majore de circulație — 
bulevardul Bălcescu — rămîne ele
mentul dominant al compoziției, 
întregirea Institutului de arhitec
tură „Ion Mincu" va asigura însă 
în primul rînd baza materială ne
cesară pentru pregătirea în condiții 
optime a viitoarelor cadre de con
structori ai orașelor noastre.

Mai mult decît specialiștilor din 
alt domeniu al medicinii, pediatrului 
și sorei de ocrotire le revine o sar
cină în plus, de mare răspundere, 
aceea de a învăța pe părinți să creas
că copii sănătoși, viguroși. sănătatea 
fiind „o stare de adaptare perfectă 
a omului la mediul în care trăiește".

în ce măsură reușesc părinții, și 
mai ales mamele, să devină buni pue- 
ricultori, să capete cunoștințele și 
deprihderile necesare pentru a crea 
copilului condiții de viabilitate ? Răs
punsul se reflectă în indicele mor
talității copiilor. îndeosebi a acelora 
decedați înainte de împlinirea vîrs- 
tei de un an.

Dacă comparăm mortalitatea in
fantilă de astăzi cu cea din 1938, 
scăderea apare considerabilă. Aceas
ta constituie, de fapt, un rezultat nor
mal al prefacerilor economice și so
ciale din tara noastră, care au dus 
în mod continuu și permanent la ri
dicarea nivelului de trai al maselor, 
la realizări uriașe în domeniul ocro
tirii sănătății în general, a mamei 
și copilului în special. Scăderea 
mortalității infantile nu este însă 
proporțională cu posibilitățile. A- 
ceastă mortalitate. încă mare la noi 
în comparație cu aceea a unor țări 
ca Suedia, Norvegia, Danemar
ca etc. — nu poate fi expli
cată numai prin decesul copiilor 
născuti cu malformații incompatibi- 

9 le cu viata (fără a mai aminti că și 
numărul acestora mai poate fi redus 
prin îmbunătățirea asistentei pre și 
intranatale). Apare limpede că ne
știința și imprudenta sînt răspunză
toare — mai ales în unele regiuni ca 
Bacău, Iași, Dobrogea — de pierde
rea unor vieți care n-au atins nici 

I măcar vîrsta de un an. în cunoștin
țele multor părinți există lacune se
rioase în legătură cu care părinții 
trebuie instruiti. •

Cum și unde este bine să se facă 
această instruire ?

ISă pornim de la cîteva exemple. 
Pînă la 6 luni, micuța A. C. din Bucu
rești își neliniștea mereu părinții 

prin dese infecții ale căilor res
piratorii superioare. Uneori, acestea 
erau însoțite de febră si stare 
de agitație mare, necesitînd repe
tate tratamente cu antibiotice. Co
pilul se născuse normal. cU o greu
tate de 3 200 gr, fusese hrănit exclu
siv la sîn în . primele patru luni, iar 
părinții respectau cu strictețe sfatu
rile si indicațiile medicilor. La respi
rația sforăitoare și tușea cate nu mai 
contenea de două luhi s-a adăugat 
o linsă totală de poftă de mîncăre. 
Alarmați, părinții au cerut părerea 
mai multor medici. S-a ajuns la con
cluzia că fetita trebuie operată de 
vegetații adenoide. în această pe
rioadă. unul din medicii care au con
sultat-o acasă a observat unele amă
nunte cărora nu li se acordase aten
ția cuvenită : copilul era tinut într-o 
încăpere supraîncălzită și supus tot
odată la o vitaminizare excesivă, care 
contribuise la instalarea lipsei de 
poftă de mîncare. Reglementarea 
temperaturii camerei si a îmbrăcă- 
mintii copilului, aplicarea treptată a 
unor metode de călire banale — băi 
de aer, fricțiuni toracice cu apă rece 
în fiecare dimineață, scoaterea zilni- 

!că la plimbare — introducerea unui 
regim alimentar potrivit, suprimarea 
vitamlnizării și a medicatiei excesi
ve au dus la însănătoșirea grabni
că a fetitei. De aici si concluzia că 
medicamentele trebuie folosite cu 
toată grija, numai atunci cînd este 
absolut necesar, evitîndu-se orice 
exces.

în anii trecuți. vizitînd. cu prilejul 
unei inspecții, o circumscripție sani
tară de la marginea lașului, am 
constatat un fapt ciudat : pînă la 
vîrsta de 4—5 luni, toți copiii se îm
bolnăviseră cel puțin o dată de o 
boală care necesitase antibiotice sau 

I internarea în spital. Mortalitatea in
fantilă era dublă fată de media ne 
tară. Am ales pentru o vizită la do
miciliu un copil de 7 luni, dintre 
cei considerați cu condiții de mediu 
..nefavorabile'1. Copilul locuia. îm
preună cu părinții (tatăl muncitor. 

mama casnică). într-o încăpere lumi
noasă, aerisită, curată, încălzită cu o 
sobă de zid cu plită, casa fiind în
conjurată de o grădină mare cu pomi 
fructiferi. Mama — o femeie tînără — 
suferea mult pentru că copilul fusese 
în mai multe rînduri bolnav. Patul 
copilului, care ar fi putut sta în alt 
loc din cameră, era așezat în ime
diata apropiere a sobei ce dădea o 
căldură excesivă, primind doar, din 
cînd în cînd, la deschiderea ușii, un 
adevărat duș de aer rece. Mama n-a 
fost greu de convins să schimbe lo
cul patului și să modifice sistemul de 
îmbrăcăminte. S-ar mai putea cita 
multe alte cazuri, ca de exemplu al 
copilului M. I.. cu eczemă generali
zată foarte refractară la tratament, 
întrucît nici unul din cei care o vă
zuseră nu observase că mama îi dă
dea brînză de vaci în exces.

Toate cele arătate atrag atentia a- 
supra seriozității cu care trebuie 
combătut formalismul unor vizite ale 
medicilor la domiciliu, asupra cerin
ței de a se individualiza instruirea 
mamelor. Există, desigur, multe for
me de educație folositoare : școala 
mamei, lecții, conferințe, sfaturile 
medicale din presă, radio, televiziu
ne, diferite filme etc. (în această or
dine de idei, o întrebare : de ce nu 
rulează filmul „Școala mamei" ?). 
Dar de toate aceste acțiuni, unele 
realizate atractiv, beneficiază un nu- 
măr mult prea restrîns de mame — 
din cauza unor defecțiuni organiza
torice. a insuficientei popularizări. 
De altfel. însăși tematica acestora nu 
poate cuprinde toate aspectele de în
grijire a copilului. întrucît o instrui
re corectă trebuie să ia în conside
rație, neapărat, starea și reactivita
tea fiecărui copil în parte, condițiile 
de mediu, nivelul de cunoștințe al 
părinților în această problemă, dife
ritele lor particularități psihice etc. 
„Nu există boli, ci bolnavi" se spu
ne adesea pentru a sublinia necesi
tatea individualizării actului tera
peutic. Principiul ni se pare perfect 
valabil și în latura profilactică a 
puericulturii.

Așadar, în direcția scăderii morta
lității infantile se poate acționa cu 
eficientă ridicată și pe calea instruirii 
mai temeinice a părinților, folosin- 
du-se în acest scop toate prileju
rile — consultațiile curative și pro
filactice, vizitele la domiciliu etc. 
îndeosebi domiciliul — unde pot fi 
cunoscut! și apreciat! direct toți fac 
tori! de mediu care acționează asu
pra copilului — ar trebui să devină 
principalul loc de școlarizare a pă
rinților și îndeosebi a mamei în a- 
ceste probleme. Este o cerință din 
cele mai importante, mai ales în 
condițiile creșterii natalității.

Produse de 
metalurgie 
pentru 
populație

întreprinderea de industrie 
locală „Băimăreana", cu se
diul în Baia Mare, str. M. E- 
minescu nr. 65, produce o se
rie de articole ce interesează 
o largă categorie de cumpără
tori, Astfel, dintre produsele 
de metalurgie amintim cazo
nele pentru baie, cazonele pen
tru fiert rufe etc. Aceeași în
treprindere mai execută și u- 
nele piese auto; discuri de 
ambreiaj pentru toate tipurile 
de autovehicole, supape, cric 
manual de 5 tone, cap bare 
etc.

Ursul $oacă 
de voie ?

(Urmare din pag. I)

In luna aprilie, inginerul șef s
al Ocolului silvic Strîmbu-Bă- 8
iuț (Maramureș), Eugeniu Fiți- 8

goi, a primit ordin să prindă n
doi pui de urs pentru Circul de l|
stat din București. Inginerul și »
doi pădurari au făcut o vizită g
la vizuina lui Moș Martin, prin- j
zînd ursuleții. La 25 aprilie, 8
puii de urs au fost expediați la g
București. De atunci au trecut B
3 luni și cei de la Circul de stat 8
n-au achitat Ocolului silvic con- n
travaloarea animalelor — 2 850 |
lei. Tovarășii de la Strîmbu-Bă- »
iuț sînt hotărîți (dacă nu pri- B
me.se banii curînd) să spună tir- fl
soaicei unde-i sînt progeniturile. “

După toane
Mircea Mazilu din Tr. Severin 

este medic legist pentru trei ra
ioane și în plus mai deține o ju
mătate de normă ca medic la o 
altă instituție din localitate. Fiind 
suprasolicitat, medicul legist își 
face datoria numai pe jumătate, 
cînd are chef. La multe chemări 
nu răspunde. Ultima dată, fiind 
solicitat de procuratură și miliție 
să meargă la anchetarea unui caz 
(prezența lui era obligatorie) în 
satul Schitul Topolniței (comuna 
Izvorul Birzii) s-a ascuns în baie. 
Atitudinea lui M. Mazilu în
seamnă „refuz de serviciu legal- 
mente datorat". Și se sancțio
nează. Pentru aceasta sînt nece
sare cerceti i. Și se pot face fara 
ajutorul medicului legist.

Rubrică redactață de :
Ștefan ZIDĂR1ȚĂ 
Ștefan DINiCA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

mare dreptul la „viată in
timă" : care își abandonea
ză copiii. își Iasă familia 
fără nici un mijloc de exis
tentă pentru aventuri ero
tice derizorii și. cînd se 
trezesc consemnați în co
loanele presei, invocă, con
gestionați de indignare, 
sensibilitatea lor rănită. 
Infracțiunea cetățenească 
sau morală nu este o inti
mitate spirituală., ci uh act 
public de primitivitate, un 
spectacol grotesc la colt de 
stradă.

O formă de introspecție 
publică, solicitată de rela
țiile umane de încredere, 
de solidaritate și sprijin 
reciproc ale socialismului, 
este autocritica. Ea joacă 
adesea rolul unei micro
radiografii periodice a spi
ritului. al controlului pro
filactic. Are caracterul u- 
nui autotribunal în care 
inculpatul ocupă pe rînd 
locurile procurorului, apă
rătorului și juraților. Sin
ceritatea și valoarea verr 
dictului depind de locul 
în care zăbovește mai mult, 
în care este mai patetic si 
mai convingător.

Cînd se încarnează cel 
mai mult în rolul avoca
tului, autocritica devine 
autoapărare. Acesta e ca
zul cel mai frecvent. în- 
călcînd principala condiție 
a viabilității autocriticii, 
sinceritatea, omul scapă 
prilejul — atît de rar — de 
a se confrunta ne plan mo
ral cu opinia colectivității. 
De multe ori cel în cauză 
recunoaște numai atît cît 
1 se pare avuabil, cît nu-i 
compromite buna reputa
ție. cît menține consecin
țele în limite acceptabile. 
Alteori, se oprește la punc
tul oficial admisibil, pen
tru că își dă seama că au
ditoriul e stăpînit de ne
voia de formalitate, nu ne
voia de adevăr. Mai puter
nică decît renulsia min
ciunii acționează cîteodată 
teama de a nu scandaliza 

colectivitatea. Omul nu 
spune ceea ce cunoaște 
despre sine, ci ceea ce știe 
că ar dori ceilalți să audă. 
Uneori o face nu atît pen
tru a se cruța pe sine, ci 
din considerație pentru cei
lalți, din spirit de solidari
tate pentru salvarea bu
nelor aparente.

Din exces de zel. unii în- 
tîrzie la tribuna procuro
rului și autocritica devine 
o penitentă fariseică, uri 
ritual demagogic de tur
nare a cenușei pe cap. Se 
încalcă o altă condiție ele
mentară : bunul simt, mă
sura. Asumarea vinovăției 
mai mult decît se cuvine 
de regulă nu se face din 
convingere. Adevărata că
ință e pentru sine nu pen
tru public, adevărata înțe
legere este sobră nu reve
lator senzațională.

Dacă inculpatul se eri
jează tot timpul în jude
cător, înseamnă că urmă
rește să-i despoaie pe cei
lalți de acest drept. Inten
ția sa este de a strecura 
pe masa juraților verdictul 
gata întocmit. Am cunos
cut o lichea de mare ori
ginalitate. un autocritic in
failibil. care făcea întot
deauna ce vrea cu judecăto
rii săi. Arta lui consta în 
cariacitatea de a se detașa 
de sine pînă la absurd. For
mula la adresa fantelor ce 
i se atribuiau calificativele 
cele mai dure cu putință, 
era de o combativitate a- 
proape rigidă. .Eu nu pot 
să fiu de acord cu aseme
nea manifestări — spunea 
el. încrîncenîndu-se de in
dignare. Este o faptă abo
minabilă șl o înfierez cu 
toată ființa mea. Așa ceva 
nu putem admite în ruptul 
capului între noi. în colec
tivul nostru sănătos". în
cheia patetic, făcînd apel 
la intolerantă, cerînd cea 
mai drastică sancțiune, lec
ția cea mai severă. Se așe
za cu o expresie lugubră 
de inchizitor. Ce se mai 
putea spune în nlus ? Cei
lalți. cu cuvintele lor mă

surate, cu ponderea și sfa
turile lor părintești, păreau 
niște împăciuitori. Din a- 
dunarea respectivă, el ieșea 
cel mai bine și pînă la 
viitoarea abatere, comba
tivitatea și principialitatea 
îl apărau ca un scut.

Prin unele adunări face 
impresie bună autocritica 
sforăitoare, stridentă, „dusă 
pînă la capăt". Oamenii se 
adaptează, iau o octavă mai 
sus și culeg felicitări. Pă- 
cătuind fată de societate, 
orice om demonstrează in
dulgentă fată de sine.

Uitarea de sine
Atunci de unde intransi
genta cu care se admo
nestează cînd e prins asu
pra faptului ? Cunosc un 
individ care, după ce dădea 
pe gît un pahar cu alcool, 
își schimonosea chipul în 
cel mai groaznic rictus- de 
scîrbă. își scutura tot trupul 
de dezgust, dar la numai 
cîteva clipe își umplea pa
harul din nou.

Cînd unui om nu-i tre
buie nici un efort pentru 
a-șl recunoaște greșelile, 
cînd cade de acord cu orice 
critică spontan si deplin, 
cînd se autoflagelează 
sprinten, aproape cu jovia
litate. este aproape sigur că 
joacă o farsă. Dacă îi ce
rem cuiva să fie mai bun 
decît poate. îl îndemnăm să 
ne însele. închipuindu-ne 
că. după ce biciuim o con
știință. aceasta ne va săruta 
mina cu recunoștință, ne 
dovedim pedagogi lamenta
bili. Evoluția spirituală” e 
mai lentă, mai chinuitoare 
și mult mai sinuoasă decît 
orice proces social. Este 
nemăsurat mai prețios un 

milimetru de introspecție 
veritabilă, un grăunte de 
adevăr smuls cu forcepsul 
din adîncuri. un pas cît 
de mic spre înțelegere, de
cît o mie de curse specta
culoase de suprafață, o tonă 
de declarații cursive debi
tate cu facilitate, un plon
jeu virtuos de paradă. Să 
nu uităm că retorica l-a în
vățat pe om dezgustătoarea 
artă de a simula sentimen
te. Și cu cît mai stins este 
soarele dinlăuntrul său. cu 
atît poate străluci mal pu
ternic.

Unii sînt expeditivi, non
șalanți. se mulțumesc să 
răspundă la întrebări cu 
stereotipa si derutanta pro- 
pozitiune : „e o lipsă a 
mea tovarăși, o să mi-o în
drept". Am văzut procurori 
înverșunați dezarmați de a- 
ceastă formulă. Cu toate că 
ea nu exprimă decît consta
tarea posesiunii vinovăției 
și dorința de a și-o men
ține, cu unele amendamen
te I Omul recunoaște că 
vina e a lui și promite că o 
să și-o îndrepte. Ce poți 
să-i mal pretinzi ? Unii mai 
adaugă cu o monumentală 
ingenuitate inconștientă că 
toate lipsurile ce le-au fost 
arătate sîițt... juste. Miscîn- 
du-se între gravitate și ri
dicol. te împiedică si să rîzi 
si să te înfurii.

Viata ne-a demonstrat că 
oamenii care profanează au
tocritica se autotrișează. Ei 
își Drostituează eul. siliri- 
du-1 să ioace un rol de 
clovn, pentru a ascunde 
privirilor invaliditățile de 
care suferă. Autocritica este 
exercițiul cel mai bărbătesc 

al autodepășirii. Un pact 
sever al omului cu sine în
suși. în care îsi ia martori 
tovarășii de viată și de 
muncă. Dar din prilej de 
autocunoaștere. ea poate 
deveni un mijloc de tra
vestire.

Imperativul cunoașterii 
de sine rezidă în nevoia 
de a te stăpîni. Căci fie
care ființă este bîntuită de 
instincte, de porniri rămase 
nedecantate de-a lungul 
procesului de adaptare so
cială. Omul trebuie să cu
noască intensitatea, forța si 

viclenia acestor inamici ce 
sălășluiesc în ființa sa. Cea 
mai eficientă "universitate 
este cea în care îsi predă 
sieși. Gîndurile nu sînt 
monologuri. ci mai degrabă 
ecouri ale unor voci din 
adine. Le ascultăm ? Le 
descifrăm ? Le răspundem 
sincer si convingător ? Pen
tru a le înfrunta este ne
voie adesea de mult curaj. 
Uneori îtl răpesc liniștea. 
Dar liniștea dobîndită prin 
lașitate e de o mie de ori 
mai rea decît zbuciumul.

Sl-a pus fiecare la încer
care calitatea materialului 
sufletesc ? Omul este vital 
interesat să-și cunoască 
gradul de incasabilitate a 
cinstei, densitatea compe
tentei. flexibilitatea demni
tății. duritatea voinței. De
sigur. toate aceste caracte
ristici — as zice tehnice — 
ale aparatului spiritual nu 
se pot măsura decît în con
tactul cotidian cu viata.

Autocunoașterea înseam
nă disecarea atentă a tu
turor gîndurilor și fapte
lor. înțelegerea mecanis

mului lor interior, a resor
turilor ce le pun în mișca
re. Facem uneori un gest, 
trecem printr-o stare su
fletească, acționăm într-un 
sens sau altul și nu știm 
exact de ce. Nu putem ex
plica inteligibil geneza a- 
cestor acte.' Punem unele 
fapte pe seama impulsuri
lor oculte, a fatalităților 
inexorabile. Dar întotdea
una există o cauză logică, 
un resort cognoscibil. Tol
stoi are obiceiul de a-șl 
chinui personajele în cău
tarea mobilului unor reac

ții psihice care-i intrigă și 
irită. Ca un demiurg, ca 
un dispecer al spiritelor, el 
stă în umbră și zîmbește 
malițios. Priviti-i — pare 
să spună — nu se cunosc, 
nu știu să-și explice senti
mentele. Doamna X se în
treabă de ce e nervoasă, și 
nu-și dă seama că din cau
za arendașului care, vorbin- 
du-i. s-a așezat pe scaun.

Uneori cauzele se situea
ză la depărtări atît de mari 
în timp sau în spațiu. îneît 
corelația cu efectul pare a- 
proape imposibilă. Dar 
trebuie să învățăm să le 
descoperim, să le explicăm. 
A nu lăsa nimic din ceea 
ce se întîmplă în propria 
ființă nelimpezit — iată 
una din premisele funda
mentale ale autodepășirii 
spirituale.

E oare atît de simplu să 
răspunzi la întrebarea 
„cine ești" ? Blazați, inca
pabili de efortul consecvent 
al autocunoasterii, unii in
telectuali burghezi se auto
definesc „conglomerat de 

absurdități". Din comodi
tate, alteori numai pentru 
a face senzație, ei se decre
tează incognoscibili. Dar 
sînt și alfii. la extrema o- 
pusă, care cred că e destul 
să-ți cunoști numele și 
starea civilă pentru a ști 
cu siguranță cine ești.

Viata socială face periodic 
obiectul unor analize și 
bilanțuri al unor interpre
tări și generalizări, al unor 
previziuni. Dar lumea in
terioară ? Ea nu merită re
trospective ? Luat de valul 
existentei, suprasolicitat de 
tentațiile și obligațiile lu
mii exterioare, individul se 
uită uneori tocmai pe sine.

Fiind puși să judecăm 
viața altora, sîntem adesea 
înclinați să o scoatem pe a 
noastră de sub observație. 
Ca și cînd prerogativa de 
a diseca lumea lăuntrică a 
celorlalți, de a hotărî asu
pra altor destine, ar imu
niza automat propriul nos
tru spirit, ne-ar ridica dea
supra oricărei suspiciuni.

Cîtă eroare I Funcția 
poate oferi un ascendent 
administrativ față de ceiT 
lalti oameni, dar nu și unul 
sufletesc. Spiritele nu 
noartă sceotruri si coroane. 
Sînt toate muritoare de 
rînd. supuse acelorași ispi
te. vulnerabile la aceleași 
păcate.

Nu ar trebui să aibă 
dreptul de a deschide viata 
interioară a altora decît cei 
care și-au deschis-o mai 
întîi pe a lor. Pentru a lu
cra în locuri în care ine
vitabil societatea vine în 
contact cu existența intimă 
a oamenilor, ar trebui să 
fie obligatoriu certificatul 
de sanitate morală. Si do
vada unei revizii recente 
a spiritului

Căci acolo unde între 
două suflete se interpune 
o masă <ie birou, un vraf 
de dosare sau o mapă cu 
instrucțiuni, există perico
lul deschiderii unei pră
păstii. Și dacă uiți să mai 
privești în tine. începi să 

privești cu tot mai multă 
indiferență spre ceilalți. 
Intîlnim adesea Ia ghișeuri 
publice, în birouri, în 
locuri unde se adună ne
voia, necazul sau dispera
rea oamenilor, sfincsi im
pasibili și imobili. Privesc 
spre zvîrcolirile din fata 
lor ca ochiul insensibil și 
orb al destinului. Ridică 
din umeri la apelul celui 
ce-și vede ultima speranță 
năruită si. cu gesturi lene
șe. întorc capul.

Le spunem birocrat!, 
dar greșim. Sînt oameni cu 
sufletul mortificat de indi
ferență, spirite cuprinse de 
înghețul nepăsării față de 
viața și soarta semenilor 
lor. în loc de inimă, au în 
piept o enormă instrucțiu
ne bătută la mașină. Nu 
mai vibrează la durerile 
altora, nu se mai impre
sionează de nefericire, nu 
mai reacționează la apelul 
umanității ultragiate. Sînt 
prototipul înspăimîntătoru- 
lui robot plăsmuit de min
tea celor mai pesimiști vi
zionari ai Civilizației ultra
moderne. Ziduri de fier 
mute și surde, de care se 
strivesc strigăte de nedrep
tate și de ajutor, drame ce 
nu-și pot găsi locul în nici 
o instrucțiune, al căror 
unic leac e căldura ome
nească, bunătatea sufletu
lui, omenia.

Durerile, bucuriile, suc
cesele și eșecurile lasă ur
me. Contactul cu oamenii 
ne îmbogățește, dar ne si 
sărăcește. Avem de lepădat 
din aluviunile vieții. Avem 
de umplut golurile lăsate 
prin consum. Nu trebuie să 
știm oare ce am adunat, 
decît la sfîrșit ?

Nu e. desigur, ușor să 
scoți de la tine adevărul 
care te privește I Nimic 
nu-i maî insinuant si mai 
perfid decît vocile minci
noase din adînc Ele nu not 
fi biruite decît în intero
gatorii drastice. în dialo
guri necruțătoare.
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In numai doi ani, indica
torii cantitativi și financiari 
ai întreprinderii noastre au 
cunoscut o dinamică vioaie, 
cu ritmuri înalte de creș
tere. Comparativ cu 1965, 
producția globală sporește 
în acest an cu 65 la sută, 
productivitatea muncii cu 
27 la sută, iar volumul be
neficiilor va fi cu 16,6 mi
lioane de lei mai mare. Dar 
accentul s-a îndreptat și a- 
supra ridicării nivelului 
rentabilității producției. 
Toate acestea prin organi
zarea superioară a produc
ției și a muncii, folosirea 
mai eficientă a fondului de 
timp.

Ce am întreprins în mod 
practic ? Mai întîi s-au de
pistat, pe baza unei temei
nice analize, atît în secțiile 
productive cît și în cele 
auxiliare, cauzele ce deter
minau pierderile de timp. 
Dintr-un condei a rezultat 
că mai bine de jumătate 
din timpul de muncă irosit 
se datora slabei discipline 
în muncă, învoirilor și ab
sențelor. Ele atîrnau ca un 
„balast" în balanța orelor și 
minutelor productive. A- 
cum putem spune că am 

lichidat aceste pierderi — 
de mare ajutor fiind hotă- 
rîrea partidului și statului 
în acest domeniu. Ele au 
scăzut la 0,02 la sută din 
timpul de lucru și continuă 
să se micșoreze pînă la 
completa lor dispariție. în 
ordinea factorilor, s-a ur-*

tribuna experienței înaintate

mărit asigurarea unui ra
port just între muncitorii 
productivi și cei auxiliari. 
De pildă, în ultimii ani nu
mărul salariaților fabricii a 
crescut cu 35 la sută, iar 
cel al muncitorilor auxiliari 
și de deservire cu numai 6 
la sută. Nu ne oprim însă 
aci. Sîntem conștienți că 
în domeniul reducerii nu
mărului de muncitori auxi
liari și neproductivi, în con
tinuare, prin perfecționarea 
proceselor de producție, ra
ționalizarea aprovizionării 
cu materii prime, materiale 
și S.D.V.-uri, modernizarea 

transportului intern, mai e- 
xistă rezerve destul de 
mari. De aceea, perseve
răm în a le fructifica, con
comitent cu perfecționarea 
normelor cu motivare teh
nică. îmbunătățirile aduse 
în ultima vreme normative
lor și normelor de lucru se

materializează în economi
sirea a 130 000 de ore, ceea 
ce înseamnă o creștere a 
productivității muncii cu a- 
proape 2 Ia sută sau redu
cerea prețului de cost cu 
peste 500 000 de lei pe an.

Fabrica noastră a înregis
trat asemenea rezultate în
semnate și pe calea îmbu
nătățirii tehnologiei de fa
bricație. Ca urmare a creș
terii capacităților de pro
ducție, în unele secții și 
sectoare au apărut locuri 
înguste, care au con
stituit temporar frîne în 
sporirea productivității 

muncii. Revizuirea și opti
mizarea fluxurilor tehnolo
gice ne-au permis să elimi
năm treptat asemenea 
strangulări și astfel să asi
gurăm o folosire mai bună 
a capacităților de producție 
existente. Un exemplu 
grăitor în acest sens îl o- 
feră una dintre secții, unde 
de la începutul anului 1966 
și pînă în prezent, s-a con
semnat o triplare a nivelu
lui producției. Această creș
tere este rezultatul direct 
al reamplasării mașinilor și 
utilajelor în ordinea des
fășurării optime a opera
țiilor tehnologice, ca și al 
extinderii unor metode și 
procedee avansate. La a- 
cestea mai trebuie adăuga
tă și o altă măsură și anu
me : specializarea formații
lor de lucru pe operații și 
faze de fabricație. Ea este 
proprie secției de țevi pen
tru industria textilă. Ca ur
mare, s-a reușit să se re
ducă ciclul de fabricație de 
la 48 la 18 ore. în același 
timp, numărul de operații 
a scăzut de la 13 la 9. Ti- 
nînd pasul cu evoluția teh
nicii șl fiind la curent cu 
tot ce apare nou în dome

niul fabricației noastre, am 
reușit să aplicăm în pro
ducție o serie de procedee 
tehnologice noi, mult mai 
eficiente decît cele exis
tente mai înainte. De pil
dă, cel mai recent este ca
zul fabricării bicherelor din 
masă plastică — accesorii 
deosebit de importante în 
industria textilă și care 
pînă de curînd se importau. 
Dacă în urmă cu un an, a- 
cest produs se executa prin 
așchiere, acum el se obține 
prin presare la cald, fapt 
ce permite ca, pe lîngă îm
bunătățirea calității, să se 
obțină și o creștere a pro
ducției de circa 2 ori.

O realizare asemănătoare 
s-a obținut și în ce privește 
îmbunătățirea tehnologiei 
de tratament a celor circa 
60 milioane de ace pe care 
le executăm anual. înainte, 
tratamentul acestora se e- 
fectua în cuptoare obișnu
ite, clasice. Din această 
cauză calitatea lor era sla
bă, dublată de diverse ope
rații de șlefuire, care nece
sitau un volum mare de 
muncă. Dar nu numai atît. 
Aici exista aproape tot 
timpul o serioasă strangu

lare. Nu de mult, un colec
tiv din întreprindere a îm
bunătățit tehnologia de tra
tament. Tratamentul aces
tora se efectuează acum în 
cuptoare cu zonă de pro
tecție. Avantajele noii teh
nologii sîht evidente. Ciclul 
de șlefuire a scăzut de la 16 
la 7 zile, ceea ce a dus la 
eliminarea strangulării. Ca 
urmare, într-un viitor apro
piat se va mări mult vo
lumul producției, ceea ce 
va permite să satisfacem în 
întregime cererile interne 
și astfel să se renunțe la 
import. De menționat că 
prin îmbunătățirea tehnolo
giei de tratament se reduc 
mult și pierderile de oțel de 
înaltă calitate.

Deoarece sporirea sarci
nilor de plan a fost și este 
condiționată de asigurarea 
S.D.V.-urilor necesare, ur
mărim să rezolvăm și a- 
ceastă problemă în cadrul 
fabricii, printr-o mai bună 
valorificare a rezervelor 
interne. Și rezerve s-au gă
sit din belșug. Studiile în
treprinse ne-au dat posibili
tatea să punem în valoare 
cel puțin 20 000 de ore nu
mai în secția matrițerie. A

ceasta, prin folosirea mai 
bună a capacităților de 
producție și perfecționarea 
tehnologiilor de execuție a 
S.D.V.-urilor. Prima măsu
ră luată în acest scop a fost 
degrevarea matrițeriei de 
lucrările de întreținere și 
reparații curente la S.D.V.- 
uri. S-a hotărît ca aceste 
lucrări să se execute în sec
țiile productive. De aseme
nea, s-a stabilit ca echipele 
de sculeri care efectuează 
asemenea reparații să lu
creze în toate cele trei 
schimburi. Acum, toate 
proiectele de execuție a 
matrițelor, întocmite în ate
lierul de proiectare al în
treprinderii, se avizează de 
către consiliul tehnico-eco- 
nomic, iar tehnologia de fa
bricație este riguros preci
zată și normală.

Evident, ar mai fi și alte 
lucruri de spus. Fapt este, 
așa cum am amintit la în
ceput, că nivelul rentabili
tății a cunoscut un salt ne- 
maiîntîlnit pînă acum în 
întreprinderea noastră. A- 
nul trecut. ..Flamura roșie" 
se număra printre între
prinderile orașului Sibiu cu 
cel mai mare număr de 
produse nerentabile — 162 
— a căror pierdere era de 
aproape două milioane de 
lei. Acum mai avem un 
singur produs, care se mai 
fabrică cu anumite pier
deri. Măsurile ne care 
le-am întreprins vor per
mite ca și acest ultim pro
dus să devină în curînd 
rentabil. In orice caz, ps 

baza ultimelor date, nivelul 
de rentabilitate a întreprin
derii noastre a crescut de 
la 44,1 la sută în 1966, la 
peste 52,5 la sută la sfîr- 
șitul semestrului I. Dar re
zultatele ar putea fi șl mai 
bune. Prin îmbunătățirea 
activității de concepție 
(cercetare și creație) în fa
brică. ca de altfel si în alte 
întreprinderi din cadrul 
ministerului tutelar. Acum, 
ea nu corespunde cerințelor 
pe care le reclamă progre
sul tehnic. Ea se tîrîie încă 
în urma activității de pro
ducție, lucrîndu-se „pe apu
cate" și fără o perspectivă 
clară, precisă. Aportul aces
tei activități la rezolvarea 
unor probleme majore este 
încă nesatisfăcător. Iată de 
ce propun ca forul tutelar 
să studieze acest aspect atît 
de important pentru activi
tatea de viitor a întreprin
derii noastre și, în conse
cință, să ia măsurile nece
sare, capabile să ridice ni
velul activității de concep
ție. începutul trebuie să-1 
constituie, bineînțeles, do
tarea laboratoarelor din 
întreprinderi cu aparat,ajul 
necesar. Consider, de ase
menea. necesar, si acesta 
este încă un aspect, să fie 
legate mai strîns de pro
ducție aceste cercetări si 
creații, scurtîndu-le drumul 
aplicării lor neîntîrziate în 
producție.
Ing. Silvestru MOLDOVAN 
directorul întreprinderii 
„Flamura roșie“-Sibiu

A INTRAT 
IN FUNCȚIUNE 

Complexul 
de fabricare 
a uleiurilor 
speciale — 
Ploiești

La rafinăria Ploiești a intrat 
partial în producție Complexul 
de fabricare a uleiurilor spe
ciale și a bitumului. Noul obiec
tiv, care va livra o gamă largă 
de uleiuri pentru motoare, trans
formatoare, turbine electrice etc.. 
are instalații înzestrate cu apa
ratură do nivel tehnic ridicat și 
un proces de fabricație în mare 
parte automatizat. în 1968, cînd 
complexul va produce cu în
treaga sa capacitate, va pre
lucra o cantitate aproape dublă 
de materii prime față de insta
lațiile existente azi în rafinărie.

W
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Realizări
pe șantierele 

industriei
De ziua constructorului, lucratorii de pe șantierele țarii, pro- 

iectanții, raportează însemnate succese obținute în realizarea 
planului de stat, a indicațiilor Consfătuirii pe țară a lucrători
lor din construcții și ale consfătuirii consacrate activității de 
proiectare în domeniul construcțiilor. Volumul global al lucrărilor 
de construcții-montaj, executata pînă la 30 iunie, echivalează cu 
peste 46 la sută din sarcina anuală, și cu producția realizată în 
circa 8 luni din anul trecut. Numeroase șantiere, printre care cele 
de la Uzina „Policolor,'-București, Uzinele de aluminiu Slatina, 
„Electroputere"-Craiova, fabrica de zahăr-Buzău, Fabrica de pre
fabricate din beton-Călărași etc., au depășit considerabil 
această cifră medie. In această perioadă au fost puse în func
țiune 180 capacități și obiective noi.

De pe numeroase șantiere ne-au sosit vești prin care se a- 
nunță succesele obținute în întrecerea socialistă cu ocazia săr
bătoririi Zilei constructorului.

Piintr-o judicioasă 
organizare a muncii, 
șantierul întreprinde
rii de prefabricate de 
la Călărași a reușit 
să realizeze în pri
mul semestru al anu
lui 67 la sută din pla
nul anual de con- 
strucții-montaj. în a- 
cest fel, au fost create 
condiții pentru pune
rea în funcțiune a 
noilor obiective cu 
1—5 luni înainte de 
termen.

Respectîndu-și an
gajamentul luat, co
lectivul șantierului fa
bricii de mobilă din 
Constanța a predat 
pentru montaj secția

________

de placaje, depozitul 
de bușteni și instala
țiile de tratare a a- 
cestora, cu peste 20 
de zile înainte de ter
men. Acest succes 
creează condiții priel
nice ca întreaga în
treprindere să fie 
predată beneficiaru
lui cu mult mai de
vreme față de plan.

Constructorii de la 
I.C.I.M.-Brașov au dat 
în folosință noua hală 
de mecanică grea a 
uzinei de strunguri de 
la Arad. Hala de pre
lucrări mecanice, ale 
cărei lucrări au înce
put la sfîrșitul lunii 
februarie, are acum

structura de rezisten
ță ridicată și este a- 
proape complet aco
perită. Constructorii 
execută închiderile 
laterale.

De la Pitești ne-a 
sosit știrea că hala 
monobloc a Uzinei de 
autoturisme capătă 
contururi tot mai pre
cise. în zona etapei I 
au fost ridicați 
stîlpii prefabricați, au 
fost montate fermele 
și peste 60 la sută din 
chesoane. Lucrările 
se desfășoară într-un 
ritm susținut și la 
centrala termică, la 
drumuri și căi ferate.

(Agerpres)

calitățile. Cînd auzi asemenea argu
mente stai și te gîndești dacă nu 
cumva cei însărcinați cu dirijarea 
legumelor au nimerit din întîmulare 
în acest sector. Cine cultivă aseme
nea concentii cu totul străine princi
piilor comerțului socialist ?

Zilele trecute, la Filipeștii de Pă
dure. Mija, Valea Călugărească, la 
unitatea de desfacere din fața Uzinei 
chimice din Valea Călugărească și 
alte locuri din regiunea Ploiești lip
seau roșiile și alte legume cerute de 
populație. La Valea Călugărească nu 
se găseau decît ardei iuti și sticle cu 
suc de roșii. Oare nu existau în re
giune suficiente legume pentru a se 
putea face aprovizionarea corespun
zătoare a acestor unități ? Exis
tau, dar iată ce se întîmpla 
cu ele. La cooperativele agri
cole Tîrgușoru-Vechi și Corlă- 
tești, roșiile și varza recoltate stau 
cîte o zi-două în cîmp deoarece- în- 
tîrzie ridicarea lor. La data de 15 iu
lie. la depozitul central Ploiești se 
găseau roșii recepționate la 11 iulie 
de la cooperativa agricolă din Sirna. 
Sute de tone de legume erau în fața 
depozitului, depreciindu-se sub raze
le unui soare torid. în timp ce în lo
calitățile amintite mai sus se simțea 
lipsa lor. Ca să evite degradarea lor 
totală, conducerea I.R V.L.F. Ploiești 
a hotărît să trimită 30 tone de roșii 
pentru industrializare la fabrica de 
conserve din Tecuci.

Cele constatate le-am adus la cu
noștința tov. Gh. Minculescu. direc
torul direcției de desfacere din De
partamentul pentru valorificarea le
gumelor și fructelor. „în privința re
partizării pe unități — ne-a declarat 
dînsul — este o racilă mai veche pe 
care căutăm să o lichidăm. Pînă 
acum fiecare făcea cum îl tăia capul. 
La unii era și o tactică de a da mai 
multe produse Ia unitățile de prezen
tare, neglijîndu-se cele periferice. 
Conducerea departamentului a emis 
un ordin prin care se reglementează 
modul cum să se facă distribuirea 
mărfurilor". După cum se vede or
din există. Este necesar ca el să fie 
respectat.

APORTUL PRODUCĂ
TORILOR

Oricîte eforturi vor fi depuse pen
tru îmbunătățirea condițiilor de des
facere a legumelor, nu se va ajun
ge la rezultatul scontat dacă unită
țile producătoare — gospodării de 
stat si cooperative agricole — nu vor 
respecta contractele încheiate în ce 
privește livrarea la timp a produc
ției și de calitate corespunzătoare. 
Faptele arată că și în această pri
vință mai sînt încă foarte multe de 
făcut. Oficiul nr. 2 din Capitală 
nu și-a realizat planul de desfacere 
cu 1 milion de Iei. Cauzele ? Uni
tățile contractante nu livrează mar
fa. Dacă în săptămîna trecută s-au 
primit zilnic chiar 15 vagoane de 
roșii, acum nu mai intră decît 4—5 
vagoane. în ziua de 19 iulie nu s-au 
primit decît 2 000 kg ardei gras față 
de 15 000 kg cît era necesar ; 2 760 
kg vinete față de 15 000 kg. Unită
țile nu livrează în cantități sufi
ciente morcovi, usturoi etc. In nici 
o zi nu a fost satisfăcută cererea de 
fructe.

Nu poate fi trecut cu vederea nici 
faptul că multe cooperative agricole 
livrează unităților contractante pro
duse de slabă calitate. Am asistat, 
la magazia centrală de la Obor din 
Capitală, la descărcarea unor pro
duse. De la cooperativa agricolă din 
Căldăraru, raionul 23 August, a so
sit un camion cu dovlecei și castra
veți. Deși aduși de la o distanță de 
numai 10 km de Capitală, pe un 
drum asfaltat, dovleceii au ajuns la 
magazie loviți, dovadă a neglijenței 
cu care au fost culeși si transportați.

Alt camion încărcat cu roșii a so
sit de la Maglavit, regiunea 
Oltenia. Lăsînd la o parte faptul că 
peste fructe se așezase un strat de 
praf, roșiile erau „fățuite". Primul 
rînd — frumoase și uniforme, iar 
dedesubt — mici și deformate. De
sigur că în asemenea situații o mar

fă care scapă controlorului ajunge 
în unitatea de desfacere încadrată 
la o categorie superioară, cînd în 
realitate este de slabă calitate. Ase
menea practici lovesc deopotrivă în 
interesele unităților producătoare și 
ale consumatorilor. Deci cu ochii în 
patru la recepția produselor !

în alte locuri, produsele se depre- 
ciază încă în cîmp din cauza întîr- 
zierii cu care se face recepționarea 
și transportul lor de către unitățile 
contractante. într-una din zilele 
trecute, din cauză că nu au sosit 
camioanele la timp, la cooperativa 
agricolă din Teslui, regiunea Argeș 
s-au depreciat 600 kg roșii. La coo
perativa agricolă Coteana, în ziua de 
18 iulie directorul OLF-ului Slatina 
a cerut să se culeagă o cantitate 
însemnată de roșii pentru ca apoi 
autocamioanele oficiului să nu se 
mai prezinte la timp pentru ridica
rea produselor,'fapt ce a făcut ca o 
bună parte din cantitatea de 3 000 
kg roșii să se strice.

Se simte nevoia unui sprijin mai 
mare din partea Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție. a uniunilor regionale și raionale 
în ce privește îndrumarea coopera
tivelor agricole astfel ca acestea să 
îndeplinească sarcinile contractuale 
la livrările de legume și fructe.

TĂRĂGĂNARE ÎN FIXA
REA PRETURILOR

In piață își etalează produsele uni
tățile oficiului de valorificare a legu
melor și fructelor, cooperativele agri
cole și producătorii individuali. Cum
părătorul se oprește acolo unde

!în multe gospodării agricole de stat 
din regiunea Crișana se obțin produc

ții și beneficii mari datorită priceperii 
Iși hărniciei lucrătorilor din aceste uni

tăți, care folosesc cu chibzuință forța 
de muncă și baza tehnico-mate- 

Îrială puternică de care dispun. 
Alături de ele sînt însă și u- 
nități care lucrează cu pierderi. Una

8 dintre acestea este G.A.S. Nojorid, care 
prin rezultatele slabe înregistrate an

I FRUCTE
marfa este mal bună, iar prețul îl 
avantajează. în această vară am asis
tat la situații contradictorii. Pe pia
ța țărănească, la unele produse ca 
fasole verde, cartofi și mai recent la 
roșii, preturile au scăzut mai repede 
decît în unitățile comerciale. Acest 
lucru a fost evident atît în Capitală, 
cît si în unele orașe din regiuni.

Iată cum stau lucrurile în regiu
nea Ploiești. La un moment dat, pre
țul roșiilor era mai ridicat în unită
țile comerciale decît pe piața țără
nească. Aceasta datorită faptului că 
sistemul de modificare a prețului este 
foarte rigid. în cadrul sfatului popu
lar regional există o comisie care se 
întrunește o dată la 10 zile pentru a 
stabili preturile. Această posibilitate 
o are însă și întreprinderea regională 
de valorificare a legumelor și fructe
lor. care poate să opereze modificări 
zilnice. Totuși s-a operat foarte în
cet. Tov. Iancu Golea, vicepreședinte 
al Uniunii regionale Ploiești. își ex
primă părerea în această privință :

„Procedeul actual de fixare a 
preturilor la produsele cu perisabi
litate mare este greoi, necomercial, 
păgubitor.

în Capitală stabilirea preturilor o 
face oficiul de tarife si preturi. Și 
întreprinderea de valorificare a 
legumelor și fructelor are dreptul de 
a face această operație dar numai 
în piețe. Se nasc două neajunsuri. 
Schimbarea cu întîrziere a prețurilor 
face să rămînă mărfuri nevîndute. 
care se depreciază. De asemenea 
preturile rămîn în continuare ri
dicate la unitățile din diferite car

tiere. Iată de ce se impune ca mo
dificarea prețurilor să se facă cu 
cea mai mare operativitate.

SIMPLU 
VÎNZĂTOR?

In cursul anchetei noastre a Ieșit 
foarte pregnant în evidență rolul 
vînzătorului pentru desfacerea rapi
dă a mărfii și buna prezentare a 
produselor. La unitatea 110 din str. 
Gherase din Capitală, am întîlnit un 
vînzător care părea să se deose
bească de ceilalți. Unitatea, in
stalată într-o baracă de seîndură, 
cu pămînt pe jos dar curată, cu pe
reții placați în hîrtie, iar produsele 
prezentate îngrijit. Vînzătorul, Nico- 
lae Colesnicenco. nu se mulțumea să 
ofere gospodinei ceea ce cerea ea, 
ci o îmbia să cumpere o legătură de 
verdeață, un ardei iute și altele. 
Multe din cumpărătoare spun : „bine 
că mi-ai amintit, aveam nevoie de 
așa ceva". Nu se vindeau dovleceii. 
Vînzătorul a pus cîteva kilograme 
la murat și oferea cîte o feliută 
gospodinelor din cartier. descriin- 
du-le și metoda de conservare. 
Dovleceii se vindeau ca pîinea cal
dă. îți dai seama că asa trebuie să lu
creze un vînzător. Ce generează a- 
ceastă atitudine ? Este noul sistem de 
salarizare, după un anumit procent 
din totalul vînzărilor, care îl stimu
lează să prezinte marfa îngrijit ca 
să facă o vînzare cît mai mare. Șl.

chiar face. Luna trecută totalul în
casărilor s-a ridicat la 170 000 lei.

Am aflat că acest sistem a început 
să se aplice în mai multe unități și 
se pare că dă rezultate bune. Siste
mul este avantajos și din alt punct 
de vedere. Vînzătorul răspunde per
sonal de perisabilități, de legumele 
și fructele degradate. De aceea este 
cointeresat nu numai să prezinte 
marfa cît mai bine, ci să aibă o gri
jă deosebită pentru a.nu se strica.

Intr-adevăr, prin aplicarea noului 
sistem de retribuire a lucrătorilor 
din unitățile comerțului cu legume 
și fructe se realizează o îmbunătă
țire substanțială a aprovizionării 
populației cu aceste produse. Dar 
cînd va fi generalizat ? Se ri
dică însă unele probleme care tre
buie să fie rezolvate cu răspundere : 
stabilirea unor procente din volumul 
vînzărilor, stimulatoare pentru vîn
zător ; punerea la dispoziția acestora 
a mărfii în sortimentul și în canti
tatea cerută, simplificarea, și în a- 
cest caz. a sistemului de reducere 
operativă a preturilor. Altfel orice 
eforturi vor fi zadarnice.

★
In ce privește comerțul cu legume 

au fost făcute în ultimul timp pro
grese simțitoare atît în ce privește 
asigurarea unor cantităti mai mari de 
produse, cît și îmbunătățirea desfa
cerii. în cursul anchetei noastre au 
ieșit în evidentă o seamă de ano
malii. care stînienesc buna aprovi
zionare a populației cu legume și 
fructe. La Departamentul nentru va
lorificarea legumelor si fructelor am 
fost asigurați că au fost luate mă
suri în vederea înlăturării unor ase
menea deficiente ca cele arătate mai 
sus. Intențiile sînt bune, se cere ca 
ele să fie traduse în practică pentru 
ca efectul lor bun să-l simtă fiecare 
cumpărător. Se impune ca organele 
regionale și raionale de partid și de 
stat să îndrume cooperativele agri
cole spre a face recoltatul legume
lor la timn. a asigura mijloacele dc 
transport necesare si o bună repar
tizare a produselor în toate orașele 
și centrele muncitorești.

lasă treaba baltă, interesîndu-i prea 
puțin ce se va întîmpla pînă a doua 
zi cu griul, porumbul sau furajele ră
mase pe cîmp, supuse acțiunii intem
periilor.

Căutînd să-și cîștige o popularitate 
ieftină, conducerea gospodăriei a tra
tat, „cu duhul blîndeții" asemenea 
atitudini ca întîrzierile la lucru, 
absențele nemotivate, ș.a.m.d., în 
loc să ia o poziție fermă, intransi-

i-a încredințat spre gospodărire și 
fructificare o parte din averea sa ? 
Doar toate acestea lovesc în intere
sele economice ale unității, perpetu
ează o situație anormală, de „întreți
nuți" ai întregului popor.

Folosirea nerațională a forței de 
muncă îmbracă și alte aspecte, de or
din tehnic și organizatoric. Să luăm 
bunăoară sectorul mecanic. Anul tre
cut prin inactivitatea mecanizatorilor,

Îde an a constituit un balast pentru 
trustul regional Gostat Crișana. Numai 

Î într-un singur an — 1966 — ea a 
reușit „performanța" de a aduce sta
tului pierderi în valoare de 5 429 000 

Ilei. Nici în acest an lucrurile nu se 
prezintă mai bine. Evident factorii 
care au determinat această stare 

ide lucruri intolerabilă sînt numeroși.
în cele ce urmează ne-am propus să 
facem radiografia unuia singur, și a- 

Inume a modului cum este folosită 
forța de muncă.

în gospodărie lucrează 240 salariați 
Ipermanenți. O analiză cît de sumară 

a activității acestora arată că timpul 
de lucru este irațional utilizat, ceea 

g ce aduce mari prejudicii. Oricine știe, 
I și cu atît mai mult conducerea gos- 
• podăriei, că specificul procesului 
Îde producție agricol impune — 

mai ales în perioadele de vîrf — 
o muncă intensă, folosirea la 

! maximum a zilei lumină. Spre deo
sebire de alte unități din cadrul trus
tului, aici la Nojorid, această cerință 

S elementară nu este respectată. Gînd 
• „a sunat sirena" mulți dintre lucrători

La G. A. S. 

Nojorid - Crișana

gentă față de orice abatere de acest 
fel. Or, procedînd așa conducerea a 
scăpa* din mînă frînele, a contribuit 
la instaurarea unui climat de indis
ciplină, susținut de unii angajați prin 
formula : „dacă nu vă place, plec".

în ziua de 29 iunie a.c., bunăoară, 
două loturi de vaci au rămas nemulse 
deoarece muncitorii care le îngrijeau 
au plecat fără aprobare. Deși știe bine 
că s-au pierdut circa 300 litri de lapte, 
conducerea gospodăriei nu s-a îndu
rat să-i sancționeze pe cei vinovați. 
Ea nu a făcut acest lucru nici în 
cazuri și mai grave, cînd elemente 
necinstite au fost prinse furînd lapte 
și furaje concentrate. Cum poate ad
mite asemenea lucruri un conducă
tor de unitate socialistă, căruia statul

determinată de golurile mari în folo
sirea tractoarelor (ele sînt evaluate Ia 
circa 5 luni) s-au pierdut aproape 
1200 000 lei.

Și mai irațional este folosită forța 
de muncă la fermele de animale. Așa 
se explică de altfel, parțial, de ce 
gospodăria de stat Nojorid n-a atins 
niciodată indicatorii de plan stabiliți 
pentru acest sector.

Din 1963 încoace s-a trecut la me
canizarea lucrărilor în zootehnie. S-a 
introdus mulsul mecanic, s-au instalat 
adăpători automate, un monorai etc. 
Pe atunci se spunea : mecanizarea va 
duce la creșterea producției, a pro
ductivității muncii; numărul vacilor 
îngrijite de un muncitor va spori dc 
la 13 la 18. Multe din aceste afir
mații au rămas simple deziderate.

Situația își are explicația ei. Toc
mai în acest sector, unde permanen
tizarea muncitorilor este socotită o 
condiție de bază, există cea mai mare 
fluctuație a forței de muncă. în luna 
aprilie, bunăoară, 30 Ia sută din mun
citorii de la ferme au fost sezonieri

Cunoscînd că instabilitatea munci
torilor este una din carențele vechi 
ale acestei unități (în fiecare an se, 
schimbă aproape un sfert din numărul 
total al lucrătorilor permanenți), am 
cerut cîtorva dintre ei să-și spună 
părerea în legătură cu cauzele care de
termină această situație. Răspunsurile 
primite au fost aproximativ aceleași, 
„în gospodărie nu s-au asigurat con
diții de cazare și, ca atare, oamenii 
pleacă unde găsesc un loc mai bun, 
unde simt că pot munci cu drag. 
Este o situație care ar fi trebuit de 
mult să dea de gîndit nu numai con
ducerii gospodăriei, ci și trustului re
gional Gostat. Este de neconceput 
faptul că, în pofida greutăților exis
tente, conducerea trustului regional 
Gostat nu se hotărăște să facă totul 
pentru rezolvarea acestei probleme, 
să ia măsuri neîntîrziate pentru a crea 
condiții cît mai bune de muncă și de 
viață lucrătorilor gospodăriei.

Activitatea nesatisfăcătoare desfășu
rată de conducerea gospodăriei în do
meniul analizat, ca de altfel și în 
altele, este cunoscută de multă vreme 
la trustul regional Gostat. Ea a fost 
criticată nu o dată. Este însă de ne
înțeles de ce conducerea trustului to
lerează asemenea deficiențe grave, a- 
probă cu seninătate scuzele nejustifi
cate și angajamentele solemne ale u- 
nora din conducătorii gospodăriei, de 
ce acceptă autocritica aspră, dar for
mală, pe care și-o fac aceștia în re
petate rînduri fără să se întrebe de 
ce aplicarea în mod efectiv a 
măsurilor promise se tărăgănează 
ani de zile. Cui folosesc autocritica 
și angajamentele formale, dacă ani în 
șir se pierd milioane de lei din avu
tul statului, al întregului popor ? Con
ducerea Trustului Gostat Crișana are 
datoria să ia neîntîrziat măsuri care 
să asigure ca și la această gospodă
rie să fie puse în valoare toate resur
sele pentru mărirea producției și rea
lizarea de beneficii cît mai mari.

Ion PJTICU 
corespondentul „Scînteii"
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e SPARTACUS — film pentru ecran panora
mic : PATRIA - 9; 12,45: 16,30; 20,15.
« COMISARUL X — cinemascop : REPUBLICA
— 9,15; 11,30; 14; 17; 19,15; 21,30, BUCUREȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 16,45; 19; 21,15. STADIONUL 
DINAMO — 20,15 (la toate completarea Dacă 
treci Podul Ponoarelor), STADIONUL REPU
BLICII - 20,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30. 
® PESCARUL DIN LOUISIANA : LUCEAFĂ
RUL — 10,15; 12,30; 15,30; 17,45; 20, FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; ”
9,30: 11,45 "
tarea Tradiții), FEROVIAR — 8,45; 11; 
15,30; 18î 20,30, EXCELSIOR — 10; 12,15; 
16,45; 19.15; 21,30 (la ambele completarea 
treci Podul Ponoarelor).
© COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — 
mascop : CAPITOL — 9,15; 11,30; 13,45;

21. MODERN —
14;,16,30; 19; 21,15 (la toate comple- 
---  -------------- " 13,15;

14,30; 
Dacă

cine- 
.....—„_________ ... . . . . 16,15; 
18,30; 21, la grădină — 20,30. GRĂDINA BU
CEGI — 20,15, GRIVIȚA (completare Și acum... 
puțină gimnastică) — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21 (la 
ultimele două cinematografe completarea Dacă 
treci Podul Ponoarelor).
o N-A DANSAT DECÎT O VARĂ : CINEMA
TECA — 10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21.
0 SENTINȚA — 9,30; CĂSĂTORIE IN STIL 
ITALIAN - 12,15; 15; 18,45 : CENTRAL.
© CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT: VICTORIA — 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
e ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — 
nemascop : LUMINA (completare Fotbaliști, 
uitați copilăria !) — 8,45; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15 
20,45, AURORA (completare Gimnastul) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18. la grădină - 20,30. ARTA 
(completare Omagiu teatrului românesc la 150 
de ani de la primul spectacol în limba română) 
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, la grădină - 20,30. 
0 DENUNȚĂTORUL : UNION (completare Stră
nutul) — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : DOINA 
9; 10.
0 STRĂINA : DOINA (completare Dialog 
stelele) — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45.

9:

ci-
nu

»
9

CU

19 : COTROCEN1 — 10,30;
RAHOVA (completare

MOȘILOR - 15,30; 18. la

ancheta pedagogică

Z. ORNEA
Studenți ai Institutului politehnic din București la practică în uzina 

„23 August" Foto : A. Cartojan

• ALO, JAPONIA ! — ATENȚIUNE, ATEN
ȚIUNE, SE APROPIE ! : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
o MAIORUL ȘI MOARTEA — cinemascop . 
GIULEȘTI (completare Escapada) — 15,30; 18; 
20,30. FLOREASCA (completare Orizont științi
fic nr. 5/1967) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
0 MOARTEA VINE PE PLOAIE : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE (completare O uzină de 
lapte) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
O PENTRU UN PUMN DE DOLARI - cinema
scop : DACIA (completare Orizont științific nr. 
4/1967) — 8,15—21 în continuare, TOMIS (com
pletare Tradiții) — 9; 11,15: 13,30; 16: 18.30. la 
grădină
0

20,30.
ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : BU-

ZEȘTI — 15,30; 18. la grădină — 20,30, LIRA 
(completare Școala mamei) — 11; 15; 17,30; 20. 
o ZODIA FECIOAREI — cinemascop : GRĂ
DINA DOINA — 20,30. GRĂDINA FESTIVAL
— 20,30.
o DOCTOR PRĂTORIUS : CRÎNGAȘI (com
pletare Strănutul) — 15,30; 18; 20,15.
O HIPERBOLOIDUL INGINERULUI GARIN — 
cinemascop : BUCEGI (completare Cristale fără 
taine) — 9; 11,15; 16; 18.15: 20,45.
O FANFAN LA TULIPE : GRĂDINA EXPOZI
ȚIA (completare Omagiu teatrului românesc la 
150 de ani de Ia primul spectacol în limba ro
mână) — 20,30.
0 TIMIDUL: UNIREA (completare Jucării)
— 16.
© LADY MACBETH DIN SIBERIA — cinema
scop : FLACĂRA (completare Chemarea vulca
nilor) - 15,30; 18; 20,30.
0 FERNAND COW-BOY : VITAN — 15,30: 18.

0 PRINTRE VULTURI - cinemascop : MIO
RIȚA (completare Orizont științific nr. 5/1967) 
— 10; 15 30; 18; 20,30, VOLGA (completare Unel
tele gîndirii) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
COSMOS (completare Judecata Iui Paris) — 
14,30; 16,30; 19.
o BANDA DE LAȘI : MUNCA (completare 
Gustav pesimistul) — 15; 17; 19; 21.
e JUANA GALLO s “—.................
grădină — 20,15.
0 MONTPARNASSE
15,30; 18; 20,30.
0 IERBURI AMARE
Șopîrla) — 15,30.
© DOAMNA DE PE ȘINE — cinemascop : PRO
GRESUL (completare Fuga Dușkăi) — 11; 15,30; 
18; 20,15.
0 DRAGOSTEA MEA : FLAMURA (completare 
Omagiu teatrului românesc Ia 150 de ani de la 
primul spectacol în limba română) — 9; 11,30;
15,30; 18; 20,30.
O VIAȚA LA CASTEL : DRUMUL SĂRII (com
pletare Vizita conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Ploiești) — 11; 15; 17,30; 20.
© JANDARMUL LA NEW YORK — cinema
scop : VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
e WARLOCK — cinemascop : UNIREA (com
pletare Jucării) — 11; 18, la grădină — 20,30.
0 A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : GRĂ
DINA VITAN — 20,30.
0 FOTO HABER : GRĂDINA COLENTINA 
(completare Dialog cu stelele) — 20,30.
© TUDOR — cinemascop (ambele serii) : GRĂ
DINA PROGRESUL-PARC (completare Mama 
lui Adrian) — 20,15.
© DILIGENTA:- GRĂDINA LIRA - 20,30.
« FRENCH-CANCAN : RAHOVA (completare 
Fabrica de împachetat fum) — 10,30: 18. la gră
dină — 20,30.
O A DISPĂRUT UN FRAGONARD : FEREN
TARI (completare Judecata lui Paris) — 15.30; 
18; 20,30.
o CĂLĂREȚUL DEASUPRA ORAȘULUI : PA
CEA (completare Fuga Dușkăi) 
20.15.

Începînd cu data de 1 iulie s-a ini
țiat experimentarea unei noi forme 
de efectuare a practicii studențești. 
Este vorba, în primul rînd, de posibi
litatea mai largă ce se asigură stu
denților de a participa direct la 
desfășurarea procesului de producție, 
efectuînd nemijlocit operații telmico- 
științifice, potrivit cu specificul lo
cului de muncă și cu caracterul pro
gramului lor de practică. Care sînt 
primele rezultate obținute ?

Facem un prim popas la uzinele 
constructoare de mașini „Progresul"

Galați, lucrează, de asemenea, efectiv 
ca strungar și electrician, pentru care 
sînt remunerați corespunzător. Alți 17 
studenți procedează la fel. Ne intere
săm despre condițiile de muncă și ale 
celorlalți tineri, îndeosebi despre cele 
ale studenților din anul IV al Facul
tății de tehnologie a construcției de 
mașini de la Institutul politehnic din 
Brașov, care, în cuprinsul unei scri
sori, ne semnalau deunăzi că activi
tatea lor întîmpină serioase dificultăți 
de pe urma insuficientei organizări a 
programului de muncă. Explicații

LEGITIMITA TEA
SHWVIU

Actul apreciativ lipsit de 
putința liberei manifestări 
a spiritului critic e — se 
știe — o imposibilitate. La 
ce s-ar reduce examenul a- 
nalitic, vidat de elementul 
său vital — judecata de va
loare — dacă nu la o să
racă descripție (chiar dacă 
ar beneficia de farmecul ex
presiei) ? Nu s-ar transfor
ma în contrariul său ? Iar 
judecata apreciatoare — de 
cîte ori nu s-a reafirmat a- 
cest adevăr ? — nu se poa
te realiza ca act viabil a- 
tîta vreme cît rigoarea spi
ritului critic nu e investită 
cu deplina capacitate de a 
disocia valoarea de nonva- 
loare, de a examina com
parativ lucrări din sfera a- 
celeiași opere, dintr-un cu
rent literar (sau de idei), de 
a urmări procesul de crista
lizare, de evoluție sau in
voluție a unui concept (es
tetic, filozofic, sociologic).

Dar aceste adevăruri, de 
multă vreme devenite locuri 
comune, se izbesc nu o dată, 
în drumul afirmării, de for
țe contracaratoare. Spirite 
conservatoare, tenace în 
mînuirea clișeelor, opun dîr- 
ză rezistență punctelor de 
vedere inovatoare, reacțio
nează înaintea unor idei ca
re nu-și află loc în zestrea 
lor de cunoștințe, acumula
tă adeseori cu foarte mulți 
ani în urmă, dar azi — vai 
— vizibil depășită. Este 
desigur mai comod să re
duci analiza operei unui fi
lozof la răspunsul dat în 
problema raportului • dintre 
existență și conștiință, de
cît să urmărești analitic 
complexitatea unei concep
ții care se refuză simplifi
cărilor de orice fel.

Unele curente de idei, cu 
un rol important în epocă, 
continuă să rămînă învălui
te într-o densă atmosferă 
neclară. Semnificativ în a- 
cest sens e, de pildă, ca
zul sămănătorismului. De 
cele mai multe ori, în cer
cetările de istorie literară, 
sămănătorismul e „analizat" 
cu ajutorul cîtorva formule 
uzuale, sărace și neconclu
dente. De regulă, e înfăți
șat exclusiv numai ca o di
recție doctrinală retrogradă, 
de natură conservator-agra- 
riană, sau, pe plan literar, 
ca o orientare care a con
fundat esteticul cu cultura
lul și cu etnicul. Studiat cu 
obiectivă înțelegere, liber de 
chingile vătămătoare ale 
preconceptelor, sămănătoris
mul apare ca un curent de 
idei de o deosebită comple
xitate, ale cărui înțelesuri 
nu pot fi epuizate de carac
terizările de mai sus. Orien
tarea literară care avea să 
capete numele de sămă
nătorism începe să se 
contureze la începutul ulti
mului deceniu al secolului 
trecut, pentru a deveni pre
ponderentă în prima deca
dă a veacului nostru. Este 
perioada consemnată în is
toriile literare sub numele 
de „momentul național", 
cînd categoriile estetice, de 
obicei considerate ca fiind 
specifice sămănătorismului, 
se bucurau de largă au
diență în cercurile mai tu
turor orientărilor estetico-li- 
terare. De fapt, sămănăto
rismul este într-un fel ex
ponentul unei atmosfere 
spirituale aproape generali
zate. Sâ adăugăm faptul că 
și pe planul concepției so
ciologice sămănătorismul nu 
a dezvoltat numai puncte 
de vedere conservatoare, de 
vreme ce N. Iorga a mili
tat pentru o dreaptă și ra
dicală reformă agrară. E- 
xaminată în contextul epo
cii, fizionomia reală a să-

pe 
ori

mănătorismului apare, așa
dar, cu totul altfel decît 
ne-am prea obișnuit s-o a- 
flăm în manuale sau studii 
de specialitate. Optica uni
vocă, deformatoare prin 
structură, o reîntîlnim și în 
unele aprecieri despre po
poranism, sau în altele des
pre personalități cu totul re
prezentative ca M. Drago- 
mirescu, C. Stere sau, 
alt plan, V. Madgearu
St. Zeletin. Renunțarea la 
judecățile prefabricate, ori- 
cît pare de dificilă unora, 
se impune ca o necesitate 
absolută pentru probitatea 
actelor de valorificare.

împotriva spiritului critic 
acționează nu o dată și alt 
gen de manifestări contra
re, dar tot atît de refracta
re operațiunilor de efectivă 
valorificare. într-un recent 
manual de clasa a X-a li
ceală, colectivul de autori 
condus de prof. univ. Al. 
Piru, în capitolul consacrat 
lui Mihail Eminescu, dis
tingea anumite etape în e- 
voluția liricii acestuia (crea
ția adolescenței, poezia din 
prima epocă și din cea 
de-a doua etc.), evidențiind 
— desigur —• deosebirile 
valorice dintre operele rea
lizate în fiecare perioadă și 
progresul înregistrat în lu
crările scrise în anii maturi
tății depline în comparație 
cu cele din anii debutului. 
Operația, curent utilizată de 
cei mai prestigioși emines- 
cologi și de altfel absolut 
necesară în examenul anali
tic, a trezit reacții neaștep
tate. De pildă, profesorul 
F. N. Gheorghe s-a și grăbit 
să protesteze iritat, chiar în 
două rînduri, semnalînd în 
judicioasele observații din 
manual pur și simplu un 
pernicios act de denigrare 
a operei lui Eminescu. Altă
dată, un cercetător, rele- 
vînd marea valoare a liricii 
lui Blaga, a ținut să o de
limiteze de opera filozofică 
a poetului, formulînd pe 
marginea ei aprecieri critice 
impuse de substanța și struc
tura acesteia. Nu au lipsit 
publiciștii care au denunțat 
aici, deși nu era cazul, re
animarea unui presupus 
spirit dogmatic.

Se discută cu dreptate în 
ultima vreme despre nece- ' 
sitatea analizei trăirismului 
ca un curent de idei și — 
parțial — pe autorii săi re
prezentativi. Dar tonul u- 
nor intervenții (vezi artico
lul despre istoria filozofiei 
în Dicționarul Enciclopedic, 
apărut în Ramuri, mai 1967) 
anunță de pe acum cu cla
ritate strădania impunerii 
unor criterii arbitrare prin 
utilizarea șubredelor mate
riale ale descripției și elo
giului absolut. Nu este poa
te inutil să apelăm într-o 
asemenea dezbatere — 
re ar trebui să opereze 
tincții între diferitele 
rientări, de loc egale, 
cadrul curentului •—
aprecierile despre trăirism 
formulate în epocă de 
autorități incontestabile ca 
P. P. Negulescu, G. Că- 
linescu, M. Ralea, M. Flo
rian 
(care în Saeculum sem
nala în unele dintre e- 
seurile trăiriste „un pretext 
de elogiere a sterilității și 
de exaltare a neputinței 
congenitale de a crea").

Pot fi oare înregistrate 
cu seriozitate atari prac
tici ? Au generat vreodată 
rezultate modalitățile vidate 
de exigențele spiritului cri
tic ? Istoria filozofiei, a li
teraturii, a esteticii sau a 
sociologiei oferă mărturii 
probante ale faptului că e- 
valuarea s-a efectuat întot-

deauna numai apelînd 
instrumentele sigure, sensi
bile ale comparării și ale 
rigorii critice, că receptivi
tatea în orice domeniu — 
cu deosebire în cel filozo
fic sau în teoria literară — 
a fost întotdeauna o cerin
ță elementară.

Fără îndoială, criteriile de 
apreciere sînt diferite, po
trivit obiectului examinat, 
amestecul planurilor ca și 
al mijloacelor producînd, în 
cel mai fericit caz, biete a- 
vortoane. A confunda fru
mosul artistic cu produsul 
reflexiei filozofice, a inves
tiga literatura cu mijloacele 
exclusiv sociologice sînt e- 
rori semnalate în critica 
noastră încă de pe vremea 
lui Maiorescu. Repetarea lor 
în anii din urmă le-a de
monstrat din nou caduci
tatea, fiind pe bună drep
tate azi definitiv abandona
te. Receptarea și aprecie
rea frumosului, eliberate de 
orice preconcepte dogmati
ce, utilizează de regulă cri
teriul estetic. Un estetic ne
supus însă unui principiu 
stabil și imuabil, ci consi
derat mereu în evoluție, su- 
portînd influențele devenirii

civilizației umane, modifi- 
cîndu-se și structurîndu-se 
în funcție de variate in
fluențe determinate de spi
ritul timpului și de seismi
ca idealului estetic, a gus
tului. Criteriul estetic este 
așadar întregit cu cel is
toric (după unii acesta e 
infuzat în cel dinții, struc- 
turîndu-i esența), oferind 
criticului și istoricului lite
rar, dotat cu gust, intuiție 
și probitate, instrumente 
fine și viabile.

Repudierea îngustimilor 
dogmatice nu înseamnă re
nunțarea la spiritul critic, 
după cum exigența filozofi
că nu implică deloc com
portamente rutiniere, refu
zul de a reevalua idei și 
teze valabile la data elabo
rării, dar depășite cu tim
pul — fatal — de progre
sele cugetării umane.

Spiritul critic, obiectivi
tatea disociază peste tot va
loarea de ceea ce e caduc 
și alterabil. Și prin această 
delimitare deschisă, nepăr
tinitoare, obiectivă și nu
anțată nu triumfă decît ști
ința și adevărul.

9,00 — Cum va fi vremea.
9,02 — Emisiunea pentru copii 

șl tineretul școlar: 
„Treo trubadurii" — in
cursiune în legende. In
terpretează un 
de actori de Ia 
„Ion Creangă". 
„Povestea unui 
„Recreația 
vacanță".

10,50 — Emisiune pentru
18,30 — Magazin 111.
19,15 - X.Y.Z.
19,40 — Telejurnalul de seară.

colectiv 
Teatrul 
Filmul 

doctor", 
mare

19,55 — Teleglob : De la Luxor 
Ia Karnak.

20,10 — Interpretul preferat.
20,30 — Să rîdem cu Stan și 

Bran.
21,00 — Ceasul de aur. Scenariu 

Jean
Tra

de televiziune de 
Claude Brisville. 
ducere, adaptarea și re
gia artistică — ' Radu 
Miron.

22,05 — Un oînteo vechi, 
mintire.

22,45 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — Telesport.
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In amurg, cînd prelunga plajă ră- 
mîne un deșert cald și uriașa îm
părăție lichidă trimite uscatului 
răcoroase brize, locuitorii stator
nici și cei vremelnici ai litora

lului românesc sînt poftiți la specta
col: în somptuosul local al teatrului 
de stat, sub cupola vastă a sălii spor
turilor sau în cocheta sală Fanta
sio din Constanța, în grădinile 
din Eforie-nord, Eforie-sud, Techir- 
ghiol, Costinești, în teatrul de ce
ramică albastră-verzuie al Mamaiei 
sau în moderna casă de cultură din 
Mangalia. Localuri foarte diferite: 
impozantul edificiu de la Mamaia și 
baraca scenică spoită cu var de la 
Techirghiol ; grade de confort foarte 
felurite: de la fotoliile de pluș din 
Constanța la băncile în trei leațuri 
de la Eforie ; temperaturi foarte di
verse : între răcoarea ușor înfiorată 
a nopții de vară din grădini, și coace
rea la plus treizeci de grade Celsius 
din sala-etuvă mangaliotă.

Evident, și spectacole variate: 
modeste și uneori destul de necăjite 
programe de bar, opere celebre cu’ 
cîntăreți nu mai puțin notorii din țară 
și străinătate, reviste sărăcăcioase și 
vesele, comedii ilustre și drame obscu
re, manifestări folclorice, serbări cîm- 
penești, îmbătrânite operete și tinere 
păpușării și filme, multe filme, într-un 
arc caleidoscopio atît de întins încît 
să poată cuprinde toate gusturile, iar, 
uneori, și ceea ce e dincolo de ele.

Volumul reprezentațiilor impune 
respect și i-a scos unui vechi și re
putat impresar german o exclamație 
admirativă cînd a aflat că între 1 iunie 
și 15 septembrie au loc pe scenele 
litoralului 105 spectacole de dramă- 
comedie, 21 de operă, 50 de operetă, 84 
de estradă și concerte de muzică ușoa
ră, 125 folclorice, 23 de circ. Mă rog, 
poate unul-două în plus, poate trei- 
patru în minus — cifrele au aici un 
coeficient ridicat de elasticitate, iar 
schimbările de program sînt și ele 
destul de frecvente ; important e însă 
că anul acesta s-a făcut primul pas 
spre considerarea stagiunii estivale 
drept un fenomen cultural de anver
gură republicană și că s-a trecut, or
ganizatoric, la un plan artistic de ca
libru mare, întocmit și urmărit de fo
rurile culturale centrale în colaborare 
cu cele locale.

S-au învins unele prejudecăți: s-a 
observat, de pildă, că teatrul dramatic 
nu e damnat pe litoral. Opinia publică 
(Teatrul de Comedie) a avut un succes 
considerabil în toate localitățile. Re
citalul de operă și balet — atunci cînd 
cîntă Nicolae Herlea și dansează Mag
dalena Popa — se bucură de o aflu
ență deosebită. Spectacolul folcloric e 
prizat cu entuziasm dacă are autenti
citate și farmec (Rapsodia română a 
ansamblului „Ciocîrlia") sau e întîm-

din Brăila. Aici efectuează stagiul de 
practică, numeroși studenți, de la insti
tutele politehnice din București, Bra
șov, Iași și Galați. Pe unii dintre 
aceștia i-am văzut la lucru. Aurica 
Giolea, anul II al Institutului poli
tehnic din Iași, lucrează în atelierul 
de proiectare al uzinei. Ștefan Micu 
și Ilie Ungureanu, anul II și, respec
tiv, III la Institutul politehnic din

mai amănunțite le-am primit din par
tea tov. ION PĂUN, inspector-șef cu 
problemele de învățămînt din uzină, 
„în instrucțiunile Ministerului învăță- 
mîntului cu privire la organizarea 
practicii studenților se subliniază ne
cesitatea ca delegații institutelor de 
învățămînt superior să se prezinte în 
uzină cu două zile înainte de începe
rea practicii, pentru a se stabili de

pinat numai cu răzlețe bunăvoinți 
dacă e pirpiriu (ansamblul „Briule- 
țul“). în general, selecția a fost anul 
acesta mai drastică. S-au ivit și ele
mente noi : un spectacol de operă ju
cat de artiștii români în limba italiană, 
arii de operetă cîntate în limba ger
mană. S-au născut două baruri cu 
programe pitorești. Au apărut trei 
parcuri de distracții (cu căișori, lan
țuri,- tragere la țintă — tot mijloace 
vechi, culese de prin bîlciuri, contras- 
tînd strident cu peisajul geometric, dar 
avînd meritul de a diversifica întru- 
cîtva distracția și de a aminti de for
mele moderne în materie pe care

Juan de Moliâre, Nw va fi război în 
Troia de Giraudoux, Femeia mării de 
Ibsen, Henric IV de Pirandello, mai 
tîrziu Nunta din Peruggia de Al. Kiri- 
țescu și Azilul de noapte de Gorki). 
Opera și opereta se bizuie pe lucrări 
tradiționale, dar iarăși de o factură 
scenică onorabilă în cele mai multe 
cazuri. Trupa de păpuși are artiști 
dotați (din păcate, o programare de
fectuoasă o expediază exclusiv în ta
bere și n-o aduce mai niciodată în 
stațiuni, unde sînt zeci de mii de 
copii). în sfîrșit, estrada dispune de 
un conducător muzical (și compozitor) 
tînăr înzestrat, Aurel Manolache, de

Ar fi cazul, cred, ca activitatea din 
lunile de vară a teatrului din Con
stanța să constituie obiectul unei pre
ocupări speciale și să primească un 
sprijin substanțial de ordin artistic, 
precum și o mai atentă considerare 
din partea Oficiului Național de Tu
rism, a cărui direcție locală face ne
justificate dificultăți instituției și e, în 
genere, prea vag preocupată sub ra
port cultural. Publicul de pe litoral 
e unic — cu spectatori din toată țara 
și din multe țări ale lumii — repre
zentațiile teatrului local devin, pentru 
mulți, unicate reprezentative ale cul
turii artistice românești contemporane.

le tot vedem prin filme și care 
vor ajunge, fără îndoială,, cîndva 
și pe la noi).
savoarea
lare: la Eforie,

S-a redescoperit 
frustă a petrecerii popu- 

într-o seară, pe
o pajiște vastă s-a aprins un rug uriaș 
fascinînd zece mii de oameni, în jurul 
lui se frigeau batali întregi și la o de
părtare unde nu se mai simțea dogoa
rea vîlvătăilor se executa muzică — 
ce-i drept, cam cu mijloacele de pe 
vremea cînd aici se vînau berbecii 
sălbatici, dar, oricum, într-o ambianță 
de mare destindere și sub farmecul 
ineditului.

Cînd s-a făcut planul cultural, unii 
s-au speriat că ar fi prea muit un 
spectacol apoape în fiecare seară, cam 
în fiecare stațiune. Spaimă zadarnică : 
nu e mult, mai ales dacă observi că 
în fiecare seară e spectacol doar în 
Constanța. Sîmbătă 15 iulie — un 
exemplu — nu se întîmpla nimic în 
cele două Eforii, la Mangalia, Techir- 
ghiol și în două din cele trei săli con
stănțene ; duminică 16 iulie așijderea, 
în două săli constănțene, la Eforie- 
nord, Mangalia, Mamaia. O săptămînă 
întreagă din iulie nu era prevăzută 
nici o reprezentație profesionistă la 
Mangalia etc. Și-apoi, din cauza pre
carității instalațiilor electrice, fonice 
și a spațiului scenic, în cîteva locali
tăți (unde grădini de vară, încropite 
la iuțeală acum 10—15 ani, nu mai 
corespund azi) spectacolele de calitate 
se răresc de nevoie.

Cu toată frecvența (totuși nu cople
șitoare) a formațiilor artistice musafire, 
greul îl duce, deocamdată, Teatrul din 
Constanța cu cele patru secții ale șale. 
Repertoriul dramatic e, în ansamblu, 
prestigios și spectacolele îngrijite (Don

un prezentator admirabil, poate unul 
din cei mai talentați pe care îi are 
azi genul la noi, Jean Constantin, și 
de cîteva voci — ceea ce nu e mult, 
dar destul ca să poată da luciu unui 
text bine scris (cînd este).

Problema de viitor a acestui mare 
centru artistic este întărirea lui, în 
lunile stagiunii estivale, cu unele din 
cele mai bune forțe artistice ale țării. 
Opera trebuie să adauge artiștilor săi 
cîntăreți de mînâ întîi din toate cele
lalte instituții (ceea ce, de altfel, a și 
început să se facă — dar timid), ope
reta să invite regizori și scenografi 
de seamă, în trupa de dramă-comedie 
să joace în reprezentație interpreți de 
frunte din Capitală, estrada să coop
teze cei mai buni actori comici și cîn
tăreți de muzică ușoară. Soliștii cei 
mai cunoscuți sînt angajații marilor 
restaurante și ai barurilor de pe lito
ral. De ce n-ar figura și pe afișul es
tradei constănțene ? Poate că și pre
miera revuistică a stagiunii estivale ar 
trebui să fie rezultatul unui concurs 
de largă participare în ce privește 
textul și muzica. Iar ansamblul fol
cloric „Brîulețul" merită în orice caz 
o nouă organizare și un nou repertoriu 
conforme cu îndatoririle sale actuale.

Ca atare, efortul său capătă un sens 
care depășește, în acest răstimp, func
ția de teatru regional. Ar fi firesc ca 
în perioada estivală sarcinile secțiilor 
sale în ce privește turneele în regiunea 
Dobrogea să fie substanțial reconsi
derate în favoarea itinerarului prin 
principalele stațiuni de pe țărm.

Cu sprijin artistic și un plus de ini
țiativă proprie (ca și cu mai multă 
hotărîre din partea autorității locale) 
artiștii constănțeni ar putea medita și 
la spectacole complexe în aer liber, 
cu valorificarea cadrului natural și a 
impresionantelor vestigii ale trecutului 
îndepărtat. Deocamdată, marea e sce
na pe care se desfășoară un singur 
spectacol (anual), cel pregătit cu pri
lejul Zilei Marinei. Dar poate că într-o 
zi formula va fi preluată și reevaluată 
în forme proprii de instituțiile de artă. 
Poate că vom asista la un spectacol 
antic la Histria, la recitaluri de poezie 
(acum în faza intențiilor) în preajma 
statuilor lui Eminescu și Ovidiu, la 
un moment „Sunet și lumină" pe mo
zaicul pieței tomitane dezgropate...

Și-atunci litoralul va fi atrăgător nu 
numai prin zile fierbinți, ci și prin 
seri pasionante.

Valentin SILVESTRU

comun acord cu conducerea între
prinderii locurile concrete de practică, 
graficele de rotație în unele secții, 
lista obiectiveloi urmărite etc, în loc 
să respecte aceste indicații, foarte pre
țioase pentru bunul mers al practicii, 
atît cei 43 de studenți, cît și delegații 
Institutului politehnic din Brașov s-au 
prezentat la uzină cu trei zile mai 
tîrziu. Dacă avem în vedere și un alt 
fapt, anume că, în pofida prevederilor 
din convenții, încheiate cu cele 4 
institute de învățămînt superior, ni 
s-au trimis la practică 318 studenți 
în loc de 250 cit se stabilise, înțele
gem de ce în ziua venirii studenților 
brașoveni a existat o supraaglome
rare".

O situație similară am întâlnit la 
uzinele „Vulcan".

într-o discuție purtată la „Vulcan" 
se remarca, pe drept cuvînt, că fac
torul continuității joacă un rol esen
țial în reușita pregătirii de orice gen 
a studenților. Actuala formă de prac
tică — afirmau interlocutorii noștri 
— deși nouă, face parte din preocu
pările constante consacrate legării pre
gătirii practice de problemele funda
mentale ale procesului de producție. 
De aceea, în general vorbind, rezul
tatele sale nu pot fi decît pozitive, 
în momentul de față sînt reparti
zați aici 422 de studenți, ceea ce re
prezintă un procent destul de mare 
dintr-un schimb productiv al uzinei, 
cînd de fapt el n-ar fi trebuit să de
pășească 10 la sută.

Pe unii dintre studenții grupei nr. 
246 din anul IV al Facultății de ener
getică de la Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" i-am vizitat în sala 
turbinelor a hidrocentralei de pe Ar
geș. La întrebarea cum decurge ac
tualul stagiu de practică în produc
ție am primit următoarele două răs
punsuri :

— Am depus serioase eforturi pen
tru ca studenții noștri să beneficieze 
de un asemenea loc de practică — 
ne declara conf. univ. ALEXANDRU 
DIACON. Dotarea modernă, organi
zarea superioară, complexă a procesu
lui de producție, indicii înalți de auto
matizare fac din această hidrocentrală 
locul cel mai nimerit pentru dezvol
tarea însușirilor practice necesare în 
producție viitorilor ingineri energeti- 
cieni. Nu ne îndoim că după această 
perioadă de intensă activitate în locu- 
rile-cheie ale uzinei orizontul de cu
noaștere al tinerilor va fi mult mai 
bogat.

— Noi am mai fost aici și anul tre
cut — ne-au spus, la rîndul lor, stu
denții LILIANA BADEA, NICOLAE 
și DOREL BEJAN, DAN MATEI. 
Poate și pentru acest motiv lucrurile 
foarte interesante existente aici le-am 
înțeles și reținut nu mai tîrziu de 
primele zile de practică. între noi 
fie vorba, din programul zilnic de 
8 ore, doar o treime lucrăm efectiv, 
adică cercetăm, analizăm, facem a- 
precieri, comparații etc. Tocmai de 
aceea credem că n-ar fi fost rău 
ca actuala perioadă de practică să fi 
fost folosită și pentru cercetarea altor 
hidrocentrale. Pentru că, dintre toate 
hidrocentralele existente în țara noas
tră, noi cunoaștem doar două. Mulți 
dintre noi vor lucra, după absolvire, 
ca ingineri la Porțile de Fier. E ade
vărat că în momentul de față acolo 
nu pot fi văzute toate instalațiile 
viitorului deoarece abia se desfășoară 
lucrările de construcție. Totuși am fi 
preferat să fim direct pe șantier, să 
lucrăm pe lîngă maiștri. Pentru noi 
Porțile de Fier constituie un punct de 
atracție nespus de puternic.

Ambele păreri merită, după cîte se 
pare, să fie reținute.

O altă condiție a desfășurării efici
ente a practicii se identifică în inte
resul manifestat de studenți pentru 
adîncirea și investigarea din toate 
unghiurile posibile a problemelor în- 
tîlnite. E vorba, așadar, de cerința 
respectării stricte a programului, de 
înțelegerea practicii ca pe o compo
nentă esențială a anului de învăță
mînt. Se știe doar că în anii prece
dență nu o dată nereușita programu
lui de practică se datora tocmai ne
glijării acestor principii. Din păcate, 
și cu prilejul efectuării raidului de 
față am întîlnit destul de frecvent 
exemple de dezinteres, de chiul, de 
absentări nemotivate. în ziua de 12 
iulie, bunăoară, 20 de studenți prac- 
ticanți în atelierele uzinei „Vulcan" 
au părăsit pentru mai multe ore locu
rile de studiu și de muncă. Cu trei 
zile mai tîrziu, dintre cei 24 studenți 
de la facultățile cu profil economic 
din București și Cluj, doar 6 se aflau 
la locul de practică, în Uzina de va
goane din Arad. Fără a mai vorbi de 
tradiționalele grupuri și grupulețe 
purtînd discuții de cu totul altă na
tură sau deplasîndu-se încoace și în
colo în timpul programului — aspecte 
care, din păcate, n-au dispărut cu 
desăvîrșire din peisajul practicii stu
dențești. Nu s-ar putea oare ca o 
dată cu experimentarea noii forme de 
practică studențească să se experi
menteze și eradicarea unor asemenea 
„practici", fără nici o legătură cu 
spiritul de seriozitate și gravă preocu
pare specific marii majorități a stu
denților ?

Anchetă realizată de Mihai 
IORDĂNESCU, Radu APOS
TOL și Ion CHIUJDEA

mKiM e Teatrul satlric-muzlcal
„C. Tănase" (grădina Boe- 

(Oj S?i ■0° W* ma) : SCANDAL LA BOEMA
Ctx O <a> a W _ 20. (la teatrul de vară 23

August) : HORIA ȘI RADU
ÎȘI ASUMĂ RISCUL — 20. 

0 Teatrul „Ion Creangă" (în Parcul Ioanid) : SINZIANA ȘI 
PEPELEA — 20,30.
® Teatrul de stat Galati (în sala Teatrului de Comedie) : ȚEPEȘ 
VODĂ - 10 si 20.

în Editura politică a apă
rut în seria „Teorie și 
metodă în științele so

ciale"

Sociologia dezvoltării - 
Congresul internațional 
de sociologie - Evian

Volumul reunește comunică
rile prezentate de delegația 
română la cel de-al Vf-lea 
Congres internațional de so
ciologie, care a avut loc la E- 
vian în anul 1966.

Comunicările dezbat aspecte 
majore c.le procesului dezvol
tării societății noastre socia
liste pe plan social, economic, 
cultural, asistență socială etc.

256 p. 7,75 lei
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Ambarcațiuni pe Siutghiol

(Agerpres)

Sîmbătă la amiază s-a înapoiat 
în Capitală președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, Maxim 
Berghianu, care, împreună cu un 
grup de specialiști, a făcut o vizită 
în R. P. Polonă.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți membri ai condu
cerii C.S.P., Wieslaw Sobierajski, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

La aeroportul din Varșovia, 
Maxim Berghianu a fost condus de 
președintele Comisiei de Stat a 
Planificării din R. P. Polonă, Ște
fan Jedrychowski; și de alte per
soane oficiale. Au fost de față Ti- 
beriu Petrescu, ambasadorul Ro
mâniei la Varșovia, și membri ai 
ambasadei.

Cuvîiitarea radiotelevizată ! Balcaniada de tenis In cîteva rînduri

a ambasadorului R. P. Polone
Cu prilejul celei de-a XXIII-a 

aniversări a eliberării Poloniei de 
sub jugul fascist, ambasadorul R.P. 
Polone la București, Wieslaw So- 
bierajski, a rostit sîmbătă seara o 
cuvîntare la posturile noastre de 
radioteleviziune.

(Agerpres)

I

Pe terenurile „Progresul" din Ca
pitală au continuat întrecerile Bal
caniadei de tenis. Echipa masculi
nă a României a obținut cea de a 
treia victorie consecutivă îhvin- 
gind echipa Purciei cu 3—0. Ion 
Țiriac a dispus cu 6—3, 6—2, 6—2 
de Ataș, iar Ilie Năstase l-a între
cut cu 6—1, 6—3, 6—1 pe Gursay. 
Partida de dublu a revenit pere
chii române țiriac-Năstase, care 
a cîștigat cil 6—1, 6—3, 6—4 la cu
plul turc Atas-Gursaț).

în cel de al doilea meci, echipa 
Iugoslaviei a întrecut cu același 
scor selecționata Bulgariei.

Iată rezultatele acestei întâlniri: 
Pilici (Iugoslăvia)-Țolov (Bulgaria)

6—1, 7—5, 6—2; Franulovici (lugo- 
slavia)-Ghenov (Bulgaria) 6—0, 
6—4, 6—1; Pitici, Framilovici-Țo- 
lov, Ghenov 6—2, 6—3, 6—1.

Astăzi, cu începere de la ora 15, 
se desfășoară ultimele meciuri. La 
masculin, echipa României întâl
nește pe cea a Iugoslaviei, într-un 
meci care urmează să desemneze 
pe cîștigătoarea competiției. în în
trecerea feminină este programată 
întilnirea dintre echipele României 
și Bulgariei, decisivă pentru pri
mul loc. Programul este completat 
de meciurile Grecia-Bulgdria (mas
culin) și Grecia-Iugoslavia (femi
nin).

După vizita tovarășului

Ion Gheorghe Maurer în Olanda

Cu prilejul zilei naționale a Re
publicii Arabe Unite, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia, a trimis ministrului afa
cerilor externe al Republicii Arabe 
Unite, Mahmud Riad, o telegramă 
de felicitare.

8
HANDMLISTH
LA GDANSK

de Sldnie

Selecționata secundă masculină de 
handbal a României, care participă 
la „Cupa Mării Baltice" de lâ 
Gdansk, a învins cu 16—3 (9—0) echi
pa de tineret a Pbloniei. S-au remar
cat din echipa română Guneș, Ne- 
govan, Samungi. într-un alt meci al 
acestei competiții echipa Ungariei a 
dispus cu scorul de 20—14 (11—5) de 
formația U.R.S.S.

Este cunoscut efectul bine
făcător al apelor minerale de 
la Slănicul Moldovei în trata
rea multor boli. Pentru cei 
care doresc să-și continue 
cura și după întoarcerea din 
stațiune, I.I.S. Mărgineni îm- 
buteliază și livrează comerțu
lui apă minerală medicinală 
de la izvorul nr. 3 din Slănic. 
Apa de la acest izvor este clo- 
rurată, bicarbonată, sodică, 
carbogazoasă și slab sulfurată. 
Este indicată in tratamentul 
gastritei cronice, dispepsiilor 
cu hipoaciditate, cu hipotonie 
sau atonie gastrică, ulcerelor 
gastroduodenale fără manifes
tări acute, constipației cronice 
cu hiperaciditate, litiazei bi- 

1 liare, obezității, traheitei, bron
șitei cronice, emfizemulni, ast
mului, rinitei, faringitei, larin- 
gitei cronice etc.

ÎNOTĂTOARELE
LA SYRACUSA

La Syracusa a .început concursul 
feminin de natație Franța — Româ
nia — Spania — Italia. în prima zi, 
Agneta Sterner (România) a cîștigat 
proba de 100 m fluture, realizînd, 
cu timpul de l’ll”8/10, un nou record 
republican. Pe locul doi s-a clasat 
Pasqualetti (Italia), iar pe locul trei

„Cupa Europei
la atletism

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 24, 25 și 26 iulie. în țară : 
vreme călduroasă, dar Ușor in
stabilă după-amiezele, mai ales 
în vestul țării și regiunea de 
munte. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea averse locale, însoțite 
de descărcări electrice, în Ba
nat, Transilvania și nordul Mol
dovei. în rest, averse cu totul 
izolate. Vint slab pînă la potri
vit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 12 și 22 de 
grade, iar maximele între 24 și 
34 de grade. în București : vre
me călduroasă și în general 
frumoasă. Cerul va fi variabil. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura ușor variabilă.

(Urmare din pag. I)

“66

în cadrul semifinalei ,,Cupei Eu
ropei" la atletism (masculin), care 
se desfășoară la Ostrava, echipa 
de ștafetă 4x100 m a Franței (Ber
ger, Delecour, Piquemal, Bambuck) 
a stabilit un nou record european 
cu tihlpul de 38” 9/10. Timpul în
registrat de cei patru sprinteri 

■ francezi este superior cu o zecime 
de secundă și vechiului record 
mondial oficial care aparținea e- 

j chipei S.U.A.
După prima zl a întrecerilor cla

samentul este următorul: 1. Fran- 
| ța 51 puncte; 2. Polonia 47 puncte; 
, 3. Cehoslovacia 38 puncte; 4. Ita- ' 

lia 36 puncte; 5. România 22 puns- 
I te; 6. Olanda 16 
I Dintre sportivii

concurat în prima 
I bune au obținut: 
| cui trei la săritura în înălțime cu

2,09 m), Țibulschi (locul trei la a- 
‘ runcarea ciocanului cu 60,68 m), 
I Rusnac (locul patru la 10 000 m cu 

30’ 53” 8/10) și Zaharia (locul patru 
la săritura în lungime cu 7,39 m).

(Agerpres)

puncte.
români care au 
zi rezultate mai 
Ion Șerban (lo-

Cerbeanu (România). în pfoba de 
100 m spate victoria a revenit cam
pioanei europene Christine Caron 
(Franța) cu 1’09”5/10, urinată de con
curentele române Cristina Balaban 
(l’10”4/10) și Anca Andrei (l’ll”7/10).

Ștafeta 4x100 m mixt s-a soldat cu 
următoarele rezultate : 1. — Franța 
(Caron, Grojean, Varvenne, Dema- 
rick) 4’51” ; 2. — Italia 4’52” ; 3. — 
România (Bâlaban, StănesCu, Ster
ner, Ungur) 4’58”7/10 ; 4. — Spania 
5’02”9/10.

LUPTĂTORII 
MMVISTI 
LA LEIPZIG

Echipa de lupte 
București, aflată în ... 
Germana, a terminat la egalitate 
(4—4) cu formația S. K. Leipzig. Iată 
cîteva rezultate : Ion Aliohescu în
vinge la puncte pe Rademacher ; Ion 
Țăranu cîștigă la puncte în fata lui 
Gotter ; Albrecht face meci nul cu 
Gh. Popovici.

clasice Dinamo 
turneu în R. D.

Sen s-a încheiat

Raliul Dunării-
Castrol"

La Mamaia s-a încheiat ieri compe
tiția internațională automobilistică 
„Raliul Dunării—Castrol", care a 
străbătut cinci țări (R. F. a Germa
niei, Cehoslovacia, Austria, Ungaria 
și România pe un traseu dc 3164 km). 
Primul loc în clasamentul general a 
revenit echipajului englez Fall—Wood 
(Anglia), pe o mașină „Austin 1 800", 
cu 6 942 puncte. Pe locurile următoa
re s-au clasat echipajele : Vinatier— 
Roure (Franța), pe o mașină „Renault 
II 35“, cu 6 962 puncte, și Wallraben- 
stein—Brethauer (R. F. a Germaniei), 
pe o mașină „Porsehe", cu 7 083 
puncte.

Echipajul românesc Puiu Aurel— 
Otmar Deubel, care a concurat pe o 
mașină „Renault R8 Gordini 1 300“ 
s-a clasat pe locul patru, cu 8 276 
ptrncte, la categoria turism.

Dintre cele 67 de echipaje care au 
luat startul din Praga și Regensburg, 
au terminat întrecerea 37.

Ieri dimineața, pe circuitul de la 
Mamaia, concurenții s-au întrecut în 
proba specială de viteză.

putut descifra atît de repede, în 
această oglindă sensibilă, cu sute 
de fețe schimbătoare, un senti
ment atît de unanim dominant, 
atît de unitar în expresie. Să-i 
spun bucurie ? Să-i spun mulțumi
re, împăcare, cum să-i spun ? Ve
chile lor neliniști, nemulțumiri, în
grijorări, nădejdile care nu i-au 
părăsit niciodată se topiseră 
acum în această expresie totală 
a sufletului pe care, dacă nu m-aș 
teme că e un cuvînt prea rece, aș 
numi-o înțelegere.

— Ei, cum a fost ? i-am între
bat stingherit, cu jena că vorbele 
mele pot suna în gol.
— E bine că știm totul... Acesta 
a fost fnceputul primei fraze.

Gîndurile exprimate atît de 
plastic și lapidar de secretarul 
general al partidului nostru, 
acolo, pe Cîmpia Libertății, și 
sculptate în aer cu gesturile ener
gice ale omului care nu are nimic 
de ascuns semenilor săi, au avut 
darul să transforme, în conștiința 
acestor participanți la adunare, 
ca și a celorlalți zeci de mii de 
oameni, ceea ce s-ar putea numi 
informarea largă în înțelegere a- 
dîncă.

Acest „E bine că știm totul...", 
însemna mulțumirea de-a afla to-

BINE
țul, de-a se explica totul, de-a 
putea fi crezut totul. O sinteză fe
ricită, care cuprindea în sfera ei, 
perfect conturată, atît trecutul is- 
toîic și învățămintele lui, cu o 
vie rezonanță în acele locuri 
ce-au fost martore unui zbucium 
îndelungat, cît și prezentul cu 
bucuriile și grijile lui — rosturile 
mari ale țării și rosturile mari ale 
lumii.

Coborîtori în modul cel mai di
rect dintr-o străveche istorie, ță
ranii sînt cu osebire sensibili la 
învățămintele ei. Și, dacă nu mă 
înșel, istoria i-a învățat să se 
gîndeasdă în primul rînd la două 
lucruri însemnate : 
toate zilele și 
pacea lumii.

Ei, ca buni gospodari, după 
ce-au ascultat 
cum apără ea, cu demnitate și 
curaj, pacea ei și pacea lumii, 
s-au simțit îndemnați și mulțumiți 
să spună : „E bine că știm totul...".

Acolo, pe Cîmpia Libertății, 
unde se adunaseră cîndva tri-

la pîinea de 
la pacea țării, la

cum merge țara,

■JE

0 TURUL R. D. GERMANE". 
Etapa a 3-a a Turului, ciclist al 
R. D. Germane, Bitterfeld—Eisenach 
(194 km), a fost cîștigată de Dieter 
Grabe (R.D.G.) în 4h 48’02”. Cicliștii 
români Stoica și Egyed au sosit cu 
plutonul doi la 2’12”. în clasamentul 
general conduce Grabe, urmat de 
Voigtlander la 10” și Peschel la 20”.

® DUPĂ 5 RUNDE, în turneul in
ternațional de șah de la Salgotarjan, 
conduce maestrul sovietic Șamkovici 
cu 3,5 puncte, urmat de maghiarul 
Barcza, 3 puncte și o partidă între
ruptă. în runda a 5-a Șamkovici a 
remizat cu Szabo, iar Bilek l-a îhVins 
pe Cobo.

© MICHAEL JEFFRIES, un capo
ral englez în vîrstă de 32 de ani, a 
stabilit o performanță mondială lă 
marș, reușind să parcurgă în 48 de 
ore 240 de kilometri. în ultima parte 
a tentativei 
tat de Soția 
tivi care au 
tanță de 25

® PESTE _ ___ __  _____
le-au fost necesare cicliștilor pentru 
a străbate 359 km de la Clermont 
Ferrand la Fontainebleau, în penulti
mă și cea mai lungă etapă a Turului 
Franței. Cîștigătorul a fost francezul 
Lemeteyer, cronometrat cu timpul de 
llhl2’47”. Pe locul doi a sosit belgia
nul Sweerts, iar pe trei italianul 
Basso. în clasamentul general con
duce francezul Roger Pingeon,

în competiția amatorilor. Tour de 
l'avenir, etapa a 10-a, Bourges-Fon- 
tainebleau (166 km), a revenit france
zului Guimard. Compatriotul său 
Robini își păstrează tricoul galben.

sale, Jeffries a fost aju- 
sa și de alți 50 de spor- 
mărșăluit cu el pe o dis- 
de kilometri.
11 ORE DE PEDALAT

Vizita oficială pe care președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, au făcut-o în Olanda în 
cursul acestei săptămîni reprezintă 
un important eveniment în evolu
ția relațiilor româno-olandeze. Rod 
al dorinței reciproce de a adînci și 
diversifică colaborarea dintre cele 
două țări, ea vine să se adauge 
unui șir de acțiuni întreprinse în 
ultima vreme care vădesc că aceste 
relații cunosc o evoluție pozitivă. 
Schimburile comerciale sînt în 
continuă creștere, legăturile cul
turale se dezvoltă favorabil. Mi
siunile diplomatice ale celor 
două țări la București și I-Iaga ău 
fost ridicate la rangul de 
basadă. 
tactele 
români 
zita făcută în Olanda de către o 
delegație economică guvernamen
tală română în octombrie 1965, 
după schimburile de păreri efec
tuate de miniștrii de externe ai 
României și Olandei la a XXI-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., țara noastră a fost vizitată 
de ministrul de externe Joseph 
Luns, precum și de o importantă 
delegație economică olandeză.

Vizita abia încheiată a premieru
lui român și a ministrului afaceri
lor externe se înscrie, prin rezul
tatele sale, prin contribuția adusă 
la adîncireâ cunoașterii reciproce, 
ca un nou pas înainte în dezvol
tarea legăturilor de prietenie din
tre România și Olanda. Timp de 
cinci zile, solii poporului român âu 
avut prilejul să ia contact direct 
cu unele aspecte ale vieții și preo
cupărilor poporului olandez, t'âhe 
prin priceperea și hărnicia sa și-a 
cîștigat pretutihdeni stimă și pre
țuire. Au fost vizitate lucrările 
de amenajări hidraulice dlil Cen
trul Olandei, unice în lume prin 
felul lor propriu de a recupera în
tinse terenuri acoperite de ape, o- 
rașul Amsterdam, principalul cen
tru economic al țării, unele între
prinderi industriale. Gazdele au 
înconjurat în fiecare loc cu multă 
cordialitate și simpatie pe repre
zentanții țării noastre.

Președintele Consiliului de Mi
niștri și ministrul afacerilor exter-

S-au intensificat 
dintre oamenii de 
și olandezi. După

am- 
con- 
stat 
vi

ne au fost primiți de către Majesta- 
tea sa Regina Iuliana. Oaspeții 
români au avut, de asemenea, în
trevederi cu primul ministru Piet 
de Jong și Cu ministrul afacerilor 
externe Joseph Luns, în cursul că
rora au fost âbofdate, îhtr-o atmos
feră de sinceritate, aspecte ale 
relațiilor româno-olandeze și prin
cipalele probleme ale situației in
ternaționale. Cu acest prilej, cele 
două părți și-au exprimat satis
facția în legătură cu faptul că între 
România și Olanda în prezent nu 
există probleme în suspensie și au 
ținut să sublinieze că progresele 
economice importante realizate atît 
într-o țâră cît și în cealaltă oferă 
multiple posibilități pentru extin
derea schimburilor comerciale. A- 
ceastă convingere și-a găsit de 
altfel concretizarea în semnarea 
unor documente a căror aplicare 
va contribui tocmai la promovarea 
Unor asemenea schimburi: Acor
dul privind cooperarea economică, 
industrială și tehnică; precum și 
acordul veterinar. Sintetizînd re
zultatele convorbirilor; președintele 
Consiliului de . Miniștri; Ion 
Gheorghe Maurer, și-a expri
mat satisfacția că (,relațiile din
tre statele noastre se găsesc pe 
un drum bun, se dezvoltă în folo
sul celor două popoare, reprezen
tând, totodată, un element al co
operării și păcii în Europa. Acor
durile încheiate... vin să întregeas
că baza solida pe care se. dezvoltă 
relațiile româno-olahdeze.

Âmbele părți au fost de acord că 
există largi posibilități de a ex
tinde cooperarea românO-olandeză 
nu numai în domeniul economie, ci 
și în domeniul cultural și științific. 
Ele și-au propus de aceea ca în- 
br-un viitor apropiat să încheie 
un program de aplicate a acordu
lui cultural semnat în ianuarie 1967 
și să înceapă negocieri privind în
cheierea unui acord de transpor
turi rutiere. „Exprim urarea, în 
numele guvernului regal... ca con
tactele noastre să se înmulțească, 
pentru ca înțelegerea dintre cele 
două țări Să se poată adînci. Spi
ritul care a marcat vizita dumnea
voastră în Olanda, și sînt fericit 
să constat acest lucru, a consti
tuit un succes deplin" — a decla-

rat premierul olandez Piet de Jong, 
adresîndu-se oaspeților români.

După cum s-a mai arătat, în 
timpul întrevederilor de la Haga, 
oamenii de stat români și olandezi 
au abordat o serie de probleme ale 
situației internaționale, pe prim 
plan figurînd problemele europene, 
precum și situația din Vietnam și 
din Orientul Mijlociu. Discuțiile 
purtate aii relevat îngrijorarea gu
vernelor celor două țări față de 
existența unor focare de tensiune 
în lume, ce amenință pacea, și pre
ocuparea de a găsi mijloacele cele 
mai eficace pentru salvgardarea ei. 
Exprimîndu-și neliniștea în legă
tură cil situația din Vietnam, cele 
două părți âu subliniat necesitatea 
reglementării neîntârziate a con
flictului, pe baza acordurilor de la 
Geneva, astfel îneît poporul viet
namez să aibă posibilitatea de 
a-și hotărî singur soârba. Așa cum 
se arată în comunicatul comun, 
dat publicității după încheierea vi
zitei, ,tcele două părți aU sublihiat 
că în condițiile actuale, sarcina pri
mordială â tuturor statelor, mari 
saU mici, este de a depune eforturi 
susținute în Vederea întăririi păcii. 
Ele și-au exprimat convingerea că 
cele două țări sînt în măsură să 
joace uri rol activ îh găsirea unor 
soluții pentru problemele existente 
și că. ele pot astfel contribui la 
slăbirea încordării internaționale".

Ga sbate situate pe același conti
nent, România și Olanda Sînt in
teresate în menținerea păcii în a- 
ceastă parte a lumii și în extin
derea colaborării între toate sta
tele, indiferent de sistemul lor po
litic și social. Guvernul olandez a 
amintit oaspeților că s-a raliat, 
printre feltele, inițiativei române 
exprimate în rezoluția adoptată la 
cea de-a XX-a sesiune a Adunării 
Generale â O.N.U., referitoare la 
promovarea bunelor relații între 
țările europene.

Vizita în Olandă a președintelui 
Consiliului de Miniștri ai României 
a contribuit la o mai bună cunoaș
tere reciprocă, la întărirea relații
lor de colaborare dintre România 
și Olanda, în spiritul păcii și în
țelegerii internaționale.

Nicolae N. LUPU

în armonia sa interioară, 
relieful Bulgariei îți pare 

. zonat de mînă omenească 
cu știința echilibrului și a 
diversificării, lăsîndu-ni-se 
totodată și elementul surpri
ză care vine cu noutatea lui 
jovială dincolo de ceea ce 
scrie în hărțile sau albu
mele turistice. Odihnitoarea 
cîmpie a Traciei și lirica 
Vale a trandafirilor jalonea
ză frumos mijlocul țării ca 
într-un prelung popas vege
tal între Munții Bătrîni, 
Munții de Mijloc și cei Bal
canici. De aici drumurile 
duc, însorite, către extre
mitățile sudice, prin orașele 
albe — Plovdiv sau Melnic, 
— sau duc, adumbrite, spre 
nord, peste vîrful Plisca sau 
peste impresionantul masiv 
Rila, pînă la apele Dunării.

în aceste simetrii geogra
fice, călătoria se face prin 
istorie și prin artă. Prin is
torie, deoarece fiece loc 
vestit printr-un mare eve
niment al trecutului sau nu
mai, pur și simplu, adiacent 
acestui eveniment este as
tăzi prăznuit așa cum se 
cuvine i împodobit cu un 
monument de marmură, co- 
vîrșit de flori dacă nu chiar 
înzestrat cu un muzeu. în 
acutul lor sentiment al isto
riei, prietenii bulgari au fă
cut din marmoră și bronz o 
imagine plastică a luptelor 
lor seculare. Totul, de lâ 
modesta stelă funerară a

AL ANDRIȚOIU

partizanului anonim și pînă 
la soclul măreț al celebrilor 
tribuni se întregește în uni
tatea venerabilă a cinstirii 
eroilor, act civic și moral de 
înaltă demnitate. în felul a- 
cesta, cinstirea istoriei devi
ne, în același timp, un act 
de cultură la care coticură 
toate artele. Statuile orașe
lor și răscrucilor; arhitectu
ra muzeelor și artele deco
rative din interioarele aces
tora, cîntecele iriiti sad iHâr- 
șurile, poemele civice. îh de
cursul celui de-al doilea 
război mondial, bulgării âii 
avut artiști înrolați Ca parti
zani ; cei care au supravie
țuit vin cu dramaticele și 
eroicele evenimente ale bio
grafiei lor împrumutînd su
flul revoluționar 
gare de astăzi.

Dragostea de 
poporului bulgar 
fel din adîncimea vremuri
lor. Aplecarea lui predilectă 
spre trandafiri și decantarea 
aromelor în uleiuri fine o 
atestă alambicurile modeste, 
de lemn, din muzeele etno
grafice, prevăzute cu fel și 
fel de scule fine, de aramă, 
de la mărimea degetârului 
la cea a cazanului cu capac 
ornamentat. Totul era orna
mentat : minerul săbiei sau

artei bul-

frumos a 
vine ast-

vasele destinate miere! sau 
miedului, războiul de țesut, 
cavalul — fluierul specific 
— prelung și cu segmente 
îmbucate. O frumoasă artă 
a argintăriei, cu forfecături 
de imaginație bogată, Orien
tală — și, bineînțeles vesti
ta artă a icoanelor;

Pe această tradiție se 
plantează, Cu spiritul ei no- 
VatOr și profuild contempo
ran, arta bulgară contempo
rană. Urbanistic, ea izbuteș
te de cele mai multe ori să 
se integreze vechii arhitec
turi, fără distonâiițe, înlr-0 
îmbinare și completare ar
monioasă. Exemplul cel mai 
la înclemînă e orașul Tîrno- 
vo, oraș magnet pentru pic
tori, prin panorama sa ori
entală de case cubice așe
zate în scară pe linia on
dulată a colinelor. Clădiri 
moderne, impunătoare ho
teluri turistice, palate publi
ce se asamblează cU vechiul 
oraș într-o armonie perfec
tă. Fenomenul se vădește și 
la Pleven, Unde mari spații 
de verdeață fac parcă tră
sătura de unire între stiluri 
și le înlesnește frumoasa 
vecinătate. Există, firește, și 
construcții stereotipe, re
zultante ale unei epoci de 
căutări, dar ele sînt astăzi

ran

izolate în ansamblul larg 
al urbanisticii bulgare în 
continuă dezvoltare.

Vorbeam, mai sus, despre 
cultul istoriei și, în acest 
sens, al eroilor. Același Cult 
este însă nutrit, în Bulga
ria, și față de oamenii de 
cultură care; prin opera lor, 
âU fost legați de destinele 
patriei. Am asistat la sărbă
torirea unui poet, pe nume 
Dimcio Debelianov, în sa
tul lui de baștină. Mașini 
ale Ministerului Culturii și 
ale Uniunii Scriitorilor au 
venit aici de la Sofia îm
preună cu actorii care aveau 
să , recite din poeziile bar
dului. Ni s-a explicat că e 
vorba de un poet foarte do
tat, mort tînăr. Un poet de 
nuanță simbolistă, dar pro
fund patriot și cu un ascu
țit spirit satiric.

Ceea ce m-a impresionat 
a fost faptul că seara, la o 
masă prietenească, repre
zentanții organelor locale și 
regionale de partid și de 
stat, au recitat, pe rînd, 
poeme din opera lui Debe
lianov alături de mulțimea 
sătenilor prezenți în sala 
festivă. M-a impresionat a- 
tenția
cultate cuvîntările 
citările, pitorescul 
telor populare, fețele aspre 
de munteni. Foști luptători 
ilegaliști și tineri, rpuncitori 
și profesori au recitat poe
me apropiate inimii lor și

cti câre etâu as- 
și re- 

veșmin-
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mișii întregului popor asuprit, 
unde răsunase în ceasul de foc al 
revoluției chemarea „Țineți cu po
porul, să nu rătăciți", cuvintele 
spuse acum, în numele întregului 
popor român, cu adevărat liber 
și stăpîn pe soarta sa, trăind în 
frățietate cu celelalte neamuri, 
s-au perpetuat în rezonanța pe 
care numai inima mulțimilor 
le-o poate da, în toată amplitudi
nea ei umană : „Noi știm că 
niciodată un popor nu-și poate 
realiza aspirațiile sale naționale 
dacă pornește pe calea asupririi 
altui popor ; un asemenea popor 
nu va fi el însuși niciodată liber.”

Da, cu gîndurile la rosturile 
țării, la rosturile lumii largi, pen
tru frămîntările căreia aceste cu
vinte ar putea deveni un motto, 
un îndemn la înțelepciune, țăranii 
de pe ulița copilăriei mele pu
teau spune fără ezitare : „E bine 
că știm totul...".

Dar, făcînd acest popas liric, 
n-aș vrea să uit nici unul din nu
meroasele și emoționantele mo

mente pe care am avut fericirea 
să le trăiesc în cursul vizitei con
ducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Brașov, ori de cîte 
ori am auzit spuse, într-un fel sau 
altul, aceste cuvinte : „E bine că 
știm totul...".

Da, pe Cîmpia Libertății, le-au 
rostit și muncitorii și intelectualii, 
le-au rostit românii, maghiarii și 
germanii, toți acei oameni veniți 
pe cărările învățate cu prețul 
atîtor jertfe, oamenii care dau 
trăinicie și viață fiecărui cuvînt 
pe care-1 înțeleg, îl cred, din 
care-și hrănesc bătăile inimii și 
pasărea gingașă a visărilor.

Am auzit aceste cuvinte rostite 
într-o amiază limpede în mijlocul 
unui sat din secuime, la Moacșa, 
în piețele largi din Tîrgu Secuiesc 
și din Sfîntu Gheorghe și 
întîmpinat cu o emoție la 
mare, fiindcă adiau din 
boare de liniște istorică, o
gere profundă, o hotărîre : 
bine că știm totul...".

le-am 
fel de 
ele o 
înțele- 
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La Brașov am deslușit acest în
ceput de frază, gravat ca o 
inscripție într-un monument dura
bil la cea mai veche școală ro
mânească, în Schei, la tiparnița 
de unde trimitea Coresl, în toate 
cele trei provincii, primele cărți în 
limba mamă ce le unea peste vre
melnicia granițelor; acolo, în să- 
lița de clasă a lui Anton Pann, 
ca și în halele uiiașe ale uzinei 
de autocamioane, am întărit si
labele cu vuietul mulțimii adunate 
în piața imensă a bătrînei cetăți, 
să asculte, să înțeleagă; să răs
pundă conducătorilor săi: (,E bine 
că știm totul...".

Și oare n-au pichrat aceBte vor
be, o dată cu orele solemne, din 
limba ceasurilor cu care timpul 
a ținut să-și împodobească înal
tele lui turnuri la Sighișoara, la 
Rupea, la Mediaș, la Sibiu, la Fă
găraș ? Nu le-au rostit, cu o 
bucurie înfiorată, participanții de 
totdeauna la tradiționalele ser
bări ale „Astrei", cei care țes co
voarele cu care s-au împodobit 
satele, strănepoții luminatului 
dascăl Gheorghe Lazăr din Avrig, 
oamenii care răsădesc șl Udă 
noianul florilor din Codlea, stă- 
pînii tensiunilor înalte și ai mira
colelor chimice din Țara Bîrsei, 
din Țara Făgărașului ?

Da, și de pe buzele lor am 
auzit: „E bine că știm totul...".

Mii, zeci, sute de mii de oameni 
din această dăruită și plină de 
hărnicie parte a țării, așezată în 
chiar inimă ei, Ca și din toate re
giunile pe care conducătorii le-au 
străbătut în lung și în lat, au ținut 
să spună cU entuziasmul, cu iran- 
chețea și înalta responsabilitate 
ce pot caracteriza numai popoa
rele libere, conștiente de misiu
nea lor, de justețea cauzei pe 
care-și întemeiază munca, lupta, 
năzuințele : „E bine că știm 
totul...".

Această cunoaștere însemnea
ză, încă o dată, înțelegere, co
mandantul lucid al acțiunii, al 
înfăptuirii țelurilor, al realizării 
politicii clarvăzătoare gîndită și 
pusă în mișcare de Partidul Co
munist Român.

Cine altcineva decît el, decît 
conducătorii lui, legați prin toate 
fibrele de ființa și destinul acestui 
popor, puteau să-i învețe pe oa
meni adevărul, încrederea nețăr
murită în drumul istoric pe care 
și l-au ales ?

Voi rosti, alături de ei, întot
deauna cu emoție, cuvintele au
zite, într-o zi de vară, pe ulița 
copilăriei : „E bine că știm to
tul...".

au cîntat cîntece inspirate 
de versurile poetului dispă
rut. Atmosfera de pietate e- 
moționa. Observam acea 
osmoză de lumină pe care 
o operă adevărată și / bine 
întemeiată o face între au
tor și cititor, sub flamura 
unui ideal comun și în nu
mele unei frumuseți co
mune.

Drumăream prin minuna
tul peisaj bulgar, împreună 
cu Ion Horea. Ne însoțeau 
tînărul scriitor bulgar Kli
ment Țacev, traducător de 
literatură românească, și 
scriitorul român Valentin 
Deșliu, traducător de litera
tură bulgară în patria noas
tră. La revista „Septebri" 
ne-au fost arătate grupaje 
de poezii românești traduse 
în diferite ocazii și am con
venit ca de aici înainte să 
nu ne mai traducem reci
proc numai și numai în o- 
cazii speciale, festive, calen
daristice ci să dăm schim
burilor noastre literare ca
racterul unei permanențe.

Am observat că, aidoma 
literaturii noastre, și litera
tura bulgară este dominată 
de un pasionat suflu tine
resc, desfășurat în patima 
căutărilor și a experiențelor 
pozitive, în tendința de 
frustă actualitate și moder
nitate. Admirabili amfi
trioni, oameni prietenoși, de 
o sinceritate molipsitoare, 
scriitorii bulgari fac din dis
cuțiile purtate veritabile șe
zători literare.

Nicolai Haitov este, de 
meserie, ca La Fontaine, in- 

- giner silvic și, încetcînd să-i 
traduc o seamă de schițe, 
am dat peste un univers sil
vestru somptuos ca la Sa- 
doveanu și peste o lume a 
insectelor ca la Fabre.

Integrată armonios într-un 
peisaj atît de specific, lite
ratura bulgară vine cu o cu
loare oarecum exotică, în 
sensul fericit al cuvîntului. 
Toți scriitorii bulgari se do
vedesc gata de a colabora, 
în presa lor dueîndu-se de 
o bună bucată de vreme 
discuții fierbinți asupra tra
ducerilor literare. Calea, 
sau, mai bine zis, căile cele 
mai eficace de a transpune 
în modul cel mai artistic o 
operă dintr-o limbă în alta 
este, astăzi, cînd cooperarea 
pe tărîm cultural a devenit 
un imperativ istoric, o pre
ocupare demnă de orice re
vistă care se respectă.

Efervescența creatoare am 
întîlnit-o și în saloanele de 
pictură. Aceeași modernitate 
deloc maimuțărită, tratată 
cu mult spirit de răspunde
re pare să-i apropie pe noii 
pictori bulgari. Discuțiile cu 
țineri intelectuali — actori, 
ingineri, profesori — au dus 
și ele spre aceeași concluzie. 
Pretutindeni patosul creației 
se statornicește major în ti
parele secolului nostru atît 
de încercat, în lumina răs
punderilor civice și morale 
față de patrie și de ome
nire.



NEW YORK 22. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. deschisă 
la 17 iunie a fost suspendată vineri seara prin adoptarea unei rezolu
ții procedurale propusă de Suedia, Finlanda și Austria.

Rezoluția cere secretarului ge
neral să înainteze procesele ver
bale ale sesiunii extraordinare 
Consiliului de Securitate, pentru a 
facilita reluarea de urgență de 
către consiliu a examinării situa
ției încordate din Orientul Apro
piat; hotărăște să suspende în mod 
temporar sesiunea extraordinară și 
să autorîze pe președintele Adu
nării Generale să convoace din nou 
sesiunea dacă și cînd va crede ne
cesar.

S-a trecut apoi la votul asupra 
proiectului de rezoluție, care a fost 
adoptat cu 62 de voturi pentru 
(România, U.R.S.S., Polonia, Ceho
slovacia, Mongolia, Bulgaria, Un
garia, R. S. Bielorusă, R. S. Ucrai
neană, Austria, Italia, Marea Bri- 
tanie, S.U.A., Japonia etc), 26 
contra (țările arabe, o serie de țări 
afro-asiatice, Albania și Cuba) și 27 
abțineri (printre care un număr de 
țări africane și latino-americane, 
Izraelul, Franța, Iugoslavia, Spania 
și Turcia).

înainte de a se trece la vot, pre
cum și după aceea, un număr de 
delegații și-au exprimat punctele 
de vedere asupra rezoluției. Dele
gați ai țărilor arabe și ai unor țări 
africane au declarat că, după pă
rerea lor, rezoluția nu are un ca
racter procedural și este o rezo
luție de fond, întrucît cererea ca 
problema să fie din nou trimisă 
spre examinare Consiliului de 
Securitate, precum și înaintarea 
proceselor verbale ale sesiunii 
extraordinare către consiliu, echi
valează cu „recunoașterea incapa
cității Adunării Generale — și a 
Națiunilor Unite — de a face față 
unei probleme atît de grave pen
tru omenire și pentru pacea și

securitatea internațională", (Adnan 
Pachachi, ministrul afacerildr ex
terne al Irakului). Ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., A. A. 
Gromîko, a declarat că, într-o for
mă sau alta, marea majoritate a 
delegaților „au condamnat folosirea 
forței în relațiile internaționale și 
s-au pronunțat în favoarea elibe
rării imediate a teritoriilor arabe 
ocupate". Au mai vorbit delegații 
Statelor Unite și Franței.

In cuvîntul de încheiere, pre
ședintele Adunării Generale, Abdul 
Rahman Pazhwak, scoțînd în evi
dență că era greu de presupus ca 
sesiunea extraordinară „să rezolve 
toate problemele Orientului Apro
piat pe care, de fapt, Adunarea Ge
nerală le discută de 20 de ani", 
a enumerat printre realizările în
făptuite totuși de sesiune: vo
tarea rezoluției în problema 
refugiaților și a celor două re
zoluții privind statutul Ierusa
limului, precum și desprinderea 
din cadru] dezbaterilor „a unui 
număr de idei călăuzitoare ;
ceste idei, dacă vor fi puse în prac
tică, vor permite atingerea scopuri
lor pentru care sesiunea extraordi
nară a fost convocată". Elogiind 
consultările, schimburile de păreri 
care au avut loc între diferitele 
delegații și care au evidențiat in
teresul acestora pentru o reglemen
tare a problemelor Orientului 
Apropiat, el și-a exprimat convin
gerea că, pînă cînd această proble
mă va fi din nou adusă în discu
ția sesiunii extraordinare a Adu
nării Generale, țările membre vor 
căuta mai departe să examineze 
posibilitățile găsirii unei soluții — 
obiectiv ce trebuie urmărit și 
către Consiliul de Securitate.

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — 
Ziua de 22 iulie, care marchează 
împlinirea a 23 de ani de la elibe
rarea Poloniei, a fost sărbătorită în 
întreaga țară prin adunări festive, 
spectacole de gală, întîlniri ale 
conducătorilor de partid și de stat 
cu oameni ai muncii, seri închi
nate memoriei luptătorilor pentru 
eliberarea Poloniei căzuți pe cîmpul 
de luptă.

La Varșovia, ca de altfel și în 
alte orașe ale țării, au fost depuse 
coroane de flori din partea guver
nului, Consiliului de Stat, a Seimu
lui, a Frontului Unității Naționa
le la Monumentul Eroului Necu
noscut, la Cimitirul-mausoleu al 
ostașilor sovietici și la Monumentul 
eroilor Varșoviei.

păcii și colaborării internaționale

a-
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Ziua naționala

a Republicii Arabe Unite

MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dată publicității 
declarația guvernului sovietic în 
legătură cu întreruperea lucrărilor 
sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U.

Referindu-se la adoptarea cu 
majoritatea covîrșitoare de voturi 
a două rezoluții în care se cere' 
ca Izraelul să renunțe la măsurile 
de anexare a părții arabe a ora
șului Ierusalim, declarația arată că 
în felul acesta Adunarea Generală 
a reafirmat principiul inadmisibi
li tății de a folosi forța pentru a- 
nexare de teritorii, unul dintre 
principiile juridice și politice cele 
mai importante ale Cartei O.N.U., 
pe care se întemeiază relațiile paș
nice dintre state.

Totuși — se spune în declarație 
— este un fapt că Adunarea Ge
nerală s-a dovedit a nu fi în stare 
să adopte o hotărîre în problema 
principală — cu privire la retra
gerea trupelor Izraelului de pe te
ritoriile arabe ocupate pe pozițiile 
ocupate înainte de începerea agre
siunii.

Consultările ulterioare — se a- 
rată în declarație — care au con
tinuat pînă în momentul întreru
perii lucrărilor sesiunii n-au dus 
la elaborarea unui proiect de re

zoluție care să prevadă în proble
ma retragerii trupelor izraeliene o 
soluție de natură să se bucure 
sprijinul majorității necesare 
delegațiilor. De aceea lucrările 
dunării s-au încheiat numai cu ... 
doptarea unei rezoluții de proce
dură privind trimiterea materiale
lor către Consiliul de Securitate.

In declarație se spune că Adu
narea Generală n-a fost în mă
sură să adopte o hotărîre eficien
tă din cauza poziției Statelor U- 
nite ale Americii, a unor aliați ai 
lor, precum și a acelor state care 
s-au supus presiunii S.U.A.

Consiliul de Securitate — se 
arată în declarație — va trebui să 
țină seama întru totul de dorința 
clar exprimată la sesiune de ma
joritatea statelor de a se ajunge 
la soluționarea constructivă a a- 
cestei probleme și, în primul rînd, 
la retragerea trupelor Izraelului 
de pe teritoriile arabe anexate.

în încheierea declarației se ara
tă că Uniunea Sovietică va 
acorda și pe viitor sprijin poli
tic statelor arabe în lupta lor justă 
pentru drepturile lor legitime, aju
tor în refacerea și dezvoltarea eco
nomiei, în întărirea capacității lor 
de apărare.
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BERLIN 22 
Agenția A.D.N. 
guvernul R. D. 
dresat un memorandum către toa
te guvernele și popoarele, în care 
se arată că pentru a se realiza un 
progres pe calea asigurării secu
rității europene este necesar ca 
toate statele să stabilească relații 
normale cu R.D.G. Aceasta ar con
tribui, de asemenea, considerabil 
la normalizarea relațiilor dintre 
cele două state germane. Memo
randumul subliniază totodată că 
insistența cu care Bonnul stăruie 
asupra dreptului de a fi unic re
prezentant al întregului popor ger
man „exclude posibilitatea unor 
tratative pe picior de egalitate în
tre guvernele celor două state ger
mane, constituind totodată o con
diție preliminară inacceptabilă", 
și dăunează intereselor de pace și 
securitate ale tuturor țărilor din 
interiorul și dinafara Europei.

în memorandum se confirmă că, 
în interesul coexistenței pașnice, 
R.D.G. este gata să poarte „trata
tive pe picior de egalitate și să în
cheie înțelegeri între președinții 
consiliilor de miniștri din cele 
două state germane, fără condiții 
prealabile". R.D.G. rămîne, de a- 
semenea dispusă la „tratative 
privind probleme concrete, între 
miniștrii pentru transporturi, tele
comunicații și comerț 
două state germane".

(Agerpres). 
transmite
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ULAN BATOR 22 (Agerpres). — 
Sîmbătă a fost dat publicității tex
tul Tratatului de prietenie și cola
borare dintre R. P. Bulgaria și 
R. P. Mongolă pe termen de 20 de 
ani. în tratat se arată — printre 
altele — că cele două părți vor în
tări în continuare prietenia dintre 
popoarele bulgar și mongol, vor 
dezvolta colaborarea multilaterală 
și întrajutorarea frățească pe baza 
principiilor internaționalismului 
socialist, deplinei egalități în drep
turi, respectării reciproce a suve
ranității de stat și neamestecului 
în treburile interne. în baza trata
tului, părțile se angajează să ducă 
o politică de coexistență pașnică 
între statele cu orînduiri sociale di
ferite. Ele vor participa activ la 
măsurile îndreptate spre întărirea 
păcii și prieteniei între popoare, 
realizarea dezarmării generale și

fost dat publici- 
comun bulgaro- 
se arată că în

totale, lichidarea colonialismului 
și neocolonialismului, dezvoltarea 
colaborării economice și culturale 
internaționale.

De asemenea, a 
tății Comunicatul 
mongol în care
timpul convorbirilor dintre delega
țiile de partid și de stat ale celor 
două țări au fost abordate per
spectivele dezvoltării și întăririi 
legăturilor și colaborării multilate
rale dintre Bulgaria și Mongolia, 
dintre P.C. Bulgar și P.P.R. 
Mongol. Au mai fost discutate pro
blemele actuale ale situației inter
naționale și mișcării comuniste 
muncitorești mondiale.

A fost 
delegație 
Mongoliei 
Bulgaria.

Și

o
a

acceptată invitația ca 
de partid și de stat 
să facă o vizită în

Ch&mb® face dezvăluiri
Colonelul Singa, 

șeful serviciului con- 
golez de securitate, 
s-a înapoiat la Kins
hasa venind de la 
Alger, unde se afla cu 
o delegație guverna
mentală.

Cu permisiunea au
torităților algeriene 
el a avut o convor
bire de două ore cu 
Moise Chombe; con
ținutul acestei con
vorbiri a constituit și 
mobilul plecării sale 
inopinate la 
hasa. Iată ce
tează agenția congo
leză de presă : Chom
be ar fi declarat că,

dacă va fi extrădat 
din Algeria, este gata 
să accepte orice ho
tărîre a autorităților 
congoleze cu privire 
la soarta sa. Cu o sin
gură condiție : să i se 
asigure posibilitatea 
unei întrevederi între 
patru ochi cu preșe
dintele Congoului, 
Mobutu. Chombe do
rește să dea informa
ții de însemnătate 
extraordinară cu pri
vire la organizarea u- 
nui complot îndrep
tat împotriva Con
goului, precum și să 

numele tutu-

ror participanților la 
acest complot. Din 
cele mărturisite de 
Chombe, reiese că în 
Congo există o largă 
rețea de agenți stră
ini sprijinită din in
terior de unele per
sonalități politice, o- 
fițeri și reprezentanți 
ai cercurilor de afa
ceri. Recentele ac
țiuni ale mercenarilor 
rebeli — apreciază 
radio Kinshasa — au 
arătat că ei mizau pe 
un anumit sprijin în 
țară și că rebeliunea 
lor era doar o parte 
a unui mare complot.

Astăzi este Ziua națională a 
Republicii Arabe Unite. Se îm
plinesc 15 ani de la revoluția din 
iulie 1952 care a răsturnat mo
narhia și a deschis o nouă etapă 
în istoria poporului de pe malu
rile Nilului. După ani îndelungați 
de dominație colonială, de nenu
mărate suferințe el a căpătat 
pentru prima dată posibilitatea de 
a păși pe drumul independenței 
naționale, progresului economio 
și social.

Poporul român a urmărit și 
urmărește cu adîncă simpatie rea
lizările obținute de poporul egip
tean în anii care s-au scurs de 
la înlăturarea monarhiei și dă o 
înaltă apreciere luptei R.A.U. 
pentru înaintarea sa pe calea pro
gresului. De-a lungul anilor, Ro
mânia și-a manifestat solidarita
tea sa cu lupta dreaptă a poporu
lui egiptean împotriva imperia
lismului și neocolonialismului, 
pentru apărarea independenței 
naționale și a cuceririlor demo
cratice.

Măsurile întreprinse de auto
ritățile republicii, în special 
în ultimii ani, au adus o se
rie de importante schimbări în 
viața politică, economică și cul
turală a țării, plasînd Egiptul pe 
calea progresului. S-au depus e- 
forturi susținute pentru indus
trializarea țării. La Heluan, nu 
departe de Cairo, a luat ființă țm 
puternic combinat metalurgic. 
Se află în plină construcție ma
rele baraj de la Assuan. La Suez 
a fost construită cea mai mare 
rafinărie din țară cu o capacitate 
de prelucrare de aproximativ 
3 500 000 tone anual. în cel de-al 
doilea plan de dezvoltare econo
mică de șapte ani, în curs de în
făptuire, se pune un accent deo
sebit pe dezvoltarea industriei 
grele, prevăzîndu-se darea în ex
ploatare a mai multor uzine de 
construcții mecanice și de pro
duse chimice.

Realizarea acestor obiective a 
fost ușurată de faptul că în urma 
unor naționalizări succesive efec
tuate din 1956 încoace sectorul 
de stat a devenit preponderent 
în economie. Astăzi, sectorul eco
nomic de stat cuprinde aproape 
întreaga industrie

importante ale industriei ușoare, 
transportul, finanțele, cea mai 
mare parte a comerțului exte
rior etc.

Concomitent cu dezvoltarea in
dustriei, autoritățile R.A.U. acor
dă o mare atenție extinderii su
prafețelor agricole, sporirii pro
ducției de cereale. In ultimii ani 
au fost smulse deșertului peste 
300 000 de hectare de-a lungul 
văii Nilului sau în alte regiuni 
ale țării. Totodată, reforma a- 
grară a limitat serios pozițiile la
tifundiarilor, principalii benefi
ciari fiind țăranii săraci.

Intre Republica Arabă Unită 
și Republica Socialistă România 
s-au statornicit relații prietenești 
de rodnică colaborare. Au avut 
loc schimburi de vizite oficiale, 
s-au încheiat acorduri privind 
dezvoltarea colaborării economi
ce, tehnico-științifice și culturale 
în interesul ambelor noastre po
poare.

Poporul român a urmărit cu 
îngrijorare evenimentele drama
tice din Orientul Apropiat și, Ia 
fel ca toate popoarele iubitoare 
de pace, dorește sincer ca țările 
din această zonă să găsească căi
le și mijloacele pentru normali
zarea situației și crearea unui cli
mat propice înfăptuirii aspirații
lor lor la progres. Țara noastră 
consideră că în momentul de 
față este absolut necesară retra
gerea trupelor izraeliene din 
ritoriile ocupate, renunțarea 
către Izrael la intenția de a 
ține avantaje teritoriale de 
urma acțiunilor militare.

Animată de sentimente
solidaritate cu lupta dreaptă a 
poporului egiptean pentru pro
gres economic și social, pentru 
consolidarea independenței pa
triei sale, țara noastră va milita 
și de aici înainte pentru dezvol
tarea în continuare a relațiilor de 
prietenie și colaborare româho- 
egiptene, fiind convinsă că ă- 
ceasta corespunde intereselor am
belor popoare. w

Cu prilejul Zilei naționale a 
R.A.U., poporul nostru urează po
porului egiptean prieten noi suc
cese în lupta sa pentru prosperi
tate, o viață mai bună și pace.
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Heluan — un important
centru industrial

egiptene in 1963. 
de hectare de te- 
nefolosite vor ji 
agriculturii.

Stăvilind apele Nilului

0 conspirație,ai cărei mem^n 
urmăreau răsturnarea guvernului Tan
zaniei, a fost descoperită și lichidată 
de organele securității de stat, s-a a- 
nunțat oficial la Dar Es Salaam. Intr-o 
declarație dată publicității se arată că 
două persoane, printre care și un 
membru al parlamentului, au fost 
arestate sub acuzația de a fi încercat 
să atragă armata la realizarea planu
rilor complotiștilor.
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prevăzut pen- 
impozitelor (1 
loc de 1 ia-

bonn „REA
Discuțiile stîrnite de mă

surile anunțate acum două 
săptămîni de guvernul vesț- 
german pentru echilibrarea 
bugetului și prevenirea de
ficitelor în anii următori 
domină tot mai intens sce
na politică de la Bonn. Sub 
impulsul acestei înfruntări 
de păreri, vinerea trecută 
cabinetul a și trecut la o 
corijare a uneia din măsuri, 
amînînd cu o jumătate de 
an termenul 
tru ridicarea 
iulie 1968 în 
nuarie).

Cea mai 
pare să rămînă chestiunea 
reducerii cheltuielilor mi
litare. „Lupta în jurul celor 
două miliarde de mărci pe 
care le cere suplimentar 
Schroder, ministrul federal 
al apărării, scrie „Die 
Welt", capătă forme tot 
mai aspre"...

Astfel, între ministrul fi
nanțelor, Strauss, și Schro
der și alți politicieni a fost 
reluat „duelul". „Ministrul 
apărării — a declarat zilele 
trecute Strauss — trebuie 
să spună de unde vrea să 
scoată cele două miliarde 
pe care ar dori să le aibă 
în plus. Bugetul cărui alt 
sector ar urma să fie redus 
cu aceste două miliarde ?“ 
Apoi Strauss a pus deschis 
problema „căutării altui 
ministru de finanțe" în ca
zul în care ministrul apă-

rării ar dobîndi cîștig 
cauză.

La prima vedere, deosebi
rile de păreri pornesc de la 
chestiunile financiare. Con- 
strîngerile la care sînt su
puse unele capitole bugeta
re ar fi trezit o mare împo
trivire dacă n-ar fi fost pus 
în discuție și sectorul apără
rii. Prin aceasta s-a și realizat 
de altfel acordul între mem
brii cabinetului, format, 
după cum se știe, din re
prezentanții celor două par-

statarea pe care o mențio
na, zilele trecute, în artico
lul său redacțional, ziarul 
„Die Welt" : „Guvernul fe
deral se află în fața sarci
nilor foarte grele de a învi
ora conjunctura și de a pu
ne în ordine finanțele sta
tului. înaintea altor scopuri 
revendică prioritatea reîn- 
viorarea economiei și dez
voltarea ei în continuare. 
Acestea constituie premise
le pentru o asanare a finan
țelor statului. O economie

în Nigeria continuă 
ostilitățile _ anunță agen
ția France Presse. Trupele fe
derale au restabilit complet 
controlul asupra localității es
tice Nsukka și își continuă 
înaintarea spre Enugu, capita
la provinciei rebele. Se men
ționează, de asemenea, că a 
fost înfrîntă și ultima rezis
tență a forțelor secesioniste în 
orașul Ogoja.

Acionil american Basil 
Raihbone a încetat din 
viată, în vîrstă de 75 de ani, în 
urma unei crize cardiace. El a de
venit cunoscut, în special, ca in
terpret principal în cele 11 filme 
din seria „Sherlock Holmes" 
(1939—1946), precum și pentru ro
lurile interpretate în piesele lui 
Shakespeare.

tide : Uniunea creștin-de- 
mocrată și Partidul social
democrat. Dar, deși dificul
tățile economice nu sînt 
de dată recentă, preceden
tele echipe ministeriale au 
socotit Bundeswehrul sec
tor tabu. Oponenții operării 
de reduceri în cheltuielile 
militare se referă la sarcini
le ce revin Bundeswehrului 
în planurile N.A.T.O., prin
tre altele atingerea efecti
velor de 500 000 de oameni 
și înzestrarea corespunză
toare a acestor forțe cu teh
nica respectivă.

în tabăra celor ce susțin 
reducerile bugetare, inclusiv 
cele destinate armatei, pă
rerile sînt diferite. în prin
cipiu, se pornește de la con-

înfloritoare reprezintă ba
za oricărei politici". în 
unele cercuri influente ale 
opiniei publice nu se face 
abstracție de faptul că pon
derea mare pe care guver
nele precedente au acor
dat-o în buget cheltuieli
lor militare constituie unul 
din factorii actualelor feno
mene negative din econo
mie și a devenit, an de an, 
tot mai împovărătoare chiar 
pentru o țară cu o indus
trie așa de dezvoltată.

Complicațiile sînt ampli
ficate de data aceasta pe 
plan extern de sistemul le
găturilor cu N.A.T.O. și, în 
primul rînd, cu diriguitorii 
acestei alianțe — S.U.A. 
Washingtonul s-ar arăta

foarte afectat chiar și nu
mai de faptul că la Bonn 
s-a pus în discuție o even
tuală reducere a efectivelor 
Bundeswehrului, mai precis 
o anumită întîrziere în a- 
tingerea cifrelor prevăzute 
de N.A.T.O. Ambasadorul 
american la Bonn, Mc 
Ghee, a plecat de urgență 
la Washington, unde a ză
bovit timp de o săptămînă. 
Anunțînd marți revenirea 
în capitala R.F.G. și primi
rea acestuia de către cance
larul Kiesinger, ziarul „Siid- 
deutsche Zeitung" presupu
nea că amînata vizită a șe
fului guvernului vest-ger- 
man în S.U.A. va avea pro
babil loc între 12—13- sep
tembrie. Iată însă că ziarele 
de a doua zi anunțau că 
discuțiile între președintele 
Johnson și cancelarul Kie
singer se vor desfășura la 
15 și 16 august la Washing
ton. înaintea lor se va de
plasa în S.U.A. ministrul 
vest-german Schroder.

în fața acestor date, unii 
comentatori se întreabă dacă 
discuțiile și consultările ce 
se anunță, atît pe plan in
tern cît și extern, vor reuși 
să aducă, date fiind comple
xitatea și implicațiile pro
blemelor abordate, primele 
elemente concrete ale măsu
rilor pe care guvernul le-a 
anunțat acum două săptă
mîni.

Stația automată ame
ricană „Explorer-35" 
lansată spre Lună la 19 iulie 
s-a înscris sîmbătă pe o orbită 
definitivă în jurul Lunii. Un 
purtător de cuvînt al Adminis
trației naționale pentru pro
blemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic a de
clarat că „toate experiențele 
au reușit". Specialiștii ău de
clarat că „Explorer-35“ va 
gravita în jurul Lunii o peri
oadă de cel puțin trei ani. In
stalațiile științifice de la bor
dul navei urmează să transmi
tă pe Pămînt informații pri
vind vînturile solare, praful 
cosmic și radiațiile care ar 
putea pune în pericol viața 
viitorilor cosmonauți.

Producția industrială iu
goslavă, Potrivit cifrelor comunica
te de Institutul federal de statistică, a 
atins în primul semestru al acestui an 
nivelul realizat ,în aceeași perioadă a 
anului trecut. Privit în ansamblu, indi
cele creșterii este de 100,2 la sută. Pe 
ramuri se observă o creștere diferen
țiată. Producția de energie electrică, 
de pildă, a crescut cu 9 îa sută, pro
ducția de petrol — cu 13 la sută, 
producția de liîrtie — cu 14 la sută, 
iar în industria alimentară s-a înregis
trat o creștere de 9 la sută. în unele 
ramuri, producția a fost sub nivelul 
realizat în primul semestru al anului 
trecut.

Alegătorii din Porto Rico sînt che
mați azi în fața urnelor, cu prilejul 
unul referendum prin care se ur
mărește stabilirea 
al acestui teritoriu 
ricanii urmează să 
țara lor va rămîne 
ciat', un al 51-lea stat al S.U.A., 
sau o republică independentă. Dar, 
oricare va ii rezultatul votului, el 
nu va intra în vigoare decît cu 
aprobarea Congresului american. 
Forțele de stînga, reprezentate de 
partidul comunist, Mișcarea pentru 
independență. Partidul Independen
ței, ca și Partidul republican au 
lansat o chemare la boicotarea re
ferendumului.

Explicînd refuzul lor de a parti
cipa la actualul referendum, liderii 
grupărilor democratice au arătat 
că vor lupta mal departe pentru 
cucerirea unei independențe ade
vărate. In zilele precedente au avut 
loc numeroase manifestații popu
lare.

viitorului statut 
al S.U.A. Porto- 
hotărască dacă 
stat „liber aso-
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Vedere din Cairo

Pînă nu de mult, suburbia orașului Cairo, He
luan, era renumită mai mult ca o stațiune balneară. 
In prezent, Heluanul este unul din centrele indus
triale importante ale țării. Aici se află inima indus
triei grele egiptene — combinatul metalurgic, aici 
se produc avioane și locomotive, aparate de radio 
și televizoare, piese de automobile, medicamente 
etc. Oțelăria de la Heluan a dat prima șarjă în 
1958, iar de atunci uzina se dezvoltă continuu.

Porto Rico, teritoriu care a deve
nit republică independentă în 1868, 
a ajuns o colonie a S.U.A. în 1898, 
după războiul cu Spania. Deși în 
1952 teritoriul a devenit „stat liber 
asociat la S.U.A.', în iapt a conti
nuat să rămînă o colonie nord-a- 
mericană. Aproximativ 80 la sută 
din suprafețele cultivate ale terito
riului aparțin nord-americanilor, iar 
întreprinderile industriale sînt con
trolate de monopolurile din S.U.A. 
Porto Rico este o importantă bază 
militară a Statelor Unite (13 la sută 
din teritoriu este ocupat de baze). 
Aici sînt instalate numeroase aero
porturi și poligoane de instrucție.

Una din cele mai mari 
construcții care se reali
zează în Republica Ara
bă Unită este barajul de 
la Assuan. 42 milioane 
m.c. de beton, piatră și 
nisip vor forma in ca
lea Nilului o stavilă de 
110 m înălțime, cu o lă
țime a bazei de un kilo
metru. Lacul artificial 
astfel format va consti
tui un prețios rezervor 
de apă cu o capacitate 
de 172 miliarde m.c. In 
1970, cînd toate cele 12

turbine ale hidrocentra 
lei de la Assuan vor fi 
puse în mișcare de forța 
apelor zăgăzuite ale ma
relui fluviu, Egiptul va 
beneficia anual de 12 
miliarde kWh de ener
gie electrică. Se prevede 
ca primele cantități de 
curent electric de la As
suan să fie furnizate ca
pitalei 
800 000 
renuri 
redate
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