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'Așa cum pe drept cuvînt sublinia
ză tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
lucrarea „Rolul conducător al parti
dului în etapa desăvîrșirii construc
ției socialiste" — autoritatea și in
fluenta partidului în mase se spri
jină pînă la urmă pe autoritatea și 
influenta pe care le exercită fiecare 
comunist în colectivul unde lucrea
ză, în producție si în viata obștească.

Putem arăta cu deplin temei că 
ridicarea continuă a nivelului acti
vității organizațiilor de partid din 
Dobrogea, întărirea legăturilor lor 
cu masele se datoresc în bună mă
sură forței exemplului personal al 
comuniștilor. Asemenea cazuri •— ne
numărate 
cute ; nu îmi propun a le aminti. 
Important de subliniat mi se pare 
faptul că, și în acest domeniu, este de 
datoria noastră să nu ne mulțumim 
cu rezultatele obținute, ci să exa
minăm situația cu spiritul de exi
gentă propriu partidului nostru. Ne
cesitatea unei poziții ferme, com
bative privind atitudinea socială a 
membrilor de partid — și cu deo
sebire al celor care dețin funcții de 
răspundere în aparatul de partid, de 
stat sau economic — este impusă de 
cerința obiectivă a creșterii continue 
a rolului conducător al partidului în 
condițiile actualei etape de dezvol
tare a tării.

Prestigiul de care se bucură comu
niștii constituie un capital de preț al 
partidului care trebuie permanent 
apărat și sporit. Tocmai de aceea 
au o deosebită importantă indicați- 

I ile conducerii de partid privind gri- 
' ja pentru profilul membrilor de 
1 partid.
! Principialitatea, cinstea, modestia, 

spiritul de dreptate si obiectivitatea 
deplină în aprecierea faptelor si a 
oamenilor, legătura strînsă cu ma
sele reprezintă trăsături definitorii 
ale comunistului și îndatoriri obli
gatorii ale sale în orice muncă ar 
fi promovat. Dacă oamenii îi privesc 

,' cu încredere si respect pe comu
niști. aceasta se datorește faptului 
că ei s-au deprins să vadă în aceș
tia militanți integri, principiali, lup- 

' tind fără cruțare împotriva a tot ce 
lovește în interesele poporului. în 
legalitatea socialistă, întruchipare a 
deplinei concordante între vorbe și 

i fapte, între principiile moralei co- 
I muniste și întreaga lor activitate și 
i comportare.

Datoria
este de a acționa cu fermitate îm
potriva acelora care știrbesc presti
giul unanim recunoscut al comunis
tului. Bine a procedat organizația de 
bază de la Grupul 3 Instalații 
TCEH Constanta care, luînd 
cutie comportarea nedemnă 
Gh. Sibana, membru de 
din această unitate, i-a 
aspră sancțiune 
mai bine ar fi fost 
nizația de bază ar 
prompt. încă de la 

i me negative.
I fost mai ușor de remediat, iar in- 
'■ tervenția organizației de partid ar 
I fi acționat ca un factor preventiv.

Nu întotdeauna se înțelege că 
exigenta și nu atitudinea de îngă
duință înseamnă de fapt grijă și 
sprijin tovărășesc. Mai întîlnim ca- 

' zuri cînd. Chiar după încălcări re
petate ale unor principii de viață, 
se continuă practica închiderii 
ochilor. „Să nu o luăm în tra- 

' gic, mai greșește omul" — îi auzi 
pe promotorii blîndeții atotînțele- 
gătoare. Firește, nimeni nu cere ca 
orice greșeală, orice abatere, să fie 
urmată automat de prelucrări și 
sancțiuni aspre. Dar cînd un om 
perseverează, din indolentă sau în- 
căpăținare. în aceleași abateri de 
repetate ori semnalate, a te limita 
de fiecare dată la recomandări de 
îndreptare și critici de genul : „ai 
grijă să nu se mai repete", înseam
nă în realitate nu a combate, ci a 
încuraja abaterile. Se ajunge astfel 
ca în urma acumulării micilor gre
șeli și îngroșării acestora drept e- 
fect al climatului favorabil de în
țelegere. să se umple paharul : 
omul care ar fi putut fi trezit la 
realitate printr-o atitudine principi- 

' ală adoptată la timp trebuie în cele 
din urmă să fie destituit. Este ca
zul fostului președinte al Sfatului 
popular raional Tulcea, Gheorghe 
Toma. Cu ani în urmă era un om 
modest, 
pins de 
cultivau 
buzive.
comitetului raional ar fi privit cu 
mai multă severitate neajunsurile 
semnalate, abaterile săvîrșite. acestea 
ar fi fost curmate din timp, nu s-ar fi 
ajuns ca omul menajat ani în șir să 
fie scos din muncă și să i se dea o 
aspră sancțiune de partid.

Din asemenea cazuri se desprinde

în dis- 
a lui 
partid 
dat o 

de partid. Și 
însă dacă orga- 
fi acționat mai 
primele simpto- 

cînd lucrurile ar fi
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Noua poartă a orașului

petrochimiștilor
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totodată concluzia necesității unui 
control exigent asupra activității și 
comportării tuturor membrilor de 
partid, a cadrelor din aparatul de 
partid, de stat și economic, indife
rent de funcție sau de locul de 
muncă. Un astfel de control siste
matic si exigent cultivă spiritul de 
răspundere fată de îndeplinirea sar
cinilor încredințate, înlesnește sesi
zarea în germene a oricăror abateri 
și adoptarea de măsuri operative 
privind înlăturarea lor. Exercitat cu 
principialitate, tact și solicitudine, 
controlul previne deficientele, nu se 
mărginește la constatarea tardivă și 
sancționarea acestora.

Aceasta scoate în evidență însem
nătatea receptivității fată de sesiză
rile venite din masă, a cercetării a- 
tente și pline de răspundere a sem
nalelor critice. Trebuie să arăt că 
mai întîlnim cazuri de cercetare for
mală, superficială a unor sesizări, 
ceea ce împiedică rezolvarea promptă 
a neajunsurilor semnalate. Iată un 
caz concludent. De repetate ori au 
fost semnalate Comitetului raional 
de partid Medgidia pagubele prici
nuite avutului obștesc al cooperativei 
agricole din Murfatlar de fostul se
cretar al comitetului de partid de 
aci. Au fost trimiși de cîteva ori ac
tiviști să cerceteze temeinicia celor 
semnalate, dar de fiecare dată con
cluzia era aceeași : „bîrfeli, calom
nii". Ce se întîmplă ? Abil, acesta își 
organiza de fiecare dată „alibiuri" și 
„referințe favorabile" din partea 
unor elemente necinstite cu care 
colabora, iar cei ce cercetau lucrurile 
din fugă erau mereu induși în eroa-

(Continuare în pag. a II-a)
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Noua stație C.F.R. 
orașului Gheorghe 

Gheorghiu-Dej se află 
în stadiul de finisaj. 
In prima etapă au fost 
înălțate trei corpuri 
de clădiri. Corpul cen
tral, cu parter și etaj, 
este destinat publicu
lui călător. Aici vor fi 
casele de bilete, săli 
de așteptare pentru 
mame cu copii, birou 
de informații, magazie 
de bagaje, bufet. Ce
lelalte două corpuri 
de clădiri vor adăposti 
serviciile de exploata
re. autogara D.R.T.A. 
și oficiul poștal 
tranzit.

Noua poartă a ora
șului petrochimiștilor, 
după cum ne-a infor
mat maistrul Iordache 
Bădică. șeful șantie
rului. va fi o con
strucție în formă de 
plan-fluture, asemă
nătoare celei de la 
Brașov si va ocupa o 
suprafață de aproape 
2 300 m.p. Cele două 
fațade vor fi lucrate 
în otel și geam termo- 
pan, iar holul clădirii 
principale va fi pardo
sit cu mozaic. In 
jurul stației vor fi a- 
menajate spații verzi 
si o Diată cu locuri de

parcare pentru taxi
metre si autobuze. Ca
pacitatea de deservire 
este de 6 000 de călă
tori în 24 de ore.

Lucrările de con
strucții sînt avansate. 
La cele două blocuri 
laterale s-au terminat 
deja lucrările de fini
saj la exterior, iar la 
corpul central se fac 
lucrările de finisaj în 
interior. Noua stație 
va fi dată în exploa
tare în trimestrul 
al acestui an.

Gh. BALTA 
corespondentul 
..Scînteii"

Grădină botanică
la Baia Mare

La Baia Mare au început lucrările de amenajare a primei grădini 
botanice din Maramureș. Ea se va întinde pe o suprafață de circa 
12 ha și va cuprinde actualul parc de odihnă al orașului și o parte 
din rezervația naturală de castani comestibili. Potrivit proiectului, 
noua grădină botanică va fi împărțită in mai multe sectoare : orna
mental — cu plante specifice de sezon, sistematic — cu un bogat 
material de studiu pentru elevi și sțudenți, „Flora României", un rozar 
care va cuprinde cele mai variate soiuri de trandafiri, un sector 
economic, un complex de sere pentru plante tropicale și subtropicale. 
Un loc aparte în viitoarea grădină botanică îl vor ocupa grădina japo
neză și sectorul fitogeografic, cuprinzînd plante de pe întreg globul.

Prima etapă a construcțiilor și amenajărilor din grădina botanică 
din Baia Mare va fi terminată încă în acest an, urmînd ca în 1968 
lucrările să fie încheiate.

loan VLANGA
corespondentul „Scînteii

Turismul
în Munții

9

Apuseni
Este oare posibilă desfășurarea turismului de 

munte în absența unei baze materiale corespunză
toare ? Da, însă supraviețuirea, în asemenea con
diții, a drumeției nu este decît o dovadă a exis
tenței unor valori deosebite, a unei atracții irezis
tibile către minuni ale naturii pe care oamenii vor 
să le cunoască sau să le revadă cu orice preț. E 
aprecierea cea mai înaltă pentru comorile munților 
și pentru rîvna călătorilor dar, în același timp, un 
verdict categoric la adresa organizatorilor, a celor 
investiți cu răspunderea gospodăririi și valorifică
rii potențialului turistic. Munții Apuseni exempli
fică substanțial aceste cîteva considerațiuni.

Reunind — într-un perimetru relativ restrîns — 
fenomene de o diversitate extraordinară. Bihorul, 
Vlădeasa și vecinătățile lor se înscriu printre zo
nele de munte de maximă solicitare. înălțimile sînt 
dominate de spinări domoale care, deși nu se ridică 
decît puțin peste 1 800 de metri, au monumentalita
tea solidă a unor temple dorice. Drumurile de creas
tă (cum este cel de la. Vlădeasa la Stîna de Vale), 
arcuite leneș de-a lungul unor masive carapace, 
deschid panorame întinse, cu păduri și plaiuri ce 
coboară pînă spre orizont. Departe de a fi mono
tonă, seninătatea aceasta e populată de fantome 
(„Piatra tîlharului"), despicată de văi sălbatice : 
grohotișurile de sub fruntea veșnic înnourată a 
Butesei, măcinate în cumplita „Moară a dracului", 
duc pînă departe un zvon de neliniște ; prăpăstio
sul vîrf al Bohodeiului îți prăbușește privirea în 
universul împădurit ce se deschide la picioare, îm- 
pingînd-o către abia ghicitul șes al Crișurilor.

Dar adevăratele comori ale Munților Apuseni se 
află între creste și văi, ascunse în hățișul unei 
vegetații de adevărată junglă a zonei temperate. 
Aici, printre falnicele trunchiuri doborîte de fur
tună sau măcinate de prea multă umezeală, pe sub 
poieni înecate în explozia florilor, își fac loc apa
riții curioase, adeseori unice în țară sau chiar fără 
egal în altă j>arte a lumii. Peșterile de la Meziad 
sau 
curs de amenajare) adăpostesc o lume tainică, că
reia făclia ghidului nu face decît să-i sporească 
misterul. Bezna în care e învăluit ghețarul Scări
șoara, alternează fericit cu flacăra pe care soarele 
amiezii o aprinde în coloanele de gheață de la 
„Focul viu". Fenomenul unic al Cetăților Pono
rului, cu monumentalele portaluri pe care nu mîna

Arh. Gh. SASĂRMAN
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Poate nicăieri ca aici valoa
rea clipei prezente nu se impu
ne cu atita franchețe. Secunda 
zboară pe traiectoria ei irever
sibilă cu zgomot greu, înnobi
lată generos de fapta omului.

Praf și soare sălbatic ; cer 
senin, de margine de bărăgan, 
cu orizonturi largi, arcuite fa
bulos peste Hercinicii albaștri. 
Aerul vibrează de . energie 
pulsată fără răgaz în arterele 
suprasolicitate, care duc la vii
toarele centre vitale ale combi
natului. Ne aflăm într-un uriaș 
crater, unde totul, de la pei
saj și pînă la om, se află sub 
permanentul semn al reconsi
derării. Ne aflăm în craterul 
care naște mereu alte ipostaze, 
unde scară valorilor se stator
nicește după legile severe și 
drepte ale șantierului.

Din ce se compune viața șan
tierului ?

Din multe, foarte multe. Stăm 
de vorbă cu maistrul principal 
TRUȚÂ CONSTANTIN, „la el 
acasă", pe metrii cubi de beton 
turnați la slebing de colectivul 
lui de muncitori. Discutam 
despre șantier, despre oameni, 
despre proba de foc pe care a- 
ceste mari aglomerări umane o 
constituie.

— Există niște pretenții ale 
bunilor constructori. Ele por
nesc de regulă de la ideea 
a avea front larg de lucru, 
mul cu dragoste de meseria 
constructor vrea să lase 
urma lui ceva, ceva statornic, 
care să trăiască mult. Neche- 
mații aleargă după alte locuri 
pe care cine știe dacă le gă
sesc vreodată.

Betonul de sub picioarele 
noastre emană un iz de pros
pețime. Aici, la slebing, sub 
conducerea acestui om, s-au tur
nat circa 25 000 metri cubi. Sîn- 
tem în zona cajelor, a foarfe
cilor. Capătul halei se 'flă la o 
aruncătură de băț.

— Ajung acolo cu betoănele 
și...
— Si?
— Concediu. Oaselor mele 

s-a făcut un 
Herculane.

In hala cu 
xistă o grabă 
cronizată firesc la fluxul mare
lui șantier. Ne întoarcem la do
rința de odihnă a lui Truță. 
Astă iarnă, mai exact din no
iembrie, cînd au început turnă
rile la slebing, betonul era o- 
bligat trei schimburi în șir, fără 
răgaz, să ia formele acelea ab
stracte și inedite.

Die TANASACHE

(Continuare în pag. a IlI-a)

Un scurt articol publi
cat recent de „Scînteia" în 
care autorul își arăta spai
ma și uimirea în fața spec
tacolului dat, seară de sea
ră, de un vecin care-și mal
tratează soția, a adus, din- 
tr-o răsuflare, pe masa re
dacției sute de scrisori. Ele 
se grupează în două cate
gorii de opinii ; am să în
cerc să vi le prezint.

O primă categorie (femei, 
bărbați și copii ajunși la 
vîrsta reflecțiilor) denunță 
cu argumente dintre cele 
mai simple monstruozitatea 
bătăii. In esență cititorii 
din această categorie ajung 
la următoarele teze cu sub
stanță morală :

a) cînd un om își ridică 
pumnii pentru a lovi in
tr-alt om, el își lasă în jos 
creierii ;

b) cînd un om își ridică 
pumnii și lovește într-alt 
om, creierii lui și-au pier
dut orice fulgerare a rațiu
nii ; a devenit un animal.

„Luați într-o asemenea 
clipă un asemenea individ 
și supuneți-1 imediat unei 
psiho-analize, ne îndeamnă 
medicul Marin Răduțoiu, 
dintr-o circumscripție sani
tară a raionului Gorj. El va 
prezenta atunci toate simp- 
tomele normale ale orică
rui animal înfierbîntat".

Bătaia este expresia ne
putinței, a degradării uma
ne. Privind înapoi, istoria 
își imaginează omul de din
colo de noi cu un par în 
mîini. El se cațără pe stînci 
după hrană, urmat de încă 
o sută ca el și descoperind 
rădăcinile și cerînd ajutor 
să le scoată îi face semne 
celui de lingă el. Dar cel 
de lingă el nu pricepe și 
atunci el urlă și îl izbește 
cu parul în cap. Și dacă cel 
care n-a priceput își dă du
hul, pricep alții și rădăci
nile sînt scoase și mînca- 
rea poate fi preparată. A- 
tunci lovitura n-a fost de- 
cît un semn. Atunci omul 
era foarte aproape de craca 
de care se agățau maimuțe
le și de care el însuși se

agățase mai înainte. Omul 
nu-și putea atunci dezvălui 
semenilor dorințele și gin- 
durile lui. Cuvintele nu fu
seseră descoperite.

Toți, absolut toți cititorii 
care ne-au scris și pe care 
i-am încadrat în prima ca
tegorie, admit că există în 
viața omului momente în 
care furia poate deveni 
motorul acțiunii. Dar toți,

absolut toți, exclud pum
nul și parul ca mijloace de 
comunicare între oameni.

Atîta vreme cit 
cuvinte!

Și cu asta s-ar 
pune punct.

Dar iată că din
rile mari de scrisori 
nevoit să pun de o parte 
și altele (deci o a doua ca
tegorie de opinii) prin care 
semnatarii lor se ridică în 
coate și, de necrezut, țipă 
indignați la autorul artico
lului : Ce tot spui dumnea
ta, domnule scriitor ? Ia 
dă-te mai încoa’, să te ve
dem noi la față !

„Cred că autorul va tre
bui să răspundă urgent 
printr-un nou articol, tot 
atît de frumos și Ia adresa 
bărbaților", se înfierbîntă. 
Ion Nica din Cluj, cerînd 
retragerea urgentă a pro
punerii privind elaborarea 
unei legi aspre împotriva 
celor ce-și maltratează 
soțiile.

„Scrie-ti ce vre-ți — se 
repede un tînăr funcțio
nar, care. șe. dă drept stu
dent în anul V al Facultă
ții de drept (!?) — dar fe
riți ochi cititorului de de
șeuri incomestibile. N-am 
nimic cu femeile, dimpotri
vă, sînt afemeiat pînă la re
fuz. Reușesc foarte bine să 
le sucesc gitul,' dar'regret, ■ 
trebuie să vă spun că 
scrind articolul acesta 
mâți făcut să cred că de

abia acum începe-ți să vă 
eliberați de balastul igno
ranței" (Atenție fetelor !).

„Eu domnule — nu în
drăznește să-și spună nu
mele un altul — te previn, 
femeia trebuie bătută — 
și poate ar trebui să ți se 
tragă și ție o mamă de bă
taie". .

De pe lavițele lor și din
tre reteveiele lor bine lus
truite pe coastele soțiilor, 
oamenii aceștia s-au ridicat 
furioși și au început să dea 
din picioare și să ițeze ca 
niște castori iesiți din apă: 
„Dacă n-o să le batem, o 
să te pomenești că bărbații 
o să-ți trimită nevestele 
lor „ideale" pe cap", scrie 
același Nica loan, iar A. B. 
din Rm. Vîlcea, după ce a- 
pelează la proverbe: „O 
bătaie dată la timp te pune 
la adăpost pentru toată via
ța". se întreabă perplex : 
„Dacă soțul face închisoare 
pentru că soția l-a reclamat 
că a bătut-o, oare în cămi
nul acela va mai exista 
fericire ?"

Ca și cînd schingiuin- 
du-și soția bărbatul i-ar a- 
sigufa, totodată, și o viată • 
fericită !

„De ce în stările de nervi 
— se întreabă învățătoarea 
Valeriana K. — bătăușul 
nu-și dă cu capul de pereți 
sau să și-l bage sub un duș

■ rece ? Am un vecin care 
după ce-și bate soția se 
duce la bucătărie și sparge 
farfuriile. Cînd își dă sea
ma că a stricat farfurii în 
valoare.de 40—50 de lei, se 
enervează și o bate iarăși 
pe soție !“

— De ce să n-o bată? 
strigă cei de pe laviță, pu- 

■•nînd’mînâ pe reteveie.
Stau strînși unul lîngă 

1 altul.''între cojoacele de pe 
’ laviță, strîmbîndu-se cinic, 

■-'orgolios și brutal, gata să se 
repeadă și să spargă mi- 

. lioane de farfurii prin toate

CORESPONDENȚA DIN HANOI 
DE LA ADRIAN IONESCU

senilizate B Ascensiunea caii blicii Federale a Germaniei
tații produselor ■ Organizare 
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...Am părăsit Hanoiul la 19 iunie. 
Odată cu căderea serii, un coman- 
docar, transformat într-un tufiș mobil, 
atît de bine era camuflat, ne poartă 
pe străzile orașului spre șoseaua nr. 1, 
„șoseaua viitorului" — cum o numesc 
vietnamezii — căci ea face legătura 
între Hanoi și Saigon.

E o adevărată noapte albă. Lumina 
blinda a lunii ne învăluie într-o pulbe
re diafană! Cîmpurile-s o imensă tipsie 
pe care strălucește aurul roșcat al 
snopilor de orez. La orizontul' înde
părtat, se înalță siluetele de fantasm 
ale munților ce par de jad. E un 
peisaj pe care îi poți reîntîlni în multe 
opere de artă ale maeștrilor populari.

însoțitorul meu, profesorul de lite
ratură și istorie Tran Le Dong, pare 
că îmi ascultă gîndurile împrăștiate 
în strania frumusețe a acestei nopți 
tropicale. EI mă încredințează că dra
gostea de pămîntul natal l-a fă^ut pe 
țăranul .vietnamez să nu-și părăsească 
satul, și ogoarele sale muncite din tată, 
în fiu : „Nu am fost niciodată un po
por de cuceritori. Dar cînd țara ne-a 
fost-invadată, ne-am ridicat cu mic, 
cu mare. Același fenomen se întîmplă 
și astăzi. • Vedeți, trecem acum prin 
sate ■' pe care doar copiii, femeile și 
bătrînii le mai populează. Ceilalți an 
plecat. In piața satului ei își iau rămas 
bun de la .cei dragi și primesc ulti
mele povețe de la cei bătrîni. Și ni
meni nu se va reîntoarce decît după 
victorie".

I-atn reîntîlnit pe acești oameni pre
tutindeni. în lungi șiruri de-a lungul 
drumului, cu sacul în spinare, în care 
se află o mînă de orez, cupa de por
țelan și bețișoarele pentru hrană, ei 
mărșăluiesc înțr-acolo. unde i-a chemat 
partidul, patria. Sînt oamenii echipe
lor de șoc pentru repararea drumu
rilor și căilor ferate distruse și 
muncitori ce se îndreaptă spre 
evacuate, sînt cei care preiau 
luptei necruțătoare împotriva agre
sorului.

în această noapte luminoasă, șo
seaua pare mai însuflețită ca orieînd. 
Și marșul tăcut al acestor oameni pe 
care îi depășim din mersul mașinii 
are ceva simbolic. La cîțiva kilometri

vii lorii 
uzinele 
ștafeta

ele Hanoi cunosc pe viu ce înseamnă 
planul american de a izola capitala 
de restul țării, de a o transforma în
tr-o insulă. Poduri răsucite în aer de 
suflul bombelor, vagoane aruncate la 
zeci de metri, drumuri și căi ferate 
spulberate pe porțiuni întregi, stîlpi 
și linii telegrafice smulse —- sînt doar 
cîteva aspecte surprinse din fuga ma
șinii.

Pătrundem tot mai . adine într-o 
zonă unde prezența, zi și noapte, a 
aviației americane a dus la dispariția 
unor sate și chiar orașe întregi. Unul 
dintre ele îl întîlnim în drum. E locali
tatea Phuly, azi însemnată doar pe 
hartă. Parcurg străzi pe care a crescut 
iarbă, mărginite ici, colo de ziduri 
răzlețe rămase în picioare ca printr-o 
minune. Raidurile consecutive au dis
trus complet acest orășel. Majoritatea 
celor aproape opt mii de locuitori 
făureau obiecte de artizanat, mica lo
calitate fiind vestită prin meșterii ei 
de artă populară.

Ceea ce văzusem la Phuly aveam să 
reîntîlnesc deseori în călătoria mea în 
provincia Nam Ha, unde fiecare al 
treilea minut este petrecut de popu
lație în alarmă. Aproximativ 30 de kg 
de bombe și proiectile pentru fiecare 
din cei peste 1,7 milioane de locuitori, 
mai mult de 1 000 de raiduri de la 
22 mai 1965 — iată coordonatele rea
lității războiului aerian purtat asupra 
provinciei.

în prima zi de ședere aici, opt 
atacuri s-au succedat numai în jurul 
locului unde irjă . aflam, dintre care 
unul asupra orașului Nam Dinh, capi
tala provinciei. „Orașul textiliștilor" 
cum este denumit. Nam Dinh, acest 
centru al mătăsii, a rămas doar cu 
numele căci toate uzinele sale au fost 
evacuate. Măsură de prevedere înte
meiată, dat fiind că tot ce pare a fi 
construcție industrială este bombardat 
sistematic.

Am încercat să intru în zona uzi
nelor, dar a fost imposibil, căile de 
acces fiind blocate de dărîmături și 
învăluite în fum și praf. Este rezul
tatul ultimelor raiduri. Unul dintre ele,

(Continuare in pag. a Vl-a)
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Ah, litoralul!
De cînd a început sezonul 

de plajă, se constată o deplasare 
masivă a delegaților spre litoral. 
Și nu singuri. Să se simtă ca 
acasă, își iau soțiile, copiii, soa
cre și nepoți. Hotelurile sînt a- 
saltate. Camerele 2, 3, 4 etc. 
(cele mai confortabile de la ho
telul „Constanța") sînt ocupate 
de inspectori ai comerțului inte
rior. Alți delegați ai aceluiași 
minister, precum și ai Inspecției 
Comerciale de Stat, sînt găzduiți, 
tot cu familiile, la hotelurile 
„Victoria", „Continental" etc. Pe 
cînd decontarea ? Curaj I între 
noi fie vorba, e cam slabă miș
carea. Celelalte ministere 
interese pe litoral ?

n-au

SCÎNTEIA — vineri 4 august 1967

Suflete
de hîrtie

Tereza Bealcovschi a absolvit 
o școală de construcții de trei 
ani. Tehniciană s-a prezentat la 
întreprinderea comunală Oradea, 
unde fusese repartizată. A găsit 
postul..■ ocupat. Este trimi
să de Sfatul popular regional 
Crișana la Întreprinderea bal
neară „Victoria". După două 
săptămîni de trambalări și justi
ficări, directorul acestei între
prinderi s-a hotărît să... n-o pri
mească în serviciu. Fiecare din 
cei care au refuzat-o au ascuns 
adevăratul, motiv: femeia este 
gravidă. Credeam că acești con
ducători de întreprinderi sînt și 
ei oameni, cu o răspundere so
cială. Ne-am înșelat cumva ?

Proces
public

La I.C.I.L.-București, în fața 
a peste 200 salariați s-a judecat 
procesul a 8 gestionari care au 
sustras din întreprindere lapte 
și produse lactate în valoare de 
155 297 lei. Tribunalul i-a con
damnat pe infractorii Bohosică 
Caracaș, Dumitru Gherghina, 
Gheorghe Culerda, Elena Tudose 
și Zamfira Ionescu la pedepse 
între 5 și 10 ani închisoare. Cei
lalți au primit pedepse între 1 
și 5 ani închisoare. Tuturor le-a 
fost confiscată averea personală. 
Asistența a primit cu satisfacție 
pronunțarea sentinței. Pentru a- 
cești „mulgători" din punga sta
tului s-a înțărcat Bălaia !
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„Scînteii”

în doi peri
Da, trebuie să recunoaștem, 

tovarăși de la D.R.T.A. Hunedoa
ra, că răspunsul dv. la însemna
rea „Ei sînt nevinovați ?" ne-a 
descumpănit. Șoferul Victor Bo- 
dea — Autobaza Fetroșeni — a 
fost trimis, deși era obosit, in
tr-o cursă grea. La întoarcere, 
a adormit la volan, răsturnînd 
mașina plină cu păsări. Ne în
trebam dacă cei care l-au tri
mis în cursă sînt nevinovați. Răs
punsul primit ne informează că 
V. Bodea a plecat la drum, noap
tea, la insistențele (l) delegatului, 
că a circulat continuu 48 ore 
și că n-a făcut popas noaptea 
următoare „să nu moară păsări
le...". Apoi, șoferul a fost sanc
ționat pentru conducere în stare 
de oboseală. Atît. Ceilalți o fac 
pe mortul în păpușoi. Nu-i nimic, 
cosiți păpușoiul. Dar cu nădej
de. Să iasă la lumina zilei teama 
de răspundere.

Aduceți
proptele!

Imobilul nr. 19 de pe strada 
Maior Cranță din Brașov figu
rează în scriptele sfatului popular
orășenesc cu doi proprietari. în 
realitate are numai unul : Ghizela 
Kalmar. Al doilea a decedat de 
mult. Proprietarul în viață jwea 
să consolideze imobilul, însă în
treprinderea care urmează să e- 
xecute lucrarea (I.R.C.) pretinde 
autorizație de la secțiunea de ar
hitectură' și sistematizare. Dar 
secțiunea refuză să elibereze au
torizație : cererea nu este sem
nată și de al doilea proprietar 
— răposatul. Și cum nimeni nu 
se încumetă să treacă „dincolo", 
peste apa Stixului, să-i ia o sem
nătură în original, imobilul se 
năruie încetul cu încetul, în mlaș
tina birocrației.

Rubrică redactată de i
Ștefan ZIDĂRIȚĂ
Stefan DINICĂ

n*

AUTORITATEA
COMUNISTULUI
(Urmare din pag. I)
re. In felul acesta întîrzierea desti
tuirii și sancționării lui a provocat 
daune materiale ;și morale, care pu
teau fi lesne evitate printr-un mai 
accentuat spirit de răspundere al co; 
mitetului raional de partid.

Vreau să semnalez ,și alt aspect: 
grijă Unora de a-i absolvi de sancți
uni publice pe cei vinovati spre a nu 
le știrbi prestigiul. Aceasta este o 
mentalitate din cele mai dăunătoare, 
și cu efecte pe măsura ei. O dove
dește. între altele cazul fostului pre
ședinte al C.A.P. Darabani, Dumitru 
Bărbuceanu. Deși tendințele sale de 
căpătuială au fost semnalate Comi
tetului raional de partid Negru Vodă, 
acesta, spre a „nu-i umbri autorita
tea”, nu a luat nici o măsură ; abu
zurile au devenit atît de grave îneîț 
a trebuit în cele din 
destituit.

Nici unui membru de 
atît mai mult unuia 
de răspundere nu i se poate face ra
bat... de exigentă. Legile statului, o- 
bligatiile sociale, cerințele etice sînt 
valabile pentru oricare cetățean al 
tării. Titlul de membru al partidului 
sporește și mai mult răspunderea fată 
de faptele săvîrșite. Cît despre știr
birea prestigiului, trebuie spus că 
aceasta se produce nu ca urmare a 
sancțiunii, ci a faptei comise. A-l ab
solvi de răspundere pe asemenea 
considerente ar însemna să admitem 
cu bună știintă știrbirea prestigiului 
organizației de partid care ar tolera 
aceasta. Prestigiul organizațiilor de 
partid va fi cu atît mai neîntinat cu 
cît oamenii vor vedea că oricine se 
face vinovat de o încălcare a acestuia 
primește sancțiunea cuvenită. Mi se 
pare deosebit de dăunătoare din acest 
punct de vedere practica de a sanc
ționa pe unii „de ochii lumii"- și apoi 
de a-i muta în funcții similare în alte 
părți. Ce efecte poate avea asupra 
vinovaților ca și asupra opiniei pu
blice faptul că după ce a fost desti
tuit pentru acte de necinste si des
compunere morală din funcția de 
director al I.C.R.A. Constanta. Con
stantin Secărea a fost numit de Mi
nisterul Comerțului Interior director 
al unei întreprinderi din 
Nu înseamnă asemenea 
voit sau nevoit, o primă 
rajare a abuzurilor ?

Nu întotdeauna se înțelege că, 
dacă nu sînt combătute și stîrpite la 
timp, abaterile au efect molipsitor. 
Fostul director al Direcției comer
ciale Dobrogea, Ion Munteanu, a in
trodus aici un „stil de muncă" în care 
chefurile și favoritismul se îmbinau 
cu încălcarea gravă a intereselor e- 
conomiei naționale. Toleranța mani
festată mult timp față de aceste 
abuzuri a dus la agravarea lor.

urmă să fie

partid și cu 
cu muncă

Cultivarea unui spirit de înaltă 
principialitate partinică, creșterea 
combativității împotriva a tot ce ar 
putea umbri autoritatea membrilor 
de partid constituie una din princi
palele preocupări ale Comitetului re
gional Dobrogea al P.C.R. în îndru
marea activității politico-educative a 
organelor și organizațiilor de partid 
din regiune.

Din aspectele relevate. Comitetul 
regional Dobrogea al P.C.R. des
prinde cîteva concluzii cu caracter 
general. în primul rînd, este vorba 
de necesitatea unei activități edu
cative permanente și sistematice, a- 
vînd drept obiectiv cultivarea tră
săturilor politico-morale 
comunistului. Eficacitatea acestei ac
tivități crește pe măsură ce nu se li
mitează la simpla înșirare a unor 
teze sau considerații universal- 
valabile, ci insistă în mod deosebit 
asupra aspectelor caracteristice fie
cărui colectiv.

Este de datoria fiecărei organizații 
de partid să nu aștepte apariția unor 
„situații neplăcute”, pentru a inter
veni, ci să cultive pretutindeni o 
atmosferă de înaltă exigentă parti
nică și combativitate. în centrul 
preocupărilor tuturor organizațiilor 
de partid trebuie să se afle ase-

specifice

menea aspecte definitorii pentru ca
litățile morale ale comunistului cum 
sînt principialitatea, modestia, atitu
dinea înaintată față de muncă, de în
datoririle sociale și 
intr-un cuvînt toate 
depinde influenta 
membrii de partid

în sfîrșit. este deosebit de impor
tant ca poziția militantă a organelor 
și organizațiilor de partid în acest do
meniu să se caracterizeze și prin dis- 
ccrnămînt, tact și solicitudine tovă
rășească, analizînd toate aspectele 
cu maximă atenție și răspundere, a- 
doptînd cea mai judicioasă soluție de 
la caz la caz, de la situație la situa
ție.

Sentimentele de încredere și pre
țuire pe care întregul nostru popor 
le arată partidului, marea autorita
te pe care o exercită în rîndul ma
selor comuniștii, forța de mobilizare 
a exemplului întregii lor activități 
și comportări ridică în fata noastră 
sarcina de a face totul pentru ca 
fiecare comunist să se ridice prin 
comportarea sa la înălțimea cerințe
lor pe care partidul, societatea le 
pun în fața celor mai înaintați și 
mai aotivi militant! pentru înflori
rea României socialiste.

fată de familie, 
laturile de care 
exercitată de 

asupra maselor.

Foto : Gh. VințUă„Sfinxul" din Bucsgi

spuneau urmă-
iubite tovarășe

nu întâmplător.

„Select"

Produsele
lăsați, .domnule, in pace.

sibiene

F U

ce. faci 
ai grijă, 
că prea

mașini și 
răspunde 

producînd 
stofe fine

alt oraș ? 
procedee, 

de încu-

terenuluî 
cărții funciare. Se cer tot 
dovezi că petiționarul este 

este membru al C.A.P., că 
n-a fost sechestrat sau na-

unei fabrici

Prietenii mei, barmanii ADMINISTRATIVE

Oricîtă fantezie și pricepere 
ar cheltui croitorul, munca 
lui nu ar putea da rezultatele 
așteptate dacă nu ar avea 
stofe frumoase, de bună cali
tate. Modelul, linia sînt mai 
bine puse in valoare cînd cos
tumul este făcut dintr-o stofă 
corespunzătoare.

Fabrica „Libertatea" din Si
biu, înzestrată cu 
utilaje moderne, 
exigențelor modei 
o gamă bogată de 
pentru costume bărbătești cît 
și pentru pardesie și taioare 
pentru femei, in desene și cu
lori variate. Totodată, fabrica 
produce și o serie de furni
turi : vatelină, vatir

(Urmare din pag. I)

bucătăriile și să spargă ra
diouri și să urle pe scările 
blocurilor : „Cum ? Ne luați 
singurul nostru drept ? Ne 
luați dreptul nostru cel mai 
sfînt ? De ce să n-avem noi 
dreptul să ne batem neves
tele ?“

Un anonim pe care eu 
mi-1 imaginez cu gura des
făcută într-un surîs lăbăr
țat și grosolan declară fără 
ocol : „Și dacă ai scris ce ? 
Eu tot o bat. Asta e boala 
mea !“. Și totuși cinicul a 
spus, după părerea mea, 
adevărul : în toate aceste 
cazuri nu poate fi vorba 
decît de o boală.

Din Brașov ni se poves
tește că un anume Gheor
ghe Garboti, din str. 
Cloșca nr. 26 B, om de 43 
de ani, stă ca un trîntor a- 
casă și cînd vine soția, 
muncitoare la fabrica de 
postav, se repede să-i ia 
banii pentru băutură. Și 
cînd soția n-are ce să-i dea 
o aruncă, în fața vecinilor, 
cu capul de gard.

Tot din Brașov ni se po
vestește cazul frizerului T. 
Adalbert din strada Zizinu- 
lui nr. 87, Scara B, aparta
mentul 2. Căsătorit, avînd 
și un copil de 6 ani, se în
curcă cu o coafeză și își a- 
runcă soția și . copilul afară, 
în miez de noapte, după ce 
îi umple de sînge pe amîn- 
doi. Copilul s-a îmbolnăvit 
și numai prin medicamente 
mai poate dormi liniștit.

O femeie, Saveta Ando- 
ne, din Reghin, 
lungată noaptea 
prin vecini, cu 
flată de bătăi.

Constantin 
din Șos. Mihai 
Bloc C. 16, etajul III se 
îmbată și își ascute cuțitul 
pe scările de ciment ale 
blocului amenințîndu-și, în

doarme a- 
de soțul ei 
fața um-

Sulimănitu
Bravu 85,

Ieri, în jurul orei 24, cineva mi-a vîrît pe sub ușa 
domiciliului la care locuiesc o scrisoare care m-a 
răscolit profund sufletește. Scrisoarea era semnată „Un 
grup de tovarăși barmani" și în ea se spuneau urmă
toarele :

„Mult prea stimate și .mult prea 
Băieșu,

Dacă ne adresăm matale, o facem 
In decursul anilor și articolelor publicate, dumneata 
te-ai dovedit o persoană atît de sensibilă la sufletul 
oamenilor simpli și populari, îneît nouă, care nu 
ne-a rămas altceva pe lume decît o bucată de cer 
vărgată cu gratii, ni s-a lipit nădejdea cea din urmă 
de matale, ca să faci pe dracu-n patru (că n-o fi 
degeaba) și să ne salvezi.

Noi sîntem un grup de tovarăși barmani din anumite 
bufete și restaurante de pe litoralul nostru drag — 
momentan fiind arestați sau „în curs de". Arestarea 
noastră, precum și condamnarea, s-au făcut pe baza 
unor înscenări ce nu s-a pomenit de false, în sensul 
punerii de apă în vin, măririi ilegale a prețului la 
băuturi, schimbării de stele la coniacuri, precum și 
introducerii pe grătare, incognito, a unor mici și multe 
altele. Noi cu toții sîntem 
persoane cinstite și inclusiv 
corecte, și nu înțelegem de 
ce sîntem opriți să ne fa
cem serviciul în mod normal 
și corespunzător stasurilor în 
vigoare, plus închiși în puș
cărie. Te rugăm pe mata să 
intervii energic cu prestigiul 
și dacă nu ai, nu contează, 
cu relații la organele în 
drept și superioare ca să fim , . . .
să nu fim scoși din meserie și pîine totodată etc. Și 
după ce faci ce ți-am zis, lasă, că nu faci degeaba, 
că sîntem recunoscători.

Multă sănătate și vezi ce faci de fă repede !".
Urmează semnăturile aproximativ descifrabile ale 

mai multor tovarăși barmani. Imediat după, primirea 
scrisorii, am lăsat totul la o parte, m-am dus la fața 
locului pe litoral și acum sînt în măsură să le răspund 
solicitanților cu următoarea scrisoare :

„Dragi și scumpi tovarăși barmani,
Am citit cu atenție scrisoarea voastră, care m-a 

impresionat, pot spune, prin sinceritatea și durerea 
ei supraomenească. Am fost la fața locului, m-am 
zguduit de fapte și acum vă răspund la fiecare, pe 
rînd și în parte.

Mladovici Alexandru și Duca Ion : Din cercetările 
întreprinse de mine, personal, la bufetul „Basarab" 
din Constanța, unde vă îndeplineați serviciul, reiese 
că vă bucurați de un prestigiu foarte frumos. Faptul 
că amîndoi aveți la activ diferiți ani și diferite luni 
de închisoare pentru furt și alte ciupeli, sînt amă
nunte de care numai un consumator de rea credință 
se poate crampona și dovadă este că toți clienții care 
beau și mîncau în localul respectiv nu s-au sesizat 
și nu v-au reproșat nimic. In legătură cu problema 
butoiului ăla de 800 litri de vin, pe care îl vindeați cu 
15 lei litrul în loc de 11,60 lei, să știți că nu s-a ob
servat absolut nimic, totul e în ordine. In fond, cine 
vine ca să bea de 11,60 lei, dă și 15 lei, viața ne-a 
dovedit că nimeni nu aruncă banii cu atîta dezinvol
tură ca tovarășii consumatori de alcool. In sfîrșit, aflați 
că am vorbit eu cu cine trebuie și s-a aranjat: după 
ce faceți și ăștia trei ani de corecțională, vă dă 
drumul, am promisiuni solemne. Și după ce ieșiți

de-acolo, eu zic să nu vă lăsați de meseria asta, ar 
fi păcat, că prea v-a mers bine și rentabil. Nu, nu 
trebuie să-mi mulțumiți pentru nimic, eu mi-am făcut 
doar datoria.

Roșu Ilie : Domnule, am fost la restaurantul „Splen
did" din Eforie Sud, în care ai lucrat mai ceva ca 
în firma lui, și în sensul acesta află că chestiunea cu 
vinul de 15,60 lei, vîndut cu 21 lei, s-a cocoloșit 
total. Ce m-a întristat pe mine a fost că ți-au pus 
în spinare niște probleme mai vechi, ceva cu vreo 
cinci ani și ceva de pușcărie, instituție care sună așa 
de urît în urechea unor, formaliști (mai ales în 
viață, decît în literatură). De ce n-ai fost, bre, nea 
Ilie, băiat cuminte și mă pui în situații de-astea ? 
Mă rog, pînă la urmă am zis eu una și alta, te-am 
luat pe garanția mea și s-a aranjat. După 
și ăștia trei ani, e în regulă. Pe viitor, însă, 
ce dracu, lucrează mai cu băgare de seamă, 
cum pui mîna pe ceva te prinde imediat!

Paveluca Ion : Frate Pavelucă, ăia de la 
sînt complet lunateci, domnule, nu te poți înțelege 
deloc cu ei. Cică au văzut cu ochii lor, într-o noapte 
cu lună, cum au căzut cite două stele de pe sticlele 

matale de coniac (alea de 
cinci) și care stele au intrat 
în buzunarele matale. Le-am 
zis : „Ce să facă nea Pave- 

£ ’ 8 _ JL _ __ . n Y . lucă cu ele, că nu e el omul
d© Ion BAIEȘU care să umble cu asemenea 

bh ■ B B ~ obiecte cosmice, el e pă
mântean de-al nostru", și toc-

T-riiii|-—wT-r-r-iirrnrrawwBi de-aia ziceau și ei, căle-ai băgat în buzunar, ca să 
le faci bani tereștri. Spune-i 

și lui Tisescu, de la magazie, că tot cu două stele 
de-alea verzi i-au dat și lui la cap, dar să nu-și 
mai facă griji, că l-am aranjat și pe el# să nu se 
țină de gînduri, să se mai îmbolnăveascu. naibii de
vreo astenie, ca să mâi am.- și grija astarpe cap.

Badea Gheorghe, Mănoliu Elena, Rădul-escu-' Petre, 
Costea Nicolae, Smarandache Gheorghe) Onea Gheor
ghe, Căluț Sultana, Ionescu Adriana, Ferenzi Iosif, 
Lazăr Maria și Zamfir Nicolae : In legătură cu bău
turile diluate cu apă, așa cum se pretinde, faptele vin 
serios în favoarea voastră. S-a constatat, la analiză, 
că apa era curată, apă de cișmea, potabilă. Am gustat 
și eu din vinurile alea botezate. Merge 1 Te îmbeți mai 
greu cu ele, dar nu te doare capul. Șprițarii, mai ales, 
nu simt absolut nimic. Așa că, toată istoria e o apă de 
ploaie.

Topală Ion și Stanciu Ion : Afacerea cu cei 200 
mici plasați pe șest la grătar, mici alcătuiți din micile 

. voastre economii la carne macră și tocată, s-a clasat! 
Faceți patru luni și ați scăpat. Nici măcar o zi pe 
cap de mic. Ce contează patru luni! Contele de Monte 
Cristo cît a făcut ? Și era tot nevinovat...

In general, pot să vă spun, în încheiere la toți cei 
22 de tovarăși barmani și ospătari, care mi-ați scris, 
că vă mulțumesc pentru încredere și că pe viitor, 
cînd mai faceți o găinărie de-asta, d.ați-mi de veste din 
timp, eventual chiar înainte de a trece la acțiune, 
ca să mă pregătesc și eu. Și dacă e vorba să faceți 
gestul ăla de recunoștință de care vorbeați în scri
soare, nu-mi trebuie nici bani, nici produse. Mie 
dați-mi niște fapte, de-astea frumoase, de-ale voastre, 
scriu un foileton și-mi scot pîrleala. Sînt mulțumit.

Cu răcoroase (con)strîngeri de mîini, al vostru,

SENILIZATE
Sub ochii noștri se petrec. în fie

care clipă, transformări determinate 
de sarcinile mari și complexe pe care 
le avem de realizat. în mecanismul 
acestor schimbări — ne referim la 
administrația de stat — continuă să 
existe și anomalii : anumite funcții 
și servicii și-au pierdut actualitatea, 
s-au senilizat, nu-și mai găsesc justi
ficarea, dar sînt menținute. Ele sînt 
o piedică serioasă în perfectionarea 
muncii administrației, creează un pă
ienjeniș de paralelisme, în flagrant 
contrast cu suplețea care trebuie să 
caracterizeze activitatea acestui sec
tor.

Pornind de la constatarea inutili
tății unor funcții, în perioada 1960— 
1967, în cadrul sfaturilor populare 
regional, raionale și orășenești din 
regiunea Maramureș s-au luat, mă
suri pe linia reducerii posturilor, care 
nu-și aflau- rațiunea. De asemenea, 
începînd din trimestrul ultim al anu
lui trecut și continuînd în primele 
luni ale acestui an, în unitățile sub
ordonate sfatului popular regional 
s-au analizat necesitatea si oportuni
tatea fiecărui po.st tehni.co-adminis- 
trativ. Ca urmare,, au fost.reduse. încă 
25 de posturi, mai cu seamărde in
spectori de impozite si taxe, arhivari, 
inspectori de la sectorul de valorifi
cări, tehnicieni de la consiliile agri
cole etc., care nu-și mai justificau 
prezenta în aparatul administrativ. 
Ne referim. îndeosebi, la inspecția 
pentru valorificarea produselor agri
cole. Am redus 3 dintre cele 7 pos
turi existente la această inspecție. 
Considerăm că sarcinile pe linia va
lorificării s-ar putea rezolva prin 
consiliul agricol regional, unde, ar fi 
necesar doar un singur post, inspec
ția putînd fi complet desființată.

în multe cazuri, schemele sînt în
cărcate tocmai fiindcă se cer multe 
formalități, adeseori teribil de com
plicate și de greoaie. Un cetățean 
care vrea să înstrăineze un teren 
proprietate personală, bunăoară, face 
o cerere la serviciul de arhitectură 
și sistematizare al raionului sau ora
șului. Apoi, un tehnician de la acest 
serviciu se deplasează în localitatea 
respectivă. Se fac măsurători, se în
tocmește o schiță la scâră, se stabi
lesc vecinii, proprietarul 
conform 
felul de 
sau nu 
imobilul 
tionalizat, avizul favorabil al sfatu
lui popular că este de acord cu în-

străinarea etc. Se face un referat, 
care se supune spre aprobare comite
tului executiv* tot acesta emițînd 
autorizația de înstrăinare. La urmă, 
cetățeanul se duce la notar’?tul de 
stat, unde se întocmește actul de vîn- 
zare-cumpărare. Aceste forme mul
tiple impun deplasări la fata Jocului, 
diurne, cheltuieli de 
De fapt decretul și 
care reglementează 
străinări nu sînt atît 
dar prezentînd unele

fața vecinilor, 
cum te tai !“ De cinci ani 
soția e terorizată în acest 
fel.

Din Ploiești mai multe 
sesizări. ne introduc în a- 
partamentul 10 de la eta
jul I al casei cu nr. 92 de 
pe strada Romană. Bărba
tul vine la masă, apoi vrea 
să se odihnească, dar co
pilul (de doi ani) îl deran
jează. Atunci el își trimite 
soția în bucătărie și îi în-

vmă beat, să nu mă înjure 
și să nu mă bată" — scrie 
Maria Enache în declarația 
dată la Procuratura raio
nului Oltenița.

Un alt Enache, de data a- 
ceasta Costică, din comuna 
Ruginești, raionul Adjud, 
după ce i-a spart capul so
ției a alungat-o de acasă 
cu copil cu tot, aducînd în 
locu-i o concubină.

Sub impresia uneia din
tre scrisori urc la etajul II

are pereți. Și aici între pe
reți se petrec, uneori, dra
me inimaginabile. Iată una 
din ele : soțul, inginerul, 
șef de serviciu la una din 
direcțiile generale ale Mi
nisterului Construcțiilor de 
Mașini, se pregătește să 
plece la lucru. Soția, cas
nică. îi pune în servietă 
pachetul cu sandviciuri. 
Dar cu un sandvici nu se 
poate anula discuția de 
seara : de luni de zile in-

„E nevasta mea
chide acolo cu cheia pe a- 
mîndoi pînă se scoală el. 
Cînd procedeul se repetă și 
soția se opune, bărbatul o 
ia la bătaie. La miezul nop
ții copilul cere apă. Bărba
tul țipă, femeia îi spune 
să se liniștească, să nu spe
rie copilul, și el o ia iar ia 
bătaie. în cele din urmă so
ția e nevoită să se mute cu 
copilul la mama ei. Furio
sul bărbat este inginer la 
Trustul regional de con
strucții Ploiești, Teodor 
Păragină.

Un jurist ne scrie despre 
Sebastian Enache, lăcătuș 
la Șantierele Navale 
nița, care și-a bătut 
însărcinată curmînd 
copilului. Enache S. a 
noscut cu cinism că 
vit-o grav pe soția sa atît 
în casă, cît și în fața blo
cului. Motivul : sofia a ce
rut ajutor la vecini !

„Am dus o viață groaz
nică, n-a fost seară să nu

Olte- 
soția 
viața 
recu- 
a lo-

dintr-un bloc de pe Calea 
Grivitei. Sun. în ușă apare 
o femeie urmată de o feti
tă de vreo 12—13 ani, 
ochelari.

— Vreau să vorbesc 
dumneavoastră.

— Cu mine ?
— Da. cu dumneavoas

tră.
— Luiza, du-te dincolo.
Intru. Un apartament 

frumos, cu mobilă maron, 
cu cărți și bibelouri. Pe 
masă o ceașcă de cafea din 
care băuse, grăbit, cineva. 
Iar pe pereți pete de sînge. 
Ele îmi amintesc motivul 
pentru care venisem aici. 
Femeia, în vîrstă de 39 de 
ani, încearcă să-și ascundă 
vînătăile. După o discuție 
de patru ore, drama se re
constituie. Ii invit pe citi
tori să-și reimagineze apar
tamentul. Dar să nu uite 
pereții. Orice apartament

cu

cu

ginerul vine acasă tîrziu și 
explicația e aceeași: am 
fost la minister. Femeia nu 
crede. Vrea să i se dove
dească. „Deci trebuie s-o 
bat, își spune bărbatul. S-o 
bat să se învețe minte pen
tru totdeauna. Dar asta, 
mîine”. Deschide pachetul 
și observă că salamul nu e 
bine aranjat.

— Iar mi-1 dai așa ?
— Ti-1 așez imediat, sare 

femeia.
— Mersi, spune bărbatul 

și aruncă pachetul în ta
van.

„Trebuie s-o bat ime
diat” — își spune el, și își 
trimite fetita la o 
Dar fetita pricepe si 
să tremure :

— De ce, tată ?
— Te duci unde 

spus !
Mama se lipește de pe

rete înspăimîntată :
— Du-te, Luiza.
— De ce, mamă ?

rudă. 
începe

ti-am

— Du-te. țipă tatăl. Ti-a 
spus și mama.

Fata pleacă, Bărbatul în
chide bine ușile. N-o 
bește peste fată. Ii dă cu 
pumnul în inimă si în cap 
pînă o ameteste. Femeia 
își pierde cunoștința și el 
o bagă repede în baia cu 
apă rece. Cînd își revine o 
lovește iar. Pereții se um
plu de sînge. Femeia țipă. 
Vrea să cheme ajutor. Dar 
bărbatul rupe firul telefo
nului și o închide în casă.

— Dacă ai să spui la ci
neva, am să te omor !

Și bărbatul își pune că
mașă albă și pleacă la ser
viciu.

— Bună dimineața, tova
răși !

— Să trăiti tovarășe in
giner !

Stau de vorbă cu femeia. 
E îngrijorată.

— Povestiți, n-o să se în- 
tîmnle nimic.

Toate marile evenimente 
din viata ei sînt bătăile. 
Marile bătăi :

— In 
pentru 
luat de 
pat.

Apoi
Apoi 

cînd m-a bătut 
trezindm-mă cu 
Tot așa a rupt și atunci fi
rele telefonului și a plecat, 
îmi doream moartea, dar 
n-am murit.

Apoi...
Cînd mă bate îmi spune : 

nu eu te-am lovit. te-ai 
lovit singură de lada de pe 
balcon.

N-am spus la nimeni, dar 
fetita a crescut și a înțeles 
totul...

Mă duc la minister. Sin
gur, într-un birou, aștept 
să-1 văd. Și intră el : un 
bărbat masiv, dar subtiat 
parcă dintr-odată cînd află 
scopul discuției.

iz-

1960 am fost bătută 
prima oară. M-a 
păr și m-a izbit de

în iulie 
în vara

1961... 
anului 1964, 
ca și acum, 
apă rece.

Același ins care umple 
pereții de sînge. călcîndu-și 
soția în picioare, aproape 
că impresionează cu spo
vedania lui :

— Sînt vinovat, nu mi-am
■ dat seama._ Mi-am pierdut 

controlul, 
credeți...

— Dar 
dumneata 
oricînd controlul. Poate 
chiar și în timpul serviciu
lui. Un coleg nu-i de acord 
cu dumneata într-o proble
mă și dumneata îi dai cu 
scrumiera în cap.

— Vai, zîmbeste el, cum 
să fac așa ceva ?

— Sau cu scaunul...
— Se poate să mă cre

deți în stare de așa ceva ?
Sigur că nu-1 cred în 

stare de așa ceva, fiindcă 
acolo, la servici, sau pe 
stradă sau lâ cinema ar fi 
imediat strîns de mîini și 
dus la miliție. Dar acasă 
între patru pereți ? între 
cei patru pereți, unde nu-i 
vorba de colegi, de oameni, 
ci de nevastă ? Adică 
cineva pe care poți 
faci zob fără să riști ni
mic ?

Mă întorc la scrisorile de 
pe masă. Si răsfoiesc iarăși 
pe cele grupate în ultima 
categorie. In cea a ofensa- 
tilor. „Adică de ce să nu 
ne batem noi nevestele ?“. 
Si Ie aud urletul sinistru, 
mult mai sinistru decît cel 
ăl omului de dincolo de 
noi și care ureînd stîncile 
l-a izbit pe semenul său 
cu parul în cap să-l facă 
să priceapă că trebuie să-1 
ajute să scoată rădăcini.

E greu de crezut că se 
mai află la noi oameni 
care să-si facă o voluptate 
dintr-un lucru atît de 
și îngrozitor : „Soția 
buie bătută !“.

O lege"; deci, care 
potolească, se impune.

Vă rog să mă

bine, domnule, 
poți să-ti pierzi 

controlul.

trist 
tre-

să-i

transport etc. 
instrucțiunile 
asemenea în

de complicate, 
__  ______ lacune lucru
rile s-au complicat în mare măsură 
pe scară locală, fiecare înstrăinare 
dînd de lucru unui mare număr de 
persoane. Simplificarea procedurii 
de înstrăinare ar duce și la elimina
rea unor posturi de la serviciile de 
arhitectură și sistematizare.

In prezent, noi studiem necesitatea 
și justețea diferitelor funcții și pos
turi. S-a ajuns la anumite concluzii, 
s-âu făcut propuneri. Dintr-un astfel 
de studiu reiese posibilitatea redu
cerii posturilor la secțiunile financia
re — serviciile de impozite și taxe 
— unde numărul existent este destul 
de mare. Considerăm că, îritr-o pri
mă. etapă, numărul acestor posturi 
s-ar putea reduce cu 10 la sută.

Care sînt temeiurile unei aseme
nea afirmații ? Ne vom explica prin- 
tr-un exemplu. La stabilirea impo
zitului agricol, procedura începe prin 
audierea cetățeanului în cauză. Apoi, 
se întocmește un formular, care are 
33 de coloane. Acesta însă conține 
date care se află și în registrul agri
col. Așadar, în continuare se trece 
la compararea datelor. Dacă există 
diferențe, se verifică la fața locului. 
Se întocmește apoi un proces verbal, 
care cuprinde, la rîndul său, 14 co
loane. Numai după aceea se fac în
științările de plată, certificatul de a- 
sigurare etc. Toate acestea s-ar putea 
simplifica prin adăugarea, la registrul 
agricol, a 2—3 coloane privind stabi
lirea impozitului. în locul înștiințări
lor de plată s-ar putea introduce 
carnete de format mic. pe 5—10 ani, 
care să asigure o evidență simplifi
cată, dar clară, a modului cum s-a 
achitat impozitul. De asemenea, mun
ca cheltuită în plus pentru debitare 
în primul trimestru, și apoi trecerea 
diferenței la stabilirea impozitului, 
se poate elimina, încasîndu-se pro
centul respectiv calculat la impozitul 
anului precedent. Nici această opera
țiune n-ar prezenta nici o dificul
tate întrucît rolurile se fac pe 2 ani, 
așa îneît înregistrarea impozitului pe 
anul precedent este extrem de les
nicioasă. O asemenea măsură ar re
duce considerabil munca contabili
lor. După cît socotim, această simpli
ficare se impune, întrucît impozitul 
agricol este foarte mic, revenind, la 
unele poziții, sub 5 lei. Costă mai 
mult formularele care se comple
tează decît valoarea impozitului, fără 
a mai prețui timpul de lucru al sa- 
lariaților care stabilesc impozitul 
etc.

Ne-am gîndit și la alte propuneri. 
Direcția comercială regională are, in 
prezent, 47 de posturi. In 1960, cînd 
era secțiune a sfatului popular regio
nal, avea 20. Credem că aparatul ei 
este umflat ; dar nu numai atît : e 
un copil cu doi tați — unul local, al
tul central. Este și aceasta o verigă a 
cărei reorganizare merită a fi studia
tă, ca de altfel întreaga formă de 
organizare a comerțului local.

Și în cadrul consiliilor agricole 
s-ar mai putea aduce unele corec
tive. Față de anul 1960, la noi în re
giune numărul posturilor în aceste 
organisme a scăzut cu 44. Dar în a- 
ceastă vreme au luat ființă uniunile 
cooperatiste, s-au îmbunătățit formele 
de planificare și organizare a mun
cii în agricultură. Totuși, în activi
tatea consiliilor mai dăinuie încă un 
stil birocratic, o aglomerare de situa
ții și evidențe, care încarcă inutil 
munca. Noi studiem, în prezent, a- 
ceste fenomene, dar credem că în a- 
cest sens n-ar trebui să lipsească 
nici inițiativa și sprijinul operativ al 
Consiliului Superior al Agriculturii.

Indiscutabil, în acțiunea de rațio
nalizare a muncii în administrație se 
pot aduce multe îmbunătățiri. Din 
mers, pe parcurs, acordînd mai mult 
cîmp liber inițiativei locale, se poate 
acționa mai operativ în vederea per
fecționării activității administrative.

Eugen PARIPAS
șeful Oficiului de muncă și salari} 
al Sfatului popular regional ~ 
Maramureș



Cerințele actuale ale economiei 
impun abordarea cu toată răspun
derea a problemei îmbunătățirii 
permanente a calității produselor. 
Nu mai poate fi admisă, sub nici 
un motiv, teza realizării planului 
cu orice preț, socotind -se că pro
dusele „merg", indiferent de cali
tate. Colectivul întreprinderii noas
tre a înțeles necesitatea acestui de
ziderat economic major și și-a pro
pus să realizeze în acest an o can
titate tot mai mare de pînzeturi de 
calitate „extra" din totalul țesătu
rilor fabricate. Rezultatele obținute 
în primul semestru atestă că mer
gem pe un drum bun. Ponderea 
țesăturilor de calitate „extra" a 
atins 62,2 la sută, față de 41 la 
sută cît a fost stabilit inițial. Con
cret, asta înseamnă că fabrica 
noastră a livrat aproape 1800 000 
mp țesături de calitate „extra" 
peste prevederile planului.

Ca să urcăm această treaptă în 
ascensiunea calității produselor nu 
a fost deloc ușor. Spun acest lu
cru deoarece a fost nevoie să de
pistăm o serie de cauze care acțio
nau cu efecte negative asupra cali
tății. Din studiul efectuat la înce
putul anului asupra defectelor în
registrate la producția realizată în 
trimestrul IV 1966 am desprins că 
69 la sută din acestea au apărut în 
secțiile de țesătorie și filatură și 31 
la sută la finisaj. Cauzele erau mul
tiple. Pe de o parte era vorba de 
neatenția unor lucrători în supra
vegherea mașinilor și utilajelor, 
de curățirea și ungerea lor neco
respunzătoare, de legarea firelor cu 
mîinile murdare de ulei sau de 
transportarea și montarea negli
jentă a sulurilor de urzeală. Pe de 
altă parte, anumite neajunsuri de 
ordin tehnic existau la cardare .în 
filatură, determinate de slaba ca
litate a garniturilor elastice ; din 
această pricină se produceau fire 
îngroșate și cu nopeuri care dădeau

LA UZINA DE MECANICA 
FINA DIN SINAIA am intîlnit 
aceeași susținută preocupare pentru 
a asigura o folosire cît mai judi
cioasă a spațiilor de producție 
construite. Directorul uzinei, 
Aurel Boglnci, ne spune că anul 
trecut s-a obținut, pe fiecare me
tru pătrat de suprafață produc
tivă, o producție de aproape 
11 000 lei. El apreciază că rezulta
tele sîr.t bune, dar nu pot mulțumi 
colectivul, întrucît există încă re
zerve. Un studiu recent, efectuat 
de cadrele de specialitate din u- 
zjnă, împreună cu grupa de orga
nizare științifică a producției, a 
scos la iveală spații suplimentare 
la secția a Il-a prelucrare. Pe baza 
concluziilor acestui studiu, s-a tre
cut |a fructificarea mai bună a a- 
proape un sfert din suprafața aces
tui sector. Cum ? Prin reamplasa- 
rea unor mașini, stabilirea unui 
flux tehnologic mai corespunzător, 
organizarea lucrului în trei schim
buri. „Nu dispunem încă de calcule 
definitive de eficiență economică 
— conchide directorul, dar un lu
cru este sigur: volumul de produc
ție realizat în semestrul I este sim
țitor sporit". Iată deci că, la uzina 
din Sinaia, utilizarea suprafețelor'' 
de producție este privită in per
manență cu toată seriozitatea.

Să vedem cum se prezintă acum 
situația la UZINz^ DE UTILAJ 
CHIMIC DIN PLOIEȘTI. Ingine
rul șef, Gh. Dumitrache, ne arată 
la fața locului că, spre deosebire 
de acum 10 luni, hala de sablare 
este folosită la întreaga ei capaci
tate. Dar în articol se ridica și 
problema halei de vopsitorie. Din 
cauză că Institutul de proiectări 
pentru construcții de mașini Bucu
rești a „uitat", la proiectarea o- 
biectivului, să prevadă instalația 
necesară de ridicare a voluminoa
selor utilaje chimice și >isteme:e 
de introducere și scoatere a lor 
din hală, această nouă suprafață 
productivă nu a putut fi folosită 
multă vreme aproape deloc. Ea nu 
este utilizată nici acum potrivit 
destinației inițiale. Funcționează, 
ce-i drept, aici un atelier mic de 
construcții metalice, dar nu pen
tru asta s-a construit hala.

— De ce atî.ta încetineală în 
remedierea scăpărilor de pro
iectare ? Este oare aceasta
rentabil pentru întreprin
dere ? întrebăm pe contabilul 

■ șef, Constantin Sofronie.
— Desigur că nu. Dar s-au pri

mit tîrziu investițiile din partea 
Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini, abia prin aprilie

Instalație de finisare
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a lingourilor calde
La laminorul de 800 mm de 

la Combinatul siderurgic Hune
doara — agregat care prelu
crează oțeluri aliate — a fost 
pusă iu funcțiune o mașină 
pentru frezarea și finisarea la 
cald a lingourilor de oțel îna
inte de laminare. Noua instala
ție, prima de acest fel în țară, 
funcționează complet automat 
și asigură cojirea unui lingou 
pe toate cele patru fețe în circa 
10 minute. Taglele laminate 
din lingourile frezate cu această 
instalație au suprafețele mai 
netede, datorită înlăturării, îna
inte de prelucrare, a impurită
ților și defectelor care se for
mează la suprafața lingourilor 
în timpul turnării. Se obține 
astfel o creștere a calității la
minatelor.

(Agerpres) 

naștere în țesătorie la pînzeturi cu 
desături, rărituri ori cu fire lipsă. 
La finisaj țesăturile se murdăreau 
și își pierdeau din calitate, între 
altele, pentru că veneau deseori în 
contact cu diferitele părți ruginite 
ale stelajelor și utilajelor vechi.

Cunoscînd toate aceste cauze, co
lectivul nostru și-a îndreptat efor
turile spre înlăturarea lor chiar de 
la începutul anului. Cum, pe ce 

ASCENSIUNEA
CALITĂȚII PRODUSELOR

căi am acționat ? Am căutat să re
zolvăm, mai întîi, neajunsurile de 
la secția de finisaj a țesătoriei, 
prevăzută a se moderniza în acest 
an. Concomitent cu înzestrarea cu 
utilaje de înaltă productivitate și 
crearea de noi linii tehnologice, 
aici au fost luate o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice menite să 
ducă la îmbunătățirea calității țe
săturilor. Intre altele, am procurat 
prelate din material plastic cu care 
am acoperit toate băncile, contai
nerele etc., pentru ca țesăturile 
ude și uscate să nu mai vină în 
contact cu părțile ruginite ; acolo 
unde condițiile au permis, am tre
cut la înlocuirea acestora cu altele 
din țeavă și tablă inoxidabilă.

Tot în scopul ridicării nivelului 
calitativ al țesăturilor, am luat 

Ânchstă economică după 10 luni de ia apariția articolului:

„DE CE SÎNT UTILIZATE NERAȚIONAL UNELE SPAȚII UZINALE ?“

Organizare
in

Cu 10 luni în urmă, ziarul nostru a publicat articolul „De 
ce sint utilizate nerațional unele spații uzinale ?“, în cadrul 
căruia au fost semnalate o serie de anomalii și situații cri
tice existente atunci, în acest domeniu, în cîteva întreprin
deri din regiunea Ploiești. Am fost, zilele trecute, din nou 
prin uzinele respective, pentru a constata schimbările ce au 
intervenit pe parcurs. Ce se desprinde din investigațiile fă
cute pe marginea articolului amintit ?

sparte. Oalele

Costul pro-

care Ie plătim 
amortizare pen- 

la

anul acesta. Forul nostru tutelar 
nu prea s-a grăbit. In articol se 
arăta că institutul de proiectări 
vizat, care în cazul de față a lu
crat fără răspundere, ar trebui să 
plătească oalele 
sparte- le plătește tot întreprin
derea în prezent.
ducției este încărcat cu zeci de 
mii de lei pe 
drept cotti de 
tru instalațiile automate de 
hala de șablaj, care nu merg cum 
trebuie, proiectate tot de același 
institut și montate de uzina „In
dependența" din Sibiu.

Curios este că la Arbitrajul de 
stat, unde a ajuns cazul spre ju
decare, se consideră că soluția de 
a nu se recupera de către între
prinderea păgubită sumele plătite 
băncii ca amortismente este echi
tabilă pentru economie (I ?). Eco
nomiștii de la uzina ploieșteană 
susțin însă că cine greșește trebuie 
să plătească. Punctul lor de vedere 
ni se pare mai logia.

Fapt este că la uzina de utilaj 
chimic, cu toate asigurările date 
de directorul întreprinderii, ing. 
Eugen Toma, există încă posibili
tăți ca, printr-o și mai bună orga
nizare a producției și a munGii, să 
se asigure o folosire optimă a tu
turor spațiilor de producție.

lată-ne la UZINA „1 MAI"- 
PLOIEȘTI. Am rămas surprinși 
cînd am găsit hala de tratamente 
a noii sculării goală, ca și asum 
10 luni. S-au montat, ce-i drept, 
două macarale, dar restul, utila
jelor ?

— Acestea nu vor sosi nici pînă 
la sfîrșitul anului — ne informează 
nemulțumit ing. Mihai Mateescu, 
sculerul-șef.

Căutăm să aflăm de ce s-a ajuns 
la o atare situație. Detalii primim 
de la ing. Constantin Ivănescu, șe
ful serviciului de investiții. „Cu 
procurarea utilajelor este o în
treagă poveste. S-a ridicat, după 
cum știți, construcția halei și încă 
nu se știa de unde vom procura 
cuptoarele și celelalte utilaje. Fină 
la urmă, ministerul nostru — aici 
s-au încurcat lucrurile — a stabilit 

măsuri pentru înlăturarea cauzelor 
care provocau la filatură fire în
groșate, împerecheate, cu nopeuri 
etc. Este vorba de înlocuirea gar
niturilor elastice de la carde cu 
garnituri rigide. Același obiectiv 
vizează și confecționarea, pe baza 
unui studiu întreprins împreună cu 
specialiștii de la filiala Iași a Aca
demiei, a unor dispozitive la ca- 
landrele de finisat, în vederea de

pistării și înlăturării fragmentelor 
metalice țesute accidental din aș
chiile de cocleți sau alte părți fie- 
roase ivite în timpul funcționării 
mașinilor. Tot în urma unor astfel

tribuna experienței 
înaintate

de studii am trecut și la procura
rea și folosirea de cocleți adecvați 
fiecărui număr de fir în parte.

în contextul acțiunilor întreprin
se se înscriu și cele referitoare la 
îmbunătățirea pregătirii fabricației, 

să le producă uzina „Independența" 
și, în parte, noi. Abia la începutul 
acestui an s-a dat uzinei sibiene 
sarcina să construiască, să omolo
gheze și să experimenteze cuptoa-

în condițiile uriașei re
voluții tehnieo-științifice 
pe care o trăim, procesele 
producției solicită la ma
ximum intelectul, viteza 
de reacție și nu forța fi
zică a omului. De pildă, 
manipulantul de la tabloul 
de comandă a) unui mare 
agregat, descifrînd indica-, 
(iile primite de la zecile 
de cadrane indicatoare, ia 
decizii de greutate în se
cunde sau fracțiuni de se
cundă. O neatenție, o 
eroare oricît de mică ris
că să se transforme în în
treruperi ale producției, 
în săptămîni sau luni iro
site, în zeGi și sute de mii 
de lei pierduți.

în aceste împrejurări, 
alături de tehnicianul și 
economistul specialist, un 
rol tot mai Important în 
buna desfășurare a pro
ducției capătă psihologul, 
ehemat să acorde armo
nios pregătirea și aptitu
dinile individului «u exi
gențele obligatorii ale 
muncii. AGest fapt îl 
atestă creșterea continuă, 
pe plan mondial, a labora
toarelor psihologice uzi
nale și solicitarea tot mai 
frecventă a serviciilor psi
hologiei în cele mai va
riate sectoare de muncă.

Lucrarea „Psihologia 
muncii industriale", apă
rută de eurînd în Editura 
Academiei, abordează toc
mai acest domeniu, 'pînă 
acum mai puțin investi-

si
prin determinarea cu precizie a 
lungimii și rezistenței firelor 
stabilirea de rețete judicioase de 
amestecuri de bumbac, în funcție 
de care să se poată stabili și efec
tua reglări corespunzătoare la uti
laje. Studiem în prezent și urmă
rim să stabilim o reglare și o mon
tare șablonizată a războaielor au
tomate, care influențează îmbună
tățirea. atît a parametrilor de func

ționare, cît și a calității țesături
lor. Am înzestrat mai complet la
boratorul fizico-mecanic cu utilaje 
de specialitate și, de curînd, a fost 
pusă în funcțiune o stație pilot de 
încercare a rețetelor stabilite.

Neîndoielnic, măsurile de ordin 
tehnic au avut un rol important 
în ridicarea calității produselor. 
Dar noi ne-am dat seama că, în 
ultima instanță, succesul în obți
nerea unor produse de calitate su
perioară depinde în măsură hotă- 
rîtoare de oameni. De aceea, am a- 
cordat un sprijin deosebit munci
torilor ca să-și poată desăvîrși cu
noștințele lor profesionale. Cu atît 
mai mult s-a pus la noi această 
problemă, cu cît fabrica a fost în
zestrată în ultima vreme cu nu
meroase mașini și utilaje moderne.

rele- de tratament. După cîte știm, 
această întreprindere nu -are po
sibilitatea să ne execute comenzile 
decît în cel mai bun caz, spre 
sfîrșitul anului".

După cum se vede, forurile de 
resort ale Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini nu au 
privit cu toată seriozitatea semna
lele critice consemnate în artico
lul amintit. Ele nu au ținut seama 
nici de faptul că cea mai acută 
problemă la ora actuală în uzina 
ploieșteană este tratamentul ter
mic, de care este nemijlocit legată 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor. Se cuvine ca situația 
care s-a creat în legătură cu a- 
ceastă investiție să fie examinată 
fără întîrziere, trăgîndu-se la răs
pundere cei ce au tărăgănat din 
nou punerea In funcțiune a halei 
de tratament de la sculăria nouă.

Ne-am deplasat și la UZINA 
MECANICA TELEAJEN. Nu se 
poate spune că aici nu s-a ținut 
seama de criticile făcute în urmă 
cu 10 luni. în spațiul uzinal de 1 500 
mp, pe atunci nefolosit, se reali
zează în acest an circa 1 000 de 
tone de construcții metalice pen
tru noua rafinărie din Pitești. Spa
ții disponibile mai sînt la secția 
strungărie și în alte secții ale uzi
nei, așteptînd să fie folosite. De 
altfel, ing. Emil Petrescu, de la 

. gat la noi. Elaborată de 
un grup de specialiști1), 
sub redacția prof. Al Roș
ea, membru corespondent 
al Academiei, ea repre
zintă o lucrare de sinteză 
în probleme de psihologie 
industrială — adaptarea 
omului la mașină și adap
tarea mașinii la om, rela
țiile ind'ivid-Golectivitate, 
în sfîrșit psihologia con
sumului, studiul publicu
lui și al reclamei.

cu alte cuvinte, de a con
tribui la realizarea unei 
compatibilități cît mai de
pline între om și munca 
ce o depune, în folosul 
atît al producției cît și al 
omului.

Ancorate în bună mă
sură în realitățile activi
tății productive din țara 
noastră, studiile conturea
ză o bogată gamă de me
tode de depistare, analiză 
și înlăturare a cauzelor

cînd durata operațiilor 
manuale era sub 30 de se
cunde. Pe baza unor stu
dii sistematice, au fost 
propuse diverse soluții 
pentru combaterea mono
toniei ’ reunirea operații
lor foarte simple în ope
rații mai complicate 
variate din punct de 
dere al conținutului, 
cătuirea grupelor
muncitori după relațiile 
de prietenie dintre ei, fo-

Și 
ve- 
al- 
de

Psihologia muncii
industriale
Elementul principal 

care străbate lucrarea îl 
constituie preoouparea au
torilor de a sluji prin 
cercetările lor economiei, 
creșterii eficienței activi
tății productive în condi
țiile sporirii satisfacției 
omului pentru munca sa,

*) M. Bernițchi, C. Botez, 
C. Cristian, G. Dan-Spî- 
noiu, P. Ene, T. Herseni, 
Gh. Iosif, E. Krau, M. Ma- 
mali, V. Nicolau, E. Popes- 
cu-Neveanu, P. Pufan, A. 
Tabachiu, G. Zbăganu.

psihologice ale neajunsu
rilor în muncă, cauze 
care, neprevăzute sau ne
eliminate la timp, dimi
nuează randamentul mun
citorilor, măresc rebutu
rile, înmulțesc acciden
tele de muncă ș.a.

Analizîndu-se, de exem
plu, caracteristicile mun
cii pe bandă rulantă la o 
întreprindere industrială 
s-au constatat scăderi de 
randament și calitate din 
cauza monotoniei în lu
cru, mai ales în cazurile

losirea unei anumite mu
zici ritmate în timpul lu
crului ș.a.

Studiul psihologio al 
noilor probleme pe care 
le ridiGă formarea profe
sională a tineretului, în 
condițiile transformărilor 
revoluționare ce se petreo 
în tehnioă, în tehnologia 
industrială, l-a condus pe 
autori la preconizarea u- 
nor metode și procedee 
eficiente, în măsură să 
înlesnească asimilarea în-

Am organizat cursuri de calificare 
de ridicarea calificării și speciali
zare, care sînt sau vor fi urmate 
în acest an de un număr de 1160 
muncitori și ajutori de maiștri.

La îmbunătățirea calității țesătu
rilor a contribuit în mare măsură 
și reorganizarea controlului tehnic 
de calitate. In toate sectoarele s-a 
introdus, recent, controlul interfa- 
zic, care este efectuat de un con
trolor pe schimb, iar în țesătorie de 
trei oameni pe schimb. La țesături
le destinate exportului am trecut 
la aplicarea unor măsuri suplimen
tare pentru controlul la rampa fi
nită, controlul după metrare, foaie 
cu foaie, controlul șablonării șl al 
ambalării. Toți controlorii de ca
litate din fabrică au frecventat, 
treptat, un curs de șase luni, unde 
au învățat caracteristicile utila
jelor noi și cele ale materiei 
prime și semifabricatelor. Totodată, 
am acordat controlorilor de cali
tate mai mare libertate de a ac
ționa cu măsuri-concrete și ime
diate atunci cînd descoperă anu
mite deficiențe și am stabilit obli
gația de a informa operativ cazu
rile mai grele pînă Ia șefii de sec
ții, șeful serviciului producție și 
inginerul șef, pentru a se lua mă
suri corespunzătoare la nivelurile 
respective. Pe controlorii care aduc 
o contribuție deosebită la îmbună
tățirea calității produselor îi stimu
lăm material. In vederea creșterii 
cointeresării materiale a muncito
rilor i 
produselor, 
trecut la aplicarea sistemului de 
salarizare după; calitatea obținută.

Colectivul nostru este hotărît să 
acționeze în continuare cu măsuri 
eficiente, să urce noi trepte pe sca
ra ascendentă a calității țesăturilor, 
întărind și mai mult prestigiul 
„mărcii" fabricii.

loan HUȚANU 
inainer-șef, 
fabrica „Țesătura"-lași

iresani maieuaie a iiiunciiv- „ 
pentru îmbunătățirea calității | 
îselor, în secția țesătorie am |

serviciul tehnologic, remarca fap
tul că, în prezent, producția de 
construcții metalice se poate du
bla ; ceea ce înseamnă că cei 1 500 
mp de hală sînt doar pe jumătate 
folosiți. Dar de ce este nevoie 
ca să poată fi fructificat mai bine 
spațiul uzinal ? După cum ne-a 
spus același inginer, este suficient 
ca ministerul de resort să asigure 
repartițiile necesare de materii 
prime.

★

Din investigațiile pe marginea 
articolului menționat se desprinde, 
pe lîngă anumite aspecte pozitive, 
că nu peste tot s-au tras conclu
ziile cuvenite din criticile făcutp, 
lăsîndu-se să treneze anomaliile și 
lipsurile semnalate. De această si
tuație se fac răspunzătoare și fo
rurile de resort din Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini. 
Ne întrebăm : cît timp se va mai 
admite ca anumite spații indus
triale construite să fie lăsate ne
utilizate sau să fie folosite nerațio
nal ?

Comitetelor de partid din între
prinderi, conducerilor tehnico-ad- 
ministrative, cadrelor de specialiști 
și economiști le revine sarcina de 
a examina aprofundat posibilită
țile reale existente în acest do
meniu, dovedind spirit practic, 
concretizat în măsuri eficiente. 
După cum, orice inițiativă, orice 
propunere în acest sens se cuvine 
să găsească tot sprijinul la fo
rurile de resort ale ministerelor 
tutelare.

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii"

Creații

Noua secjie de lacuri „Nitro" a uzinei „Azur" din Timișoara
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(Urmare din pag. I)

Ne aflăm lîngă caja verticală a 
slebingului. Respirația egală, a șan
tierului răzbate pînă aici fără stri
dente, cumulînd toate zgomotele în- 
tr-unul singur, aproape armonios. 
Undeva, pe cîmpia ucisă de soare, 
mașinile cu betoane proaspete gonesc 
către ținte precise, după calculul hă
răzit de om. Undeva. în aerul încins, 
la furnal, pe cea mai înaltă cotă a 
combinatului, este zorită consecvent 
clipa bilanțurilor. Și. cine mai poate 
ști unde. între șanțurile și gropile 
forate. între mormanele de pămînt 
smulse din încremenirea lor de ofen
siva succesivă a omului și mașinii, 
excavatorul lui Gheorghe Geru, tî- 
nărul blond, cu umerii largi, îndră
gostiți de Dunăre și de înot, deschide 
pîrtie perspectivelor.

Pe unde a trecut Geru. din 1961 
de cînd a poposit aici, totdeauna a 
urmat altceva. După proiectant, ve
nea el sau alții din profesie. Geru 
s-a aflat la multe începuturi, cupa 
lui a „botezat" stația de pompare, 
priza de apă de la Șiret, magistrala, 
canalul adine de scurgere a apelor in
dustriale. Cineva opina ca. pentru 
toate acestea, excavatoristul să tragă 
cîte o linie albă ne mașina lui drept 
semne distinctive. Excavatorul ar a- 
răta în cazul acesta vărgat precum 
o zebră și nu știu dacă lucrul acesta 
i-ar place lui Geru.

Amănuntul obligă însă la un scurt 
istoric. Zece milioane metri cubi de 
pămînt săpături au fost plătiți drept 
tribut naturii pentru tot ceea ce s-a 
făcut pe acest platou cu atîta prezent 
și cu și mai mare viitor în destinul 
viguros al economiei noastre socia
liste. In ordinea valorilor urmează 
apoi aproape două milioane de metri 
cubi de beton turnat pînă acum, 
apoi cele 120 000 tone de construcții

tr-un timp scurt a unor 
cunoștințe vaste, acomo
darea rapidă la condiții
le de lucru.

Autorii se bizuie în stu
diile lor pe cercetări recen
te întreprinse în țările a- 
vansate în direcția aplică
rii psihologiei în industrie. 
Aceasta îmbogățește lu
crarea cu concluziile unor 
vaste experiențe, clasînd-o 
ca o bază solidă în desfă
șurarea unor cercetări 
viitoare, cerute cu strin
gență de practica muncii 
actuale în industrie.

Anumite lungimi și re
petări, un stil uneori greu 
accesibil îngreunează, din 
păcate, folosirea lucrării 
de către cei care nu sînt 
specialiști în psihologie. 
Or, beneficiarii volumului 
nu sînt numai specialiștii, 
ci și cei ce organizează 
și conduc direct procesul 
de producție în întreprin
deri, . cei ce contribuie la 
formarea muncitorului și 
tehnicianului de mîine.

Prin nivelul teoretio și 
bogăția investigației, vo
lumul reprezintă o apari
ție meritorie. Răspunzînd 
unei necesități acute, 
izvorîtă din amprenta ac
tuală a muncii industriale, 
el contribuie la cultivarea 
climatului nou, științifiG, 
de eficiență înaltă în ac
tivitatea productivă.

Dan POPESCU 

metalice și peste 55 000 tone utilaje 
tehnologice montate.

E mult, e puțin ? Fapt este că aici 
e înglobată o muncă omenească, un 
efort continuu, ridicat pînă la cea 
mai înaltă cotă a răspunderilor. Se 
află aici visuri, bucurii, îndoieli, 
eșecuri. Se află aici o mare cantita
te de strădanii pentru că, așa după 
cum și legenda obligă, constructorul 
trebuie să se dăruie, să pună în ceea 
ce clădește pentru oameni și timp 
marile lui năzuințe și marile lui cău
tări și frămîntări. Ce altceva decît 
destinul vieții acesteia putea să-l o- 
blige pe maistrul Petre Sărăci să pă
răsească Brăila, să se numere prin
tre cei care au montat blumingul Hu
nedoarei, despre care credea că va 
fi cea mai mare lucrare de care și-a 
legat numele apoi celelalte laminoare 
cărora la fel, nu le mai intuia alte 
echivalente ? A venit la Galați și a 
lucrat cu adevărat Ia montarea ce
lui mai mare laminor. Acum, pe a- 
genda prezentului, slebingul.

— Și de aici ?
Sărăci e un om echilibrat; cei ce 

lucrează cu el spun că-i nemaipome
nit de exigent, iar cei cu care a stat 
de vorbă zic că are întotdeauna re
plică.

— De aici — laminorul de benzi 
la cald.

— Apoi ?
— Laminorul de benzi la rece o 

să ne cheme și el. Și nu se cade să-1 
lăsăm.

— Și apoi ?
— Pentru mîine, poate pensia. Cei

lalți mai tineri, învățați cu șantierul, 
vor merge unde va fi nevoie. Și pot 
să dau semnătură în alb că va fi 
nevoie !

Rețin un moment car? obligă, de 
asemenea, la evocarea altora. Caja 
asta, verticală, de 147 tone, a fost 
așezată pe soclul ei de beton pre
gătit cu migală și grijă, într-o sin
gură după-amiază, mai precis într-o 
seară. Cînd am poposit aici, era 
noapte de-a binelea. Oamenii pleca
seră acasă. .

Pleca spre casă și directorul gene
ral al șantierelor, tovarășul Cornel 
Cazan. în hală, caja verticală stătea 
acum pe soclul de beton împăcată 
cu noua și definitiva ei ipostază. Do
mina totul ca o statuie bizară a tă
cerii. La alte zone se lucra, dar aici 
poposise liniștea după efortul greu 
după clipa dramatică a suprasolic' 
rilor nervoase. Se înscrisese în 
aceea o nouă pagină în epope' 
tru oțel gălățean și. ca o cer.. . 
echilibrului, urma clipa de retires^ 
rea energiilor, de noi infuzii de for
ță pentru curajul altor începuturi.

Montori cu Sărăci, Balin și alții 
au semnat aici, la combinat, actele 
de naștere a numeroase 
care i-au consacrat și 
dus prestigiu și prețuire, 
mai întîi clipele 
re și degrosisoare 
de tablă groasă, au 
vor urma de acum 
al ineditului și al unor noi și mari 
răspunderi pentru acești veterani ai 
șantierelor și ai profesiei.

— Șantierul — ne spune ing. Ște
fan Rădvan — a devenit un tot, un 
organism viu dacă vreți, care acțio
nează mereu mai unit, într-o singură 
voință.

Ne. este dat să auzim în continuare 
o pasionantă pledoarie pentru con
structori, la care trebuie să găsești 
„gîndire mobilă" (de aici un mare 
consum nervos), putința de a judeca 
lucid, exact și competent datele in
formaționale pentru a le transforma 
în decizii, excluderea hazardului, dar 
nu și a fanteziei.

Aflăm și obiectivele situate în 
tinta. eforturilor prezente : aglomera- 
tor. furnal, fabricile de oxigen, ote- 
lăria, slebingul (unde se dă bătălia 
centru crearea climatului nece
sar montajului) Urmează apoi o 
nouă dimensionare a forțelor de 
creație aflate în plin asalt decisiv pe 
acest platou, unde toată această des
fășurare vibrantă de energii se face 
sub privirea încărcată de istorie a 
castrului roman de la Tirighina, aflat 
aproape în incinta combinatului. Ve
cinătatea aceasta invită la meditații 
despre permanenta civilizației acestui 
popor care-și durează .azi trainic șl 
neabătut cetățile sale socialiste.

lucrări 
le-au a- 
Au fost 
finisoa-cajelor

de la laminorul 
fost căile cu role, 
încolo alt circuit
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Există diletantism
/

în
românești

culturii de masă ?
Cercetările științifice, 

cite sînt — la noi și în 
alte țâri — s-au apropiat 
de definiția conceptului 
culturii de masă : infor
mare, instruire și educa
ție post-școlară.

Caracteristică civiliza
ției epocii noastre, cultu
ra de masă dispune în 
prezent de mari posibili
tăți și resurse în antrena
rea a milioane de oameni 
pe drumul spre cultură. 
In sfera sa de influență 
ea cuprinde categorii so
ciale diverse, oameni cu 
pregătiri și preferințe din
tre cele mai diferite. îm
bogățirea vieții lor spiri
tuale, a bagajului de cu
noștințe, lărgirea orizon
tului lor cultural BÎnt sar
cini de cea mai mare im
portanță, de care cultura 
de masă și sprijinitorii ei 
se achită cu succes. Așa
dar, definiția formulată 
mai sus este aproape de 
adevăr, dar îngustează, 
sfera conceptului, pentru 
că face abstracție de ni
velul pregătirii școlare a 
diferitelor categorii ale 
populației, de structura și 
durata reală a timpului 
liber și de ponderea pre
ocupărilor culturale în 
structura acestuia. După 
cum, obiectul culturii de 
masă — publicul larg — 
nu poate fi privit doar 
ca un consumator de cul
tură, ci, dimpotrivă, ca 
un participant activ, crea
tor, deoarece pe parcurs 
intervin pasiunile, intere
sele culturale, aptitudinile 
și talentele 
intervine plăcerea, 
facția 
tul de 
masă 
cîmp 
capacităților multilatera
le ale individului. Forma
rea personalității, dar și 
auîoformarea, sînt cele 
două laturi inseparabile 
ale acestui proces.

Activitatea informațio
nal — educativă pentru 
lărgirea orizontului de 
cultură generală, educa
rea estetică și educarea 
prin artă, precum și va
lorificarea aptitudinilor 
creatoare extraprofesio- 
nale, intră în atribuțiile 
consiliilor pentru răspîn- 
direa cunoștințelor cultu- 
ral-științifice, al 
mintelor culturale 
muzeelor din 
C.S.C.A., comisiei 
ral educative a 
Casei centrale și caselor 
regionale ale creației 
populare, comitetelor de 
cultură și artă și consilii
lor sindicatelor, bibliote
cilor, caselor de cultură, 
cluburilor, căminelor cul
turale. Aparent rețeaua 
sistemului culturii de 
masă este bogată, atot
cuprinzătoare, suficientă. 
La o examinare mai a- 
tentă însă pot fi consta
tate paralelismele, negli
jarea unor sectoare ma
jore, combinate cu um
flarea aparatului, precum 
și un diletantism al siste
mului.

Structura sa organiza
torică nu decurge integral 
din însăși natura muncii, 
așa cu ar fi normal, ci este 
întemeiată pe conside
rente de conjuctură, sau 
ca urmare a unor prac
tici moștenite și insufi
cient examinate critic. In
tre Consiliul 
pîndirea 
științifice și 
șezămintelor 
există un evident para
lelism. Cel dintîi ființează 
în funcție de natura mun
cii, dar ideea este viciată 
de caracterul eclectic și 
sporadic al unor activități; 
al doilea decurge din e- 
xistența — cu îndelungate 
tradiții în România a „a- 
șezămintelor culturale", 
incluzînd și cîteva atri
buții ce ar reveni în mod 
firesc celui dintîi și su- 
pervizînd 
tribuțiilor 
populare, 
revistelor 
rii de masă, caselor de 
cultură și căminelor cul
turale etc. Paralelismul

organizatoric se repercu
tează în regiuni și raioane. 
Universitățile populare 
funcționează în cadrul 
caselor de cultură, dar 
de ele se ocupă consiliul 
și comisiile regionale și 
raionale pentru răspîndl- 
rea științei și culturii. 
Ponderea populației ac
tive cuprinse în universi
tățile populare este ne
satisfăcătoare, dar ele 
fără sprijinul caselor de 
cultură și al sindicatelor

Se resimte, în sfîrșit, de 
multă vreme, absența unui 
centru de cercetări știin
țifice în domeniul culturii 
de masă. Problemele cer
cetării științifice, sociolo
gia culturii de masă, so
ciologia timpului liber, 
structura timpului liber și 
ponderea preocupărilor 
culturale în structura tim
pului liber; studiul pasiu
nilor, predilecțiilor și preo
cupărilor extraprofesio- 
nale; „explozia" mijloace

puncte de vedere

es

diferentiate, 
satis- 

participării la ac- 
culturâ. Cultura dg 
devine astfel un 
propice afirmării

așeza
și al 

cadrul 
cultu-

U.G.S.,

pentru răs- 
cunoștințelor 
Consiliul a- 

culturale

rezolvarea a- 
caselor creației 

bibliotecilor, 
dedicate cultu-

n-ar putea soluționa a- 
ceastă problemă. Biblio
tecile aparțin Consiliului 
pentru așezămintele cul
turale, dar în mod normal 
ele desfășoară activita
tea și în legătură cu con
ceptul de răspîndire a 
științei și culturii. Para
lelismul se manifestă și 
între organizațiile obștești 
și organele culturale. In
tr-un oraș se construiește 
o nouă casă de cultură 
a sindicatelor, dar con
tinuă să ființeze și casa 
de cultură a sfatului 
popular; forțele se fărî- 
mițează, se organizează 
acțiuni și manifestări pa
ralele, artiștii 
care doresc să 
într-un loc sînt 
forul „rival", au 
sfîrșite certuri și 
Se ajunge la 
ilară ca una și 
realizare să fie raportată 
și în dările de seamă ale 
comitetelor de cultură și 
ale consiliului sindicatu
lui, U.T.C.-ului, comitetu
lui de femei etc. Iar pa- 
tru-cinci categorii de ac
tiviști primesc salariul 
pentru una și aceeași ac
tivitate.

Nu numai paralelismul,' 
dar și unele raporturi e- 
ronate de subordonare 
au aspecte negative. A 
subordona, de pildă, că
minul cultural, comitetului 
executiv al sfatului popu
lar comunal este o treabă 
iluzorie, pentru că de re
gulă membrii comitetelor 
executive comunale, pre
ședinții acestora, n-au 
competenta de a controla 
și îndruma pe directorul 
căminului cultural. A de
venit imperios necesară, 
cred, reexaminarea în
tregului sistem al cultu
rii de masă, în scopul 
lichidării paralelismelor 
și al apropierii organelor 
de îndrumare și control 
de însăși activitatea prac
tică. A stabili structura 
organizatorică în primul 
rînd în raport cu natura 
muncii mi se pare' a fi 
cel dinții obiectiv. Reor
ganizarea sistemului cul
turii de masă ar trebui 
să ducă și la precizarea 
mai exactă a atribuțiilor 
specifice ale sindicatelor 
și altor organizații ob
ștești, caselor de cultură 
și căminelor culturale, în 
raport cu structura de
mografică a populației și 
cu perspectivele evoluției 
acesteia.

Ar trebui, de asemenea, 
operate schimbări în re
lațiile de subordonare ale 
caselor de cultură și că
minelor culturale. Fără în
doială că palatele culturii 
și casele de cultură sub
ordonate direct Consiliu
lui așezămintelor cultura
le ar putea și ar trebui să 
fie considerate case de 
cultură etalon, model pen
tru întreaga activitate cul
turală de masă, sedii ale 
unor continue experimen
tări ale căror rezultate 
pozitive ar fi apoi gene
ralizate la scara întregii 
țări. Cred, de asemenea, 
că existența unor comitete 
orășenești de cultură și 
artă în orașe unde nu 
există alte instituții cultu
rale decît case de cultură 
și un cinematograf, două, 
apare inutilă ducînd la 
umflarea nerațională a a- 
paratului salariat.

amatori 
activeze 
trași de 
loc ne- 
dispute. 
situația 
aceeași

lor de comunicare în 
masă (radioul, televiziu
nea, filmul etc) și conse
cințele ei pe tărîmul cul
turii de masă, iată doar 
cîteva dintre principalele 
teme a căror cercetare și 
soluționare nu mai poate 
fi lăsată la voia hazar
dului.

Diletantismul sistemului 
culturii de masă își gă
sește expresia cea mai 
flagrantă în diletantismul 
caracteristic profesiei de 
activist cultural. într-un 
articol publicat în coloa
nele „Scînteii" se atribuia 
activistului cultural calita
tea de pedagog al popu
lației extrașcolare. Este

un serios pas înainte în 
definirea acestei profesii. 
Dar în sistemul culturii de 
masă nu este suficientă o 
singură profesie enciclo
pedică, deoarece enciclo
pedismul conduce vrînd, 
nevrînd la diletantism. 
Metodiștii caselor crea
ției populare îndeplinesc 
atribuțiuni redacționale, 
editoriale, organizatorice, 
elaborează scrisori meto
dice, instrucțiuni, progra
me analitice, regulamen
te, organizează ansam
bluri, festivaluri, con
cursuri, expoziții, predau 
la cursuri și adeseori in
struiesc nemijlocit forma
țiile. Și toate acestea sub 
o singură etichetă, de me
todist. Activiștii caselor 
de cultură sînt regizori, 
dirijori, instructori de 
dans, inspectori ai cămi
nelor culturale, organiza
tori de concursuri și spec
tacole, gestionari de club 
etc. Toate acestea 
profesii diferite și nu 
pot fi înglobate într-o i 
că așa-zisă profesie 
activist cultural.

Principalul obiectiv 
unei atotcuprinzătoare 
xaminări critice a siste
mului, structurii și pregă
tirii cadrelor constă, după 
părerea mea, în a scoate 
cultura de masă din sfera 
acțiunii diletantismului.

O serie de cărți vechi româ
nești, de o deosebită valoare 
documentară, au intrat recent 
in patrimoniul Bibliotecii cen
trale universitare din Iași. 
Printre acestea se află „Chres- 
tomaticul românesc" tipărit 
la Cernăuți in 1820 de Teodor 
Racoce, „De obște gheografie", 
tipărit in 1795 la Iași (unul 
dintre primele manuale de 
geografie in limba română), 
precum și lucrări interesante 
pentru studiul limbii: „Noul 
testament" — București 1703; 
„Psaltire" — Iași 1817 și al
tele.

(Agerpres)

Vestigii

VI-V î. e. n.

tv

sînt 
mai 
uni- 

de

al
e-

■ din seco- 
fost desco- 
in raionul 

cercetătorii 
Paul și Thomas Nagler, 
Muzeul Brukenthal din 
Muzeologii sibieni au in
să pături pentru a scoa- 
iveală piesele de aici

Un cimitir scitic 
lele VI—V î.e.n. a 
perit la Crăciunel, 
Mediaș, de către < 
luliu 
de la 
Sibiu, 
cepul 
te la 
in vederea expunerii lor in să
lile muzeului.

(Agerpres)

Discuțiile, nu o dafă înflăcărate, re
feritoare la funcția criticii, la modali
tățile proprii de expresie, la locul ei 
în sistemul contemporan al artelor, 
izbutesc să lumineze treptat, după cum 
mi se pare, aspecte dintre cele mai 
caracteristice ale actului critic, ale 
relațiilor cu procesul de creație literară 
propriu-zisă sau cu istoria literară. 
Punctele de vedere sînt numeroase și 
diverse, și, cel puțin deocamdată, o 
concluzie unică și definitivă nu ar 
putea fi trasă. Ceea ce, însă, cred că

cismului francez. Dryden aduce, în al 
său Eseu despre poezia dramatică, 
exemple din dramele elizabethanilor... 
Aproape tot ce s-a creaf cu preocupa
rea de a respecta neabătut principiul 
literar stabilit dinainte, nesocofindu-se 
însăși creația artistică, a rămas un pro
dus epigonic.

Din acest punct de vedere, firește, 
problemele criticii de artă plastică sînt 
■încă și mai complexe, atîta vreme cît 
ea operează cu un material structural 
diferit de acela cu care lucrează pictura

de Dan GRIGORESCU

s-ar putea adăuga criteriilor puse pînă 
acum în discuție ar fi modul moral 
în care criticul înțelege să opereze 
analiza unei opere.

Buna-credință, obligatorie, fără în
doială, ridică exigențe variate. Nu mă 
refer la înțelegerea „justițiară” a cri
ticii despre care vorbea cîndva doctorul 
Johnson ; ci la acea dorință sinceră de 
a releva calitățile unei opere artistice, 
de a atrage „sine ira" atenția asupra 
neîmplinirilor, de a descoperi mecanis
mul intim al creației. La acea condiție 
fundamentală de a nu raporta opera 
la propria 
o cerceta 
capabil să 
formularea
se știe, marile doctrine ale mișcărilor 
artistice sînt ulterioare operelor celor 
mai de seamă înfăptuite de mișcările 
respective. Arisfotel și Platon au folosit, 
în demonstrațiile lor, strălucitele pilde 
puse la îndemînă de secolul al V-lea 
atenian. Arfa poetică a lui Boileau e 
compusă în epoca de amurg a clasi-

teorie a criticului, ci de a 
ca pe un organism viu, 
furnizeze argumente pentru 
unei teze estetice. Așa cum

Theodor MĂNESCU

r*
O SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : PA
TRIA — 9; 12,45; 16,30; 20.15.
® CANALIILE — cinemascop : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 2029 — orele 17,45 și. seria 2065 — orele 
20,30), REPUBLICA — 9,15; 11,30; 14; 17; 19,15; 21,30. 
FESTIVAL - 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, la grădină 
— 20,30.
e CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — cine
mascop : BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,45; 19; 21,15, 
STADIONUL DINAMO — 20,15, STADIONUL REPU
BLICII — 20,15, LUCEAFĂRUL - 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15.
® DON GABRIEL — cinemascop : CAPITOL — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21, la grădină —.20,15.
o COMISARUL X — cinemascop : GRIVIȚA (com
pletare Cristale fără taine) — 9; 11.15; 13.30; 16; 18.30; 
20,45, MELODIA (completare Consfătuirea pe tară a 
lucrătorilor din industria chimică) — 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,45; 21, FLAMURA (completare Dialog cu ste
lele) - 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30.
9 MARELE RESTAURANT — cinemascop : EXCEL
SIOR — 8,30; 11,15; 14; 17; 20, FEROVIAR — i>,30;
12,15; 15; 18; 21, MODERN — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21.30 
(la toate completarea Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Brașov), ARENELE LIBER
TĂȚII — 20,30. «ț
® COMISARUL MAIGRET SE ÎNFURIE — 9,30; 15;
18; 20,45; DOMNUL — cinemascop — 12,15 : CEN
TRAL.
6 MÎNĂSTIREA DIN PARMA : CINEMATECA 
9,30: 12,15;
• PENTRU
VICTORIA
18,30; 20,45. 
(completare 
« WARLOCK — cinemascop : LUMINA — 8,30; 
13,15; 15.45; 18,15; 20,45.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : UNION — 15,30;
20,30.
9 PROGRAM PENTRU COPII: DOINA — 9; 10.

I
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sau sculptura supusă judecății sale. A 
„.povesti" un tablou, a traduce linia și 
culoarea în cuvinte e o operație ris
cantă ; ce-i drept, Diderot o folosea 
frecvent cu două secole în urmă, dar 
nu trebuie să se uite că, pe atunci, 
lipsa reproducerii tipografice făcea 
imposibilă orice referire la o operă de 
artă, necunoscută tuturor celor care nu 
avuseseră prilejul s-o vadă în Salon. 
Critica descriptivă trădează, și în acest 
domeniu, incapacitatea de analiză pro- 
priu-zisă După cum nici înlocuirea 
exegezei printr-o complicată dantelă
rie verbală nu înseamnă (așa cum se 
crede uneori) că, în felul acesta, critica 
ar dobîndi virtuți „artistice” ; de fapt, 
și într-un caz, și în celălalt, ne aflăm 
în fața unui caz flagrant de diletan
tism.

CASTEL:
de partid și
17,30; 20,30,
10,45^ 13; 15,30: 18. la grădină

cinemascop : GRĂDINA
20,15.

O VIAȚA LA 
conducătorilor
— 11,30; 14,30; 
cării) — 8,30;
O ZODIA FECIOAREI
BUZEȘTI - 20,30. GRĂDINA ARTA
e DINCOLO DE CERCUL POLAR - SCRISORI DE 
DRAGOSTE — POLITEȚE — 9—17 în continuare ; 
PROGRAM DE SCURT METRAJE ROMÂNEȘTI — 
17—21 in continuare : TIMPURI NOI.
O DRAGOSTEA MEA : GIULEȘTI (completare Gus
tav, inovatorul) — 15.30; 18; 20.30. BUCEGI (comple
tare Gustav, pacifistul) — 16; 18,15; 20,45, la grădină
— 20,15.

DO1NA (completare Vizita 
de stat în regiunea Ploiești) 
AURORA (completare Ju- 

20,30.

o CHEMAȚI-L PE MARTIN : DACIA (completare 
Escapada) — 8.30—21 în continuare.
A JUANA GALLO : BUZEȘTI - 15.30; 18.
« PESCARUL DIN LOUISIAN/Y : GLORIA (comple
tare Consfătuirea pc tară a lucrătorilor din industria 
chimică) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• UNORA LE PLACE JAZUL : UNIREA — 16; 18,15. 
0 COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinemascop: 
TOMIS (completare Dacă treci Podul Ponoarelor) — 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 19, Ia grădină — 20,30. FLO- 
REĂSCA (completare Fotbaliști, nu uitati copilăria) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
O FIUL CĂPITANULUI BLOOD — cinemascop : FLA
CĂRA (completare Pectina) — 15,30; 18; 20,30.
0 CIOCÎRLIA : VITAN (completare Fuga Dușlcăl) — 
15,30; 18.
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® LADY MACBETH DîN SIBERIA — cinemascop : 0
MIORIȚA — 15.30; 18; 20,30. |
• ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — cinema- 8 
scop : POPULAR (completare Și aeum... putină gîm- a 
nastică) — 15,30: 18; 20,30, RAHOVA — 15,30; 18, la 9 
grădină — 20,30. LIRA (completare Chemarea vulcani- S 
lor) — 15; 17,30; 20.
0 HIPERBOLOIDUL INGINERULUI GARIN — cine- | 
mascop : ARTA (completare Gustav, un adevărat băr- w 
bat) — 15.30; 18; 20.30. a
© DACII — cinemascop : MUNCA (completare Orizont 0 
științific nr. 5/1967) — 16: 18,15; 20,30.
©^CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT : MOȘILOR (completare 1 
Răspînidirea fructelor și semințelor) — 15.30; 18. la n 
grădină — 20.30.
• MOARTEA VINE PE PLOAIE : COLENTINA (com- S
pletare Șopîrla) - 15; 17,45 la grădină — 20,15. 0
® MAIORUL ȘI MOĂRTEA — cinemascop : VOLGA S 
(completare Temă cu variatiuni) — 16; 18.15; 20.30.
• PRINTRE VULTURI — cinemascop-: DRUMUL B
SĂRII — 15,30; 17,45; 20. H
• GENTLEMANUL DIN COUODY — cinemascop : 9
COTROCENI — 15,30; 18; 20.30.
© STRĂINA : CRÎNGASI (completare Trezirea) — _
15,30; 18; 20.30.
• MOFTURI 1900 : GRĂDINA’v-UNIREA (completare B
Insula păsărelelor) — 20. “
• ASTA-I TOT CE S-A ÎNTlMPLAT : GRADINA EX- g 
POZIȚIA (completare Vizita) — 20,30.
9 FANFAN LA TULIPE : GRĂDINA VITAN (com- B 
pletare Surîsul sfinxului) — 20.30. „
O UN SURÎS ÎN PLINA VARĂ : GRĂDINA PRO- g 
GRESUL-PARC (completare Lecție în infinit) — 20.30. js
• DOUĂ LOZURI : GRĂDINA LIRA - 20.30.
0 FERNAND COW-BOY : COSMOS — 15,30; 18; 20.30. g 
o SOȚII ÎN ORAȘ : VIITORUL (completare Orizont g 
științific nr. 4/1967) — 15,30; 18; 20.30. H
e FRENCH CANCAN : FERENTARI (completare Ori- n 
zont științific nr. 5/1967) — 15.30: 18: 20.30.
0 SAMBA : PACEA — 15,30; 18; 20,30. fi

15,15; 18,15; 21.
UN PUMN DE DOLARI — cinemascop : 
(completare Tradiții) — 8,45; 11; 13,30; 16; 
GRĂDINA DOINA — 20,15, PROGRESUL 
Gimnastul) — 15,30; 18; 20,15.

VORBIREA
SCENICA

părerea unor actori,

neglijîn-

Roșu și 
la tea-

și în ținută.
sînt cauzele acestei

tot 
am- 
din

mai adesea în sufe- 
află cuvîntul — a- 

Buleandră, directorul 
din Bacău. Prin 

prin lipsă 
plastic, acesta

de aceasta, chiar nu
de ore afectat disc.i- 
aminfite era insufi-

De aceea, începînd din 
an, preconizăm tripla-

La Cetățuia din lași se efectuează lucrări de 
restaurare

(Foto Agerpres)

18,00 — Drumuri și popasuri — Emisiune turistică. 18,20 — Bule
tinul circulației rutiere. 18,30 — Pentru copii — A.B.C. — De ce ? : „In 
poieniță". 19,00 — Pentru tineretul școlar — „Bun cart... înainte I". 19,30 — 
Telejurnalul de seară. 19,50 — Buletinul meteorologic. — 20,00 — Teatru 
filmat: Curierul inimilor. 20,30 — Reportaj ’67 — Sărbătoare pe muntele a
Găina. 21,00 — Reflector. 21,15 — Film artistic : Pași spre lună — 22,35 
— Panoramic. 22,50 — Telejurnalul de noapte.

— îndeosebi la tinerii ac
tori, cel 
rință se 
firmă I. 
teatrului
rostire incorectă, 
de conținut 
devine banal, placid sau de-a 
dreptul vulgar, excluzînd po
sibilitatea de nuanțare. De 
aici rezultă și o dezordine în 
mișcare

Care 
situații î

După 
este vorba în primul rînd de 
o neglijare, o desconsidera
re chiar, a exercițiului zilnic 
al fiecărui artist pentru men
ținerea și perfecționarea ca
lităților dramatice. „Acest an
trenament de specialitate — 
susțin actrițele Anca 
Marina Velcescu de 
trele din Tg. Mureș și Ora
dea — ar trebui să fie zil
nic, el dovedindu-se la fel 
de util atît celor care au pe
rioade de inactivitate cît și 
celor care joacă zi de zi”, 
în discuțiile purtate, punctul 
de vedere a întrunit unani
mitatea sufragiilor.

Perfecționarea măiestriei 
actoricești, inclusiv a vorbirii 
scenice, trebuie întreprinsă cu 
exigență în fiecare instituție 
teatrală în parte. „Conduce
rilor lor, ATM-ului — este de 
părere actorul Mircea Albu- 
lescu — le revine sarcina să 
urmărească și să se ocupe 
de pregătirea profesională a 
actorilor, după absolvirea in
stitutului. Cum poate fi rea-

lizaf acest lucru ? Intr-un timp 
s-a luat buna inițiativă de a 
se înființa pe lingă teatre 
niște studiouri experimentale. 
Acțiunea nu și-a atins în to
talitate scopul propus, deoa
rece s-a dat o interpretare 
greșită folosirii lor : actorii 
care nu jucau, primeau aici 
o „ocupație” fără însă a fi 
atrase toate cadrele artistice 
din teatru. Or, aceste stu
diouri experimentale ar fi lo
cul cel mai indicat unde ală
turi de experiment să-și gă
sească loc și antrenamentul 
profesional continuu”. Aici 
regizorii teatrului, ca și cei 
veniți pentru a monta anumi
te spectacole, ar avea posi
bilitatea să lucreze pentru 
perfecționarea calităților vo
cale ale inferpreților ; 
aici s-ar putea crea acea 
bianță, identică cu cea
spectacol, pentru ca actorul 
să-și încerce dicția în con
diții de efort, de exercițiu 
fizic. Totul, bineînțeles, în
tr-un climat de exigență co
lectivă, de sprijin și îndru
mare din partea conducerilor 
teatrelor și a regizorilor.

Există și o serie de defi
ciențe chiar în cadrul pro
cesului instructiv-educafiv de 
pregătire a viitorilor actori, 
în Institutul de Artă Teatrală 
și Cinematografică „I. L. Ca- 
ragiale”. Astfel, regizorul Mi
ron Niculescu apreciază drept 
o cauză a vorbirii teatrale 
incorecte lipsa unor preocu
pări susținute în institut în 
ceea ce privește declanșarea

poeziei clasice. Este adevă
rat că în ultimii ani studenții 
au început să ia un contact 
mai susținut cu valorile dra
maturgiei antice și clasice. 
Dar totul depinde încă prea 
mult de linia pe care o im
pune fiecare profesor la cla
sa lui. „In plus mai este vor
ba și de o greșită întocmire 
a programei analitice la 
cursul de vorbire scenică — 
apreciază George Dem. Lo- 
gliin, prorectorul institutului, 
in unii ani la acest curs s-a 
pus un accent prea mare pe 
latura teoretică, 
du-se în schimb aspectul 
pracfî&r de fațjl esențial. în 
afară 
mărul 
plinei 
cient. 
acest
rea lor. Sporul de timp nu 
va rezulta din neglijarea al
tor discipline, ci din moder
nizarea metodelor de preda
re ale profesorilor noștri, din 
concentrarea unor lecții la 
materii de mai mică impor
tanță".

După părerea unor interlo
cutori, ar fi necesar ca, de la 
admiterea în institut, să se 
bareze drumul elementelor 
cu grave deficiențe de vor
bire. „Rosful institutului nu 
este cel de a corija niște gra
ve pronunții greșite, de cele 
mai multe ori greu reme- 
diabile, ci de a oferi cunoș
tințe absolut necesare viitoa
rei meserii, de a retușa even
tualele asperități de rostire

și emisie* — ne-a spus ar
tista emerită Sandina Stan, 
șefa catediei de „vorbire 
scenică". Ce se întîmplă în 
fapt ? Un exemplu concludent 
l-am 'aflat de la tinerii ac
tori din Craiova : cu cîteva 
promoții în urmă, un student, 
cu mici defecte de vorbire, 
dar preocupat de a le înlă
tura grabnic, s-a adresai ca
tedrei amintite pentru a fi 
ajutat în acest sens. Sprijinul 
i-a fost însă amînat (sine 
die I) sub motiv că deficien
țele sale mici nu erau atît 
de urgent de remediat ca ale 
altor colegi. Din aceeași cau
ză, cu mici defecte de vor
bire, părăsesc facultatea nu
meroși studenți.

în ultimul an, la instilut a 
existat și un examen medical 
eliminatoriu, comisiile au 
fost mult mai exigente. Dar 
situația nu va putea fi îm
bunătățită radical pînă cînd 
activitatea catedrei nu se va 
face simțită mai pregnant în 
cadrul anilor de studiu. „Pare 
curios — aprecia regizorul 
Lucian Giurchescu, dar în vir
tutea unui prezumtiv talent, 
nu există studenți respinși la 
examen pentru diefie defec
tă I”. Faptul ne-a fost con
firmat și de șefa catedrei ca
re, în căutarea unor soluții, 
a propus, printre altele, acor
darea dreptului 
pentru 
scenică 
diu.

de notare 
profesorul de vorbire 
în toți anii de s<u-

Radu CONSTANTiNESCU

S-a spus, nu o dafă, că dacă i se 
mai poale ierfa criticului lipsa de gust 
nu i se poate frece cu vederea, nici 
într-un fel, lipsa de informație, de cul
tură. E, într-adevăr, o lipsă de etică 
elementară să abordezi un subiect, să-l 
tratezi „după ureche", să amesteci cu 
nepăsare operele, artiștii, anii și aceasta 
în văzul unui public care are încredere 
în tine, te crede îndemnat să-i explici 
fapte și idei. Fenomenul se petrece 
mai des în critica de artă ; criticul 
literar poate fi în permanență verificat, 
în mînă cu volumul pe care îl recen
zează, o carte e tipărită în mii de 
exemplare. Opera de artă e unică și 
nu întotdeauna memo’ia ne ajută, nu 
întotdeauna avem posibilitatea să con
fruntăm opiniile criticului cu înfățișarea 
adevărată a operei discutate de el.

Alteori, traducînd (fără să mărturi
sească sursa) din texte străine, criticul, 
necunoscînd suficient limba respectivă, 
comite grave confuzii, elevii unui pictor 
devin, în varianta sa, maeștri ai săi. Nu 
este, oare, aceasta o dovadă a unor 
foarte aproximative principii etice ?

„Cînd scriu un articol de 2 sau 3 
pagini pentru o revistă oarecare, despre 
un subiect pe care îl cunosc bine, îmi 
pierd o jumătate de zi ca să verific 
datele și numele menționate, și scriu, 
apoi, articolul într-o oră sau două". 
Cuvintele aparțin lui Kenneth Clark, una 
dintre cele mai proeminente figuri ale 
istoriei moderne de arfă, lată, mi se 
pare, un exemplu de autoexigență, 
vrednic să ne atragă atenția.

Responsabilitatea celui care judecă 
o creație, o explică, încearcă să în
drume evoluția unui artist este, firește, 
uriașă. De aceea, superficialitatea, lipsa 
de informație, citarea incorectă sînt 
culpe foarte grave. Constatăm că, în 
ultimele decenii (și, mai ales, în ultimii 
10—12 ani), metoda comparatistă cîș- 
tigă teritorii fot mai largi. Prin firea 
lucrurilor, critica se transformă într-o 
adevărată știință, tot mai stăruitor se 
propune în diferite țări ale lumii ca dis
cuțiile să cuprindă întregul fenomen 
cultural, deopotrivă arta și literatura, în 
reciprocele ior condiționări. In aceste 
împrejurări, cultura multilaterală devine 
o obligație, iar improvizația în materie 
de informație culturală îl descalifică pe 
critic

Fără îndoială, exigența care se exer
cită față de sine trebuie să acționeze 
și în formularea judecăților referitoare 
la creația celorlalți. Există, însă, oare, 
o contradicție de neîmpăcat între 
exigență și înțelegere, dacă vreți chiar 
generozitate ? In portretul pe care i-l 
dedica lui Tudor Vianu în Istoria lite
raturii române, Călinescu relata un fapt 
caracteristic pentru profilul moral al 
savantului : Vianu „se întoarce din 
drumul spre tipografie, cu recenzia ce 
i se pare inutilă și inumană". Admira
bilă pildă, ale cărei înțelesuri nu tre
buie căutate în ezitarea de a spune 
adevăruri, ci de a jigni sensibilitatea 
artistului cu vorbe nu îndeajuns cîntă- 
rite. A socoti că lucrurile trebuie spuse 
oricum, cu singura condiție să crezi 
în ele, mi se pare a nu urmări cu 
îndeajuns tact aplicarea criteriului peda
gogic pe care, într-un fel sau altul, 
critica îl cuprinde, în măsura în care 
vrea ca îndemnurile sale să fie ascultate. 
Mă declar de acord, bineînțeles, cu 
cei care reproșau, cîndva, unor critici 
lipsa de fermitate în exprimarea unor 
adevăruri. Numai că, după cum mi se 
pare, fermitate nu e sinonim cu brutali
tate. Există suficiente posibilități de a 
spune lucrurilor pe nume, fără a trans
forma critica într-o blajină instituție 
samariteană de aurire a pilulelor, dar 
nici înfr-una dispusă să pronunțe sentințe 
tăioase și definitive.

Tocmai pentru că urmăresc să supună 
opera de arlă unei judecăți rigide, să 
o introducă în tipare pe care le socotesc 
fără de greș, criticii dogmatici sînt cei 
mai adesea obligați dintre toți la revi
zuiri ale judecăților anterioare. Substanța 
vie, vibrația adine poetică, individuală 
a creației artistice scapă metodei ori
cărei „științe a literaturii” (sau, mai de 
curînd, după modelul „noii critici" 
franceze, „știin|ei\ artei"). Criticul dog
matic pendulează, încearcă mereu, fără 
să izbutească, să acorde opera cu afir
mația critică. Piruetele lui îl duc, normal, 
tocmai la polul opus celui în care 
năzuia să-și fixeze principiile : dogma
ticul devine, astfel, brusc, liberalist. 
Uneori, defectul acesta provine din 
înseși defectele metodei ; alteori, însă, 
el e consecința unei transformări deli
berate, unei încercări de a se conforma 
la ceea ce dogmaticul crede că ar fi 
o „modă".

Afirmarea consecventă a unui punct 
de vedere ne provoacă aproape întot
deauna stima. Aproape, pentru că, în 
unele cazuri (care, la drept vorbind, 
țin mai mult de deficiențe de ordin 
intelectual, decît de lipsă de caracter), 
asistăm la o teribilă încăpățînare de a 
nu accepta realitatea.

„Mi-e prieten Platon, dar adevărul 
mi-e prieten și mai bun"... Celebrul 
îndemn la obiectivitate se exprimă, 
parcă simptomatic, într-un aforism în 
care termenii de comparație sînt prie
teniile. Sentiment nobil, în critică ami
ciția se poate transforma în contrariul 
ei. Principiul „toți amicii mei trebuie 
lăudați" (sau, în orice caz, „nu trebuie 
criticați") creează reale deservicii ace
lora care, din prietenie, prefac defectele 
în calități sau, cel puțin, le trec sub 
tăcere Lumea literară nu se împarte 
în „prieteni” și „vrăjmași", ci în oameni 
talentați și mai puțin talentați. Și, deși 
distincția e greu de făcut, avem obliga
ția morală să tindem spre ea.

Aș vrea să mai relev încă un aspect 
al eticii critice, care se cheamă respect. 
Respect, evident, față de artiști, față 
de public. Nu înseamnă că, stimulîndu-i 
pe maeștri, pe creatorii a căror con
tribuție la definirea artei contemporane 
e însemnată, să treci sub tăcere unele 
nerealizări dintr-o operă sau alta a lor. 
Dar nici, pentru a demonstra că nu 
respecți ierarhiile (și trebuie să admi
tem că, uneori, mai ales în critica plas
tică, adjectivele sînt gradate după locul 
recunoscut pe scara valorilor), să spo
rești rezervele pe măsură ce te referi 
la personalități aflate pe trepte mai 
înalte ale acestei scări. Originalitate 
greșit înțeleasă.

Nu am avut intenția să redactez aci 
un „cod al bunelor maniere critice". 
Am încercat numai să notez cîteva 
îndatoriri știute, de altminteri, de toți 
cei care văd în critică și o eficientă 
modalitate de educație a spiritului 
moral. Dacă e adevărat că un critic 
e și un judecător, atunci e util să ne 
amintim că Solon cerea, în primul rînd, 
judecătorilor să fie „modele de dreaptă 
judecată și de desăvîrșită purtare față 
de cei pe care-i judecă", ».
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C ro n i c a
zilei

viața internațională

vicecancelar și ministru al afacerilor externe
al Republicii Federale a Germaniei

Joi a sosit în Capitală dr. 
H. C. Willy Brandt, vicecancelar 
și ministru al afacerilor externe 
al Republicii Federale a Germaniei, 
care, la invitația guvernului Re
publicii Socialiste România, face 
o vizită oficială în țara noastră. El 
este însoțit de Erich Strătling, am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al R. F. a Germaniei, de 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, dr. Hans 
Rute, șeful direcției a II-a politi
ce, dr. Hans Ulrich Wilke, șef ad
junct al cabinetului ministrului, 
dr. Jiirgen Ruhfus, purtător de cu- 
vînt.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți : Petre Blajo- 
vici, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistru] afacerilor externe, Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Vasile Răuță, ad
junct al ministrului comerțului ex-

terior, Constantin Oancea, ambasa
dorul României în R. F. a Germa
niei, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Intr-o scurtă declarație făcută la 
cererea ziariștilor prezenți la ae
roport, Willy Brandt a mulțumit gu
vernului român pentru invitația de 
a vizita țara noastră. Totodată, 
oaspetele și-a exprimat convinge
rea că schimbul de vederi pe care 
îl va avea cu partea română va 
contribui la dezvoltarea relațiilor 
între cele două state, la mai buna 
înțelegere a problemelor privind 
asigurarea păcii în Europa.

★
Vicecancelarul și ministrul afa

cerilor externe al Republicii Fede
rale a Germaniei, Willy Brandt, a 
depus joi după-amiază o coroană 
de flori la Monumentul Eroilor 
Luptei pentru Libertatea Poporului 
și a Patriei, pentru Socialism.

Semnarea acordului cu privire 

la colaborarea tehnico-economică
în cursul după-amiezii de joi, 

vicecancelarul și ministrul afaceri
lor externe al Republicii Federale 
a Germaniei, Willy Brandt, a fă
cut o vizită ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu.

Cu acest prilej au avut loc con
vorbiri privind problemele relații
lor dintre cele două state, posibi
litățile de dezvoltare în continuare 
a acestor relații pe tărîm economic, 
politic, tehnico-științific etc. De 
asemenea, au fost discutate pro
bleme actuale ale situației interna
ționale,

Au participat membrii celor 
două delegații- Din partea Repu
blicii Socialiste România : Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Constantin Oan
cea, ambasadorul României în R. F. 
a Germaniei, Mircea Bălănescu, 
ambasador, director în M.A.E., Va
sile Ileasa, director ad-interim în

M.A.E. Din partea Republicii Fe
derale a Germaniei: Erich Străt
ling, ambasadorul R. F. a Germa
niei în România, dr. Hans Riite, 
șeful direcției a II-a politice din 
M.A.E., dr. Hans Ulrich Wilke, șef 
adjunct al cabinetului ministrului 
afacerilor externe, dr. Jiirgen 
Ruhfus, purtător de cuvînt.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

La Ministerul Afacerilor Externe 
a avut loc apoi semnarea Acordu
lui între guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul Re
publicii Federale a Germaniei cu 
privire la colaborarea tehnico-eco- 
nomică.

Acordul a fost semnat de mi
niștrii afacerilor externe ai celor 
două state.

Au fost de față membrii celor 
două delegații și alte persoane ofi
ciale.

(Agerpres)

Dineu oferit de ministrul 

afacerilor externe român
Joi seara, ministrul afacerilor ex

terne, Corneliu Mănescu, a oferit 
un dineu la Palatul Consiliului de 
Stat în cinstea vicecancelaru
lui și ministrul afacerilor externe 
al Republicii Federale a Germaniei, 
Willy Brandt.

Au luat parte Ion Marinescu, 
ministrul industriei metalurgice, 
Alexandru Boabă, ministrul petro
lului, Mihai Bălănescu, ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor, Pom- 
piliu Macovei, președintele Comi
te.ului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, Ion Pas, președintele In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Constantin 
Oancea, ambasadorul României în 
R. F. a Germaniei, reprezentanți ai 
conducerii altor ministere și insti
tuții centrale, oameni de știință și 
cultură, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, zia
riști.

Au participat persoanele care îl 
însoțesc pe vicecancelarul și minis
trul afacerilor externe al R. F. a 
Germaniei : Erich Strătling, amba
sadorul R. F. a Germaniei în Româ
nia, Hans Riite, șeful direcției a II-a 
politice din M.A E., dr. Hans Ulrich 
Wilke, șef adjunct al cabinetului 
ministrului, dr. Jiirgen Ruhfus, pur
tător de cuvînt.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă cordială, Corneliu 
Mănescu și Willy Brandt au rostit 
toasturi.

După ce a salutat pe oaspete în 
numele guvernului român și al său 
personal, ministrul de externe al 
Republicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, a spus: Este un 
motiv de satisfacție faptul că vizi
ta dv. are loc la scurt timp după 
'stabilirea relațiilor diplomatice și 
realizarea schimbului de ambasa
dori. între țările noastre, fiind tot
odată o expresie a dorinței celor 
două guverne de a continua dialo
gul început și cursul favorabil de 
dezvoltare a legăturilor dintre 
România și Republica Federală a 
Germaniei.

în timpul vizitei dv., veți avea 
ocazia să cunoașteți direct unele 
aspecte din activitatea pe care po
porul nostru o desfășoară în toate 
domeniile, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, pentru con
struirea unei vieți noi, pentru dez
voltarea economiei sale naționale, 
înflorirea științei și culturii, pen
tru ridicarea continuă a nivelului 
vieții sale materiale și spirituale.

Angajat în această operă, po
porul român este vital interesat în 
menținerea și întărirea păcii în 
lume, a spus ministrul de externe 
al României. Răspunzînd acestor 
aspirații, guvernul român pune în 
centrul politicii sale externe dez
voltarea relațiilor multilaterale de 
prietenie și alianță cu țările socia
liste și promovează totodată cu 
consecvență colaborarea largă, pe 
diferite planuri, cu toate țările lu
mii, fiind convins că dezvoltarea 
relațiilor diplomatice, politice, eco
nomice și cultural-științifice între 
state avînd orînduiri sociale dife
rite oferă posibilitatea de a se

găsi soluții reciproc acceptabile 
pentru probleme de interes comun, 
pentru promovarea cauzei păcii și 
prieteniei între popoare.

Remarcînd cu satisfacție bilan
țul îmbucurător al desfășurării re
lațiilor noastre în domeniile eco
nomic, tehnico-științific, cultural și 
turistic, nu putem, totodată, să nu 
facem constatarea că mai există 
posibilități de a dezvolta în conti
nuare multilateral legăturile de co
laborare dintre cele două țări, mai 
ales în ceea ce privește schimburi
le economice reciproc avantajoase.

Cursul pozitiv pe care îl urmea
ză relațiile dintre Republica Socia
listă România și Republica Fede
rală a Germaniei, state europene a- 
parținînd unor orînduiri sociale di
ferite, corespunde, după părerea 
guvernului român, nu numai inte
reselor țărilor noastre, ci și cerin
țelor majore ale vieții internațio
nale actuale, de realizare a secu
rității pe continentul european, pă
cii și colaborării între popoare.

După cum vă este cunoscut — 
a spus vorbitorul — problema 
securității europene constituie o 
preocupare de prim ordin a gu
vernului român. După părerea 
noastră, în înfăptuirea securității 
europene trebuie să se pornească 
de la realitățile existente astăzi pe 
continent, să se depună eforturi 
stăruitoare în direcția promovării 
unor contacte intereuropene largi, 
ceea ce ar favoriza destinderea și 
colaborarea între toate statele eu
ropene, ar influența pozitiv solu
ționarea problemelor internațio
nale.

Noi considerăm că este de da
toria tuturor statelor, mari și 
mici, de a depune eforturi susți
nute pentru a promova în viața 
internațională reguli de conduită 
care să permită conviețuirea paș
nică și colaborarea activă între po
poare, bazate pe respectarea inde
pendenței și suveranității naționa
le, pe egalitatea în drepturi și 
neamestecul în treburile interne 
ale altora, pe avantajul reciproc.

îmi exprim convingerea — a 
spus ministrul de externe al țării 
noastre — că discuțiile pe care 
le-am început astăzi și pe care veți 
avea posibilitatea să le continuați 
cu personalitățile învestite cu cele 
mai înâlte răspunderi în conduce
rea țării noastre, vor prilejui un 
schimb larg și fructuos de vederi 
cu privire la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări și la proble
mele internaționale actuale.

Cu aceste gînduri, vă propun să 
ridicăm paharul pentru prosperi
tatea Republicii Federale a Germa
niei, în sănătatea domnului pre
ședinte, Excelența Sa dr. Heinrich 
Liibke, în sănătatea cancelarului 
federal, Excelența Sa dl. Kurt 
Georg Kiesinger, în sănătatea dv., 
domnule vicecancelar, a oaspeți
lor noștri, pentru dezvoltarea re
lațiilor de prietenie dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Federală a Germaniei, pen
tru pace și înțelegere între po
poare.

Jn toastul său, vicecancelarul și

ministrul afacerilor externe al Re
publicii Federale a Germaniei 
Willy Brandt a spus:

Permiteți-mi să vă mulțumesc 
din inimă pentru invitația de a 
vizita România și pentru urările | 
cordiale de bun venit. ,

Sînt recunoscător guvernului dv. M 
care îmi dă posibilitatea, prin invi- H 
tația adresată, să văd România cu | 
propriii mei ochi. Este știut că o 
experiență personală lasă urme mai 
persistente decît ceva citit de 10 
ori. Din impresiile acestor prime 
ore pot spune : România are mul
te de arătat, mult mai multe de
cît pot fi cuprinse în puținele zile 
pe care le vom petrece aici.

Dv., domnule coleg, sînteți mi
nistru de externe al unei țări fru
moase, cu tradiții bogate, al unei 
națiuni mîndre și talentate. în ceea 
ce mă privește, a spus ministrul 
de externe al R. F. a Germaniei, 
vin la dv. ca un politician german 
care nu a uitat vitregiile trecutului 
și care dorește ca noi, cu toții, pe 
măsura posibilităților noastre, să 
ținem seama de învățămintele isto
riei.

într-adevăr, sîntem curioși să 
cunoaștem mai bine România, însă 
nu în sensul curiozității turiștilor. 
Vrem să lucrăm aici. Mă bucur de 
munca care ne așteaptă în zilele 
următoare, de convorbirile care au 
început atît de bine astăzi după- 
amiază cu dv. și de întîlnirile pe 
care le voi avea cu conducătorii 
acestei țări.

Aceste convorbiri nu sînt me
nite să ducă la înțelegeri senzațio
nale. Valoarea lor constă mai cu- 
rînd în cunoașterea și înțelegerea 
concepțiilor partenerului, chiar a 
concepțiilor divergente și contrare. 
Willy Brandt a subliniat că spiri
tul constructiv în care au început 
convorbirile servește intereselor 
celor două țări, constituie o nouă 
contribuție în direcția obiectivului 
comun al destinderii și păcii.

Relații de bună vecinătate bazate | 
pe înțelegere reciprocă, a spus în 
continuare vorbitorul, oferă mari 
posibilități țărilor noastre. începu
tul a fost făcut; el ne încurajează 
în continuarea acestei căi. După 
cum se știe din experiență, schim
burile economice oferă perspective 
cu atît mai favorabile, cu cît se 
dezvoltă mai mult industrializarea 
ambilor parteneri. Datorită posibi
lităților ei naturale și datorită, în 
primul rînd, hărniciei locuitorilor H 
și hotărîrii forțelor ei conducătoare, | 
Republica Socialistă România cu
noaște o dezvoltare care trebuie a- 
preciată de price observator obiec
tiv.

Nu numai comerțul și economia, 
ci și bunuri culturale există într-o 
varietate bogată, pentru schimb și 
completare. Tocmai despre aceste 
probleme am discutat astăzi și sper 
că aceste discuții se vor concretiza 
încă în timpul vizitei noastre. Teh
nica și comunicațiile moderne ofe
ră astăzi popoarelor, în primul rînd 
tineretului, în mod obiectiv, înles
niri mult mai mari pentru a se cu
noaște și a se înțelege. Guvernul 
nostru dorește să contribuie la în
curajarea acestui schimb. Sînt de 
acord cu dv., domnule ministru de 
externe, că putem vorbi de pe acum 
despre un bilanț îmbucurător al 
relațiilor noastre bilaterale. Nimic 
însă nu este atît de bun îneît să 
nu poată fi îmbunătățit.

în ce privește marile probleme 
ale epocii noastre, sîntem de acord 
că menținerea și întărirea păcii 
mondiale are o prioritate de netă- | 
găduit. Cu o sinceritate pe care | 
știrn să o prețuim ați vorbit des- 0 
pre angajamentele țării dv. Și Re
publica Federală a Germaniei are 
angajamentele pe care și le-a asu
mat în cadrul Alianței Atlantice și 
al comunităților europene. Dar, 
statul nostru, ca și al dv., dorește 
o conlucrare multilaterală și tin
de spre o colaborare cuprinzătoare, 
îndeosebi în Europa.

Sîntem, de asemenea, de acord 
că în problema securității europe
ne trebuie să se pornească de’ lâ 
realitatea existentă și că tuturor 
statelor, indiferent de mărimea lor, 
le revin sarcini la fel de impor
tante în privința realizării unei 
rînduieli de pace europene. 
Aceasta este valabil și pentru cele 
două orînduiri statale de pe pămîn- 
tul german. Pentru noi toți este 
important ca oamenii să fie elibe
rați de sentimentul nesiguranței și 
de teama de război. în decursul is
toriei lor agitate, românilor nu 
le-au rămas necunoscute lupta și 
nevoile. Ei au fost nevoiți să-și 
afirme mereu independența și uni
tatea lor națională. Dar ei s-au im
pus .și și-au cîștigat astfel stima 
vecinilor lor europeni și a lumii în
tregi. Știu că independența dv. se 
încadrează într-un context mai 
larg și că vă străduiți să armoni
zați interesele dv. naționale cu in
teresele europene.

Ridic deci paharul și vă rog să 
ciocniți cu mine pentru un viitor 
pașnic și fericit al României. Beau 
în sănătatea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, pe care, spre 
bucuria mea, voi avea prilejul să-1 
întîlnesc în zilele următoare, în 
sănătatea Excelenței sale, pre
ședintele Consiliului de Stat al H 
Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a președintelui Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, în sănătatea dv., domnule 
ministru de externe, și în sănă
tatea tuturor acelora care poartă o 
răspundere în țara aceasta ; pen
tru prietenie între țările noastre, 
pentru o Europă a păcii, progresu
lui și bunei colaborări,

Ne vizitează țara o delegație en
gleză, condusă de John Marsh, di
rector general al 'Institutului brita
nic de conducere al „British In
dustrial Management". Din dele
gație mai fac parte A. L. King, di
rector general adjunct, și A. R. 
Hali, director pentru problemele 
comerciale ale aceluiași institut. 
Timp de o săptămînă, cît vor rămî- 
ne în țară, specialiștii englezi vor 
purta discuții cu specialiști din mi
nistere și întreprinderi în proble
mele perfecționării cadrelor de 
conducere, organizării științifice a 
producției și activității comerciale, 
De asemenea, oaspeții vor prezenta 
o serie de conferințe în aceste do
menii în București, Ploiești și Bra
șov. (Agerpres)

vremea
ssBsssssKaasBwaraaBMSiasarairassESSSB

Ieri în țară : vremea s-a men
ținut călduroasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin diminea
ța. După-amiaza s-au semnalat 
averse locale și descărcări elec
trice în Transilvania, zona de
luroasă și de munte și, cu ca
racter izolat, în celelalte re
giuni.

Timpul probabil pentru 5, 6 și 
7 august. In țară : vremea va 
fi în general călduroasă, dar 
ușor instabilă după-amiezile, 
mai ales în nordul țării și re
giunea de munte. Vor cădea 
ploi locale, însoțite de descăr
cări electrice. Vînt slab pînă la 
potrivit. Minimele vor fi cuprin
se între 11 și 21 de grade, iar 
maximele între 23 și 33 de gra
de. în București: vreme căldu
roasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin noaptea și diminea
ța. Ploi de scurtă durată.

LUCRĂRILE CONSILIULUI

ECONOMIC Șl SOCIAL AL 0. N. U.
GENEVA 3 (Agerpres). — La Ge

neva, în Consiliul economic și so
cial al O.N.U. au continuat dezbate
rile asupra problemelor înscrise pe 
ordinea de zi. în cadrul discuțiilor 
pe marginea raportului Consiliului 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru dezvoltarea industrială 
(O.N.U.D.I.), V. Cosac a expus po
ziția delegației române față de sta
tutul și programul de lucru al a- 
cestei organizații, insistînd asupra 
necesității de a se asigura o cola
borare mai strînsă între O.N.U.D.I. 
și comisiile economice regionale, 
inclusiv Comisia economică a 
O.N.U. pentru Europa.

într-una din ședințele sale plena
re, Consiliul economic și social a 
hotărît numirea prof. Irimie Staicu, 
membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, în Comitetul consultativ pen
tru aplicarea științei și tehnicii la 
dezvoltare.

KAMPALA

Sesiunea Comitetului

SPORT
FOTBAL

Universitatea Cluj 2
Sittardia (Olanda) 2

tinerilor poloiști
In citeva

SPORTIVI ROMANI
La turneul de tenis din loca

litatea italiană, Riccione, Ion Ti
riac (România) l-a întrecut cu 
6—2, 3—6, 6—4 pe Merlo (Italia), 
iar Jovanovici (Iugoslavia) cu 
6—4, 6—•! pe Maso (Italia).

Competiția ciclistă „Premiul 
Olimpic" a început ieri la 
Liibben (R.D.G.) cu desfășura
rea probei de 100 km contra
timp pe echipe. Victoria a re
venit reprezentativei R. D. Ger
mane cu timpul 
urmată de Italia 
R. D. Germană II 
Echipa României, 
cursă doar cu trei 
Ardeleanu, Grigore, Rusu (Moi- 
ceanu nu a putut lua startul, 
suferind de furunculoză) — a 
abandonat la km 70 !

Nu se putea preveni, oare, o 
asemenea situație penibilă fie 
prin asigurarea unui ciclist de 
rezervă, fie printr-un... control

de 2h 07’43”,
— 2h 08’11’.’,
— 2h 09’01”.

plecată în 
alergători —

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
DESFĂȘURAT LA HAGA, înotătoa- 
rea olandeză Ada Kok a realizat un 
nou record mondial în proba de 200 
m fluture : 2’22”5/10. Vechiul record 
— 2’25”3/10 îi .aparținea.

CAMPIONUL EUROPEAN__
BOX LA CAT. MUSCĂ, ITALIANUL 
ATZORI, a terminat la egalitate 
după 15 reprize meciul cu francezul 
Libeer. Atzori și-a păstrat astfel tit
lul cucerit anul trecut prin victoria 
asupra lui Libeer.

DE

MARELE PREMIU AL ANGLIEI 
LA MOTOCROS (CLASA 500 CMC), 
a revenit lui Paul Friedrichs 
(R.D.G.), care l-a învins pe englezul 
Eastwood, la capătul unei dispute 
pasionante. Totalizînd în -clasamentul 
campionatului lumii 51 puncte. Fried
richs este acum virtual cîștigător. Pe 
locurile următoare se află Smith — 
31 puncte și Bickers — 24 puncte.

PESTE HOTARE
medical riguros în ajunul ple
cării ?

In runda a 8-a a turneului 
feminin de șah de la Sofia, re
prezentanta României, Suzana 
Makai a învins-o pe Holupova 
(Cehoslovacia) și conduce în 
clasament cu 6 puncte (1). Pe 
locul al doilea se află iugoslava 
Jovanovici cu 5 puncte.

în preliminariile turneului 
feminin tie volei (echipe de ti
neret) de la Sofia, România a 
învins cu 3—2 U.R.S.S. Cu toate 
că au cîștigat acest meci dificil, 
voleibalistele române nu s-au 
calificat în turneul pentru locu
rile 1—4 datorită setaverajultii 
slab din partidele anterioare. 
Locurile 1—4 vor fi disputate de 
R. D. Germană, Bulgaria, Ceho
slovacia și U.R.S.S. Echipa Ro
mâniei participă la turneul pen
tru locurile 5—8 împreună cu 
selecționatele Poloniei, Ungariei 
și Iugoslaviei.

Continuîndu-și turneul în țara 
noastră, echipa olandeză de fotbal 
F. C. Sittardia a evoluat ieri la Cluj 
în compania formației locale Uni
versitatea. De ambele părți s-a ur
mărit realizarea unui joc cît mai 
constructiv, spectaculos, dar stră
daniile fotbaliștilor au fost stânje
nite de starea alunecoasă a tere
nului datorată unei ploi sîcîitoare. 
Scor final; 2—2 (1—1). Au înscris 
Ivansuc și Adam pentru gazde, 
Greysen și Darmans pentru oas
peți.

KAMPALA 3 (Agerpres).— La 
Kampala continuă lucrările sesiunii 
Comitetului de eliberare al O.U.A. 
în afara reprezentanților celor 11 
țări, membre ale comitetului, la se
siune participă și numeroși obser
vatori din diferite țări africană. 
Deși se desfășoară cu ușile închise, 
potrivit unui anunț oficial, joi par- 
ticipanții au discutat situația din 
teritoriile franceze Issa și Afar. A 
fost ascultat raportul reprezentan
tului Frontului de Eliberare din 
Mozambic (Frelimo).

în ședința de miercuri au fost 
examinate probleme privind mișca
rea de eliberare națională din 
Angola, Rhodesia și R.S.A.

Din cercuri apropiate sesiunii s-a 
aflat că lucrările . comitetului ur
mează să ia sfîrșit vineri seara.

|CONGO Ciocniri intre
mercenari
și forțele armate

Campionatul

nia), gazdele conduc cu 63—54 
masculin și cu 29—22 la feminin.
Rezultate tehnice din cîteva probe : 
masculin : 100 m — Maniak (Polonia) 
10” 3/10; 1500 m — Whetton (Anglia) 
3’42” 5/10; suliță — Nikiciuk (Polo
nia) 79,26 m; feminin : 100 m — Kirs- 
zenstein (Polonia) 11” 2/10; 80 m gar
duri — Jones (A) 10” 7/10; 400 m — 
Board (A) 54” 3/10.

ÎN CAMPIONATELE INTERNA
TIONALE DE TENIS ALE R.F. A 
GERMANIEI, Pilici (Iugoslavia) l-a 
învins cu 5—7, 3—6, 6—4. 6—3, 6—2 
pe McMillan (Republica Sud-Africa- 
nă). Alte rezultate : Kukal (Ceho- 
slovacia)-Gulyas (Ungaria) 6—1, 1—6, 
7—5, 4—6, 8—6: Roche (Australia)- 
Sturza (Elveția) 8—6. 6—3, 6—2; San
tana (Spania)-McManus (S.U.A.) 6—2, 
10—8.

A doua zi a campionatului re
publican de polo pentru juniori, 
găzduit la bazinul Dinamo din 
Capitală, a debutat cu o surpri
ză : echipa Rapid, campioana o- 
rașului București, a terminat la 
egalitate (3—3) cu Progresul. în 
celelalte partide, Steaua a dispus 
cu 10—0 (!) de Crișul Oradea, 
iar Centrul Sportiv Școlar cu 
7—2 de Politehnica Cluj. As
tăzi, începînd de la ora 16,30, 
vor avea loc următoarele me
ciuri : Progresul—C.S.Ș.; Ra
pid—Steaua și Crișul Oradea— 
Politehnica Cluj.

KINSHASA 3 (Agerpres). — Un 
grup de mercenari fugiți din Pu- 
nia, au încercat joi să rupă încer
cuirea în care au fost prinși de 
Armata națională congoleză și, fă- 
cînd o breșă în vecinătatea loca
lității Itebero, să fugă peste gra
niță, spre Ruanda. Acțiunea a e- 
șuat, însă, mercenarii și foștii jan
darmi katanghezi care-i sprijineau 
fiind nevoiți să se refugieze din 
nou în junglă. în cursul ciocniri
lor care au avut loc cu acest pri
lej, menționează postul de radio 
Kinshasa, 10 mercenari au fost u- 
ciși, iar 19 soldați ai armatei con
goleze au fost răniți.

Pe de altă parte, agenția Reuter 
a anunțat joi din capitala congo
leză, că frontiera dintre Congo 
(Kinshasa) și Ruanda, la aproape 
4 km de Bukavu, în apropierea la
cului Kivu, a fost închisă, pentru 
a împiedica fuga mercenarilor.

SPRINTERUL CEHOSLOVAC 
CECMAN, a stabilit un nou record 
al tării sale în proba de 110 m gar
duri : 13”9/10. Vechiul record 
14” — îi aparținea.

LA MOSCOVA, ÎN CADRUL ÎN
TRECERILOR DE NATATIE ALE 
SPARTACHIADEI POPOARELOR, 
Semion Belitz Geiman a corectat re
cordul european al probei de 1500 
m liber reahzînd timpul de 16’52” 
7/10; vechiul record — 16’58” 5/10 — 
îi aparținea.

ATLETUL FINLANDEZ ALTTI 
ALAROTU a stabilit un nou record 
al tării sale în proba de săritură cu 
prăjina : 5,12 m. Vechiul record 
5,11 m — aparținea lui Risto 
noff.

A DOUA ETAPĂ A TURULUI CI
CLIST AL IUGOSLAVIEI, desfășu
rată pe circuit la Topola (42 km con- 
tracronometrului). a revenit iugo
slavului Valencic cronometrat în 1 h 
02’19”. Valencic conduce și în clasa
mentul individual, avînd 58” avans 
fată de colegul său Cubric.

DUPĂ PRIMA ZI A MECIULUI 
DE ATLETISM POLONIA-ANGLIA 
ce se desfășoară la Szczecin (Polo-

Avantajele oferite 
de Concursei excepțional 
Pronoexpres din 6 august

Concursul excepțional Pro
noexpres de duminică 6 au
gust 1967 atribuie, in număr 
nelimitat, autoturisme Renault 
16, Skoda 1000 M. B., Fiat 850 
Si Trabant 601 pentru varian
tele cîștigătoare cu 6 din 9 
numere, (categoria I, a IV-a).

Lista premiilor mai cuprin
de 10 autoturisme (prin tra
gere la sorți): 2 Renault 16,
2 Fiat 1300, 2 Skoda 1000 
M. B., 2 Fiat 850 și 2 Tra
bant 601 pentru variantele 
cîștigătoare cu 5 din 9 și 4 
din 9 numere (categoria a 
V-a — a Vl-a) și premii fixe 
in bani (categoria a Vl-a). Se 
efectuează 10 extrageri de 
cite 9 numere din 49, în 4 
faze. în total se extrag 90 de 
numere.

Cu 30 lei se poate participa 
la toate cele 10 extrageri. Azi 
și miine ultimele zile de vîn- 
zare a biletelor.

în maximum 6 luni

Bazele engleze

TRIPOLI 3 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvîjit al Ministerului A- 
facerilor Externe al Libiei a anun
țat joi la postul de radio că în 
urma negocierilor ce au avut loc 
începînd din 1 august între guver
nele libian și britanic s-a ajuns la 
un acord privind evacuarea for
țelor britanice staționate în Libia 
și predarea instalațiilor bazelor 
militare guvernului libian într-un 
termen de maximum 6 luni.

Turismul in Munții Apuseni
(Urmare din pag. I)

omului le-a durat, cu vijeliosul rîu 
subteran ce curge în fundul unui 
abis de 300 de metri este, poate, cea 
mai măreață manifestare din impe
riul acestor munți bătrîni, modelați 
de migala timpului în forme uimitoa
re. E o țară de basm', cu miracole 
menite să îneînte pe călători.

Blîndețea climatului, abundența 
traseelor cu suișuri și coborîsuri do- 
moale, persistenta valorii peisajului 
în anotimpuri fac acești munți acce
sibili și atrăgători tot timpul anului. 
Și totuși. Apusenii ocupă un loc des
tul de modest în ierarhia itinerarelor 
de vacantă, deși prin splendorile lor 
pot înfrunta cu succes orice compe
tiție. în asemenea condiții, cunoaș
terea și afluența relativ reduse din 
partea turiștilor, nu pot să capete 
altă explicație decît insuficienta ca
banelor, slaba lor aprovizionare. în
treținerea necorespunzătoare a tra
seelor și marcajelor, lipsa bazelor 
pentru practicarea sporturilor.

La începutul lunii iulie cabana 
din Stîna de Vale arăta jalnic, cu 
pereți și tavane crăpate, gata parcă 
să se dărîme. La punctul alimentar 
(amintim că Stîna de Vale se află la 
cca 25 km de Beiuș și are acces 
pe două șosele) nu se găsea piine.

Padișul este marea răscruce, locul 
de întretăiere a tuturor drumurilor. 
De aici trebuie să pleci dacă vrei 
să cunoști Cetățile Ponorului, Valea 
Galbenei sau „Focul viu”, avenele 
și peșterile din „Lumea pierdută" 
sau izvoarele Someșului Cald, dar 
la Padiș, centrul turistic al Apuse
nilor, există o cabană cu... 22 de 
locuri ! Chiar în acea perioadă, de 
început de sezon, au fost nopți cînd

cifra solicitantilor depășea suta. De 
altfel, capacitatea totală a cabanelor 
din masivul Bihor-Vlădeasa este de 
abia 200 de locuri. Mulți turiști, dor
nici să cutreiere aceste tărîmuri de 
poveste, acceptă, de voie, de nevoie, 
să doarmă în sala de mese, pe cori
doare 'și chiar sub cerul liber.

Dar nemulțumirea călătorului, a- 
mărăciunea lui este mult mai mare 
atunci cînd. înfruntînd dificultățile 
adăpostirii peste noapte, cărînd în 
spate merinde ne mai multe zile, este 
silit să se întoarcă din drum din pri
cina unor trasee care, neîngrijite, 
devin de netrecut. Coborîrea în Ce
tățile Ponorului este o adevărată 
probă de acrobație, plină de riscuri, 
pe care nu toti turiștii reușesc s-o 
depășească, lipsindu-se astfel de cele 
mai interesante porțiuni ale itinera
rului. Cîndva existau aici niște scări, 
care acum s-au dezmembrat și n-au 
mai fost înlocuite. Același lucru s-a 
întîmolat în Valea Galbenei, cu pun
țile luate de torenti si unde te vezi 
constrîns fie să renunți la continua
rea drumului, fie să treci cîteva zeci 
de metri prin apa rece si vijelioasă. 
Dificile sînt și potecile de acces la 
cascada „Moara dracului", de cobo- 
rîre în ghețarul ..Focul viu", orien
tarea după marcaj în „Lumea pier
dută". Numeroase poteci (în special 
în zona Ponor-Galbena) sînt barate 
de trunchiuri căzute, făcînd trecerea 
foarte anevoioasă.

Socotim că vina cea mare o poartă 
fărîmitarea organizatorică. în actua
lul sistem, principala răspundere pen
tru baza materială o au instituții din 
cadrul' aparatului administrativ re
gional. în speță întreprinderile re
gionale de stațiuni balneo-ciimaterice. 
(Avem rezerve privind identificarea

turismului de munte cu... stațiunile 
balneo-climaterice). De la bun în
ceput deci. Bihorul și Vlădeasa sînt 
împărțite în două, dună criteriul a- 
partenentei la regiunile Cluj sau 
Crișana. Dar fărîmitarea (oglindită 
și în olanul de investiții, și în gos
podărire) continuă ; sfaturile popu
lare. Ministerul Comerțului Interior, 
Ministerul Economiei Forestiere, 
Centrocoopul îsi au unitățile lor, me
todele lor. Acest „mozaic" în care 
turismul apare pentru fiecare parte
ner ca o cenușăreasă, nu poate fi de 
natură să ducă la o bună organiza
re. în același timp, Oficiul National 
de Turism, ale cărui atribuții se 
mărginesc la a populariza obiectivele 
și a iniția si conduce excursiile în 
grupuri organizate, nu are nici o 
responsabilitate în ceea ce privește 
baza materială. Considerăm că una 
din soluțiile cele mai potrivite ar fi 
trecerea gospodăririi si valorificării 
turistice unitare a zonei Munților 
Apuseni în inițiativa unei întreprin
deri specializate, care să răspundă 
atît pentru starea drumurilor și 
traseelor, cît si pentru cazarea și 
aprovizionarea drumeților. în cadrul 
strădaniei de intensificare a turis
mului în Munții Apuseni, ca și în 
întreaga zonă muntoasă a tării, „se
zonul" drumeției se cere generalizat, 
pe parcursul întregului an. E 
o risipă de neîngăduit ca exploa
tarea acestui uriaș zăcămînt de să
nătate și puteri noi să nu fie de
plină, atît vara cît și iarna. Potenția
lul deosebit de bogat al regiunii, a- 
tractia exercitată printre turiști jus
tifică un asemenea efort organizato
ric. Avem convingerea că investițiile 
planificate încă în actualul cincinal 
îsi »or dovedi cu prisosință eficienta*
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/

miercuri dimineața 
asupra instalațiilor 
din Montevideo sub 
declarării de către

transmit:

KHARTUM 3 (Agerpres). 
capitala Sudanului 
crărîle Conferința 
cerilor externe ai 
Miercuri au avut 
în cadrul cărora 
expus poziția guvernelor lor în pro
bleme privind urmările războiului 
din Orientul Apropiat. A fost, de 
asemenea, abordată și problema 
convocării unei conferințe arabe la 
nivel înalt, în favoarea căreia s-au 
pronunțat mai mulți miniștri de 
externe, printre care cei ai Ara- 
biei Saudite, Sudanului, Yemenului.

în ședința de joi dimineața, după 
cum a anunțat ziarul sudanez 
„Morning News", ministrul de ex
terne al R.A.U. a propus soluționa
rea problemei yemenite pe baza 
acordului intervenit în 1965 între 
regele Feisal al Arabiei Saudite și 
președintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser.

în 
își continuă lu- 
miniștrilor afa- 
țârilor arabe, 

loc trei ședințe 
participanții au

în legătură cu 
navigația pe■

Canalul de Suez

Forțele navale uruguayene au 
preluat 
controlul 
portuare 
pretextul 
docheri a unei greve de scurtă 
durată în sprijinul revendicări
lor lor de sporire a salariilor. 
Seara acest control a fost ridi
cat, generalul Pedro Ribase, 
comandantul portului, amenin- 
țînd că militarii vor înlocui pe 
docheri dacă aceștia vor mai 
înceta lucrul.

După cum se știe, politica gu
vernamentală de „înghețare’ 
a salariilor a provocat în ulti
mele 4 săptămîni puternice 
acțiuni de protest în rîndul 
diferitelor pături ale populației 
uruguayene. La 21 iulie circa 
500 000 de muncitori și funcțio
nari au declanșat o grevă ge
nerală care a paralizat între
prinderile industriale, comer
țul, băncile, uzinele electrice, 
transporturile publice în în
treaga țară. Săptămîna trecută 
au încetat lucrul aproape 90 
la sută din funcționarii de stat.

„Conflictul din portul Monte
video — arată agenția France 
Presse — face parte din miș
carea generală de revendicări 
a celor 200 000 de funcționari 
de stat’. In urma acestui con
flict, relevă aceeași agenție, 
situația devine încordată, ea 
putîndu-se transforma într-o 
adevărată încercare de forță 
între guvern și greviști.

Recent, la poalele muntelui Fujiama, 4 000 de tineri japonezi au participat 
la un festival pentru pace și prietenie
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O propunere a generalului
Odd Bull acceptată de R.A.U.

Semnarea uiw
între Cehoslovacia

355*3

înființarea unor reprezentanțe comerciale 
în cele două țări

PRAGA 3 (Agerpres).— Agenția 
C.T.K. transmite că la Praga a fost 
semnat joi un acord cu privire la 
schimbul de mărfuri și plăți între 
guvernele Republicii Socialiste 
Cehoslovace și Republicii Federale 
a Germaniei.

Totodată, a fost semnat acordul

Principiul neagresiunii - piatra

cu privire la înființarea unei re
prezentanțe comerciale cehoslova
ce în R.F.G. și a unei reprezen
tanțe vest-germane în Cehoslova
cia.

Acordul a fost semnat de Vladi
mir Babacek, locțiitor al ministru
lui comerțului exterior, din partea 
R. S. Cehoslovace, iar din partea 
R. F. a Germaniei de Egor Bahr, 
ambasador în Ministerul Afaceri
lor Externe.

BAMAKO 3 (Agerpres). — Am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Repubiicii . 
România în Republica I 
Georgescu, a prezentat scrisorile 
de acreditare președintelui Modibo 
Keita.

La ceremonie au asistat Jean- 
Marie Kone, ministru de stat, 
Ousmane Bâ, ministrul afacerilor 
externe, și alte personalități ma- 
liene.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, între președintele Re
publicii Mali și ambasadorul Re
publicii Socialiste România a avut 
loc o convorbire cordială.

La încheierea convorbi
rilor dintre delegațiile 
P.M.S.U. și P.C. din Dane
marca. La Budapesta a fost dat 
publicității comunicatul în legătură 
cu vizita efectuată în R. P. Ungară 
de o delegație a P.C. din Dane
marca, condusă de Knud Jespersen, 
președintele partidului. în cursul 
convorbirilor pe care le-a avut cu 
o delegație a P.M.S.U., condusă de 
Jânos Kâdâr, se arată în comuni
cat, au fost discutate probleme ale 
situației internaționale, precum și 
ale relațiilor dintre cele două par
tide. 1

Termocentrala „Kostolaț 
a cărei construcție a început 

în urmă cu trei ani, a intrat 
miercuri în funcțiune de probă. Nu- 
mărîndu-se printre cele mai mari 
obiective de acest gen din Iugo
slavia, „Kostolaț II" are o putere de 
100 MW și o capacitate anuală de 

' 600 000 kWh energie electrică. Ea 
va alimenta capitala țării, Belgrad, 
combinatul1 „Maidanpek-Bor", ora
șul Svetozarevo și alte centre.

l
varșovia prjmjrea

ambasadorului României
de Zenon Kliszko

I
I

CAIRO 3 (Agerpres), — In con
dițiile în care și Izraelul este dis
pus să procedeze la fel, Republica 
Arabă Unită acceptă -propunerea 
privind încetarea circulației na
velor sale pe Canalul de Suez, 
timp de o lună, propunere 
făcută de generalul Odd Bull 
— . reprezentantul special al se
cretarului general al O.N.U. în
sărcinat cu supravegherea aplicării 
hotărîrii Consiliului de Securitate, 
referitoare la încetarea focujui în 
zona Canalului 
agenției France 
izraelian a fost 
tă hotărîre a 
chiar de. către generalul Odd Bull.

de Suez. Potrivit
Presse, guvernul 

informat de aceas- 
guvernului R.A.U.

cu privire la situația
din Orientul Apropiat

NEW YORK 3 (Agerpres). — în- 
tr-un raport al secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, către Con
siliul de Securitate se arată că în 
Orientul Apropiat situația conti
nuă să fie calmă. Raportul se ba
zează pe informațiile obținute din 
partea generalului Odd Bull, șeful 
organismului O.N.U. pentru supra
vegherea armistițiului în Palestina.

Un purtător de cuvînt al O.N.U. 
a anunțat că secretarul general U 
Thant a început consultări cu gu
vernul Izraelului privind trimite
rea unui reprezentant personal la 
Ierusalim în legătură cu situația 
ce decurge din rezoluțiile Adună
rii Generale a O.N.U. prin care se 
cere anularea măsurilor luate în 
acest oraș de către partea izrae- 
liană.

I

■ RDunghiulară a legalității internaționale" 
Intervenția delegatului român în Comisia specială 
a O.N.U. pentru principiile de drept internațional 

GENEVA 3
cuvîntul în cadrul lucrărilor Co
misiei speciale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru principiile 
de drept internațional privind re
lațiile prietenești și cooperarea în
tre state, care se desfășoară la Ge
neva, delegatul român, ' 
ser, a arătat, printre 
principiul neagresiunii 
nic legat de principiul 
ții statelor, de. dreptul 
por de a-și hotărî 
precurm și de toate celelalte norme 
fundamentale ale dreptului inter
național : contemporan.

Primejdia care o reprezintă pen
tru pacea lumii violarea acestui

(Agerpres). — Luînd

Edwin Gla- 
altele, că 
este orga- 
suveranită- 

fiecărui po- 
singur soarta,

principiu — a spus vorbitorul — 
este ilustrată de agresiunea S.U.A. 
in Vietnam, care este condamnată 
de toate popoarele lumii.

Delegatul român, pornind de la 
textele existente în Carta O.N.U., 
a declarat că formularea princi
piului neagresiunii, piatra unghiu
lară a legalității internaționale 
contemporane, trebuie să cuprin
dă în primul rînd interzicerea fo
losirii, ca instrument al politicii 
externe a statelor, a forței arma
te și a oricăror presiuni politice, 
economice sau de orice' altă natu
ră, împotriva independenței poli
tice și a integrității teritoriale a 
oricărui stat.

Manifeste ale
Frontului 
patriotic 
pe străzile
A tenei

Un mesaj al președintelui S.U.A. 
adresat Congresului

WASHINGTON 3 (Agerpres). —
După cum relatează agenția 

Associated Press, într-un mesaj a- 
dresat Congresului, președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson, a propus 
introducerea fără întîrziere a unei 
suprataxe temporare de 10 la sută 
asupra impozitelor pe veniturile 
individuale și pe beneficiile reali
zate de societăți. El a propus, tot
odată, accelerarea perceperii im
pozitelor plătite de societăți și a- 
mînarea pentru iulie 1969 a redu
cerii impozitelor indirecte asupra 
automobilelor și comunicațiilor te
lefonice care trebuia să intre în 
vigoare în aprilie 1968. Sporirea 
veniturilor bugetare a devenit ne
cesară pentru a evita „un deficit 
incontrolabil și periculos", a de
clarat președintele, adăugind că

fără măsurile propuse deficitul bu
getar pe anul fiscal 1968 ar putea 
depăși 28 miliarde dolari. Supra
taxa, a menționat el, va râmîne în 
vigoare pînă în iunie 1969, sau „a- 
tîta timp cît cheltuielile neobișnui
te asociate cu efortul nostru în 
Vietnam vor cere venituri mai 
mari".

„După examinarea recomandări
lor făcute de ministrul apărării, 
Robert McNamara, șefii de stat ma
jor și generalul Westmoreland — 
se arată apoi în mesajul președin
telui — am ajuns la concluzia că 
trebuie să autorizez o sporire, cu 
cel puțin 45 000 oameni a trupe
lor care urmează să fie trimise în 
Vietnam în anul fiscal în curs". 
Prevederile bugetare pe anul 
fiscal în curs privind războiul din 
Vietnam, a apreciat Johnson, ar 
putea crește cu încă 4 miliarde 
dolari.

Viată si luptă
9 9 S9

(Urmare din pag. I)
locla care am fost de față, a avut 

chiar în ziua sosirii mele. Am avut 
însă ocazia să vizitez alte cartiere, 
în marea lor majoritate transformate 
în mormane de moloz.

Cu gîndul la acești oameni care în
fruntă covoarele de bombe parcurg 
una din străzile orașului. Incepînd 
cu 14 aprilie 1966, orașul este supus 
în permanență raidurilor inopinate. 
Supraviețuitorii continuă să lupte cu 
o îndîrjire de la o zi la alta mai 
puternică și mai impresionantă.

Întîlnirea pe care am avut-o cuTran 
Van Soan, membru al Comitetului 
Executiv al provinciei, a fost tonică, 
emulatoare de optimism și încredere 
în victorie, sentimente pe care le-am 
întîlnit la toți prietenii vietnamezi.

La zece metri adîncime, într-un 
post de comandă betonat ce estom
pează totuși cu greu zgomotul cano
nadei antiaeriene, se discută, în fața 
unei mari hărți și a unor planuri și

schițe, despre refacerea orașului. în 
aceeași zi se ' primise vestea că 
planul de reconstrucție "și dez
voltare a orașului- a fost aprobat 
de autoritățile centrale. Un plan la 
care echipe de arhitecți au lucrat la 
fața locului, sub bombardamente. Pe 
viitoarele străzi, ale. orașului vor fi . ri
dicate clădiri cu cel puțin patru etaje. 
Populația lui se va dubla. Un com
plex industrial va pune în valoare 
materiile prime de care dispune pro
vincia. „Nam Din'h’vafi un puternic 
centru industrial al Vietnamului uni
ficat de mîine" — mă asigură inter- 
locutorubmeu.

Am constatat personal că întreaga 
provincie se pregăteșjte.ide', pe ■; acum, 
pentru viața ce va urma imediat după 
victorie. „Ziua de mîine" este un 
punct principal ce figurează în pla
nurile de activitate ale oricărei între
prinderi și instituții, ale cooperative
lor agricole sau ale organelor admi
nistrative locale.

După cum s-a anunjat, guvernul 
grec a emis un nou „aci consti- 
tuțional" în virtutea căruia sînt 
anulate prevederile constituționale . 
privind garantarea stabilității locu
lui de muncă pentru salariații din 
întreprinderile și instituțiile de stat. 
Agențiile de presă furnizează u- 
nele amănunte publicate de presa 
ateniană. Se precizează, astfel, că 
„actul constituțional" nr. 9 dă posi
bilitatea autorităților executive de 
a concedia pe toți acei funcțio
nari ai statului care se dovedesc 
a nu împărtăși opiniile și linia po
litică a guvernului militar. Actul 
prevede ca în termen de 6 luni 
toți funcționarii de stat să sem
neze declarații de loialitate față 
de guvern. Funcționarii găsiți nelo
iali — scrie „Le Monde” — vor fi 
imediat destituifi

Prin acest act guvernul încearcă 
să împiedice creșterea rîndurilor 
Frontului patriotic, a cărui activi
tate se face din ce în ce mai sim
țită atît la Atena cît și în provin
cii. Zilele trecute, atenienii au pu
tut asculta în Piața Omnia din cen
trul Atenei un înflăcărat apel la 
l’țzistență. Grupuri clandestine ale 
Frontului patriotic instalaseră în
tr-un birou închis, neidentificat, 
megafoane conectate la un magne
tofon ce funcționa automat. Abia 
peste 25 de minute de la începe
rea emisiunii Frontului patriotic po
liția a reușit să depisteze magne
tofonul și să-l reducă la tăcere.

Pe zidurile Atenei — anunță a- 
gențiile de presă — continuă să 
apară lozinci ale Frontului patriotic 
prin care se cere restabilirea de
mocrației.

fl

Expoziție românească în 
MeXÎC. La Muzeul culturilor din 
capitala Mexicului s-a deschis re
cent o expoziție de fotografii cu re
produceri în culori după picturile 
mînăstirilor din nordul Moldovei, 
care s-a bucurat de succes.

Delegația Partidului Co
munist italian condusă de 
Giancarlo Pajetta, membru al Bi
roului Politic și al Direcțiunii 
partidului, care a făcut o vizită < 
de trei zile în Republica Arabă 
Siria, s-a înapoiat la Roma. De
legația a avut întîlniri cu o dele
gație a Partidului Socialist Arab 
Baas, cu secretarul general al 
Partidului Baas și șeful statului, 
Noureddin el Atassi și cu primul 
ministru Youssef Zeayyen, precum 
și cu Haled Bagdaș, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Comu
nist Sirian.

„Lunar-Orbiter-5" w con
tinuă drumul spre Lună. Miercuri 
seara, la semnalele transmise de 
pe Pămînt, stația și-a modificat 
traiectoria conform planului inițial. 
Nava spațială se afla la aproxima
tiv 132 000 kilometri depărtare de 
Lună, adică la jumătatea distanței 
ce o are de străbătut. Se crede că 
„Lunar-Orbiter-5“ 
vecinătatea Lunii 
16,44 GMT.

se va afla în 
sîmbătă la ora

PRAGA

VARȘOVIA 3. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
La 3 august, Zenon Kliszko, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P., vicemareșal al Seimu
lui R. P. Polone, l-a primit pe 
Tiberiu Petrescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Var
șovia, la cererea acestuia.

PRAGA 3. — Corespondentul A- 
gerpres, E. lonescu, transmite : Jiri 
Hendrych, membru al Prezidiului, 
secretar a) C. C. al P. C. din Ce
hoslovacia, l-a primit joi pe amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Praga, Ion Obradovici, la ce
rerea acestuia.

In timpul Jocurilor olimpice din toamna anului viitor, ce se vor des
fășura în Mexic, va avea loc și un festival al filmului experimental, 
anunță Comitetul de organizare a acestor jocuri. Festivalul va face parte 
integrantă din programul de activități culturale pregătit special pe toată 

' ‘ în pro- 
în foto- 
vederea

durata competiției sportive. El va avea ca temă rolul tineretului 
movarea aspirațiilor de pace, prietenie și libertate ale popoarelor, 
grafie : Ciudad de Mexico : în prim plan noul stadion construit în 

olimpice.Jocurilor

„Isfo

Sărbătoarea retaltei
CORESPONDENȚA DIN ALGER DE LA C. BENGA

Primul volum al 
riei Partidului Comunist 
Italian", redactat sub conducerea 
cunoscutului istoric comunist Paolo 
Spriano, a apărut în editura „Ei- 
naudi“. în acest volum sînt pre
zentate evenimentele care au p e- 
mers creării P.C. Italian și primii 
ani ai existenței sale. Pentru întoc
mirea sa au fost folosite docu
mente de arhivă, precum și articole 
din presa perioadei respective.In aceste zile, în Al

geria are loc o adevăra
tă sărbătoare a recoltei. 
Ziarele schițaseră 
de mult cadrul 
sărbători. Cifrele 
zate ulterior au 
mat optimismul 
terilor. Pentru prima da
tă în istoria sa, Algeria 
și-a asigurat anul aces
ta, din producție pro
prie, cantitatea de grîu 
necesară consumului in
tern — peste 21 milioa
ne chintale de grîu. A- 
eeasta înseamnă că asi
gură integral pîinea u- 
nei populații al cărei 
indice demografic în
registrează o creștere a- 
nuală de peste trei Ia 
sută. Guvernul algerian 
nu va mai fi obligat

mai 
acestei 
furni- 

confir- 
repor-

fost declarată zonă militară. Accesul pe insulă și survolul ei sînt inter
zise. Asupra oricărui obiect suspect se va frage fără avertisment". Acest lucru se comunică 
la Atena oricărui ziarist străin care se interesează de această insulă. Cu aceste cuvinte își 
începe, în ultimul său număr, reportajul despre Yaros revista „Der Stern". Această bucată de 
pămînt stîncoasă și arsă de soare, cu o suprafață de 17,2 km.p., din Marea Egee, la 80 km 
de Atena, a fost transformată într-un uriaș lagăr de concentrare. Un reporter temerar al 

revistei a surprins pe peliculă insula-penitenciar în timpul unui zbor cu avionul

Yaros

” -S:'.î3sSJ■ yt;:

scoată din visteria țării 
cele aproximativ 400 de 
milioane de dinari pe 
care le cheltuia anual 
pentru a importa cerea
le. Și aceasta, în ciuda 
a numeroase calamități 
naturale: inundații în 
mai multe regiuni ale 
țării, o mare secetă în 
alte regiuni.

La realizarea actualei 
producții agricole au
contribuit numeroși fac
tori. în primul rînd, 
trebuie menționată e-
xistența sectorului de
stat, în continuă dezvol
tare, care permite folo
sirea unor metode avan
sate dc lucrare a pămîn- 
tului; în al doilea rînd, 
un sprijin direct acordat 
de guvern agriculturii, 
ajutor concretizat în 
toamna anului trecut 
printr-un credit pe ter
men lung în valoare de 
100 milioane de dinari 
pentru felahii săraci și 
mijlocași, în vederea 
procurării de unelte a- 
gricole, și printr-un alt 
credit de 50 milioane 
dinari pentru procurarea 
de semințe. Au fost, tot
odată, anulate o serie' 
de datorii contractate 
anterior cu statul ’ de 
către unele categorii de 
felahi.

Necesitățile sporesc 
însă de la an la an, a- 
vîndu-se 
creșterea 
studiu 
algerian 
prevede 
1972 un 
de cereale de ordinul a 
27 de milioane de chin
tale. în raport cu media 
anilor agricoli 1963— 
1965, producția agricolă 
va trebui să înregistreze 
în 1972 o creștere, cu 46 
la sută pentru a sa
tisface consumul local 
în cereale și în alte pro
duse alimentare. De a- 
ceea au fost luate și se 
află în curs de aplicare

în vedere și 
populației. Un 
al Ministerului 
al agriculturii 

pentru anul 
consum global

o serie de măsuri, în
dreptate pe de o parte 
spre extinderea suprafe
țelor agricole, iar pe de 
altă parte, să sporească 
producția pe suprafețele 
deja existente. Printre a- 
cestea se numără : apli
carea unor metode știin
țifice de fertilizare a so
lului și de repartizare a 
culturilor agricole, apro
vizionarea agricultorilor 
numai cu semințe selec
ționate, folosirea pe 
scară largă a îngrășă
mintelor chimice, intro
ducerea unor soiuri de 
cereale mai rezistente la 
secetă, la ravagiile vîn- 
tului Sirocco, folosirea 
pe scară mai largă a 
mașinilor agricole mo
derne, acordarea de 
noi credite unor catego
rii de felahi, sporirea 
numărului de cadre a- 
gricole. Un plan bienal, 
care va intra în vigoa
re odată cu începutul 
anului viitor, prevede 
450 de milioane dinari 
pentru procurarea de 
mașini agricole, iar 50' 
miljoane pentru asigu
rarea acestui sector cu 
semințe selecționate. Co
rolarul acestor măsuri 
în domeniul agriculturii 
îl va constitui, evident, 
reforma agrară, al cărei 
proiect a fost deja a- 
probat și care va înce
pe să fie aplicată chiar 
în cursul acestui an. „O- 
rientarea politicii noas
tre agricole, ca de alt
fel și a celorlalte dome
nii ale economiei, — de
clara zilele trecute mi
nistrul algerian al agri
culturii, Aii Yahia Ab- 
denour — urmărește în 
esență consolidarea in
dependenței politice a 
țării, prin deplina și cît 
mai lapida realizare a 
independenței econo
mice".

3 august 1967.

în imperiul legilor 
rasiste

La miez de noapte, spitalul 
salvării din orașul Durban 
(Republica Sud-Africană) a 
fost anunțat că o persoană 
fusese grav rănită intr-un ac
cident de automobil. Rănitul, 
un alb, 
km de 
peste o 
bulanța.

se 
oraș, 
oră 
In sfirșit.

80

am- 
sosit.

afla la 
așteptînd de 

să vină
a

Dar... eroare ! „For Non-Whi-
tes Only — „Numai pentru 
oameni de culoare". Șoferul a 
trebuit să se întoarcă fără bol
nav, căci legile rasiste din 
R.S.A. interzic categoric albi
lor să se folosească de mijloa
cele de transport ale oameni
lor de culoare. încălcarea, a- 
cestor legi atrage după sine 
pedepse care merg pînă la 
5 ani închisoare. Cel acciden
tat a rămas pe sosea.

DJAKARTA

Noi arestări
DJAKARTA. _ După cum anunță 

agenția Antara, recent a fost arestat 
Ismail Bakri, prim-secretar al Comite
tului din Jawa de vest al Partidului 
Comunist din Indonezia.

Agenția Associated Press anunță că 
la 1 august au fost arestați, doi gene
rali, trei colonei și mai mulți locotc- 
nenți indonezieni pentru că au încer
cat să sprijine acțiuni urmărind rea
ducerea la putere a președintelui Su
karno. Procurorul general indonezian, 
generalul-maior Sugiharto, a declarat 
că acest complot nu poate fi calificat 
drept o încercare de lovitură. El a 
amintit că din aceleași motive au fost 
arestați în urmă cu cîteva zile alți 14 
militari și civili. Surse militare au de
clarat că este vorba despre foști 
membri ai Partidului Naționalist care-1 
sprijină pe Sukarno.
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