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Consecvența comportării

RECOLTAREA STUFULUI
DIN DELTA SE IMPOT

Cu mai bine de un an In urmă, ziarul nostru a publicat 
articolul „Numai poezie ?’, în care se examina critic proble
ma valorificării stufului din Delta Dunării. După apariție, au 
sosit la redacție răspunsuri din partea ing. V. Masleanca, 
director tehnic în Ministerul Industriei Chimice, și a directoru
lui general al Trustului de amenajări și valorificare a stufului 
— Tulcea, ing. Corneliu Dascălu. E de prisos să mai redăm 
conținutul acestor răspunsuri, ambele justificative...

Iată, însă, că la redacție a venit un 
om decis să spulbere eșafodajul 
fals mister, justificări și scuze 
care din 1956, de-a lungul anilor, 
învăluit problema stufului. Era 
spectorul bancar Mircea P. Popescu, 
posesor. în acest sens, al unei temei
nice analize economice. Concluziile 
acestei analize, ca și documentarea 
ulterioară făcută de noi au evidențiat 
o primă constatare certă: spiritul 
voluntarist, nefondat din punct de 
vedere tehnic și economic, al stu
diului privind modul concret de va
lorificare a stufului din Delta Du
nării, întocmit de Institutul de pro
iectări celuloză, fibre și stuf din 
București. Dar, aprecierea se fon
dează și pe următoarele fapte. Aurei 
Burtea, inginer șef cu mecanizarea 
la T.A.V.S. Tulcea : „Pînă acum s-a 
investit circa 1,3 miliarde Iei și s-a 
scos o producție de 300 milioane Iei. 
Deci la un leu producție s-au chel
tuit peste 4 lei". Spre documentare, 
redăm proporțiile de îndeplinire a 
planului de producție la stuf, stabi
lit an de an fantezist: (în procente).

diul I.P.C.F.S. București prevedea un 
preț de cost pe tonia de stuf de 172 
lei — loco Brăila. Calcul iluzoriu ! 
Cel mai bun preț de cost nu s-a 
coborît niciodată sub media de 686 
lei, avînd amplitudini de la 427 lei 
în 1964 la 945 lei în 1965, pentru ca 
în 1966 să atingă cifra „record" de 
1168 lei pe tona de stuf — loco 
Brăila.

— Nici în acest an nu se întreve-

de o depășire a punctului mort", 
ne-a sous tov. Paul Lenobel, conta
bil șef al T.A.V.S. Tulcea. La un ni
vel propus de 140 000 tone de stuf, 
pierderile planificate se vor ridica 
la 114 000 000 lei.

— Cit v-a „oferit" Ministerul In
dustriei Chimice ?

— Ciroa 115 000 000 lei, la o produc
ție de 200 000 tone stuf.

Deci. T.A.V.S. Tulcea. consecvent 
„tradiției", continuă consumarea — în 
virtutea aprobărilor — a fondurilor 
statului. Cu o singură remarcă : forul 
tutelar i-a „oferit" 575 Iei pierderi 
planificate pe tona de stuf, iar con
ducerea trustului nu cedează sub 
circa 815 lei pierderi planificate pe 
tona de stuf. Această neconcordantă 
de vederi redă, în mic, atmosfera re
lațiilor trust-minister, acum și de-a 
lungul anilor. Tinînd mult la „speci
ficul casei", se prevede ca și în 1970 
să se mențină actuala stare de lucruri, 
ce este drept mai... roză. Adică. Ia o 
producție de 175 000 tone stuf se vor

Pelre NEDELCU 
Vasile MIHAI

Excelenței Sale

Domnului CHIVU STOICA

1956 1958 1960 1962 1964 1966

83,49 47,88 87,44 75,85 91,30 32,60

în nici un an. deci, nu s-a recoltat 
cît era prevăzut. Datele acestea, 
inconstanta și marea lor variație, 
infirmă „fundamentarea" nivelului 
producției de stuf, efectuată de in
stitutul amintit. Studiul vorbește de 
o capacitate de producție a Deltei de 
2 milioane tone stuf și apreciază că 
anual se vor recolta pe puțin 600 000 
— 700 000 tone. Or, experiența arată 
că pînă acum Deltei nu i s-au putut 
smulge, în medie. mai mult de 
150 000 tone de stuf anual. Discre
panța este argumentată prin „condi
țiile hidrometeorologice nefavorabi
le". Ca și cum Delta. în ultimul timp, 
și-ar fi schimbat fundamental com
portamentul ! în privința nivelului 
producției, realitatea este alta. Așa 
cum aprecia biologul Gheorghe Bon- 
ciu, recoltarea nu a ținut seama de 
condițiile de dezvoltare a stufului în 
regim natural, iar campaniile de ex
ploatare s-au prelungit inadmisibil 
peste limitele impuse ăe regenerarea 
plantei. Deci, din nou s-a greșit : 
lipsa unei temeinice analize tehnico- 
economice și biologice a fost com
pensată nefericit de ..forțarea" rit
mului de recoltare.

Costuri fictive...
Nu numai nivelul producției de 

stuf a fost calculat eronat, ci și 
costurile, gradul de rentabilitate. La 
cheltuielile amintite, se adaugă și 
431 300 000 lei... pierderi planifica
te. consemnate la T.A.V.S. Tulcea. 
în esență, gradul scăzut de rentabili
tate este dat mai ales de prețul de 
cost al tonei de stuf recoltată. Stu-

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Primind felicitările dv, ale Consiliului de Stat, ale guvernului și 
poporului, transmise cu prilejul zilei de 23 iulie, a XV-a aniversare a 
revoluției, mulțumesc pentru atitudinea de solidaritate față de poporul 
nostru în lupta sa împotriva imperialismului și sionismului.

Doresc să vă asigur de convingerea noastră în inevitabilitatea victoriei 
asupra forțelor agresoare, întrucît noi milităm pentru dreptate și justiție, 
pentru principiile care călăuzesc toate popoarele libere și iubitoare 
de pace.

Sper că relațiile de afecțiune și prietenie existente deja între cele 
două țări se vor dezvolta și întări și pe viitor.

Vă adresez salutările mele cordiale, împreună cu sincere urări de 
sănătate și fericire, de bunăstare pentru poporul prieten al României.

Corabia, orășelul 
triarhal de pe malul 
nării, unde de multe 
cenii doar scurgerea 
nelor Olteniei spre șlepuri 
aducea cîteva săptămîni 
de înviorare pe an, cu
noaște astăzi freamătul 
specific șantierelor indus
trializării.

...In vreme ce printre 
vechile edificii și case 
bătrînești se înalță blocuri 
moderne, confortabile, 
care însumează aproape 
1 000 apartamente, la 
poarta dinspre Craiova a 
orașului constructorii sem
nează actele de naștere 
ale primelor întreprinderi 
industriale. In februarie, 
anul acesta, aici a fost 
dat în folosință unul din 
cele mai moderne șoțn- 
plexe din țară pentru're- 
cepționarea, conservarea 
și manipularea gogoșilor 
de mătase, pentru lînă și 
deșeuri textile, piei și păr 
de animale. Intrarea în 
funcțiune a acestui mare 
depozit de valorificare su
perioară a unor produse 
agricole din raion a 
coincis cu deschiderea 
șantierelor unor mari în
treprinderi industriale : 
fabrica de zahăr și tăbă- 
căria minerală. Inginerul 
Vlad Oncica, șeful pro
iectului fabricii de zahăr, 
ne-a declarat : „Sînt mîn- 
dru că realizarea proiec
tului la care am lucrat 
contribuie la industriali
zarea acestui oraș dună
rean. în trimestrul trei al 
anului viitor, cînd va în
cepe recoltatul sfeclei de 
zahăr, fabrica va fi gata 
și va prelucra cîte 3 000 
tone sfeclă de zahăr în 
24 de ore".

Fabrica de zahăr Co
rabia se aseamănă cu 
cele mai mari de acest 
gen ce se înalță acum la 
Buzău și Oradea. Procesul 
de prelucrare a sfeclei de 
zahăr va fi complet meca
nizat și automatizat. De
pozitarea zahărului se va 
face în trei silozuri, de 
cîte 15 000 tone.

Vizităm un alt șantier al 
Corăbiei : Tăbăcăria mi
nerală. Această întreprin
dere va prelucra zilnic 40 
de tone piei brute.

La cîțiva pași am întîl- 
nit alte schele : Centrala 
electrică
Această centrală — ne-a 
declarat ing. Mircea Du
mitrescu — va asigura cu 
energie electrică și termi
că noile unități industria
le și orașul.

D. VICTOR

Perfecționarea continuă a «tilului 
și1 metodelor de muncă ale organi
zațiilor de partid, înlăturarea orică
ror manifestări de formalism în ac
tivitatea lor, ca și a metodelor ruti
niere. perimate, constituie o premisă 
esențială a îndeplinirii funcțiilor de 
mare răspundere ce revin partidului 
ca forță conducătoare a societății în 
etapa actuală a desăvîrșlril construc
ției socialiste.

Sînt cunoscute măsurile politlco- 
organizatorice adoptate în ultimul 
timp de conducerea de partid pentru 
a pune în deplină concordantă for
mele și metodele de muncă cu ce
rințele decurgînd din înfăptuirea 
programului adoptat de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. Ele urmăresc în e- 
sență creșterea eficientei practice și 
forței de mobilizare a organizațiilor 
de partid, concentrarea eforturilor 
organelor de partid, de stat, econo
mice și ale organizațiilor de masă în 
direcțiile principale pentru mersul 
înainte al societății, evitarea atît a 
dispersării forțelor, cît și a acope
ririi aceluiași sector cu forțe și or
ganisme care se suprapun. De cea 
mai mare importanță principială și 
practică sînt în această privință 
ideile dezvoltate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu în lucrarea „Rolul condu
cător al partidului în etapa desăvîr- 
șirii construcției socialiste" : „Orga
nelor de partid nu trebuie să le fie 
străin nimic de ceea ce intră în sfera 
vieții și muncii poporului nostru ; 
lor le revine menirea de a elabora 
soluții pentru dezvoltarea economică 
și socială a țării, de a desfășura o 
intensă muncă organizatorică — mo- 

- bilifind ... .eforturile-..tuturor forțelor 
creatoare ale poporului — pentru în
făptuirea politicii de construire a so
cialismului, de a exercita îndrumarea 
și controlul asupra tuturor dome
niilor de activitate. Organele de 
partid nu trebuie să se suprapună 
însă altor organisme sociale, nu tre
buie să îndeplinească munca ce re
vine unor colective sau persoane, 
absolvindu-i pe aceștia de sarcinile 
ce le rcviiu".

Firește, rolul conducător al organi
zației de partid presupune răspun
derea pentru tot ce se întîmplă în
tr-o regiune, raion, oraș, comună, u- 
nitate economică sau social-cultura- 
lă. dar aceasta nu înseamnă nici
decum că organelor și organizațiilor 
de partid le revine sarcina de a face 
totul ele însele, ci de a stimula răs
punderea diferitelor organizații obș
tești, organe de stat și economice, 
de a Ie valorifica inițiativa și resur
sele în îndeplinirea atribuțiilor ce le 
sînt proprii. Desigur, toate acestea 
nu reprezintă noutăți, totuși în prac
tică întîlnim nu puține cazuri de în
țelegere greșită a felului cum tre
buie exercitat rolul de conducător al 
organizației de partid.

Referindu-se la fenomenele de pa
ralelism, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
relevă că efectul acestei situații este 
scăderea răspunderii unor cadre pen
tru domeniile de care se ocupă, a- 
doptarea unei poziții de espectativă, 
urmărindu-se rezolvarea problemelor 
numai de către organele de partid.

Intr-adevăr așa se petrec lucru
rile. Dacă sfaturile populare ale ora
șelor Timișoara și Arad au tărăgă
nat mult timp inițierea unor acțiuni 
privind mai buna gospodărire a car
tierelor mărginașe, îmbunătățirea 
salubrității și înfrumusețarea căilor 
de acces în orașe aceasta s-a datorat 
între altele faptului că se deprinse- 
seră ca acțiunile de acest fel să fie 
realizate cu forțele organelor de 
partid. Dar nu înseamnă aceasta o 
dezicere de îndatoririle care Ie revin 
în lumina atribuțiilor ce le-au fost 
acordate prin însăsi legea lor de or
ganizare ?

Vreau să relev și alt efect negativ 
al tendințelor de substituire. împot- 
molindu-se în tot felul de treburi 
tehnico-administrative, unii activiști 
de partid îndeplinesc o muncă ce 
revine altora, care, la rîndnl lor, 
sînt foarte mulțumiți că scapă astfel 
de răspundere. Preluarea sarcinilor 
administrative de către organele de

Străbateam una din 
halele Uzinei de pro
totipuri și reparații de 
utilaj chimic din Fă
găraș, trăind un ne
așteptat sentiment; îmi 
amintea, fără îndoială, 
de ceva cunoscut... 
Tîrziu mi-am dat sea
ma că era vorba de 
albastrul de Voroneț.

Culoarea aceasta ro-, 
mânească, începînd cu 
vibrația ei, continuînd 
cu strălucirea și sta
tornicia menținerii sa
le peste vreme, este 
deosebit de familiară 
în uzină.

Este știut însă că 
albastrul de Voroneț 
și-a atras nu numai 
admirația, ci și inte
resul științific prin se
cretul prospețimii sale 
nedezmințite peste 
veacuri. Și, incontes
tabil, secția în care 
mă aflam susține pes
te vreme o replică de 
nu mai modestă stră
lucire, albastrului de 
Voroneț. Ea pregăteș
te o parte însemnată 
din utilajele realizate 
în uzină pentru exa
menul de durată și 
rezistență la coroziu
ne, impus de dificile
le regimuri, ale vii
toarelor reacții chimi
ce, cărora aceste uti
laje le sînt destinate. 
Totul pare simplu și 
se numește — proba
bil din exces de mo
destie — emailare. A- 
nalogia la care m-am 
oprit e dictată de cu
loarea depunerilor, co
baltul imprimînd re
țetelor originale ela
borate aici pigmentul 
dominant, care este 
albastrul. Autoclave, 
coloane, vase de reac
ție sînt produse aici 
pentru industria chi
mică, farmaceutică, 
pentru stațiile-pilot și 
laboratoarele de cer
cetări, micșorînd an 
de an importurile des
tul de costisitoare.. 
Gama de utilaje de 
înaltă tehnicitate 
torează acestor 
miști și metalurgi, 
odată, vîrsta lor 
toare.

Pînă nu de mult se

spunea că din trei fur
nale care produc me
tal, două nu fac decît 
să înlocuiască ceea ce 
ne furi coroziunea. 
Or, între comanda
mentele precise ale 
prezentului se află și 
acela al economiei de 
metal, al valorificării 
sale maxime. Prin e- 
mailarea de calitate, 
mușcătura lacomă a 
acidului, gata să mes
tece tone de metal, se 
lovește de stratul de
licat al albastrului, 
depus aici cu grijă de 
bijutier, opunîndu-se 
acțiunii distructive.

De aceea mi s-a pă
rut că deslușesc în 
compoziția intonată 
aici pe tema albastru
lui de Voroneț acor
durile unei victorii 
calitativ noi, inedite, 
asupra timpului.

Parcurgînd hala nouă 
destinată procesului 
de emailare, înțelegi 
cît de pretențios este 
acest aliat al omului. 
Măcinat, dizolvat șl 
devenit pastă, el se 
refuză capricios stra
tului de oțel așternut 
fără grijă. O cît de 
mică fisură rămasă de 
la turnare, un defect 
de sudură — și albas
trul face valuri, se 
zbate lingă goluri și 
devine spumă. El a- 
coperă și... descoperă; 
acolo unde ochiul nu 
mai poate citi, vin ul
trasunetele. Examinat 
după cicluri lungi de 
fabricație, stratul pro
tector își păstrează, 
semnificativ, asemeni 
albastrului de Voro
neț, aceeași culoare. 
Acesta e totodată cer
tificatul său de cali
tate, sinteza tuturor 
etapelor prin care a 
trecut și confirmarea 
temeiniciei fiecăreia 
din ele.

între secretele de 
fabricație care pot fi 
divulgate, dar rămîn 
inexprimabile în for
mule de rețetă, este, 
desigur, și cea a me
todei de lucru. întoc
mai ca la meșterii Vo- 
ronețului.

Preocupat intens de 
problemele organiză
rii științifice a pro
ducției — deosebit de 
dificilă aici unde e 
caracteristică fabrica
ția de unicate — co
lectivul uzinei rămîne 
foarte receptiv la pro
cedeele 
ințifice 
rul ei, 
nescu 
tocmai , . _
de stil.') cu șefii de 
secții despre felul în 
care, aplicînd tehno
logii noi, se vor ma
jora realizările peste 
plan. Un spor de pro
ducție de 3,5 milioane 
lei, depășirea planului 
de beneficii cu peste 
4 milioane lei var fi 
efectul măsurilor apli
cate. Sînt indici can
titativi. Calitativ, pro
blema se pune aici în- 
tr-un mod mai com
plex. Nu de rebuturi 
— cuvînt menit a lipsi 
din vocabularul lor 
curent — e vorba, ci 
de asigurarea unei 
funcționări cu para
metri ridicați a tutu
ror instalațiilor. E- 
mailarea, cîndva doar 
o noutate tehnică, a- 
sigură tocmai ascen
dentul unei asemenea 
calități. Acum, proce
deul fiind asimilat — 
și, ceea ce e impor
tant, prin mijloace și 
cu eforturi proprii — 
nu urmează decît să 
fie lărgită gama pro
duselor protejate an- 
tiacid. Tot prin valo
rificarea forțelor in
terne.

Toate 
rite pe 
ai lumii își au albas
trul cernut din azurit. 
Unul singur dintre ele 
insă rămine proaspăt, 
strălucitor, statornicia 
menținerii sale tre- 
cînd și în acordurile 
înfiorate ale zilei de 
azi. Unul care se nu
mește, simplu — al
bastru de Voroneț.

Manevre noi
I

Curios, Vorster, actualul prim mi
nistru al Republicii Sud-Africane, 
adept și înfăptuitor ferm al politicii 
de discriminare rasială promovată de 
înaintașul său Verwoerd, (asasinat în 
parlament în 1966) este prezentat de

Există la unii oameni un 
comportament de „ocazie" 
și un altul de fiecare zi.

Prejudecata celor două 
comportamente paralele nu 
o au decît indivizii fără 
personalitate sau cei viciați 
de cîte o meteahnă ce a- 
fectează bunul simț și no
țiunea exactă a respectului. 
Sînt oameni care cred că în 
raport cu ei ceilalți se îm
part în două categorii : una 
în fața căreia trebuie să a- 
dopți o atitudine de gent
leman ad-hoc, alta nepre
tențioasă în fața căreia poți 
face ce poftești, fără să te 
încorsetezi în norme com
plicate. Pentru că, dacă se 
acceptă în principiu necesi
tatea unui comportament 
„de ocazie" termenul va

implica și acceptarea opu
sului său — a comporta
mentului „relaxat", „de 
toate zilele". -Duplicitatea 
aceasta ar traduce în fapt 
un regim preferențial cu 
care oamenii ar întîmpina 
o situație față de alta, un 
individ față de altul. Eroa
rea se amplifică dacă pri
vim reversul oglinzii : men
talitatea' aceasta te va de
termina să socotești că și 
față de propria ta persoană 
ceilalți pot avea două ati
tudini. Și de aici încep di
ficultățile. Ești mai tentat 
să aprobi duplicitatea ta, 
decît să suporți un trata
ment variabil din partea 
celorlalți, deși și într-un 
caz și în celălalt respectul 
față de tine însuți este se
rios avariat.

La începutul lunii iulie 
tovarășii de muncă ai ingi
nerului S. G. erau soli
citați de organele miliției să 
dea referințe despre com
portarea lui în cadrul în
treprinderii, despre atitudi
nea lui față de oameni. Nu

tie, alții socoteau că e pa
sivitate și dezinteres — dar 
era singurul lucru care i se 
putea, de fapt, reproșa). 
Dar acum toate aceste ma
nifestări s-au dovedit apa
rențe, atitudini de 
cumstanță căci S. G.

cir- 
de

ancheta socială
i
I

puteau spune în genere de
cît lucruri bune, sau în 
orice caz nu rele, căci S. G. 
părea calm, respectuos, re
zervat, își îndeplinea exact 
atît cît se cerea îndatori
rile profesionale (ceea ce 
unii calificau drept modes-

cum iese pe poarta între
prinderii devine altul : a- 
casă își bate soția, folo
sește în familie un limbaj 
penibil, colindă restauran
tele într-o stare deplorabilă 
și țipă în gura mare că 
„s-a ratat" din pricina obll-

gațiilor conjugale. Ultima 
dată a încercat să convingă 
cu argumentele pumnilor 
că are dreptul să circule în 
stare de ebrietate prin ma
gazine provocînd scandal. 
Ce referințe pot da tova
rășii de muncă ? Cine este 
adevăratul S. G. : inginerul 
pașnic dintre orele de pro
gram sau scandalagiul de 
după orele de servici ? Mai 
autentic pare a fi al doilea, 
primul putînd fi rodul unei 
constrîngeri. S. G. își inhi
bă pornirile conform tole
ranței mediului. Dacă a- 
cesta îi acceptă ieșirile se 
va comporta ca atare, adi
că......relaxat" ; dacă colec
tivul în care trebuie să 
muncească îi impune anu
mite norme de bună cu
viință, le va mima atît cît

îi va fi cu putință, nu fără 
a-și da uneori în petic, do- 
vedindu-se însă alteori un 
excelent cameleon.

...Niște tineri stau în fața 
unui cinematograf, gălăgioși 
și cu o bună dispoziție exa
gerată, șocantă. Au o în
deletnicire care se pare 
că-i amuză : acostează tre
cătoarele, comportîndu-se 
obraznic și jignitor. Pe 
cel ce stă rezemat de 
vitrina cinematografului îl 
cunosc. Radu M. este stu
dent la facultatea de chimie 
în al doilea an; sîntem 
vecini de apartament. Ori- 
cît mi s-ar părea de ciudat,

Dana DUMITRIU

(Continuare în pag. a II-a)

la o vreme în anumite ziare occi
dentale drept omul care ar putea 
schimba orientarea Pretoriei. Un co
mentator relata că noua lozincă a 
Pretoriei este „să ne facem cît mai 
mulți prieteni în rîndurile africani
lor". Autorul adăuga că recent mi
nistrul de externe Muller „a lăsat să 
se înțeleagă că R.S.A. va deschide 
reprezentanțe diplomatice în unele 
state africane" (cu 10 state africane 
pînă în 1970 — după cum se presu
pune).

Se ridică cîteva întrebări : oare 
s-au produs în Republica Sud-Afri- 
cană schimbări de natură să ate
nueze politica apartheidului ? Se află 
cu! adevărat Africa de sud pe un 
nou drum, sau totul nu este decît o 
schimbare de tactică, urmărindu-se 
aceleași obiective — de dominație ra
sistă — dar prin alte mijloace ?

Din știrile transmise zi de zi de 
către agențiile de presă nu rezultă 
că politicienii de la Pretoria ar fi 
slăbit chingile apartheidului. Dimpo
trivă. In unele privințe succesorul 
lui Verwoerd a înăsprit și mai mult 
practicile discriminării rasiale pe 
plan intern. Astfel, guvernul de la 
Pretoria a decretat orașul Stutter- 
hein „exclusiv pentru albi". Cei 6 500 
de africani care locuiesc în acest 
oraș urmează să fie evacuați într-o 
zonă special marcată, deși în Stutter- 
hein numărul albilor este numai de 
2 000. Așa cum remarca agenția 
Reuter, nu este pentru prima dată -

Augustin BUMBAC
(Continuare în pag. a Vl-a)
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LA PR1NZ Ape minerale

de

PE LITORAL
Stop!

Podul Colentina din Capitală a 
devenit o sursă a numeroase ac
cidente de circulație. Cauza: 
existența, chiar în mijlocul podu
lui, a unei borduri (asemănătoare 
cu refugiile pentru pietoni din 
stațiile de tramvai) care împiedi
că circulația normală a autovehi
culelor. De reținut, că pe acest 
pod trece drumul național E 20 
cu circulație foarte intensă. S-au 
încercat pînă acum mai multe 
măsuri de prevenire, ineficiente 
însă. Deși sesizat de această si
tuație, serviciul „circulației" al 
Sfatului popular al Capitalei 
(care se ocupă cu astfel de ame
najări) nu a întreprins nimic se
rios. Sperăm, că în scurt timp, 
să se depășească — în viteză. — 
această inerție. Pînă atunci, prin
tre conducătorii auto circulă o 
vorbă : „De treci podul Colenti
na, vezi să nu-ți ciocnești ma
șina".

© De ce „scîrțîie" alimentația 
publică © O casieră la 3000

Dublă
aniversare

Lucrătorii stației C.F.R.-Chitila 
au sărbătorit recent un eveniment 
deosebit: ieșirea la pensie a im
piegatului de mișcare Teodor 
Plămădeală. Vreme de 32 de ani, 
fără nici o abatere, impiegatul T. 
Plămădeală a vegheat la sigu
ranța circulației. După ce a mul
țumit colegilor săi pentru vor
bele bune ce i-au fost adre
sate, 
spus: ,Acum mă grăbesc spre 
casă. Tot astăzi iese la pensie și 
soția mea". Iată așadar o familie 
unită. Doi soți au ajuns la vîrstă 
senectuții umăr la umăr.

proaspătul pensionar a

Fara 
măsură

O zicală glăsuiește : „Să nu bei 
fără măsură". într-adevăr abuzul 
de alcool are consecințe nefaste. 
Tractoristul Dumitru Geană de 
la S.M.T. Bibești (Gilort) a băut 
într-o seară cît Setilă. Cu mintea 
încețoșată de alcool s-a dus a- 
casă, a luat două găleți pline cu 
motorină -și s-a urcat în podul 
casei. Aici, după ce a împrăștiat 
motorina pe jos i-a dat foc. In
cendiul a distrus locuința. Au fost 
distruse, de asemenea, piese de 
tractor în valoare de 7 395 lei. 
Pentru fapta sa, Dumitru Geană 
a fost condamnat la 5 ani în
chisoare și la plata despăgubiri
lor către S.M.T. Bibești. Sentința 
dată l-a trezit pe tractoristul bău
tor mai abitir decît o... cafea 
cenușă.

cu

După 20
de ani

Turnul din Mediaș Foto : M. Cioc

Vatra Bornei
Izvoarele de lape minerale 

din preajma lorsalității Vatra 
Dornei s-au făcut cunoscute 
datorită efectulu/i pe care îl au 
în tratarea diferitelor boli. 
Tratamentul cu, aceste ape se 
poate face și la domiciliu, 
întreprinderea de industrie 
locală „Cheile Dornei" îmbu- 
teliază. și livuează comerțului 
ape minerale de la următoa
rele izvoare : „Poiana vinului"
— indicată în gastritele cro
nice hâjpoacide, .stomacul reze
cat, bcflile hepatobiliare înso
țite de' dispepsie gastrică hi- 
postenică ; „Poiana Negrii" — 
recomandabilă pentru crește
rea secreției gastrice, diminu
area secreției biliare, creșterea 
diurezeî și scăderea glicemiei. 
Este de asemenea indicată în 
dispersiile gastrice hipoete- 
nice, gastritele hipo sau ana- 
cide, atonia gastrică ușoară, 
dispersiile intestinale de fer
mentație, afecțiunile hepato
biliare, nefritele insulare, al- 
buminurii cronice, litiaze re
nale^ în boli de nutriție și 
boli alergice ; „Poiana Coșnei"
— cotnținînd diferite substanțe 
eficace în tratamentul afecțiu
nilor gastrice, sindromului dis- 
peptic hipostenic, în gastritele 
acide, în stomacul rezecat, a- 
fecțiunile hepato-biliare, după 
hepatitele, colecistitele cronice, 
simple sau litiazice, în afec
țiunile aparatului urinar, în 
special în surele de diureză 
din gnavelă sau litiazele uri
nare.

cei mai slabi. Flecare și-a 
oprit pe cei buni“. Să fie 
oare așa ? îndrumătorii 
ministerului au făout parte 
ei înșiși din comisiile de 
recrutare a personalului. în 
Capitală și în multe alte 
orașe ale țării, cînd te re
feri acum Ia unele deficien
țe de deservire în alimen
tația publică, ca o primă 
justificare ți se spune că 
personalul cel mai bun a 
fost detașat pentru litoral. 
Pe cine să mai crezi ?

Nu stau mai bine lucru
rile nici în ce privește per
sonalul ajutător al restau
rantelor. în primăvară au 
fost organizate cursuri de 
pregătire cu durata de o 
lună și de trei luni pentru 
această categorie de per
sonal. în care timp toți au 
fost salarizați. Cînd a în
ceput munca cu adevărat, 
jumătate din efectiv... s-a 
evaporat. Iar unele localuri 
au trebuit să fie închise sau 
funcționează în condiții 
necorespunzătoare. Direcția 
comercială a orașului Con
stanța (director Marin Cris- 
tocea) și celelalte organe 
comerciale specializate s-au 
complăcut în inerție și lipsă 
de inițiativă.

Optica îngustă, deforma
tă, care ignorează îndato
rirea de a deservi și acea 
numeroasă populație flo
tantă ce nu vine prin 
O.N.T., Ministerul Sănătă
ții etc., face ca unele pro
bleme organizatorice, cum 
sînt darea la timp în folo- 
Bință a unităților, dotarea

acestora, încadrarea cu 
personal corespunzător să 
fie neglijate de ani de zile. 
Inflația de inspectori din 
partea diferitelor organe 
de control : îndrumători 
T.A.P.L., ai ministerului 
comerțului, (sînt trei și fie
care stă cu familia pe banii 
statului în cele mai confor
tabile hoteluri), inspectorii 
din minister, de la inspec
ția comercială a orașului 
Constanța, de la inspecția 
sanitară, de la cea veteri
nară etc. ajută încă prea 
puțin la înlăturarea defi
cientelor. în ciuda afluen
ței mari de vizitatori, a 
supra-aglomerării localuri
lor de alimentație publică, 
T.A.P.L.-Constanța se pre
zintă pe luna iulie cu o 
nerealizare de plan de circa 
cinci milioane lei. Iată, sin
tetic, bilanțul nepriceperii, 
într-un sector chemat să 
satisfacă cerințe multiple — 
și, ca orice activitate co
mercială, să fie și aducător 
de venituri.

Restaurantele litoralului 
pot asigura la ora prînzu- 
lui condiții bune de deser
vire în ciuda fluctuației 
inerente unor colective al
cătuite ad-hoc, din personal 
eterogen. Ele dispun pentru 
aceasta de tot ce este nece
sar din punct de vedere 
material.

Esențial rămîne un singur 
factor: spiritul gospodă
resc.

de oameni ® 
masă @ „Inv 
spectori ?
Vîrf de sezon estival pe 

litoral. Hotelurile, casele 
de odihnă, sanatoriile bal
neare sînt pline de turiști. 
Cîteva zeci de mii de tu
riști din țară și străinăta
te se bucură de bineface
rile pe care plaja, marea 

■ și soarele le oferă din plin, 
în ambianța reconfortantă, 
a unei deserviri la nive
lul modernelor complexe 
hoteliere de pe-litoral-Cu 
tot efortul;., depus pentru 
sporirea posibilităților de 
cazare pe litoral, nu toți 
reușesc să obțină Tin bilet 
O.N.T. sau o trimitere cu 
bilet de odihnă și trata
ment. Pasionații litoralului 
nu se lasă însă. Constănte- 
nii și in general locuitorii 
pefmahenți ai litoralului 
■sînt ospitalieri. Cei ce nu 
agreează campingul și cor
tul găsesc destule posibili
tăți particulare de cazare. 
Cîți sînt acum ? Nici un 
fel de statistică nu-i cu
prinde. După aprecierile 
specialiștilor, pe sezon ci
fra depășește cu mult o 
jumătate de milion de ast
fel de vizitatori. în acest 
an vor fi și mai multi. 
Pentru ei în special func
ționează și o vastă rețea de 
deservire a alimentației pu
blice, care scîrțîie însă din 
toate încheieturile cînd 
este vorba să facă fată a- 
fluxului, din orele de 
prînz. Situația nu e nouă. 
Se repetă de la an la an.

După cum este și firesc, 
la ora mesei de prînz cele 
mai solicitate sînt unități
le cu autoservire. TAPL- 
Constanta are șapte aseme
nea linii. Patru la Constan
ța, două la Eforie-Sud și 
una Ia Costineștl. La aces
tea mai trebuie adăugate 
alte patru unități de acest 
gen care depind de între
prinderea de hoteluri și 
restaurante Mamaia și E- 
forie Nord. Numărul loca
lurilor; capacitatea lor ar 
trebui să facă față tuturor 
solicitărilor — ținînd sea
ma că mai sînt numeroase 
restaurante și bufete obiș
nuite. Dar o masă servită 
Ia aceste unități este, legată- 
de ore în șir pierdute, de 
așteptări la cozi intermi
nabile, de nervi, oboseală. 
Toate acestea nu pentru că 
localurile ar fi fost con
cepute greșit sau dotate 
necorespunzător. Dimpo- 
trivă, în condițiile litora
lului, ele ni se par cea mai 
practică metodă de servi
re. Dar o serie de defi
ciențe organizatorice gre
vează asupra bunei lor 
funcționări.

La complexul din Eforie- 
Sud iau zilnic masa peste 
3 000 de persoane. Pe toți 
acești consumatori îi de
servește... o singură casieră, 
șl încă nu din cele mai în- 
demînatice, care face no
tele de nlată. La Unitatea 
cu autoservire din Eforie- 
Nord clientii nu pierd timp 
la casă, ci în așteptarea 
tăvilor în care să-și pună 
mîncarea. iar la „Pescăruș" 
Constanta, nu se expune 
în ritmul cerințelor des
tulă marfă în rafturi. 
Despre restaurantul ■ cu 
autoservire din Mamaia 
ne-a vorbit Alexandru 
Podaru, maistru Ia Com
binatul siderurgic Hune
doara : „Ni se servește 
un singur meniu, persona
lul vorbește urît cu oaspe
ții, este neatent. în ciuda 
faptului că la această uni
tate lucrează 230 de per
soane, deservirea este

ore pentru o 
zie de in-

proastă. Te întrebi pur și 
simplu cum de s-a putut 
aduna atita personal în
tr-un singur local, de a- 
jung să se calce reciproc 
pe picioare, iar oaspeții să 
plece din local nemulțu
miți".

Situații asemănătoare pot 
fi întîlnite și la unele u- 
nități mari de alimenta
ție publică : restaurantele 
„Modern" și „Victoria" din 
Constanța unde consuma-, 
torii așteaptă mult timp- 
pînă cînd ospătarul aduce 
lista cu meniurile, pînă ce 
se hotărăște să ia coman
da etc. La restaurantul 
„Modern", unul din loca
lurile reprezentative ale 
Constanței, am cronome
trat activitatea unui ospă
tar : de la preluarea co
menzii și pînă la nota de 
plată au durat exact două 
ore, în care timp a făcut 
18 drumuri cu adusul ta- 
cîmurilor, al șervețelelor, 
piperului, paharelor etc. 
care puteau fi aduse toa
te o dată, — nemaivorbind 
și de alte deplasări inu
tile.

Pentru a satisface cerin
țele numeroase ale vizitato- . 
rilor multe bufete au luat 
inițiativa să servească și 
mîncare caldă. Un lucru 
lăudabil. Dar mîncarea se 
pregătește într-un laborator 
centralizat ajunge la uni
tăți prea tîrziu, cînd nu 
mai este necesară și se 
strică. Conducerea trustului 
constănțean nu a putut să 
ne dea o 
rezultate 
proastă 
locul să 
alt aspect care nu face cin
ste alimentației publice de 
pe litoral — uniformitatea 
și lipsa de fantezie a me
niurilor. Acestea sînt grele, 
cu specific de iarnă, țin 
prea puțin seama de belșu
gul de fructe și legume 
existent, de varietatea ca
racteristică bucătăriei ro
mânești.

Cum se explică deficien
țele ? Gheorghe Manola- 
che, directorul T.A.P.L., o- 
feră lamentări drept justi
ficare. Greutăți de aprovi
zionare, lipsă de personal 
de deservire, într-un cuvînt 
numai „cauze obiective". 
Or, lucrurile nu stau chiar 
așa. Pe lîngă chelnerii, bar
manii și debarasoarele ce se 
pot asigura pe plan local, 
Trustul de alimentație pu
blică din Constanta a cerut 
încă în luna ianuarie pen
tru acest sezon 376 de per
soane, la Ministerul Co
merțului. După o îndelun
gă operație de triere și cău
tare prin țară, prin luna 
mai s-a comunicat Trustu
lui de alimentație publică 
din Constanta că nentru a- 
cest sezon i-au fost repar
tizați 215 ospătari și bar
mani. între timp T.A.P.L. 
Constanta angajase destui 
oameni, dar întîmplători. și 
multi din ei necorespunză
tori. S-au strecurat printre 
ei și unii cu grave antece
dente penale. Pentru sta
țiunea Eforie-Sud, de pildă 
a fost numit dispecer al 
T.A.P.L., Alexe Opreanu, cu 
un bogat activ de ani de 
închisoare, pentru matra- 
pazlîcuri economice, care 
imediat s-a dedat la alte 
fapte necinstite, descoperite 
acum de organele de Mili
ție.

Savu Țone, îndrumător 
din partea Ministerului Co
merțului pentru alimenta
ția publică din Constanta, 
susține, ca justificare: „Re
giunile au trimis oamenii

M. VASILE
corespondentul „Scînteii"

MARE i
pentru cîți se prevăd, și pentru cei care se

cifră a pierderilor 
prin această 

gospodărire. Este 
amintim și de un GRĂDINA

foileton
de Ion BĂ'EȘU

/

pentru ați se prevăd, și pentru cei care se vor ivi 
peste plari". Căci stau acum și mă întreb, 
tremurat de groază, ce s-ar fi întîmplat dacă Atot
puternicul și Făptuitorul nu s-ar fi îngrijit să existe 
spațiu și oxigen pe lumea asta și pentru cei care 
nu figurau la început în schema de funcțiuni a 
grădinii lui. Citi din întîrziați n-ar fi rămas pe di
nafară și-ar fi plîns pe la garduri /

Așa se face că există la ora actuală în „grădină" 
inși la care nici nu te gîndești, care de care mai 
ciudați și mai năzdrăvani. Cine dintre dumneavoas
tră și-ar fi închipuit, de pildă, istoria pe care am să 
v-o povestesc mai jos și care s-a întîmplat recent 
în comuna Strunga, raionul Pașcani ?

In această comună există un C.A.P. Președintele 
acestui C.A.P. este tovarășul Enciu Ion. In fiecare 
zi, tovarășul Enciu era informat de către paznicii 
cooperativei despre o gravă invazie de șobolani asu
pra magaziilor și celorlalte acareturi ale instituției. 
Președintele a mers la fața locului și s-a apucat cu 
mîinile de cap (nu de C.A.P.) de groază. Mișu
nau șobolanii printre picioarele lui ca furnicile. 
„Trebuie să luăm măsuri", a spus el. Și s-au făcut 
imediat cohienzi pentru materialele necesare unei 
deratizări radicale. Prafurile otrăvitoare și capca
nele au intrat în acțiune. Dar șobolanii (să mai zică 
cineva că specia aceasta e lipsită 
se fereau de capcane și otrăvuri ca 
dusele tămîioase. „Ce facem ? s-a 
dintele. Dăm atîția bani pe prafuri 
mănîncă mai departe produsele".

Dar întîlnindu-se el într-o bună zi la moară cu o 
femeie din satul Hăhășești și plîngîndu-i-se ei 
calamitatea căzută pe capul CA.P.-ului, aceasta 
spus cum că ea posedă acasă o soacră în vîrstă 
79 de ani care știe să vrăjească orice ființă și 
trimită la ducă-se-n pustie. Președintele a venit la

cu-

de inteligență) 
dracul de pro- 
întrebat preșe- 
și șobolanii ne

sediu și s-a sfătuit cu inginerul agronom. „Omul cu 
știința" a reacționat neașteptat de pozitiv la pro
punere. „Înțelepciunea populară este bogată și tre
buie s-o folosim în strînsă îmbinare cu tehnica și 
știința avansată, a zis el. Să chemăm vrăjitoarea. 
Dacă ne iese pasiența cu șobolanii, poate o folosim 
și în acțiunea de sporire a șeptelului." Președintele, 
ca orice conducător care respectă democrația, a con
sultat și consiliul de conducere, care consiliu a apro
bat vrăjitoreasca acțiune în unanimitate. Imediat, o 
căruță și doi cooperatori au plecat spre satul Hăbă- 
șești, aducind la sediu pe vrăjitoarea Maria Hadîmbu. 
După ce s-a înțeles asupra prețului cu conducerea 
C.A.P.-ului, oculta persoană a întrebat:

— Unde vreți să alung șobolanii ?.
— La vecini, au strigat disperați cei din Strunga. 

Scoate-i pînă la răscrucea dinspre Pașcani și în
dreaptă-! încotro le?o face plăcere. Dar fă totul 
chiar în noaptea asta, căci numai în puterile dumi- 
tale mai avem încredere.

Și chiar în acea noapte, exact la orele 24, vră
jitoare a apărut pe cîmp și a trecut la acțiune. Și 
cum s-a gîndit ea să urnească din incinta gospodă
riei, ademenindu-le spre cîmp, mizerabilele rozătoa
re ? S-a dezbrăcat goală pușcă, la cei 79 de ani 
ai ei (grea meserie și asta !), și a început să-și des
fășoare cu tot fastul ceremonialul. Din nenorocire, 
evenimentele au luat brusc un curs neașteptat, sol- 
dîndu-se în cele din urmă cu intervenția justiției.

Neverosimila poveste, atît de grotescă, și, din 
păcate, atît de adevărată, a pornit, deci, de la în
crederea unor oameni, serioși la prima vedere, iii 
vrăjitorie, oameni care, fără să se rușineze unul de. 
altul, au găsit cu cale să apeleze la o babă pentru 
stîrpirea șobolanilor.

Intîmplarea, bineînțeles, te lasă definitiv perplex, 
și nu-ți rămîne altceva decît să zici: „Mare e gră
dina ta, doamne /“

Ca orice proprietar chibzuit, în momentul în care 
și-a alcătuit binecunoscuta lui grădină, Dumnezeu 
a făcut-o cît mai încăpătoare. Căci spațiu avea, 
slavă lui, Universul fiind și atunci, ca și acum, tot 
nesfîrșit. Ce și-a zis El „Domnule, să fie loc pen
tru toți : și pentru deștepți,. și pentru proști, și

de 
i-a 
de 
s-olaFlorescu, arhitect

București, a suferit acum 
20 de ani un accident în urma 
căruia și-a pierdut vocea. In a- 
ceastă perioadă a urmat numeroa
se tratamente. Fără rezultat, însă. 
De curînd s-a internat la spitalul 
Colțea. Aici a fost operat de către 
medicul O.R.L.-ist Valeria Me- 
rescu. Operafia a reușit. Arh. I. 
Florescu și-a recăpătat vocea. Pri
mul cuvînt rostit de el, după 
două decenii, a fost adresat doc
toriței : „Mulțumesc!“.

Ion 
l.S P.F.

CV
Unde se 
ascunde ?

în anul 1965, Cornel Stan, me
canic auto (buletin de identitate 

• seria L nr. 063433, născut în 1933 
în comuna Măgura), a cumpărat 
în rate de la cooperativa orășe
nească Oravița un televizor în va
loare de 5 000 lei. După ce a 
achitat prima rată a dispărut de 
la domiciliu. Toate încercările de 
a-i da de urmă, întreprinse de 
unitatea păgubașă, au rămas fără 
rezultat. Unde umblă acest om 
necinstit ? Dacă îl întîlniți, reco- 
mandați-i să achite costul televi
zorului. Altfel, îl ia „Sfîntul" 1

Adevărata
identitate

Lui Gheorghe NeamțuLui Gheorghe Neamțu din 
Alexandria (str. Dobrogeana Ghe- 
rea 102) nu-i plăcea să mun
cească cinstit. Dîndu-se drept lu
crător de miliție, director, om cu 
relații etc. promitea cetățenilor 
naivi diverse servicii: buletin de 
Capitală, pensii, suspendarea unor 
pedepse și altele. în schimb, pri
mea ca răsplată bani (între 100— 
1000 lei) și obiecte (ceasuri, a- 
parate de radio etc.). Pînă în 
prezent au fost identificați 9 ce
tățeni care s-au lăsat trași pe 
sfoară de acest escroc (acum a- 
restat). Cercetările continuă. Pro
babil că mai sînt și alții care s-au 
arătat dornici să profite de „pu
terea și relațiile" acestui individ 
„atotputernic". Vorba ceea „lac 
să fie...".

Rubrică redactată de :
Slefan ZIDARiTA
Ștefan DINiCĂ 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Atențiune vă rog... nu mișcați I

COMPORTĂRI
(Urmare din pag. I)

Radu este alături de acel 
tineri, se complace în antu
rajul lor, participă la „joa
ca" lor ireverențioasă și 
pare că se distrează de mi
nune. 11 știu de aproape 
zece ani ascultător, studios 
(fără exagerare!), îndatori
tor față de părinți și res
pectuos cu cei din preaj
mă. E îndrăgostit de o fată, 
studentă Ia aceeași facul
tate, îi văd deseori plim- 
bîndu-se, plecînd în ex
cursii, invățînd pentru exa
mene, Comportarea lor a- 
tentă, serioasă, stîrnește 
simpatia tuturor. Acum îl 
văd acolo într-o atitudine 
care îmi răstoarnă bunele 
păreri. Psihologia de grup, 
spiritul gregar este adesea 
la tineri contrar principii
lor celor mai severe și mai 
bine operate de o educație 
atentă. Pericolul „antura
jului" nu este o falsă pro
blemă.

Sînt și dintr-aceia care 
consideră că „în lume", 
unde sînt multi oameni 
și obiceiurile proaste nu 
se văd din pricina can
tității, poți să nu respecți 
principiile pe care acasă le 
întreții cu grijă. Condiția 
este bineînțeles să nu fii 
cunoscut „în lume", printre 
cei din jur să nu fie cineva 
care să te identifice. La 
restaurant poți arunca scru
mul pe fața de 
vorbi urît cu 
poți mușca cu 
din chiflă sau 
pești vecinii de 
sos, lucruri pe care într-o 
vizită nu Ie faci din res
pect pentru casa gazdei..

Oricît de bine ai cunoaște 
teoretic regulile bunei cu
viințe, dacă nu le practici 
întotdeauna, ci cu intermi-

masă, poți 
chelnerul, 
tot elanul 

să-și stro- 
masă cu

tente, proastele obiceiuri 
te vor demasca.

Există și o teorie în
treagă asupra „proastelor 
deprinderi" socotite uneori 
non conformisme. De cîte 
ori nu am asistat la scene 
ca acestea. în troleibus 
(tramvai, mașină) un in
divid calcă din greșeală 
pe cineva pe pantof. Scu
zabil 1 Victima îi aruncă o 
privire semnificativă și re
plica nu întîrzie : „Ce te 
uiți la mine ? Dacă nu-ți 
priește, ia mașină mică". 
Lumea protestează zadar
nic, căci individul este 
înarmat cu obrăznicii că
rora greu le poți face față: 
„Eu nu m-am născut cu 
guvernantă! Sclifoselile de 
pension nu le cunosc !“ Și 
nu rareori obraznicul ră
mîne triumfător — datori
tă pasivității celor din jur.

E oare atît de imposibil 
de a adopta un singur com
portament, cel civilizat, 
fără diferențieri jignitoare 
și fără obsesia minimului 
efort ? Este oare imposibil 
să te comporți în fiecare zi, 
în fiecare situație și în fața 
oricui, cu respectul cu care 
te miști și vorbești în „oca
zii" deosebite ?

De aici și rolul imens care 
îi revine în acest caz educa
ției încă de la cea mai fra
gedă vîrstă. Greșit învață 
unii părinți pe copiii lor de 
la primele gesturi și cu
vinte că „în anumite si
tuații" să folosească unele, 
în alte situații, altele ! Bă
iatul este lăsat să vorbeas
că necuviincios, amintin- 
du-i-se doar să nu repete 
aceste expresii cînd este de 
față și lume străină sau 
este lăsat să mănînce urît, 
atrăgîndu-i-se doar atenția 
ca în societate să facă alt
fel. în felul acesta încă de 
la primii pași în viață co-

pllul este învățat să adop
te două atitudini diferite. 
Dacă toți părinții ar înde
părta din îndeletnicirile 
fiilor și fiicelor lor tot ceea 
ce este necuviincios, obli- 
gîndu-i să respecte perma
nent regulile bunelor de
prinderi, ele n-ar mai pă
rea mai tîrziu constrîngeri, 
grele pietre de moară pe 
care trebuie să le suporți 
în anumite situații. Cei șap
te ani de acasă au o im
portanță esențială în edu
carea acestei consecvențe 
într-o comportare degajată 
și respectuoasă — atribut 
absolut al omului civilizat.

Este desigur ceva mai 
greu să-1 convingi pe copil 
să se debaraseze de porni
rile instinctive, dar dacă a- 
cest rol nu și-l asumă pă
rintele și educatorul nu vor 
merita mai tîrziu și în mare 
parte dezaprobările socie
tății ? Răspunderea lor nu 
este numai față de evolu
ția copilului, dar și față de 
societatea pentru care 11 
pregătesc, deci datoriile și 
obligațiile lor vor fi în di
rectă legătură cu normele 
fundamentale de conviețui
re ale societății.

Milităm pentru e În
sușire organică a aelor 
mai elementare și mai fi
rești principii de compor
tare. Orice dedublare cere 
eforturi și de aceea la pri
ma vedere eBte mai greu 
să te porți frumos decît 
urît, dar dacă totul va fi a- 
similat perfect nu vor mgi 
exista dificultăți. în felul 
acesta omul își poate că
păta și o personalitate au
tentică, consecventa com
portamentului intrînd în 
definiția ei. Respectul pe 
care îl acorzi celorlalți ți-1 
acorzi de fapt și ție, deter- 
mln!ndu-i în același timp și 
pe ceilalți să te respecte.

Tn stațiunea cHmaterică Păltiniș Foto : Agerprea

Reduceri de 
la articolele

In plin sezon cald, magazi
nele universale și specializate 
ale cooperativelor de consum 
oferă cumpărătorilor, pînă la 
19 august, un bogat sortiment 
de articole de vară cu reduceri 
de prețuri între 20—35 la sută. 
Printre mărfurile care se vînd 
cu prețuri reduse, în perioa
da amintită, se numără im- 
primeurile și fanteziurile din 
fire fine de bumbac, impri- 
meurile din mătase artificială,

prețuri 
de sezon

relon și mixte, tricotajele din 
fire sintetice scămoșate, unele 
costumașe și sacouri din 
bumbac pentru copii, șorțurile, 
costumele de baie, rochiile, 
fustele, bluzele, compleurile de 
plajă pentru femei, pălăriile 
de paie, sacoșele din p.v.c., 
sandalele cu fețe din p.v.c. și 
cu fețe din piei de bovine 
presate, pantofii cu talpă du- 
roflex pentru copii etc.



SCÎNTEIA — marți 8 august 1967 PAGINA 3

PRODUCȚIEI MARFĂ
VÎNDUTĂ Șl ÎNCASATĂ

Desigur, la ora actuală nu mal 
constituie pentru nimeni o nouta
te „producția marfă vîndută 
și încasată". Fără să forțăm 
afirmația, indicatorul amintit a 
intrat în circuitul limbajului e- 
conomio și în practica economico- 
financiară a întreprinderilor. Azi, 
producția marfă vîndută și înca
sată s-a impus ca un criteriu deo
sebit de eficace, ca o cale realistă 
de apreciere a mersului fenomene
lor economice din unitățile indus
triale și un mijloc precis de ates
tare a finalității activității produc
tive. Zilele trecute aveam să veri
fic temeinicia acestor considerente 
și ser șurile producției marfă vîn
dută ,,j. încasată într-o discuție la 
uzinșle „6 Martie" Zărnești.

GHEORGHE IONESCU — șeful 
serviciului financiar : Voi începe 
cu cîteva cifre. Anul trecut aveam 
realizat planul la producția glo
bală în proporție de 101 la sută, 
la producția marfă de 100 la sută, 
la vîndută și încasată de 99 la 
sută, iar planul de sortimente era 
neîndeplinit. Concluzia ar putea s-o 
tragă chiar și un nespecialist. Dacă 
s-ar privi activitatea uzinei prin 
prisma primilor doi indicatori, s-ar 
putea spune neîndoielnic numai 
cuvinte de laudă. Dar prin prisma 
finalizării activității, a faptului că 
nu producem de dragul de a ne 
afla în treabă ? Avem un țel, un 
scop precis și anume satisfacerea 
unor reale necesități ale economiei. 
Tocmai de aceea, întregul edificiu 
al primilor doi indicatori se do
vedește șubred, întrucît producția 
marfă vîndută și încasată nu s-a 
realizat.) Și aceasta din cauza ne- 
ritmicității în fabricație și a cali
tății ne^orespunzătoare, din cauza 
nerespectării sortimentului de măr
furi planificat.

— Demonstrația este sugestivă. Se 
pune însă o problemă. Recent, a 
apărut o Hotărîre a Consiliului de 
Miniștri cu privire la aplicarea u- 
nor măsuri experimentale în 71 de 
întreprinderi în scopul creșterii ni
velului eficienței economice. Prin
tre altele, numărul de indicatori 
s-a redus, iar producția mar
fă vîndută și încasată ocupă un loc 
principal. întrebarea este: cum 
trebuie acționat în cazul uzinei 
pentru a se asigura realizarea ei 
ritmică ?

COSTICA GAVRILUȚA, șeful 
serviciului plan : Cu toate că uzi
na noastră nu intră în sfera între
prinderilor în experimentare, pro
ducția marfă vîndută și încasată se 
iflă în centrul atenției. Urmărim 
zilnic acest indicator și luăm toate 
măsurile care se impun pentru ca 
șl să fie realizat ritmic. O dovadă: 
inul acesta ne-am luat angajamen
tul de a depăși planul la producția 
narfă vîndută și încasată cu peste 
■ milioane lei. Acum sînt închise 
■analele de încălcare a planului 
ortimental. Nu se mai poate ra
porta îndeplinirea prevederilor fi
ice la producția marfă vîndută și 
icasată fără ca obligațiile contrac- 
uale către beneficiari să nu fie 
ealizate la termen. De asemenea, 
onsiderăm util că planul de sorti- 
iente nu mai constituie un indi- 
ator. La noi, de exemplu, există 
ouă sortimente: „piese de schimb 
iciclete" și „piese de schimb mâ
ini de semănat". Or, în aceste 
rupe mari apar sute de piese de 
chimb, sute de poziții care nu se 
sflectă exact decît în contracte. 
>eci, chiar dacă am depăși planul 
aloric la sortimentul „piese de 
chimb biciclete" și nu am realiza 
revederile la cealaltă poziție, ime- 
iat discrepanța apare în evidență, 
rin intermediul producției marfă 
îndută și încasată.
— Colectivul uzinei a obținut re
citate frumoase, lună de lună, în 
cest an, în ceea ce privește reali- 
îrea sistematică a tuturor indica 
irilor de plan. Totodată, între pro
feția marfă și producția marfă 
indută și încasată există o core- 
iție perfectă, ele aflîndu-se la a- 
;eași cotă — 105,8 la sută. Există 
i „secret" al acestui succes ?
GHEORGHE STAN, inginer șef 
’ producție : Așa cum s-a arătat, 
.tr-adevăr, acest indicator nu s-a 
•alizat în anul trecut. Ca urmare, 
i am. realizat nici planul de be- 
cficii cu aproape un milion de lei. 
eșnic aveam refuzuri, care se ri- 
.cau la milioane sau chiar zeci de 
ilioane lei. Aceste refuzuri apă
rau în supranormative la produ-

te finite fi, tn ultimă instanță, în 
împrumuturi restante, pentru care 
numai în anul trecut s-au suportat 
dobînzi penalizatoare de peste un 
milion lei.
. — Se conturează, deci, motivul 
principal al insuccesului de anul 
trecut: calitatea nesatisfăcătoare a 
produselor. Ce ați făcut în acest 
an, în sensul îmbunătățirii calității 
producției, știind că o condiție pri
mordială a desfacerii integrale și 
imediate a produselor fabricate este 
tocmai execuția lor impecabilă ?

Mai întâi, compartimentul de con
cepție a căutat să creeze noi tipuri 
de produse mai atractive și rezis
tente. Anul acesta, toate cele 7 ti
puri de biciclete aflate în fabrica
ție au suferit schimbări substan
țiale. Un exemplu. Din luna ianua
rie am înlocuit tipul de biciclete 
„Carpați" cu tipul „Tohan-28". Iată 
numai cîteva caracteristici con
structive și estetice ale noului tip > 
sistemul de frînare este sigur, e- 
fortul la pedalat este mult ușurat 
prin mărirea cu 4 a numărului de 
dinți de la pinionul de antrenare 
de la torpedo, se prezintă intr-o 
gamă coloristicft bogată (6—7 cu
lori), iar ornamentarea se face cu 
bun gust. Trecerea la fabricația de 
serie a noului tip de biciclete „To- 
han-28" a necesitat și o serie de 
modificări organizatorice interne. 
S-a pus în funcțiune un agregat de 
pregătire chimică a pieselor înainte 
de vopsire, s-a construit o in
stalație nouă de vopsire prin pul
verizare. De asemenea, a fost ne
voie de un nou lot de scule, dispo
zitive și verificatoare. Credem că 
tipul „Tohan-28" este o reușită a 
fabricației noastre și, judecind du
pă aprecierile pozitive ale cumpă
rătorilor, sintem deciși să intensi
ficăm eforturile în acest sens.

— Se știe că pentru realizarea in
tegrală a indicatorului producția 
marfă vîndută și încasată este ne
voie de o perfectă ritmicitate în fa
bricație, zi cu zi și decadă cu de
cadă. Or, datele realizărilor deca- 
dale din uzină pe primul semestru 
arată — 22 la sută decada I, 26 la 
sută decada II și 52 la sută deca
da III. Cum ați 
nomalie a lipsei

In orice caz, 
rea" stocurilor 
create. Ci, printr-o operativitate 
foarte mare in activitatea serviciu
lui de livrări și financiar. Urmă
rim fiecare lot de produse expedia
te pină la beneficiar, ne interesăm, 
cînd e cazul, de motivele refuzu
lui de plată a mărfii, intervenim 
și remediem de urgență orice nere
gulă semnalată. Cit privește lipsa 
de ritmicitate, trebuie să spun că 
ea se datorează deopotrivă unor 
factori interni și externi. Așa, de 
pildă, in mod sistematic uzinele 
„23 August", „Vulcan" și „Semănă
toarea" din București ne livrează 
cu mari intirzieri produsele din co
laborare. In același timp, într-o se
rie de sectoare din uzină se cons
tată timp de 3—4 zile la începutul 
fiecărei luni o „moleșeală" genera
lă. La aceasta se mai adaugă 
numărul încă mare de absențe 
motivate.

Totuși, judecind comparativ 
situația existentă în anul trecut — 
adăugăm noi — cînd în prima de
cadă se realiza în mod obișnuit nu
mai 10—12 la sută din producția 
unei luni, în acest an se constată o 
îmbunătățire substanțială- Deci și 
ritmicitatea producției se află pe 
„drumul redresării".

lichidat această a- 
de ritmicitate ?
nu prin „umfla- 
de produse finite

ne

Mine în dezvoltare
La minele Bălan din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, unde 

se execută un complex de lucrări de dezvoltare și modernizare, sînt 
în avans față de grafio lucrările de construcție a celei de-a 4-a 
linii de flotare a minereului cuprifer. Pentru extinderea perimetru
lui de extracție a minereului, aici este în curs de deschidere o nouă 
mină. Ca urmare, în 1970 la Bălan se vor extrage și prelucra anual 
circa un milion tone de minereu cuprifer.

La o altă exploatare minieră din regiune — Harghita, a intrat în 
funcțiune un nou puț de extracție prin care se scot anual la su
prafață 60 000 tone de caolin brut. Aici se aplică o nouă tehnologie 
de albire a caolinului, care va face ca acest produs să-și găsească 
noi întrebuințări în industrie.

(Agerpres)

EFICIENȚA MUNCII
ÎN FERME

de cost al tonei de grtu produsă șl li
vrată a scăzut cu 70 lei, al orzului cu 
57 lei, al mazărei cu 99 lei și al laptelui 
cu 10 lei pe hectolitru. Ridicat la scara 
miilor de hectare și sutelor de animala 
ce intră în patrimoniul întreprinderii, el 
nu mai necesită comentarii. In aceste 
realizări se reflectă mîna de buni gos
podari a fermierilor, efectul științei și 
faptul că specialiștii întreprinderii care 
se ocupau de completarea unor situafii 
(de pildă pentru sporul în greutate și 
livrarea animalelor se cereau sîfuafii 
conținînd nu mai puțin de 109 rubrici), 
acum răspund direct de îngrijirea cîmpu- 
lui și a animalelor din fermele pe care 
le conduc.

Este un merit deosebit al secției a- 
grare a comitetului regional de partid 
și a consiliului agricol regional că au 
popularizat în mod operativ rezultatele 
bune ale primei întreprinderi agricole 
de stat din Oltenia, sfîrnind entu
ziasm și în rîndul lucrătorilor din gos
podăriile agricole de stat ce urmează 
să treacă acum la lucru pe principiul 
fermelor.

Victor DELEANU
corespondentul „Sclnteil*

sind din plin timpul optim ți mașini
le, griul nu a fost „dijmuit" nici de 
vînt și nici de ploaie fiind recoltat cu 
două zile mai repede decît am stabi
lit noi. Am obținut, în medie la hectar, 
3350 kg grîu în loc de 2750 kg cîi 
era prevăzut. Socotesc că la noi totuși 
mai scîrfîie încă ceva. Este vorba de 
planificarea culturilor. Ce rost are să 
producem fasole și cînepă de sămînfă 
cînd ne putem specializa pe cultura 
griului, unde avem și experiență și po
sibilități. Semințele respective le-ar 
putea produce unele ferme care au o 
experienfă mai bogată în această di
recție”.

La ferma zootehnică nr. 8 l-am cu
noscut pe medicul veterinar Dorimedon 
Doboș. Este șeful fermei. Are în grija 
sa 900 de taurine, din care 470 vaci 
cu lapte. „Să vorbească rezultatele" — 
ne-a spus el, cînd l-am întrebat cum 
merge treaba în ferma sa. Ca ur
mare a grijii directe a medicului ve
terinar și a îngrijitorilor, producția de 
lapte crește. In medie se obțin pe zi 
cîte 10,5 litri lapte de la fiecare vacă 
furajată, cu un litru mai mult decît s-a 
planificat. In ce privește fondul de sa-

larii s-au făcut multe economii. „Cred 
însă că ar mai trebui puse la punct 
unele lucruri — ne-a declarat șeful 
fermei zootehnice. Intre cointeresarea 
materială a celor ce lucrează în fer
mele vegetale și zootehnice există mari 
disproporfii. La ora actuală stimulentul 
material pentru lucrătorii din zootehnie 
este mult prea mic, față de cel din 
fermele cerealiere. Aceasta poate 
avea 
meni 
noi”.

Un . , 
al întreprinderii, Ion lordăchescu, arată 
că în cadrul întreprinderii agricole de 
sfat Segarcea, cu 35 și respectiv 10 la 
sută mai puțin personal tehnico-admi- 
nisfrativ și muncitori permanenfi, au fost 
înregistrate realizări deosebit de bune. 
Producția de grîu a fost depășită cu 
2 000 tone, încasîndu-se pentru calitate 
un spor de 30 de lei pe tonă. Șefii ferme
lor, utilizînd mai bine mașinile, suprave
ghind personal functionarea lor în cam
pania de recoltare, au redus timpul de 
obținere a unei tone de grîu de la 11 
ore în trecut la 8,5 ore în prezent. Prețul

Am vizitat, în aceste zile, întreprin
derea agricolă de stat Segarcea, pri
ma de acest fel constituită în Oltenia. 
Ea a rezultat din arondarea gospodă
riilor de stat Bîrca, Porfăreșfi și Se
garcea și dispune de 14 030 ha teren, 
2 700 taurine, 5 400 de porci, 6 800 oi, 
peste 300 do tractoare, combine și 
sute de alie mașini agricole. Producjia 
globală planificată a întreprinderii pe 
1967 se ridică la aproape 100 mi
lioane lei.

Înainte de aplicarea noii forme or
ganizatorice, în cele trei gospodării 
erau organizate 29 de brigăzi, conduse 
de un numeros personal tehnico-admi- 
nistrativ. „Cu toate acestea — ne-a 
spus tovarășul ing. Constantin Bifă, di
rectorul întreprinderii, producția nu a 
fost la înălfimea celei pe care o reali
zăm în prezent. Dintr-o analiză pe care 
am făcut-o a reieșit că numai doi ingi
neri, din toate cele trei gospodării a- 
gricole de stat ce formează astăzi I.A.S. 
Segarcea, se ocupau direct de mersul 
producției. Cele 29 de brigăzi au fost 
desființate și în locul lor au fost orga
nizate 13 ferme : 5 cerealiere, 3 zoo
tehnice, una viticolă, 3 mixte și una 
industrială, conduse de specialiști cu 
pregătire superioară".

Măsurile stabilite de Plenara C.C. al 
P.C.R. din martie au creat un cîmp larg 
de manifestare a capacității creatoare 
a specialiștilor, a fiecărui lucrător din 
fostele gospodării agricole de stat. Ing. 
Alexandru Triculete, șeful fermei vege
tale nr. 9, ne-a declarat : „Suprafața 
fermei pe care o conduc se ridică la 
1400 ha. Cînd eram director la gospo
dăria agricolă de stat Portărești nu 
puteam să ies din birou. Cel pufin două 
ore pe zi le pierdeam numai semnînd 
hîftii. Alte cîteva ore le pierdeam cu 
vizite, răspunsuri cerute de trust, audi
ente, convorbiri telefonice și cîte al
tele. Ca inginer agronom nu mi-am 
putut practica în fond meseria ca lumea. 
După constituirea fermelor am răsuflat 
ușurat. De două săptămîni nu am pri
mit nici o hîrtie de la întreprindere. 
Totul se rezolvă pe loc, în fermă. Folo-

cerealiere. Aceasia 
drept urmare o fluctuație de oa- 
de la o fermă la alta, nedorită de

bilanf prezentat de contabilul șef
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Laboratoarele uzinale j
în rezolvarea multora 

dintre problemele pe care 
le pune producția curentă 
a unei rafinării de petrol, 
laboratoarele uzinale aduc 
o contribuție însemnată. 
Colectivele de cercetători, 
tehnicieni și laboranti de 
la rafinăriile Ploiești. Te
leajen si Brazi s-au ocu
pat, în ultima vreme, de 
îmbunătățirea continuă a 
proceselor tehnologice în 
scopul obținerii unor pro
duse competitive pe piața 
mondială, de analiza teh
nologiei la instalațiile noi, 
precum și de alte probleme 
specifice prelucrării petro
lului. Majoritatea temelor 
propuse laboratoarelor, spre 
a fi studiate, si-au găsit 
soluții eficiente. Unele din
tre acestea au si fost apli
cate. La rafinăria Ploiești, 
de pildă, studiul privind 
valorificarea superioară a 
țițeiului A 3 Sud a stat la 
baza proiectului de ansam
blu pentru complexul de 
uleiuri, partial intrat în 
funcțiune zilele acestea. 
Principalele produse ce re
zultă din aceste instalații 
sînt uleiuri electroizolante 
de o calitate comparabilă 
cu aceea a produselor si
milare din străinătate, o 
gamă variată de uleiuri 
pentru motoare pe bază 
naftenică, precum și ule
iuri cu întrebuințări spe
ciale. în 1968. la intrarea 
integrală în funcțiune, a- 
cest complex de 
va aduce anual 
în valoare de 95 
lei.

Cercetătorii de 
năria Teleajen. printre alte 
probleme importante luate 
în studiu, s-au ocupat de 
îmbunătățirea proceselor 
de rafinare a uleiurilor 
prin contact cu pămînt de
colorant. S-au obtinut 
astfel uleiuri cu o culoare 
deschisă, cu un conținut 
redus de cocs și o tempe
ratură de inflamare ridi
cată. utilizabile la motoa
rele Diesel și la cele de 
automobil. După părerea 
specialiștilor este cea mai 
substanțială îmbunătățire 
adusă. în ultimii ani. aces
tei categorii de 
iar capitolul nu 
cheiat. Se află în 
alt studiu care va

instalații 
beneficii 
milioane

la rafi-

produse, 
este in
curs un 
continua

cu

Viorel SALAGEAN

factor al
progresului 
tehnic în
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rafwani

indus-

acest proces de perfecțio
nare început. în trimestrul 
II al acestui an. Același 
colectiv . a elaborat rețete 
pentru cîteva produse noi : 
uleiuri de tip iarnă și vară 
pentru motoare de avion 
(experimentate. în prezent, 
pe motoare în zbor), dife
rite sortimente de unsori 
consistente necesare func
ționării utilajelor
triale de tot felul, inhibi
tori de coroziune, ce se fo
losesc în instalațiile de pre
lucrare a țițeiului în vede
rea diminuării proceselor 
inerente de coroziune la 
care este supus echipamen
tul rafinăriilor.

Și laboratorul uzinal de 
la rafinăria Brazi are un 
aport însemnat la perfec
ționarea procesului de pro
ducție și îmbunătățirea ca
lității produselor ce poartă 
marca acestei întreprin
deri. Dintre lucrările 
importante elaborate 
cercetători merită să 

■ amintite două. Prima 
obținerea unui 
ment de benzină 
tru aviație din componenți 
proveniți de la complexul 
de reformare catalitică al 
rafinăriei. Produsul a fost 
experimentat și omologat de 
Ministerul Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene. 
Cantitatea ce se fabrică a-

mai 
de 
fie 

este 
sorti- 
pen-

coperă în întregime necesi
tățile interne, iar o anumită 
cantitate se exportă. A doua 
lucrare este un studiu con
sacrat asigurării unor ma
terii prime pentru noua fa
brică bucureșteană „Poli- 
color". Este vorba de dife
riți solvent! aromatici și 
fracțiuni înguste de pro
duse petroliere necesare 
producției de lacuri, evi- 
tîndu-se astfel importul.

Pe lîngă lucrările a că
ror eficientă este cunoscu
tă si contabilizată, colecti
vele de cercetători au pe 
masa de lucru sau în epru- 
bete o serie întreagă de 
alte studii a căror finali
zare este așteptată în sec
toarele de producție ale ra
finăriilor. Valorificarea 
gudroanelor acide — de
șeuri ale rafinăriilor care în 
prezent se distrug prin ar
dere — se află în atentia 
laboratorului uzinal de Ia 
rafinăria Ploiești în scopul 
recuperării, sub diferite 
forme, a sulfului — materie 
primă atît de căutată în 
industria chimică. Un stu
diu. întreprins la rafinăria 
Teleajen își propune majo
rarea producției de para
fină. tot mai cerută în fa
bricarea ambalajelor pen
tru produsele alimentare,

I
I
I

:aiație n
regim | 
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n redistilarea anu- g
fracțiuni parafinoa- a 
ti se obțin fracțiuni “
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etc.
cu

în industria chimică 
Se prevede creșterea 
25 la sută a cantităților de 
parafină elaborate, adică 
cu 5 000 tone anual, peste 
producția actuală. Pentru 
obținerea acestei cantități 
în plus, pe baza studiului 
amintit, a fost pusă recent 
în funcțiune o instalație 
industrială al cărei i 
tehnologic este în curs 
definitivare. Cu ajutorul 
ei, prin 
mitor I 
se largi se obțin fracțiuni 
înguste bune pentru fabri
carea parafinei. La rafină
ria Brazi se află într-un 
stadiu avansat de construc
ție o stație-pilot pentru în
cercarea catalizatorilor 
lositi în procesele de 
drofinare și reformare 
talitică.

în rafinării sînt în curs 
de execuție importante lu
crări de investiții. De a- 
ceea. o bună parte din te
matica laboratoarelor uzi
nale este axată pe atinge
rea parametrilor tehnico- 
economici proiectați, în 
termenele prevăzute. A- 
tenția cercetătorilor este 
îndreptată. în continuare, 
spre îmbunătățirea calită
ții produselor și valorifica
rea superioară a țițeiului.

ts- 
hi- 
ca-

STUFULUI DIN DELTĂ
(Urmare din pag. I)

consemna „numai" 57 000 000 lei pier
deri planificate. Destăinuirea ne-a 
făcut-o contabilul șef.

...și risipă de 
utilaje ?
...Ne-am deplasat, la fata locului, 

în Deltă. Sîntem pe un canal care 
dă în brațul Sf. Gheorghe. Șalupa 
acostează. O luăm pe jos și la circa 
150 m ne oprim. Motivul ? Pe un fir 
de apă, patru agregate „Reghin", de 
recoltare cu propulsie aerodinamică, 
se legănau legate la mal. Ne facem 
că nu observăm starea de „conser
vare" în care se află...

— Nu ruginesc ?
— La toamnă o să le vopsim, ne 

răspunde inginerul șef cu mecani
zarea.

— Aveți multe ?
— Cinci. Unul e la reparat...
Așa am aflat despre „zestrea" ac

tuală a T.A.V.S. Tulcea. Ea se com
pune din circa 700 tractoare șl alte 
agregate. O precizare. Niciodată, a- 
ceste tractoare și agregate nu au 
dat randamentul scontat, fiind utili
zate unde nu se pretau. Dacă așa 
stau lucrurile, de ce s-au mai achi
ziționat ?

— Pentru că așa au stabilit spe
cialiștii în mecanizare și I.P.C.F.S. 
București, ne-a relatat tov. Vasile 
Stănucă, inginer șef cu investițiile la 
T.A.V.S. Tulcea.

— Bine, dar biologii nu au făcut 
cercetări ? în Deltă există doar Sta
țiunea experimentală stuficolă „Del

ta Dunării“-Maliuc.
— Cercetările lor au fost superfi

ciale. Toate utilajele propuse nu au 
corespuns bunei exploatări a stufu
lui. De pildă, biologii și mecanizato
rii de la Maliuc au propus spre utili
zare presa de balotat stuf, agregatul 
de preambalat și tractorul „Delta", 
dar nici unul din aceste utilaje nu a 
dat randament. Cităm din anali
za economică amintită: „StațiuneaRodica ȘERBAN

de betoane Drumul Taberei din Capitală

experlmentală Maliuc. în loc să-șl 
canalizeze eforturile spre problemele 
stufului, are în planul de cercetare 
teme specifice... agronomiei, sau de
pășite de stadiul actual al situației 
din Deltă. Utilajele ocupă un loc se
cundar în activitatea acestor cerce
tători. cînd de fapt această problemă 
are un rol primordial pentru bunul 
mers al valorificării si regenerării 
stufului".

Acest dezinteres, precum si lipsa de 
colaborare cu T.A.V.S. Tulcea în so
luționarea problemelor de mecani
zare constituie o altă greșeală a tu
turor celor implicați în valorificarea 
stufului. Să luăm cazul celor 700 de 
tractoare. E greu de justificat de ce 
a continuat „invazia" lor în Deltă 
din moment ce nu corespundeau con
dițiilor. Acum, se prevede redistri
buirea multora din ele unităților a- 
gricole și altor întreprinderi. Redis
tribuirea se desfășoară lent, însă, șl 
nu e sprijinită, în măsura cuvenită, 
de forurile care au primit sarcini în 
acest domeniu.

Vorbeam de consecințele colaboră
rii defectuoase între „trioul" 
I.P.C.F.S.-București. Stațiunea expe
rimentală Maliuc și T.A.V.S.-Tulcea. 
Le aducem din nou în discuție, în
trucît și în prezent ele se manifestă 
ca o permanentă, ca si cum nu ar 
fi vorba de interesele economiei, ci 
de o „luptă pentru ultimul cuvînt". 
Această lipsă de colaborare a cau
zat multe neajunsuri stufului. Ni s-a 
relatat că grupul de specialiști din 
Ministerul Industriei Chimice (dr. 
Rudescu, Niculescu șl ing. Cio
banul de mult nu a mai fost văzut pe 
la trust. în Deltă vin, dar cu... avio
nul și se tot plimbă pe deasupra 
stufului. Din avion nu se văd conse
cințele... asupra stufului. Se zice că 
urmăresc „dezvoltarea stufului și re
partizarea zonelor de cartare". După 
ce dau ocol Deltei, cu avionul, plea
că la București. Si din birouri, dau 
sfaturi celor de la T.A.V.S. Tulcea, 
fără să-și asume vreo responsabili
tate clară în înlăturarea, din treaptă 
în treaptă, a neajunsurilor.

— Sînt evidente exemple de biro
cratism. de Ignorare a obligațiilor de 
colaborare cu trustul, ne-a 
inginerul șef cu investițiile.

— Un caz recent ?
— împreună cu speolaliștii 

lui, biologul Llviu Hnidei, 
I.P.C.F.S. București, a întocmit un 
studiu privind situația de la unitatea 
stuficolă Rusca. Au stat împreună în 
Deltă și la terminarea studiului, 
imediat, biologul a plecat la Bucu
rești. Nu a venit pe la trust. în 
schimb, cu adresa nr. 387 din 13 iu
lie a.c. ne-a trimis... observațiile.

— După cum am spus, tractoa
rele nu dau randamentul tehnic 
si economic scontat, ne-a relatat in
ginerul șef cu mecanizarea. Nici cele 
cinci agregate „Reghin", dacă nu se 
respectă strict zonele și particulari
tățile de dezvoltare a stufului. Așa 
că acum studiem asimilarea unui 
agregat cu melci axiali, care se pre
tează cel mai bine la exploatarea 
rațională a stufului si preîntâmpină 
distrugerea Iui.

E lăudabilă această preocupare a 
trustului. Numai , că progresul este 
prea lent. Asimilarea noului agregat 
nu are sorti de izbîndă grabnică, 
atâta timp cit ea se desfășoară într-un 
modest atelier al întreprinderii de

relatat

trus hi
de la

reparații din Tulcea. Dar. varianta 
cea mai eficientă este crearea unul 
agregat de recoltare cu pernă de aer. 
De ce ? Peste 60 Ia sută din fondul 
stuficol existent în Deltă se locali
zează pe terenuri mlăștinoase sau 
acoperite cu ape mici, pe care au 
acces nurhai agregatele cu pernă de 
aer. Se apreciază că folosirea lor ar 
aduce anual economii importante la 
mijloacele financiare și de masă 
lemnoasă. De asemenea, nu s-ar 
mai provoca diminuarea productivi
tății biologice a terenurilor stuficole 
și nu s-ar mai pune problema difi
cilă a dirijării apelor prin pompare. 
Aceste avantaje ne-au fost semna
late de tov. Ion Seserman, inginer 
șef cu tehnica nouă la T.A.V.S. Tul
cea. „Nu le putem fructifica din cau-t 
za poziției Institutului de mecanică 
aplicată .,Traian Vuia" din București, 
al Academiei, relatează inginerul șef 
cu tehnica nouă. „Istoria" acestor 
agregate începe în 1960. Atunci s-a 
stabilit o convenție de colaborare 
tehnico-științifică între acest institut 
și forul nostru tutelar. Convenția a 
fost reactualizată în fiecare an. Nu 
ceream prea mult. Doar datele nece
sare proiectării unui prototip expe
rimental de agregat cu pernă de aer. 
Ultimul termen a fost fixat la sfîr- 
șitul trimestrului II 1966. Nu le-am 
primit nici pînă azi".

De curînd s-a terminat car
tarea zonelor stnficole, care a de
limitat productivitățile Ia hectar și 
porțiunile strict protejate, interzise 
la recoltare. Totuși, așa cum ne-a 
relatat tov. Ion Lazăr, inginer șef al 
unității stuficole „Sulina". există pe
ricolul să se „forțeze" din nou zonele 
si perioada de recoltare optimă. Ase
menea abuzuri nu trebuie să se re
pete în ruptul capului. Dar. pentru a 
le preîntîmpina. e absolut necesară 
întărirea controlului din partea con
ducerii T.A.V.S.-Tulcea, a forului de 
resort respectiv.

In încheierea anchetei, ne-am adre
sat și tov. ing. Aurel Groapă, adjunct 
al ministrului industriei chimice, care 
ne-a spus :

— în genere, toate semnalele cri
tice formulate sînt juste. Nu trebuie 
uitat că în problema valorificării 
stufului din Deltă s-a pornit de la.„ 
zero.

— Totuși, cum se explică greșe
lile 7

— S-a avut în vedere ideea ca toaite 
studiile să aibă un caracter experi
mental și nu să se „atace" imediat 
exploatarea stufului pe scară indus
trială. Nici în ziua de azi biologii nu 
stăpînesc mecanismul dezvoltării și 
valorificării superioare a stufului. 
Ati amintit de Maliuc. Ei bine, 
cercetătorii de aici nu au ținut seama 
de la început de problemele de re
coltare si regenerare a stufului.

— Se pare că biologii ignoră 
colaborarea strînsă cu T.A.V.S. Tul
cea... (In loc de a da un răspuns, 
tov. ing. Aurel Groapă a pus mîna 
pe telefon și a vorbit cu tov. Cio- 
banu de la I.P.C.F.S.-București. Din 
discuție am reținut că dr. Rudescu 
nesocotește si acum obligația expresă 
de a termina cu improvizațiile și a 
conlucra strîns cu T.A.V.S. Tulcea. 
Convorbirea s-a încheiat cu reco
mandarea : „atrage-i atentia că la 
prima abatere vom lua măsuri...").

Am plecat cu regretul că nici în 
prezent nu se vădește din partea con
ducerii Ministerului Industriei Chimi
ce hotărîrea de a interveni energic 
pentru a curma starea critică în care 
se află valorificarea stufului. Pro
blemele stufului din Delta Dunării 
sînt complexe. Nu am prezentat de
cît unele dintre ele și, mal ales, 
efectele lipsei de răspundere, ale 
improvizațiilor... O concluzie este 
clară. Nu se mal poate tergiversa 
sub nici un motiv soluționarea 
tuturor acestor probleme, nu se mai 
pot tolera compromisurile șl irosirea 
banilor statului.
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Care este utilitatea

CULTURA DE MASA?

INEFICACITA
TEA STAS-ULUI
METODIC

Se propune astfel ca în lunile cînd 
ședințele de lucru lunare, semlna- 
riile trimestriale și schimburile de 
experiență semestriale coincid, să se 
renunțe la unele dintre ele.

lesne constata că 
: ori accentul cade 

material prezen- 
Putem da nume- 
ședințe în care

acum au 
excesului 
Și mai 

însă pro-
astfel, fără să 

o serie de concesii for- 
transformînd adeseori 
noastre metodice în 
în revistă protocolare

Albume
de artă

îh vizită la castelul-muzeu Bran
Fot»: Gh. Vințllă

Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă a elaborat la sfîr- 
șitul anului trecut o serie de in
strucțiuni care, pe de o parte oferă 
indicații concrete și științifice pri
vind felul de organizare a ședințe
lor ți instructajelor cu caracter me
todic, iar pe de alta limitează numă
rul acțiunilor pe plan local sau cen
tral. Utilitatea măsurii este incon
testabilă, ea reprezentînd un prim 
pas spre lichidarea unor trăsături 
formale care continuă să se mani
feste în cultura de masă. Dar o 
dată aplicate în practică, dispozițiile 
și-au dovedit cîteva puncte vulnera
bile. Sistematizate, acestea ar fi ur
mătoarele :

1. Limitarea numărului acțiunilor 
nu a însemnat decît o legiferare a 
veritabilei „aglomerări" care există 
în acest domeniu de activitate, ast
fel încît „inamicului" numărul unu, 
căruia i se declarase război, forma
lismul, nu 1 s-au șubrezit de loc po
zițiile.

2. S-a menținut un paralelism ne
justificat între diversele niveluri or
ganizatorice, toate răspunzînd de 
manifestări aproximativ similare.

3. Ca o consecință logică repetă
rile, reluările unor teme nu au fost 
eliminate. Toate acestea fac ca e- 
forturile reale și bine intenționate 
care se depun în această direcție

să aibă de cele mai multe ori drept 
rezultat final, ca în cunoscuta po
veste a lui Creangă... un sfîrîiac.

— în momentul de față prea mul
te ședințe planificate așteaptă ne
răbdătoare în planurile noastre de 
muncă — este de părere Nicolae 
Mateescu, secretarul Comitetului de 
cultură șl artă al regiunii Argeș. 
Pentru ca participanții să albă cu 
adevărat de tras niște învățăminte, 
pentru a folosi cît mai judicios zi
lele petrecute la centrul de raion 
sau de regiune este necesar ca toate 
consfătuirile metodice să fie pregă
tite cu multă atenție. Asta presu
pune însă un interval mare de timp, 
de care noi nu putem beneficia, de
oarece ne presează din urmă ședin
țele următoare. Și 
vrem, facem 
malismului, 
consfătuirile 
niște treceri
și inutile pentru o parte din cei 
prezenți.

Punctul de vedere atacă curajos 
o deficiență care în alte părți estp 
escamotată cu dibăcie. în luna ia
nuarie a acestui an, Biblioteca ra
ională Tîrgoviște a organizat o in
struire privind activitatea bibliote
cilor școlare, sătești și ale sindi
catelor. Dar 
s-au ocupat 
cestora din 
două zile :

Petru Comarnescu:

Un gen modern pe nedrept ignorat:

referatele prezentate nu 
deloc de - activitatea a- 
urmă. Bilanțul după 
cîțiva zeci de oameni

— bibliotecarii sindicali și, într-o 
anumită măsură, cei din comune — 
și-au irosit degeaba timpul.

RELUĂRI Șl
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în discuțiile despre reper
toriul cinematografic se fac 
auzite, frecvent, critici la 
adresa filmelor de divertis
ment. Fără a fi întotdeauna 
îndreptățite, aceste observa
ții vizează adeseori, pe drept 
cuvînt, primitivismul unor 
sub-producții, care compro
mit un gen popular și cu 
exigențe specifice. Privind 
repertoriul cinematografic 
am constatat, de multă vre
me, o anume unilateralitate 
chiar în 
gorii a 
tisment, 
„specii" 
tă prin 
tive — 
buie la 
melor și la ridicarea ținutei 
lor, constituind în același 
timp, pentru spectatori, pri
lejul unei reconfortări in
structive. Mă refer la filmul 
științifico-fantastic.

In ultimii zece ani, am 
văzut „O invenție diaboli
că", „Călătorie spre centrul 
Pămîntului", „Steaua tăce
rii", „Ikarie x Bl", „Omi
cron", „Fața furată", „Hi
perboloidul inginerului Ga
rin"... și cam atît. în aceeași 
perioadă, în lume au fost 
produse sute de filme știin- 
țifico-fantastice de lung me
traj. Multe dintre ele nu 
meritau, desigur, atenția 
noastră (...dar cîte dintre 
producțiile aparținînd altor 
genuri sînt cu adevărat 
demne de atenție ?). Există 
însă realizări notabile, care 
ar fi îmbogățit aria temati
că a repertoriului cinemato
grafic și ar fi oferit spec
tatorilor prilejuri de medi
tație și de emoție estetică.

Ar trebui, de pildă, să re
flectăm asupra oportunității 
prezentării filmului lui Stan
ley Kramer „Pe plajă", al 
cărui final tragic constituie, 
de fapt, un tulburător apel 
la solidaritatea oamenilor de 
pretutindeni împotriva peri
colului atomic. Același apel 
îl lansează, de astă dată cu 
mijloacele satirei, Stanley 
Kubrick în „Doctor Stran
gelove".

Ca o reacție față de ava
lanșa peliculelor de duzină 
în care extratereștrii sînt 
prezentați drept invadatori 
mai mult sau mai puțin 
monstruoși, cîteva filme a- 
bordează tema contactului 
dintre lumi din unghiul iro
niei binevoitoare. Pot fi ci
tate „Un marțian la Paris" 
(Jean-Daniel Daninos), „Dis
cul zburător" (Tinto Brass), 
„Vizită pe o mică planetă" 
(Norman Taurog) — acesta 
din urmă fiind o ecranizare 
a piesei lui Gore Vidai, pre
zentată și de televiziunea 
noastră.

Presa de specialitate s-a 
referit în repetate rînduri la 
operele controversate ale 
reprezentanților „noului val" 
al cinematografiei franceze, 
cum ar fi Franțois Truffaut 
(„Fahrenheit 451°“). N-ar fi 
timpul să dăm spectatorilor 
posibilitatea de a-și confrun
ta opiniile cu cele ale spe
cialiștilor ?.„

cadrul acestei cate- 
filmelor de diver- 

ignorarea , unei 
care — reprezenta- 
realizări semnifica’ 
ar putea să contri- 
varietatea progra-

antastic
Anul trecut a fost adus 

filmul lui Ugo Gregoretti, 
„Omicron". Foarte bine! 
Dar unul din cele mai izbu
tite filme științifico-fantasti- 
ce italienești de pînă acum 
este, se pare, „A zecea vic
timă", realizat de Elio Pe
tri, după satira amară a 
scriitorului american Robert 
Sheckley.

Dar pledoaria pentru a- 
ceste filme întrucîtva discu-

puncte
de vedere

tabile poate părea inutilă, 
de vreme ce n-am văzut pe 
ecranele noastre nici măcar 
ecranizările unor romane 
celebre ale lui Jules Verne 
(„20 000 de leghe sub 
mări", „De la Pănrint 
Lună", „Stăpînul 
„Cinci săptămîni în 
sau ale lui H. G. 
(„Mașina timpului", 
oameni în Lună").
ele oare mai mult decît „su
perproducțiile" anoste, plate 
care slujesc exercitării ver- 
vei satirice a cronicarilor ci
nematografici ? Mă îndoiesc. 
Ar fi fost primite cu indi
ferență de spectatori ? De
sigur că nu.

Cred că este necesar un 
efort de depășire a concep
țiilor învechite despre im
portanța și semnificațiile

la 
lumii", 
balon") 

Wells 
„Primii 
Costau

filmului științifico-fantastic. 
Evident, fără a face nici un 
fel de concesii.

Cinemateca ar putea juca 
și ea un rol mai activ, cu 
toate că nțl-i putem con
testa unele realizări : pro
gramele omagiale Georges 
Melies și Jules Verne, pro
iectarea filmelor „Metropo
lis", „Femeia în Lună", 
„Krakatit". Pentru stagiunea 
viitoare aș propune însă un 
întreg ciclu de filme științi- 
fico-fantastice, obținute din 
fondul Arhivei Naționale și 
de la instituțiile similare din 
alte țări.

în sfîrșit, a venit, cred, 
momentul ca Studioul 
„București" să înscrie în 
planurile sale un prim film 
științifico-fantastic româ
nesc. Cunosc refrenul : 
„N-avem aparatajul necesar", 
dar se știe că și Godard a 
creat o atmosferă insolită 
filmînd străzile pustii . ale 
Parisului nocturn, automobi
lele gonind prin ploaie, cu
loarele nesfîrșite ale unoi 
instituții administrative... Iar 
regizorii noștri și-au dovedit 
nu o dată ingeniozitatea.

Ion HOBANA

P. S, Șe pare că printre 
premierele lunii august se 
va număra și „Călătorie fan
tastică" (Richard Fleischer), 
film distins cu premiul 
Oscar pe 1966 pentru cea 
mai bună tehnică de imagi- 
ne-color. Să sperăm că nu 
e un accident, ci semnul 
unei salutare schimbări de 
optică a organelor de difu
zare a filmului.

Am amintit ca o a doua deficien
ță a actualului sistem de consfă
tuiri metodice reluarea la nesfîrșit 
a acelorași teme în ședințe organi
zate la nivel din ce în ce mai înalt, 
după o ineficace și inutilă metodă 
concentrică. Pentru a ilustra această 
afirmație, am urmărit într-o regiu
ne dezbaterea problemei universită
ților populare. După desfășurarea la 
Craiova a unei consfătuiri interre
gionale pe această temă (apreciată 
ca deosebit de interesantă) în (re
giunea Argeș, la Pitești, activitatea 
universităților populare a mai fost 
discutată și analizată de două ori, 
iar în fiecare raion (la Muscel, de 
pildă) organele locale nu s-au lă
sat mai prejos convocînd tot două 
ședințe. Nu s-ar fi 
măcar la o parte din 
te absolut necesare ? 
Mateescu recunoaște 
cerea cadrelor culturale comunale și 
chiar raionale la centru devine o 
treabă inutilă. „Ce le mai pot oferi 
nou, deosebit, cei de la regiune — 
se întreabă pe bună dreptate inter
locutorul nostru, atîta timp cît șe
dințele raionale au fost la obiect ?“.

Această proliferare a consfătuiri
lor pe toate verigile culturii de masă 
atrage după sine, ca o expresie ti
pică a formalismului, abordarea u- 
nor teme identice, adică rezolvarea 
unor probleme... deja rezolvate (am 
numit astfel și cel de-al treilea punct 
vulnerabil al instructajelor metodi
ce). Vicepreședintele sfatului popu
lar orășenesc Tîrgoviște, prof. Ion 
Rusu, ne-a relatat că în trimestrul 
I al acestui an a avut loc în comuna 
Răzvad o instruire asupra modului 
de desfășurare a ședințelor consiliu
lui de conducere a căminelor cultu
rale. După trei luni, aceiași oameni, 
invitați la instruirea din comuna 
Ulmi, au avut surpriza să constate 
că tematica discuțiilor a rămas ne
schimbată. Din nou timp pier
dut, din nou scoateri din mun
că inutile. Tot în acest an Co
mitetul raional de cultură și artă, 
Muscel a abordat situația muncii cu 
filmul de două ori : la 14 și 29 iu
nie (este vorba de ședințe complet ■ 
deosebite !) iar în raionul Drăgășani, 
analiza activității perioadelor de vară, 
și de iarnă s-a desfășurat (probabil 
pentru deplină siguranță) și în ple
narele comitetului și în ședințele lu
nare de lucru.

După opinia a numeroși activiști 
din domeniul culturii de masă, stă
vilirea „avalanșei" consfătuirilor ar 
trebui începută chiar de C.S.C.A.

putut renunța 
ele ? Erau toa- 
Tovarășul Nlc. 
că adesea adu-

Părerile exprimate pînă 
insistat îndeosebi asupra 
de ședințe și consfătuiri, 
importantă ni se nare 
blema modului lor de organizare, 
a scopului ce și-1 propun și a felului 
în care-1 duc la bun sfîrșit. Cercetînd 
procesele verbale ale diferitelor ac
țiuni am putut I 
de cele mai multe 
pe cantitatea de 

’ tat cu acest prilej, 
roase exemple de 
s-au citit 8—10 referate de cele mai 
diverse tematici în cursul unei sin
gure zile. (Seminarul cu biblioteca
rii din raionul Muscel — 2 iulie 
a. C-, ședința cu directorii și meto- 
diștii caselor de cultură din regiu
nea Argeș — 10 martie a.c. etc.). Este 
oare utilă o astfel de metodă ?

Experiența practică confirmă jus
tețea punctului de vedere al secre
tarului Comitetului raional de cul- 

. tură și artă Muscel. Victor Dorcio
man, după care o mai mare eficaci
tate prezintă acele adunări meto
dice unde se abordează o singura 
problemă, analizată și discutată pînă 
la ultimele ei consecințe, cu certe 
garanții de rezolvare reală. în con
cepția organizatorilor se pare însă 
că esențial rămîne numărul de pagini 
citite de la tribună, cantitatea' de 
„sfaturi și recoriiandări" oferite și nu 
realul schimb de experiență așteptat 
cu nerăbdare de cei prezenți. La a- 
ceste manifestări, discuțiile particl- 
pantilor (după părerea' noastră ele
mentul esențial pentru realizarea unui 
fructuos schimb de idei si singura 
cale pentru a cimenta noile cunoștin
țe dobîndite) ocupă un timp minim 
(1—2 ore). Astfel, caracterul meto
dic al consfătuirilor este eliminat, 
ele transformîndu-se în banale întîl- 
niri de comunicare a unor bilanțuri.

Pe de altă parte înseși recomandă
rile C.S.C.A. sînt arbitrar ignorate, 
Instrucțiunile difuzate vorbesc foar
te clar despre mai multe tipuri de 
manifestări, fiecare avînd un anumit 
scop și mijloace specifice de reali
zare. Practic însă se ajunge la o 
uniformizare a lor, la o „nivelare" 
șablonardă, cu consecințe dintre cele 
mai neplăcute. La plenara Comitetu
lui raional de cultură și artă Muscel 
din aprilie a.c. 
de pe ordinea 
activității unui 
eași problemă .. .
tate și Ia ședințele de lucru lunare, 
precum și (abordată ceva mai gene
ral) la unele seminaril trimestriale, 
în toate aceste cazuri asistăm de

unul dintre punctele 
de zi a fost analiza 
cămin cultural. Ace- 
apare cu regulari-

fapt la una și aceeași ședință de ana
liză a muncii aparent multiplicată cu 
indigou în copii fidele.

Din aceeași cauză problemele acu
te, de interes imediat, se pierd prin
tre cele generale, de principiu care 
ar trebui să albă o pondere mult 
mai mică în cadrul acestor consfă
tuiri metodice, fie ele raionale, re
gionale sau naționale. Tot secretarul 
Comitetului regional de cultură și 
artă Argeș, referindu-se la unele con
sfătuiri pe țară, remarca schimbul 
de experiență sumar ce îl oferă unele 
dintre ele : „Referatele conțin date 
generale. Se spun prea puține lucruri 
cu aplicabilitate imediată, metode 
practice pe care le-am putea even
tual prelua. Nouă nu ne trebuie bi
lanțuri periodice, ci analize atente 
și soluții reale pentru aspectele dis
cutate. în iunie anul trecut, de pildă, 
a avut loc la București o plenară 
care a discutat sistemul de cadre din 
cultură. Problemele principale au 
fost sesizate cu acest prilej, dar nu 
ni s-a dat cheia rezolvării lor. Astfel 
încît, pleeînd spre casă și făcînd bi
lanțul celor învățate, am constatat 
că vehiculăm tot vechile formule ; 
selecția riguroasă, cercetare atentă 
etc.“. Astfel de obiecții s-au ridicat 
și în fața manifestărilor similare pe 
plan local. După cum consideră Vic
tor Dorcioman, schimburile de ex
periență .pe plan local își sporesc efi
cacitatea cînd se desfășoară într-o 
comună, nemijlocit în mijlocul pro
blemelor ce se dezbat. Economiei 
materiale și de timp i se adaugă în 
acest 'caz evitarea unor discuții prea 
generale și prolixe.

Vorbind despre stilul defectuos de 
organizare a unor consfătuiri și in
structaje nu putem neglija încă un 
aspect. De multe ori după termina
rea ședințelor, participanții se întorc 
la locurile lor de muncă, își reiau acti
vitatea și nimeni nu se mai intere
sează de rezultatele lor practice, de 
felul cum aplică cele învățate. Reve
lator în acest sens ni s-a pxrut răs
punsul directorului Casei de cultură 
din Cîmpulung, Vorbindu-ne cu mult 
entuziasm despre o consfătuire de 
specialitate tinută în primăvară la 
Pitești, foarte utilă pentru pregătirea 
sa, am riscat o întrebare: „Ce ați 
aplicat practic din cele învățate a- 
colo 1“ Răspunsul a fost laconic :„Nj» 
mic !" Cum se justifică în acest caz 
orele pierdute și banii cheltuit! cu 
deplasarea activiștilor culturali ? Se 
pare că pentru unele comitete re
gionale de cultură și artă nu efica
citatea diverselor acțiuni contează, 
ci numărul lor.

Consfătuirile și instructajele meto
dice. au un rol deosebit în perfecțio
narea activității cultural-educative 
de masă. Utilitatea lor a fost unanim 
subliniată de toți interlocutorii noștri. 
De aceea C.S.C.A. are datoria pe de 
o parte să bareze tendința nejustifi
cată de proliferare formală a acestor 
manifestări, iar pe de alta să regle
menteze actualele deficiente pentru 
ca eforturile depuse să dobîndească 
o eficacitate maximă.
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La galeriile Fondului plastic din Capitals
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ION ȚUCULESCU
Opera lui Țuculescu 

cuprinde valori reale, 
cărora timpul va con
tinua să le releve pere
nitatea. în monografia 
sa, lntr-o sinteză densă, 
Petru Comarnescu a- 
duce prețioase contri
buții pentru a defini 
specificitatea 
lui Țuculescu, 
bazeie unei interpretări 
fecunde, bogată în su
gestii, a unei opere, de 
mare complexitate ca- 
re-și dezvăluie sensu
rile _ parcimonios, ne- 
cesitind mereu sporite 
eforturi de interpretare 
și valorificare.

Creația lui Țucules
cu a cunoscut o eviden
tă și continuă evoluție 
pictorul însuși fiind 
conștient de „mutațiile" 
survenite în viziunea 
sa. Pețru Comarnescu, 
acceptînd periodizarea 
pe care pictorul însuși 
o sesizase, aduce însă 
prețioase precizări și nu
anțări. După faza „to
temică", pictorul a stră
bătut, după opinia lui 
Comarnescu, o nouă 
fază de creație a „sem- 
nelor sau a simboluri
lor", în care opera aces
tuia „mgi păstrează re
pere ale realității", dar 
ceea ce predomină în 
ele este „calitatea liri
că a culorii, îmbinarea 
unor tonalități de șoc, 
dramatismul viziunii, a- 
cum sublimată, dar 
Parcă mai vitală și cu 
profunde accente afec
tive".

Arta lui Țuculescu 
poartă amprenta autori
tară a originalității, iar 
sorgintea ei trebuie 
căutată în prelucrarea 
modernă a resurselor 
folclorice. în valorifica
rea folclorului — în ac
cepțiunea cea mai largă 
a noțiunii — pictorul a 
operat cu mai multă 
dezinvoltură decît alți 
confrați, pătrunzînd în 
infraistoria mentalității 
populare. „Nebprimiti- 
vișmul" lui Țuculescu 
este explicat prin aceea 
că „trăind mai puțin 
sensurile istoriei și a- 
vînd o înclinație către 
tainic și fantastic, către 
viața ascunsă a mate
riei și către îndepărta
tele procese ale crea
ției artistice, s-a în
dreptat spre arhaic, 
spre starea de spirit și

creației 
punînd

mentalitatea primitivă, 
în aceasta se vădește 
îndrăzneala, dar și li
mitarea orientării sale 
doar Ia aspectele telu
rice arhaice". Această 
idee, cardinală pentru 
înțelegerea operei lui 
Țuculescu, va trebui să 
beneficieze de o reluare, 
dînd consistență unor 
sugestii prețioase.

„Neliniștea" lui Țu
culescu, inerentă actu
lui cunoașterii, dar do- 
bîndind la el expresii 
hipertrofiate, nu res
pinge notele tonifiante, 
de omagiere a umani
tății, care în orice tăgă
duire presupune o afir
mare. în acest sens tre
buie înțeleasă interpre
tarea dată de Petru Co
marnescu unor lucrări 
ca Orizontale, Traver- 
sare de spații, Copacul, 
etc, care emană „o în
credere «magică» în 
fața vieții mereu crea
toare". în multe cazuri, 
mai ales în fazele „fol
clorică" și „totemică", 
universul lui Țucules
cu, chiar dacă pornește 
de Ia datele exterioare 
ale realității, imaginea 
nu este o oglindire a 
realității vizibile, ci re
constituirea spațiului 
interior, filozofic, ■ al 
unei realități spirituale. 
Din această cauză nu 
cred că autorul are în- 
trutotul dreptate afir- 
mînd că singularitatea 
lui Țuculescu în contex
tul picturii noastre s-ar 
datora introducerii 
„stării de spirit a tf 
expresionist". Experl. - 
ța lui Țuculescu este 
independentă de a exĂ 
presioniștilor, vitalita
tea expresiei artistice, 
violența acestei vitali
tăți, aparținînd unui ro
mantic dimensionat cos
mic, „neliniștea" lui 
fiind de tip romantic, 
încorporată spiritului 
folcloric. Stilistic s-ar 
putea vorbi, cel mult, 
de unele trăsături ex
presioniste, dar acestea 
nu sînt decît fapte de 
convergentă,

Studiul semnat de 
Petru Comarnescu. bo
gat. în idei și interpre
tări, conținînd subtile 
nuanțări, constituie o 
contribuție importantă 
la înțelegerea operei 
lui Ion Țuculescu.
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0 AGONIE ȘI EXTAZ — film pentru ecran panoramic : 
PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
e CANALIILE : REPUBLICA (completare Mărășești 
1917 — 1967) — 9,15 ; 11,45 ; 14,15 ; 16,45 ; 19,15 ; 21,30, 
FESTIVAL (completare Fantezie cu șuruburi) — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21; la grădină — 20,30, FEROVIAR
— 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18 ; 20,15 ; EXCELSIOR — 9,45; 
12; 14,15 ; 16,45 ; 19 ; 21,15 (la ultimele două cinemato
grafe completarea Orizont științific nr. 7).
0 CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — cinema
scop : SALA PALATULUI (seria de bilete 2 062 — orele 
20), LUCEAFĂRUL (completare Triptic de artă populară)
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 
13,30; 16,30; 19; 21,15, STADIONUL REPUBLICII —
20.15 (la ambele completarea Tînjeaua), ARENELE LI
BERTĂȚII (completare Sesiunea Marii Adunări Națio
nale) — 20,15, STADIONUL DINAMO (completare Mii- 
nile pictorului) — 20,15, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
® PANTERA NEAGRĂ — cinemascop : CAPITOL (com
pletare Tutunul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la gră
dină — 20,15.
0 MINĂSTIREA DIN PARMA : CINEMATECA — 9,30
12.15 ; 15,15 ; 18,15 ; 21.
0 CIOCIRLIA — 9,30 ; 12,15 ; LUPOAICA — 15 ; 18
20,45 (completare Meșteșug milenar)-: CENTRAL.
0 PESCARUL DIN LOUISIANA : VICTORIA — 9 ; 11,15 ,
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GRĂDINA DOINA — 20 (la am
bele completarea Mărășești 1917 — 1967), FLOREASCA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 FRENCH-CANCAN : UNION (completare E mai bine 
așa 7) _ io ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 CRĂCIUN INSINGERAT: ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE (completare Șase mii de ani) — 16 ; 18,15 ; 20,30.

>

>

o WARLOCK — cinemascop : DACIA — 8,80 — 21 tn 
continuare.
0 LADY MACBETH DIN SIBERIA — cinemascop : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18.
0 PE GHEAȚA SUBȚIRE — cinemascop (ambele serii) : 
CRÎNGAȘI — 15,30 ; 19.
0 MARELE RESTAURANT — cinemascop :
9;

.. GRIVIȚA —
: ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRĂDINA EXPOZIȚIA 
— 20, AURORA (completare Consfătuirea pe țară a lucră
torilor din industria chimică) — 8,45 ; 11,15 ; 14,30 ; 17,30 ; 

de
9,15 ; 11,15 ;

torilor din industria chimică) — 8,45 ; 11,15 ; li,ov , j. 
20, MELODIA (completare Vizita conducătorilor 
partid și de stat în regiunea Brașov)
15.30 ; 18,15 ; 21.
e COMISARUL X — cinemascop : GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FLAMURA — 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18 ;
20.30 (la ambele completarea Dacă treci podul Ponoare- 
lor), TOMIS (completare Consfătuirea pe țară a lucrători
lor din industria chimioă) — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; *19 ; 
la grădină — 20,15.
® A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : UNIREA — 16; 
18,15; la grădină — 20,30.
• DOCTOR PRATORIUS — cinemascop : FLACĂRA 
(completare Gimnastul) — 15,30; 18 ; 20,30.
0 RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : VITAN (completare Ne
glijențe mici, consecințe mari) — 15,30 ; 18.
O COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR : MIORIȚA (com
pletare Cristale fără taine) — 15,30 ; 18 ; 20,30, VOLGA —
15.30 ; 18 ; 20,30.
a CHEMAȚI-L PE MARTIN : POPULAR (completare 
Strănutul) — 15,30; 18 ; 20,30.
o PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinemascop : 
ARTA (completare Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din 
industria chimică) — 15,30 ; 18 ; 20,30 ; Ia grădină — 20,15.
• PRINTRE VULTURI — cinemascop : MUNCA — 10 ; 
15 ; 17 ; 19 ; 21, VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o FANFAN LA TULIPE : MOȘILOR (completare Stră
nutul) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
O STRĂINĂ : COSMOS (completare Dialog ou stelele) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
0 UNORA LE PLACE JAZUL : RAHOVA — 16,30 ; 18 ; 
20,30.

0 FANTOMAS — 15,30 ; 18 ; HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN — cinemascop : PROGRESUL (completare 
Șopîrla) — 20,15.
0 PERETELE VRĂJITOARELOR t LIRA (completare 
Gustav pesimistul) — 15,30 ; 18.
0 DOAMNA DE PE ȘINE — cinemascop : COTROCENI 
(completare Chemarea vulcanilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 FIII MARII URSOAICE — cinemascop : COTROCENI 
(completare Pectina) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 TITANIC-VALS : GRĂDINA BUZEȘTI — 20,30.
o FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE : GRĂDINA PROGRE- 
SUL-PARC (completare Orizont științific nr. 5/1967) — 
20,15.
0 ZODIA FECIOAREI — cinemascop : GRĂDINA AU
RORA — 20,15 ; GRĂDINA RAHOVA — 20,15.
0 NU SINT DEMN DE TINE : GRĂDINA LIRA — 20,30.

tv
18,00 — în direct.

Emisiune economică.
18.30 — Pentru copii: Ecranul eu păpuși : „Voinicii

Deltă" de Lizica Mușatescu. Interpretează un 
lectiv al Teatrului de păpuși din Galați.

19,00 — Filmul : „Călăreții curajoși".
19,10 — Pentru tineretul școlar : România pitorească
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletin meteorologic.

Publicitate.
20,00 — Vă invităm la oirc.
20,20 — Seară de teatru : „Ploaie", de 8. Maugham, 

interpretarea Teatrului de Stat din Sibiu.
In pauză : — Desene animate.

— Poșta Televiziunii.
22.50 — Telejurnalul de noapte.

din 
co-

'67,

în

L’

Ion Biberi demon
strează încă o dată, 
prin paginile consacra
te lui Pieter Bruegel 
cel Bătrîn, că rămîne 
fidel portretului psiho
logic, în crearea căruia, 
în mod incontestabil, 
și-a dovedit pînă acum 
pe deplin vocația. Por
tretul se conturează cu 
trăsături energice, iz- 
vorînd dintr-o erudiție 
care face eforturi de a 
rămîne subterană, lă- 
sînd să țîșnească doar 
concluziile unei aotivi- 
tăți laborioase de inves
tigare, comparare, ie
rarhizare și definire. 
Portretul evită adesea 
nuanțările pentru a se 
menține pe înălțimea 
dominantelor, rezultând, 
așa cum însuși autorul 
intuiește, „o prezentare 
aproximativă, cu cheză
șii de exactitate". Prin 
incandescența aprecie
rii, relieful și culoarea 
caracterizării, tensiunea 
reconstituirii, paginile 
lui Biberi dobîndesc pe 
alocuri amprenta evo
cării literare, acesta 
fiind de fapt „cachet“-ul 
— sau în orice caz una 
din amprentele specifi
ce — scrisului său. 
în viziunea lui I. Bi
beri, Bruegel Bătrînul 
se legitimează ca una 
din cele mai complexe 
personalități ale veacu
lui al XVI-lea. Nu se 
poate tăgădui sinteza 
de portret făcută auto
rului Proverbelor, pre
zența unor observații 
pertinente și originale 
care îmbogățesc exe
geza bruegeliană. Cu 
prioritate se impun a- 
tenției considerațiile 
privind viziunea cosmi
că a lui Bruegel, susți
nute de analiza largă 
făcută peisagistului, ca 
și semnalarea punctului 
de confluență la care se 
situează creația picto
rului între filonul 
popular al inspirației, 
vădit în vigoarea înfă
țișării vieții flamande 
contemporane și a unor 
tradiții medievale. Ca-

litățile coloristice 
măiestria punerii

șica . 
în pa

gină sînt analizate tot 
din perspectiva des
prinderii unor coordo
nate psihologice.

Evident, în spațiul 
restrîns al unui portret, 
al unei „fiziologii", o 
serie de afirmații nu 
puteau beneficia de o 
argumentare mai dez
voltată, lucru care ex
plică de ce unele afir
mații, profund persona
le, nu cîștigă opțiunea ; 
faptul de a te invita la 
reflexie constituie însă 
o compensație. Ceea ce 
nu putem să nu repro
șăm, însă, lui I. Biberi 
este faptul că una din 
laturile definitorii ale 
artistului — aceea a 
militantului, a cetățea
nului care transformă 
arta intr-un mijloc de 
luptă împotriva opreso
rului străin, pledoarie 
caldă, în forme alego
rice, pentru libertatea 
poporului său — a fost 
aproape ignorată. Co
mentatorii lui Bruegel 
au semnalat pe bună 
dreptate că lucrări ca 
Maimuțele, Bătălia is- 
raelitenilor și a filiste
nilor, Dulie Griet, Con
versiunea Sf. Paul, Ma
sacrul inocenților, Re
censământul din Bet- 
hleem ș.a. sînt pătrun
se de sensuri politice 
incisive.

Deși nu lipsesc unele 
aprecieri privind virtu
țile artistice, tehnica 
bruegeliană, locul pe 
care pictorul flamand 
îl ocupă în dezvoltarea 
picturii, acestea rămîn 
însă vagi. în parte, a- 
ceasta se explică prin 
unghiul de vedere din 
care autorul a inițiat 
cercetarea — abordarea 
exclusiv psihologică.

Cartea lui I. Biberi 
este un eseu-invitație 
la înțelegerea lui Brue
gel, pe care viitorul 
monografist al pictoru
lui flamand nu va pu
tea să-l ignore.

Balcica MĂCIUCA
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Sosirea ministrului PLECAREA LA CAIRO A UNEI Interviu acordat

afacerilor externe al Italiei,
Amintore Fanîani

Luni seara a sosit în Capitală 
AmintOre Fanfani, ministrul aface
rilor externe al Italiei, care, la 
invitația guvernului Republicii So
cialiste România, face o vizită ofi
cială în țara noastră. Ministrul ita
lian este însoțit de Roberto Gaja, 
director general al afacerilor 
politice, Luigi Valdettaro della 
Rocchetta, director general adjunct 
al relațiilor culturale, Alberto 
Rossi, din direcția generală a afa
cerilor economice, Salvatore Sara- 
ceno, adjunctul șefului serviciului 
de presă, Vieri Traxler, consilier, 
Enrico Gandolfl, șeful serviciului 
dezvoltării industriale și comercia
le externe a grupului industrial 
E.N.I.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întâmpinați de 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Mihai Marin, Petru

Burlacu și Vasile Șandru, adjuneți 
ai ministrului afacerilor externe, 
Cornel Burtică, ambasadorul Ro
mâniei în Italia, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe,

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

La cererea ziariștilor prezenți la 
aeroport, ministrul afacerilor ex
terne al Italiei a făcut o scurtă de
clarație în care, după ce a mulțu
mit guvernului român pentru in
vitația de a vizita țara noastră, și-a 
exprimat convingerea că vizita sa 
și convorbirile pe care le va avea 
în aceste zile vor contribui la dez
voltarea prieteniei și colaborării 
multilaterale dintre România și 
Italia.

(Agerpres)

DELEGAȚII GUVERNAMENTALE
CONDUSE DE TOVARĂȘUL

GHEORGHE RADULESCU

de ministrul
afacerilor externe,
Corneliu Mănescu

Plecarea vicecancelarului 
și ministru al afacerilor externe 

al B. L a Germaniei, Willy Brandt
Luni la amiază a plecat la Cairo 

delegația guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de Gheorghe Radulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
care va participa la lucrările celei 
de-a Il-a sesiuni a Comisiei guver
namentale mixte de colaborare teh
nică și economică între România 
și R.A.U.

Din delegație fac parte Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Mircea Nicolaescu, 
ambasadorul României în R.A.U., 
consilieri și experți.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
șa, erau prezenți Petre Blajoviei și 
Iosif Banc, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, Ion Marinescu și 
Mihai Bălănescu, miniștri, Dumitru 
Bejan, prim adjunct al ministrului

comerțului exterior, Petre Burlaeu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, conducători ai unor insti
tuții centrale economice.

Au fost de față ambasadorul 
R.A.U. la București, Mohamed 
Fahmy Hamad, și membri ai amba
sadei.

{Agerpres)

0 nouă linie aeriană:
București

din 
luni 
mi- 
Ro- 
pri-

Postul de televiziune II 
R.F. a Germaniei a transmis 
seara un interviu acordat de 
nistrul afacerilor externe al 
mâniei, Corneliu Mănescu, cu 
vire la stadiul actual și perspecti
vele de dezvoltare a relațiilor din
tre România și Republica Federală 
a Germaniei.

(Agerpres)

Telegramă

Luni dimineața a plecat spre 
Bonn vicecancelarul și ministrul 
afacerilor externe al Republicii Fe
derale a Germaniei, dr. H. C. 
Willy Brandt, care la invitația gu
vernului Republicii Socialiste 
România a făcut o vizită oficială 
în țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de Erich 
Strâtling, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R. F. a Ger
maniei la București, funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe, dr. Hans Riite, șeful 
direcției a II-a politice, Egon Bahr, 
ambasador cu misiuni speciale, 
Hans Ulrich Wilke, șef adjunct al

cabinetului ministrului, dr. Jilrgen 
Ruhfus, purtător d« auvînt al mi
nistrului.

La plecare, pe aeroportul Mihail 
Kogălniceanu din Constanța, oaspe
tele a fost salutat de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului, Constantin Oancea, 
ambasadorul României în R. F. a 
Germaniei, Petre Nicolae, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului Con
stanța, alți reprezentanți al or
ganelor locale de stat, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe. (Agerpres)

PORT
Istanbul - Beirut

în- 
ae- 

deser-

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Arabe Unite, Mahmud 
Riad, a trimis o telegramă minis
trului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, prin care mulțumește 
pentru mesajul transmis cu prile
jul zilei naționale a Republicii 
Arabe Unite și își exprimă dorința 
sinceră ca relațiile de prietenie 
dintre cele două țări să se întă
rească continuu.

In interesul colaborării 
reciproc avantajoase,

TENIS în finala turneului handbal Primele rezultate
de ia Riccione (Italia) ale concursului de la Brasov
Tiriac l-a invins

pe tastase
Tenismanul român Ion Țfriac a cîș- 

tigat turneul internațional de la Ric
cione (Italia). Luni a fost continuată 
finala — întreruptă duminică din cau
za ploii — în care Țiriac l-a întâlnit 
pe mai tânărul său coleg, Ilie Năs- 
tase. După o partidă spectaculoasă 
și echilibrată, Țiriac a cîștigat cu 8—6, 
9—7, 8—6 intrînd în posesia titlului. 
5’! finala probei de dublu mixt, 

îrlay (Australia) și Țiriac (Româ- 
■î ,a) au învins cu 6—1, 6—4 pe Len- 

. ion, Taylor (Anglia). In semifinalele 
d vestei probe, au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : Gurlay, Țiriac — 
Gobbo, Maioli (Italia) 6—3, 6—2 si 
Lennon, Taylor — Beltrame (Italia), 
Năstase (România) 6—2, 5—7, 6—2.

Pe terenul „Tracto
rul" din Brașov au în
ceput luni întrecerile 
concursului internațio
nal de handbal organi
zat cu prilejul celui 
de-al 15-lea curs in
ternațional de arbi

tri. Meciurile etapei 
inaugurale s-au în
cheiat cu următoarele 
rezultate : feminin :
S. K. Leipzig — Bucu
rești (tineret) 8—4 
(1—1); București (se
nioare) — București (ju-

nioare) B—6 (6—1) ;
masculin: Dynamo
Berlin — Hellas Stock
holm 15—12 (10—6) ; 
București (tineret) — 
București (juniori) 29— 
7 (11-4).

începînd de luni 7 august, 
treprinderea de transporturi 
riene române „TAROM" 
vește o nouă linie aeriană inter
națională : București—Istanbul—
Beirut.

Plecarea din București are loc 
în fiecare luni la ora 17,30 cu so
sirea la Istanbul la ora 19,00 și la 
Beirut — 21,45. întoarcerea are loc 
marți după următorul orar: Bei
rut ora 8,00, Istanbul 10,50, Bucu
rești—Băneasa 12,20.

Noua linie asigură legături ime
diate cu numeroase orașe din Eu
ropa, Asia și Africa.

C r O n i c a

zilei
ziariștilor din Capitală 
luni seară un cocteil la

(Agerpres)

vremea

Foto : 8. Cristian

În cîteva rînduri

al păcii și securității

Jo! la lumina reflectoarelor 
stadionului Republicii, amatorii 
de fotbal din Capitalâ vor 
putea urmâri meciul interna
țional dintre echipele Dinamo 
București șl Fenerbahce Istan
bul. Jocul va Începe Ia ora 20.

■

La Casa 
a avut loc 
care au participat ziariști din R.F. 
a Germaniei și din Italia, aflați în 
București cu prilejul vizitei în țara 
noastră a miniștrilor afacerilor ex
terne ai celor două țări.

Au participat funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, ziariști români, corespon
denți ai presei străine acreditați la 
București.

e în prima rundă a turneului 
masculin de șah de la Skoplje (Iugo
slavia) Soos (România) a remizat cu 
Popov (Bulgaria). Alte rezultate : 
Ma ulovici—Danov 1—0 ; Micevski— 
Jauosevici 0—1 ; Holmov—Knezevlcl 
1—0 ; Ilievski—Boby Fischer remiză ; 
Damianovici—Panov 1—0 ; Gheller șl 
Măriei au întrerupt.

e După prima zi a finalei „Cupei 
Galea" la tenis (tineret) Franța con
duce cu 2—0 în întâlnirea cu Anglia. 
Chanfreau l-a învins cu 6—4, 6—3, 
4—8, 7—5 pe Batrrick, iar Goven cu 
3—fi, 0—3, 6—3, 6—1 pe Lloyd.

• Michael Kimball a stabilit un 
nou record al S.U.A. în proba de o 
oră : 19,582 km ; vechiul record era 
de 18,918 km.

e Dubla întâlnire de atletism Da
nemarca—Bulgaria, 
Copenhaga, a revenit oaspeților 
scorul de 124—84 la 
68—49 la feminin.

(Urmare din pag. X)

Antrenament pe lacul Herâsfrâu

Ierî tn tară : vremea a continuat 
să se răcească ușor. Cerul a fost 
variabil, mai mult noros, în jumăta
tea de nord-vest a țării. Au căzut 
ploi temporare, sub formă de aver
se, însoțite de descărcări electrice 
în Banat, Crișana, Transilvania și 
nordul Moldovei. Averse izolate s-au 
semnalat și în Oltenia. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit cu intensi
ficări de scurtă durată în Oltenia și 
Banat din sectorul estic. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila între 
14 grade Ia Ocna Șugatag și 29 de 
grade la Băilești și Tr. Măgurele. 
In București: vremea s-a răcit ușor, 
cerul a fost variabil, Vîntul a suflat 
potrivit. Temperatura maximă a 
atins 29 de grade.

Timpul probabil pentru 9, 10 șl 11 
august. în tară : vreme în general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vor că
dea ploi izolate. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 20 de grade, îar 
maximele între 21 și 31 de grade. 
In București : vreme în general fru
moasă, ou cerul variabil. Vînt slab. 
Temperatura în creștere.

★

Luni dimineața, a plecat în Fin
landa o delegație alcătuită din Sil
vestru Patița, vicepreședinte al Con
siliului Național al Organizației 
Pionierilor, și Dan Duțescu, profe
sor la Universitatea din București, 
care între 9—15 august va partici
pa la Simpozionul internațional de 
la Tampere, intitulat „Drepturile 
copiilor în lumea în transformare".

★

Un ansamblu folcloric studențesc 
alcătuit din tineri din centrele u- 
niversitare Bucuiești, Cluj și Iași 
a plecat luni dimineața în Turcia, 
între 9 și 18 august, studenții ro
mâni vor oferi mai multe reprezen
tații în cadrul Festivalului păcii u- 
niversale, organizat la Istanbul de 
Federația națională a studenților 
din Turcia.

Un alt ansamblu folcloric studen
țesc a plecat în Franța pentru a 
întreprinde un turneu în mai mul
te localități de pe Coasta de Azur.

(Agerpres)

desfășurată

masculin

la 
cu 
și

CEA MAI AȘTEPTATĂ PRO
BA DE „O MILA" A ANULUI 
va avea loc la 12 august pe sta
dionul londonez „White City", 
unde își vor măsura forțele 
Jimmy Ryun (S.U.A.) — autorul 
recentului record mondial în 
proba de 1 500 m cu timpul de 
3'33''l/10, TummLer (R.F.G.) — 
campion european și Keino (Ke
nya). Proba se va desfășura în 
afara meciului atletic Anglia — 
S.U.A., programat la Londra pe 
același stadion.

MĂSURILE „ANTI-DOPING" 
continuă. Federația iugoslavă de 
ciclism a hotărît să-l suspende 
pe Bilic care — după cum s-a 
constatat in urma unei analize 
medicale — a folosit dopinguri 
in competiția „Tour de TAve- 
nir". Lui Bilic i s-a interzis par
ticiparea la „Turul Iugoslaviei", 
care a început acum cîteva zile.

720 DE PARTIDE DE SAH au 
fost jucate în cadrul competi
ției „Spartac'niaăa popoarelor 
U.R.S.S." de la Moscova. Meda
lia de aur a revenit echipei ora
șului Moscova, din care au făcut 
parte printre alții Petrosian — 
actualul campion al lumii — ex- 
campionii mondiali Botvinnik și 
Smîslov.

CUNOSCUTUL SPRINTER 
ENRIQUE FIGUEROLA (Cuba) 
nu va mai putea alerga timp de 
o lună. In preliminariile probei 
de 100 m plat din cadrul Jocuri
lor Panamericane de la Winnpeg 
(Canada), Figuerola a suferit o 
entorsă la piciorul drept. Me
dicii i-au prescris un regim se
ver de odihnă șl tratament.

ECHIPELE BRAZILIENE DE 
FOTBAL riscă să fie suspendate 
— a anunțat un purtător de cu- 
vint al F.l l’.A. - dacă vor .nai 
susține întîlniri cu echipele ligii 
din S.U.A., neafiliată încă la fo
rul interna(ional. F.I.F.A. a a- 
nunțat federația braziliană că, 
în viitor, echipa care se va de
plasa neoficial în S.U.A. va în
călca legile forului ce conduce 
destinele fotbalului mondial. ■

partid a dus la o situație cu totul 
inacceptabilă la întreprinderea 
„Mondial“-Lugoj. Comitetul orășe
nesc de partid Lugoj și comitetul de 
partid din întreprindere, voind „să 
ajute conducerea", au ajuns să dea 
indicații în problemele tehnico-admi- 
nistrative. Asemenea metode de tu
telă măruntă au dus Ia slăbirea spi
ritului de răspundere ai direcției 
întreprinderii pentru realizarea sar
cinilor de producție, ceea ce se re
flectă în faptul că lună de lună aci 
nu se îndeplinesc sarcinile de plan.

Insuficienta grijă pentru delimita
rea clară a atribuțiilor diferitelor or
ganizații duce la folosirea de forțe 
paralele pentru solutionarea acelo
rași sarcini, la planuri de muncă în
tocmite după același calapod. Mi se 
pare semnificativ următorul caz. Co
mitetul raional de partid Moldova 
Nouă a dezbătut în cadrul unei ple
nare desfășurarea muncii cultural- 
educative. Dar de ce a fost nevoie 
ca aceeași temă să fi fost dezbătută 
apoi într-o plenară a comitetului 
raional U.T.C. și în alta a comite
tului raional al femeilor, deși repre
zentanții celor două organizații au 
participat Ia plenara comitetului ra
ional de partid ? Iată un exemplu 
tipic de convocare a unor ședințe 
fără alt rost decît de a mai avea 
prilejul de a raporta o „realizare".

Aspecte concludente apar și din fe
lul cum e îndrumată în multe locuri 
munca politică si culturală de masă. 
La desfășurarea ei concură un șir 
de organisme începînd de la orga
nele locale de partid, comitetele sin
dicatelor și ale U.T.C.. comitetele de 
cultură si artă, comitetele femeilor, 
pînă la casele de creație populară. 
S-ar părea că o asemenea desfășu
rare de forțe ar garanta o acti
vitate vastă, multilaterală. în fapt 
însă deseori am constatat că aceleași 
cicluri de conferințe sau concursuri 
culturale sînt prezentate în rapoar
tele de activitate ale diferitelor or
ganizații drept realizări proprii. Bi
neînțeles că asemenea încercări de 
a-ti fura singur căciula nu pot duce 
departe. Alteori, datorită lipsei de 
coordonare, se ajunge ca în timp ce 
în unele unități nu se prezintă con
ferințe cu lunile. în altele se expun 
mai des decît e nevoie si cîteodată 
mai multe ne aceeași temă trans
mise ne diferite „linii". Asemenea 
fenomene au determinat Comitetul 
regional Banat al P.C.R. să ceară 
comitetelor raionale și orășenești de 
partid să asigure coordonarea perio- 

i dică a acțiunilor desfășurate în do- 
I meniul muncii cultural-educative.

Cît de dăunătoare e practica „du
blării" de către organele de partid a 
diferitelor organisme de stat sau e- 
conomice specializate a apărut evi
dent cu prilejul campaniilor agricole. 

I Dată fiind importanța pe care o pre- 
j zintă pentru economia națională rea- 
j lizarea acestora in condiții optime. 
> organele de partid din Banat înce- 
I pind de la comitetul regional și pînă

la comitetele raionale si birourile 
organizațiilor de bază se consideră 
nemijlocit răspunzătoare de întreaga 
desfășurare a campaniei. De aici s-a 
ajuns însă treptat ca problemele or
ganizatorice și tehnice de resortul 
firesc al consiliilor agricole si uniu
nilor cooperatiste să fie rezolvate de 
organele de partid. Poate uneori, în 
cazuri excepționale, se impune in
tervenția directă a organelor de 
partid, dar gceasta nu poate deveni 
o regulă și. mai ales, trebuie înțeles 
că rostul lor este de a lucra nu pe 
deasupra organelor de speoialitate, 
nu, ocolindu-le sau preluîndu-le a- 
tribuțiile, ci prin intermediul aces

Apar însă situații cînd fenomenele 
de „dublare", de paralelism se ma
nifestă nu ne linie orizontală, ci pe 
verticală. Dar să concretizez. Nu de 
mult, plenara Comitetului regional 
Banat al P.C.R. a analizat stadiul rea
lizării planului de investiții, adop- 
tînd un sir de măsuri privind lichi
darea rămînerilor în urmă, îmbună
tățirea activității. Normal ar fi fost 
ca eforturile să fie îndreptate spre 
aplicarea măsurilor stabilite, astfel 
ca deficientele semnalate să fie cît 
mai grabnic înlăturate. Or, în loc de 
aceasta, unele comitete raionale și 
orășenești de partid, ba chiar și or
ganizații de partid din întreprinderi

tora, îndrumîndn-le si controlîndu-le 
îndeaproape. Tocmai în felul acesta 
au fost organizate campaniile agri
cole din primăvara si vara acestui 
an. iar rezultatele obținute dovedesc 
că creșterea inițiativei și spiritului 
de răspundere al organelor agricole 
■este chezășuită de combaterea ten
dințelor de substituire si tutelă mă
runtă.

Daunele practicilor de „dublare" a 
muncii altora se concretizează și în 
faptul că irosirea timpului în tre
buri mărunte împinge la practicism, 
la pierderea orizontului, a perspec
tivei. Nu mai puțin dăunător e și 
faptul că în timp ce-și dispersează 
forțele spre solutionarea unor pro
bleme ce revin nemijlocit unor or
ganisme anume create în acest scop, 
unele organe de partid ajung să-și 
neglijeze propriile atribuții privind 
întărirea organizațiilor de bază, e- 
xercitarea dreptului de control asu
pra conducerilor întreprinderilor, or
ganizarea îndeplinirii hotărîrilor, în
drumarea organizațiilor de masă, 
problemele vieții interne de partid, 
activitatea politico-ideoiogică. Timp 
de doi ani. organizația de bază din 
cooperativa agricolă Giroc nu a a- 
nalizat decît aspecte legate de des
fășurarea campaniilor agricole și ac
tivitatea economică a diferitelor sec
toare ale cooperativei. în timp ce 
aceste probleme erau dezbatere pa
ralei și de consiliul de conducere al 
cooperativei, de discutarea felului 
cum se îndeplinesc sarcinile specifice 
muncii de partid nu s-a îngrijit ni
meni.

de construcții au întreprins noi a- 
nalize, controale și studii, care nu 
au făcut altceva decît să confirme 
justețea concluziilor desprinse ante
rior.

De mare însemnătate pentru înlă
turarea fenomenelor de paralelism și 
suprapunere sînt indicațiile condu
cerii de partid privind reducerea nu
mărului de ședințe. Va trebui să pu
nem capăt discutării acelorași pro
bleme în cadrul întreprinderii, în 
adunări de partid, sindicale, U.T.C., 
pe linie administrativă, astfel îneît 
să nu se mai întîmple ca unii tova
răși să participe la 3—4 adunări a- 
vînd o ordine de zi similară. Trebuie 
arătat însă că asemenea cazuri nu 
se întîlnesc numai la nivelul orga
nizațiilor de bază. In vara acestui 
an biroul comitetului regional de 
partid a analizat stilul de muncă al 
Comitetului raional de partid Lipova 
în conducerea agriculturii, iar acesta 
a dezbătut, la rîndul lui. într-o ple
nară activitatea desfășurată pentru 
întărirea cooperativelor agricole cu 
rezultate mai slabe. Iată însă că a 
trebuit 
Lipova 
pentru 
ședințe 
vitatea 
zultatul unor asemenea practici este 
îngustarea artificială a sferei de 
preocupări a organelor de partid și, 
totodată, mutarea centrului de greu
tate al activității spre analize repe
tate în loc de munca practică pentru 
a da viată sarcinilor stabilite ante
rior.

Caracterul profund dăunător al

să cerem tovarășilor de la 
să renunțe la programarea 
trimestrul III a altor două 
avînd contingență tot cu acti- 
cooperativelor agricole. Re-

fenomenelor de paralelism este 
evident și în domeniul contro
lului. Cazuri încă frecvente re
levă slaba eficiență a controlului 
în serie, intr-un interval de timp 
scurt, cînd fiecare colectiv ajunge să 
constate ceea ce au mai constatat 
colectivele anterioare, dar cînd. da
torită lipsei de coordonare, indica
țiile date de diferite colective nu sînt 
întotdeauna convergente. Nu de 
mult la Uzinele mecanice Timișoara 
s-a întâlnit un colectiv al comitetului 
orășenesc de partid cu altul al C.C. 
al U.G.S.R. care au urmărit proble
me identice. La Uzina de vagoane 
Arad au fost trimise anul trecut nu 
mai puțin de 12 brigăzi de control, 
iar în „lunile de vîrf" s-au perindat 
3—4 brigăzi. Este clăi- că un aseme
nea stil de control poartă în sine 
germenii formalismului și superficia
lității, Pe baza indicațiilor conduce
rii de partid, activitatea comitetelor 
raionale si orășenești de 
fi controlată prin brigăzi 
tetului regional de partid 
an. Comitetele raionale și 
vor coordona controlul

partid va 
ale eomi- 
o dată pe 
orășenești 
organizat 

prin brigăzi și colective de către 
organele de partid, organizațiile de 
masă și de stat, astfel ca activitatea 
întreprinderilor și instituțiilor să nu 
fie controlată mai mult de trei ori 
pe an.

Problema eliminării suprapuneri
lor ridică aspecte specifice atunci 
cînd se întreprind acțiuni de am
ploare cu participarea mai multor 
organe. în asemenea cazuri se cere 
ca fiecare din ele să folosească pro
priile sale pîrgliii de influențare în 

forte unite a 
Astfel pentru 
stabilite de co- 
partid privind

vederea atingerii cu 
obiectivului comun, 
realizarea măsurilor 
mitetui regional de 
consolidarea economico-organizato- 
rică a cooperativelor agricole mai 
slab dezvoltate sînt antrenate orga
nele de partid, consiliile agricole, 
uniunile cooperatiste, sfaturile popu
lare. între ele s-a stabilit o anumită 
diviziune a, muncii. Consiliile agri
cole au trimis în cooperative spe
cialiști care îndrumă consiliile de 
conducere în valorificarea rezervelor 
existente, folosirea metodelor agro
tehnice adecvate condițiilor pedo
climatice respective. La rîndul lor, 
uniunile cooperatiste au aiutat coo
perativele în întocmirea unor pla
nuri de producție realiste și mobili
zatoare. efectuarea lucrărilor agri
cole în condiții optime. Cît despre 
organele de partid, pe lîngă îndru
marea întregii acțiuni, ele și-au con
centrat eforturile spre întărirea or
ganizațiilor de partid din aceste uni
tăți. îmbunătățirea muncii politice 
pentru dezvoltarea conștiinței socia
liste a cooperatorilor.

înfăptuirea consecventă a măsuri
lor stabilite pentru înlăturarea tu
turor fenomenelor de paralelism și 
suprapunere este menită să contri
buie la continua perfecționare a sti
lului si metodelor de muncă ale or
ganizațiilor de partid.

Vizita de cinci zile în România 
a dr. Willy Brandt, vicecancelar, 
ministru al afacerilor externe al 
Republicii Federale a Germaniei, 
reprezintă un moment important în 
evoluția pozitivă a relațiilor din
tre cele două țări. Această vizită a 
continuat și a dus mai departe dia
logul început cu prilejul călătoriei 
la Bonn, din ' ianuarie—februarie 
1967, a ministrului român de ex
terne, Corneliu Mănescu.

In timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele a avut un schimb de ve
deri cuprinzător cu secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ceaușescu, asupra dezvoltării legă
turilor bilateral? și a unor proble
me internaționale actuale. De ase
menea, a fost primit de președin
tele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, de președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
și a purtat convorbiri cu ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mă
nescu. După qum se arată în co
municatul comun, în cursul întreve
derilor — bare s-au desfășurat în
tr-o atmosferă sinceră și priete
nească — ambele părți au consta
tat cu satisfacție că relațiile bila
terale se dezvoltă în avantajul re
ciproc, servind totodată intereselor 
păcii și securității internaționale.

Pe plan bilateral, progrese im
portante s-au realizat în colabora
rea economică, tehnico-științifică și 
culturală, în domeniul turismului. 
S7au intensificat, de asemenea, con
tactele între reprezentanți ai celor 
două țări. Toate acestea au permis 
să se găsească noi posibilități de 
extindere a relațiilor bilaterale. Ca 
o expresie a dorinței comune de a 
fructifica aceste posibilități s-a 
semnat un acord de cooperare teh- 
nico-economică și s-a convenit ca 
în curînd să înceapă convorbirile 
în vederea încheierii unui acord de 
colaborare culturală. Potențialul e- 
conomic al celor două țări creează 
largi posibilități de intensificare a 
legăturilor economice dintre ele.

Comunicatul subliniază că cele 
două părți au căzut de acord că așe
zarea schimburilor economice pe 
o bază sănătoasă, reciproc avan
tajoasă este de natură să asigure 
creșterea lor continuă în viitor, 
corespunzător intereselor ambelor 
țări. După cum este cunoscut, extin
derea în viitor a schimburilor eco
nomice depinde într-o largă mă
sură de găsirea, prin eforturi co
mune, a posibilităților de sporire 
a exporturilor României în Repu
blica Federală a Germaniei în ve
derea echilibrării balanței noastre 
comerciale cu această țară. în de
clarațiile făcute la conferința de 
presă de la Mamaia, vicecancelarul 
R. F. a Germaniei a precizat că în 
timpul convorbirilor s-au depistat 
noi modalități menite să contribuie 
la realizarea de relații sănătoase, 
mai echilibrate, care să țină seamă 
de interesele ambelor părți.

Dezvoltarea și diversificarea re- • 
lațiilor cu R. F. a Germaniei se 
înscriu în contextul politicii consec
vente a României de promovare a 
colaborării multilaterale cu toate 
statele, indiferent de orînduirea lor 
socială, ca o cerință a însănătoșirii 

. vieții internaționale. Această dez
voltare își are singura bază trainică 
și rațională în respectarea 
deplină și scrupuloasă a prin
cipiilor independenței și su
veranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne ale altor 
țări, egalității depline în drepturi 
și avantajului reciproc. Comunica
tul comun consemnează că numai 
pe baza respectării acestor princi
pii, numai prin recunoașterea drep
tului fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, fără nici un amestec 
din afară, se pot așigura extinde
rea legăturilor, o pace durabilă și 
o colaborare rodnică. în oadrul con
vorbirilor, ministrul de externe al 
țării noastre, Corneliu Mănescu, și 
vicecancelarul R. F. a Germaniei, 
Willy Brandt, au subliniat că aceste 
principii juste își găsesc deplină a- 
plicabilitate în relațiile dintre cele 
două țări.

în cursul schimbului de păreri 
asupra unor probleme internațio
nale actuale s-a reliefat de comun 
acord că înfăptuirea securității 
europene este unul dintre factorii 
cei mai importanți, susceptibili să 
influențeze pozitiv situația interna
țională. Cei doi miniștri — se arată 
în comunicatul comun — au fost 
de părere că în această problemă 
trebuie să se dea dovadă de realism

și că este de datoria tuturor state
lor europene, ihdiferent. de mări
mea lor, să-și aducă contribuția la 
asigurarea păcii și securității în 
Europa. După cum au afirmat nu 
o dată conducerea partidului și sta
tului nostru, România consideră, în 
spiritul Declarației din iulie 1966, 
că abordarea rațională a problemei 
securității europene presupune să 
se pornească de la realitățile isto
rice rezultate după cel de-al doilea 
război mondial și în primul rînd 
de la existența celor două state 
germane — Republica Democrată 
Germană și Republica Federală a 
Germaniei. De aci decurge conclu
zia logică de a se stabili relații nor
male cu ambele state germane, ne
cesitatea ca cele două state germa
ne să participe activ la viața poli
tică a Europei, la eforturile pentru 
întărirea păcii și colaborării inter
naționale. Corespunzător acestor 
cerințe, România dezvoltă relații 
frățești de colaborare multilaterală 
cu Republica Democrată Germană 
— primul stat german socialist — 
de care sîntem legați prin comuni
tatea țelurilor, prin lupta pentru 
cauza păcii și socialismului. Tot
odată, în conformitate cu aceeași 
cerință, România a stabilit relații 
diplomatice cu R. F. a Germaniei 
și dezvoltă relațiile de colaborare 
cu ea. în cursul declarațiilor pe 
care le-a făcut la București, minis
trul de externe W. Brandt a subli
niat că „în cadrul eforturilor 
pentru o ordine de pace europeană 
trebuie să pornim de la realitățile 
existente" și a remarcat că „acest 
lucru este valabil și pentru cele 
două orînduiri politice existente 
actualmente pe pămînt german".

Dezvoltarea relațiilor bilaterale 
între țările continentului nostru, în 
spiritul încrederii, pe baza egalită
ții în drepturi și a avantajului re
ciproc, a fost considerată de cele 
două părți ca un mijloc esențial 
pentru destindere și pregătirea 
condițiilor necesare înfăptuirii 
securității europene.

Comunicatul a consemnat îngri
jorarea manifestată de cele două 
părți față de pericolele pe oare le 
generează existența unor focare 
de încordare și a subliniat pre
ocuparea lor pentru găsirea căilor 
menite să ducă la înlăturarea aces
tora. Situația care comportă ce] 
mai grav pericol pentru pace este 
aceea din Vietnam. Este bine cu
noscută poziția țării noastre în 
această problemă acută. România 
cere cu hotărîre încetarea bombar
damentelor asupra R. D. Vietnam, 
retragerea trupelor americane din 
Vietnamul de sud, astfel ca poporul 
vietnamez să-și poată exercita 
nestingherit dreptul său inalienabil 
de a-și hotărî singur soarta. Cele 
două părți au expus punctele lor 
de vedere referitoare la războiul 
din Vietnam și conflictul din 
Orientul Apropiat și consideră că 
rezolvarea acestor conflicte ar avea 
o influență binefăcătoare asupra 
situației internaționale în ansam
blul ei.

Schimbul de vederi dintre repre
zentanții R. F. a Germaniei și cei 
ai României au confirmat uti
litatea contactelor de acest fel 
pentru îmbunătățirea climatului 
internațional. Dezvoltarea relațiilor 
diplomatice, a colaborării politice, 
economice și cultural-științifice din
tre cele~ două părți, ca și în 
genere între țări cu orînduire 
socială diferită, nu înseamnă 
desigur acceptarea politicii și punc
telor de vedere contrarii propriei 
orientări. Dar se verifică încă o 
dată că intensificarea relațiilor, a 
schimburilor de păreri permite să 
se găsească căi practice, reciproc 
acceptabile, pentru soluționarea 
problemelor de interes comun, a 
problemelor actuale ale vieții inter
naționale, corespunzător cu intere
sele păcii și securității.

Oaspetele a transmis invitația 
cancelarului federal, Kurt Georg 
Kiesinger adresată președintelui 
Consiliului de Miniștri al'Republi
cii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, de a vizita R. F. 
a Germaniei. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere.

Vizita in Romania a vicecance
larului R. F. a Germaniei a fost 
apreciată de ambele părți ca fruc
tuoasă, ea <£>ntribuin,d la dezvolta
rea relațiilor reciproc avantajoase 
dintre țările noastre și, prin aceas
ta, la cauza destinderii și păcii în 
Europa și în lume.

I. FÎNTiNARU
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IERUSALIM 7 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile occi
dentale de presă, duminică, pe u- 
nul din podurile de peste fluviul 
Iordan, a avut loc o întîlnire în
tre oficialități iordaniene și izrae- 
liene, organizată sub auspiciile 
Crucii Roșii Internaționale, în ca
drul căreia s-a ajuns la un acord 
cu privire la formalitățile care 
trebuie îndeplinite de refugiații a- 
rabi din teritoriile de pe malul 
vestic al Iordanului, ocupate de 
forțele izraeliene, și care doresc să 
se reîntoarcă la căminele lor. Po
trivit acordului, cel aproximativ 
200 000 de refugiațl se vor putea 
întoarce la casele lor dacă vor do
vedi că în momentul declanșării 
ostilităților, la 5 iunie, aveau do
miciliul stabil acolo și s-au refu
giat pe malul estio al Iordanului 
în perioada 5 iunie—4 iulie. Ce
rerile în acest sens vor putea fi 
înaintate pînă la 31 august a. c., 
și vor purta emblemele Izraelului, 
Iordaniei și Crucii Roșii Interna
ționale.

★

TEI, AVIV. — întreaga viață co
mercială a părții iordaniene a Ieru
salimului ocupată de forțele izrae
liene a fost paralizată luni în urma 
unei greve generale a comercianților 
arabi. Aproape toate cele 2 000 de 
magazine și mici prăvălii ale acesto
ra au fost închise. Agenția Associated 
Press menționează că participarea la 
grevă a fost aproape de sută la sută.

★

CAIRO. — Președintele Nasser a 
primit luni după-amiază pe Ibrahim 
Makhos, vice-prim-ministru și ministru 
al afacerilor externe al Siriei. Acesta 
a sosit în ziua precedentă la Cairo, 
venind de la Khartum, unde a luat 
parte la conferința miniștrilor de ex
terne ai țărilor arabe.

★

KHARTUM. — Duminică, în ca
pitala Sudanului a început Conferin
ța juriștilor din țările arabe. Cuvîn- 
tul de deschidere a fost pronunțat de 
primul ministru sudanez, Ahmed Mah- 
goub, care a adresat un apel juriști
lor arabi, cerîndu-le să joace un rol 
mai activ în realizarea și întărirea 
unității arabe. Pe ordinea de zi fi
gurează examinarea situației din lu
mea arabă, după recentul conflict ar
mat arabo—izraelian, precum și mă
surile, ce trebuie luate pe plan juri
dic pentru lichidarea urmărilor lui.

\

(Urmare din pag. I)
cînd negrii șl metișii sînt 
alungați din locuințele lor 
și închiși în rezervații spe
ciale cu totul asemănătoa
re lagărelor de concen
trare.

Republica Sud-Africană, 
unanim recunoscută ca stat 
polițist, tinde, prin 'noile 
legi introduse în ultimele 
10 luni, să-și accentueze 
acest caracter. O recen
tă lege permite poliției 
să aresteze orice cetățean 
al acestei țări pe baza unui 
simplu denunț sau chiar 
numai a bănuielii că ar 
desfășura „activități sub
versive". în curînd urmea
ză să înceapă procesul in
tentat unui număr de 37 
de persoane arestate în 
baza acestei legi. Ziarele 
sud-africane arată că acu
zații sînt pasibili de pe
deapsa capitală sau de con
damnări la închisoare pe 
termen nelimitat.

Sfidătoarea inscripție 
„Whites only" (Numai pen
tru albi) tronează la fie
care pas, negînd africanilor 
cele mai elementare drep
turi umane. Un bantu, cum 
este denumit africanul în 
această tară, poate fi con
damnat la 3 ani închisoa
re și o amendă de 300 
rând *) pentru „crima" de 
a se așeza pe o bancă, în 
parc, rezervată exclusiv 
albilor. Astfel, numeroase 
fapte vin să infirme o pre
tinsă atenuare a practicilor 
apartheidului.

Care este atunci semni
ficația pretinsei „schim
bări la fată" și mai ales a 
încercărilor de a intra în 
legătură cu țările afri
cane ? Africa de Sud se 
află de mai multi ani în 
fata unor serioase proble
me politice și economice, 
generate de apartheid si 
care se agravează con
tinuu. „

Este vorba în primul nnd 
de repercusiunile ne plan 
intern ale acestei politici. 
„Dezvoltarea separată a 
raselor", cum se exprimă 
eufemistic promotorii dis
criminării rasiale, duce la

*)moneda Republicii Sud'
Africane

CONGO

Mercenarii încolțiți 
fac încercări de ă se salva

KINSHASA 7 (A- 
gerpres). — Trupele 
congoleze, care între
prind de peste o săp- 
tămînă.. operațiuni 
împotriva mercenari
lor, au primit luni or
din să se îndrepte 
spre regiunea Kasese 
(centrul triunghiului 
Kisangani — Kindu — 
Bukavu), unde se a- 
flă marile plantații 
ale căpeteniei merce
narilor, Jean Schram-

me. Agenția France 
Presse relatează că 
Schramme și restul 
trupelor sale au a- 
bandonat numeroase 
poziții, printre care 
Punia, Lobutu și al
tele, într-o încercare 
disperată de a ajun
ge la Bukavu, de 
unde să fugă în 
Ruanda. Două co
loane ale armatei 
naționale congoleze 
se îndreaptă în pre
zent spre Bukavu

pentru a-i încercui 
pe mercenari. Agen
ția congoleză de pre
să relata luni dimi
neața că în apropie
re de acest oraș au 
Ioc lupte crîncene în
tre mercenari șl tru
pele armatei națio
nale. Mercenarii au 
distrus numeroase pp- 
duri și au incendiat 
suprafețe întinse de 
plantații pentru a-și 
asigura ariergarda.

Festivitățile 
din Coasta 
de Fildeș

ABIDJAN 7 (Agerpres). — Cu 
ocazia celei de-a șaptea aniver
sări a proclamării independenței 
Republicii Coasta de Fildeș, în 
orașul Daloa, situat la 800 de 
kilometri nord-vest de capitala 
țării, Abidjan, a avut loc luni 
o paradă militară. La festivitate 
au participat președintele Repu
blicii Coasta de Fildeș, Houp- 
houet Boigny, membri ai guver
nului, oaspeți străini.

în localitatea Csillebârâ din R. P. Ungară s-a deschis recent tabâra inter
naționalei a pionierilor: „Pace și prietenie". Alături de copii maghiari își 
petrec aici vacanța un mare număr de copii din alte 14 țări, printre care 

ți România. Fotografia redă un aspect de la deschiderea taberei

BERLIN

Primirea ambasadorului 
român de către 

Johannes Dieckmann
BERLIN 7 (Agerpres). — Johan

nes Dieckmann, președintele Ca
merei Populare a Republicii Demo
crate Germane, l-a primit luni pe 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Berlin, Nicolae Ghenea.

Plenara C. 0.
al P.C. din Grecia

ATENA 7 (Agerpres). — Recent 
a avut loc cea de-a Xl-a Plenară a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Grecia. Cu acest pri
lej a fost adresată o chemare cla
sei muncitoare, țărănimii și celor
lalte pături sociale din țară pentru 
a crea o largă uniune patriotică 
împotriva dictaturii militare.

Unitatea patriotică a poporului 
— se spune în chemare — consti
tuie acea forță care va duce Gre
cia pe calea unei vieți democratice 
înnoite.

On grup de contrarevoluționari 
capturat in Cuta

HAVANA 7. Corespondentul A- 
gerpres, Victor Stamate, transmite i 
Organele securității de stat ale Re
publicii Cuba au capturat zilele tre
cute în provincia Pinar del Rio un 
grup de contrarevoluționari. Asupra 
lor s-au găsit arme de diferite ti
puri, muniții, posturi de radiore- 
cepție și transmisie etc. Patru din

tre ei au fost prezentați duminică 
în sala hotelului „Habana Libre“ 
delegaților, observatorilor și ziariș
tilor străini prezenți la conferința 
Organizației latino-americane de so
lidaritate.

Membrii grupului au arătat în 
fața asistenței cum au fost recru
tați și instruiți (de către C.I.A.); 
ei au declarat că aveau ca misiune 
distrugerea unor obiective econo
mice, organizarea de atentate și al
cătuirea unor formațiuni de luptă 
împotriva regimului din Cuba.

Ansamblul „Perinifa" 
aplaudat în Algeria

TIRANA

întrevederea 
ambasadorului român 
cu Ramiz Alia

TIRANA 7 (Agerpres). — Ramiz 
Alia, membru al Biroului Politic 
și secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albania, 
a primit în audiență pe Manole 
Bodnaraș, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România la Tirana.

Guineea „portughe
ză" înregistrează succe
se importante în lupta 
pentru înlăturarea do
minației coloniale. 
Concepută inițial ca 
o acțiune a patrioților 
organizați în grupe de 
partizani, mișcarea de 
eliberare a luat o am
ploare deosebită, ajun- 
gîndu-se azi la o ar
mată regulată puterni
că. In pofida acțiuni
lor represive ale tru
pelor colonialiste por
tugheze, permanent a- 
limentate cu noi forțe, 
60 la sută din teritoriul 
național este liber. în 
fotografie : un grup de 
luptători ai armatei de 
eliberare din Guineea 
„portugheză".

TEROARE
ÎN HAITI

SANTO DOMINGO 7 (Agerpres). 
— Numeroși cetățeni haitieni care au 
reușit să părăsească țara și se află în 
Republica Dominicană au relevat că 
dictatorul Duvalier a înăsprit teroa
rea dezlănțuită împotriva adversarilor 
săi politici. Motivul acestui val de 
terorism l-ar constitui descoperirea u- 
nui pretins complot care ar fi vizat 
răsturnarea guvernului condus de Du
valier. Astfel, tatăl colonelului Max 
Dominique, ginerele lui Duvalier, ar 
fi fost împușcat săptămîna trecută în
tr-o închisoare din Haiti, unde fusese 
deținut pe motiv că ar fi conspirat 
împotriva președintelui. Numeroși ce
tățeni haitieni aflați în prezent la 
Santo Domingo cer autorităților să 
nu fie extrădați, întrucît, afirmă ei, 
toți cei care au fost predați au fost 
împușcați.

Cu spectacolul de la Sidi-Fe- 
rouch, una din cele mai vestite sta
țiuni turistice algeriene, situată la 
aproximativ 20 kilometri de Alger, 
ansamblul de cintece și dansuri 
populare românești „Perinița" și-a 
încheiat duminică seara turneul 
prin Algeria.

La Annaba, apoi la. Teatrul de 
vară din capitala Algeriei, la sta
țiunile turistice Ghreia și Sidi-Fe- 
rouch, seară de seară, „Perinița" a 
înregistrat succes după succes.

La fiecare reprezentație, publicul 
a aplaudat la scenă deschisă, mi
nute în șir, dansatorii (coregrafia 
Petre Bodeuț, artist emerit) și so
liștii vocali și instrumentali, Maria 
Pietraru, Nicolae Băluță, artist e- 
merit, Ion Lăceanu, întreaga or
chestră (dirijor Nicolae Patrichi, 
artist emerit).

Momentul culminant al specta
colelor susținute l-a constituit cu
noscuta „Ciocîrlie", interpretată cu 
măiestrie la vioară de Ionel Dinicu.

La spectacolele „Periniței" a fost 
remarcată prezența a numeroase 
personalități algeriene, printre care 
Abdelkerim Ben Mahmoud, mi

nistrul tineretului și sportului, Ait 
Arezkl Ouazzou, secretar general 
al Organizației de tineret F.L.N., 
Mantouri, președintele Adunării 
populare comunale a orașului Al- 

•ger, personalități ale vieții cultural- 
artistice, membri al corpului di
plomatic.

In coloanele sale, presa algeria
nă a remarcat înalta ținută artisti
că, spectacolele de calitate ale „Pe
riniței", spontaneitatea care se de
gajă din refrenele vocale și mișcă
rile dansatorilor, vivacitatea și 
prospețimea lor, varietatea, colori
tul și bogăția costumelor, echili
brul dintre muzică și dans, armo
nioasa succesiune de tablouri, cu
lori și mișcare, farmecul, vibrația 
componenților ansamblului, perfec
țiunea lor tehnică.

„Perinița" a părăsit luni seară 
Algerul, plecind la București. La 
bordul aceluiași avion s-a aflat un 
ansamblu algerian de cintece și 
dansuri pe care bucureștenii vor 
avea posibilitatea să-l urmărească 
în zilele următoare.

C. BENGA 
Alger. 7 august.
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enorme disproporții între 
grupurile de oameni ce 
populează această tară. în 
ultimul timp, sociologii și 
economiștii sud-africani 
sînt preocupați de factorul 
demografic și economic al 
acestei probleme. Se con
stată astfel că creșterea 
absolută a populației afri
cane este superioară celei 
de origine europeană ; în 
anul 1966, ea a fost : 1,63 
la sută pentru albi, 2,87

mult, chiar dacă și afri
canii beneficiază acum de 
o oarecare ameliorare a 
nivelului lor de trai. A- 
ceasta reiese si din cifrele 
care oglindesc situația de 
pînă acum. în 1960, venitul 
mediu al unui african era 
de 87 rând, iar al unui alb 
952 de rând. în 1966 veni
tul pentru africani a cres
cut la 133 rând, iar pentru 
europeni la 1138 rând.

era apreciat ca un Ideolog, 
făuritor al noului concept 
de apartheid, care s-a nu
mit apoi „dezvoltare sepa
rată", reputația lui Vorster 
se bazează pur și simplu 
pe talentul său de om prac
tic și, mai ales, de -polițist 
practic". Datorită acestei 
abilități, Pretoria a obținut 
unele realizări pe plan di
plomatic. Au fost încheiate 
unele acorduri comerciale 
cu tinerele state africane

HHĂNEVRE NOI
ACELEAȘI ȚELURI
la sută pentru asiatici, 3,34 
la sută pentru metiși și 
2,65 la sută pentru africani. 
Raportul dintre europeni 
și „oamenii de culoare" este 
în prezent de 1 la 4,2. în 
actualul ritm de creștere a 
populației acest raport se 
deteriorează continuu în 
defavoarea europenilor, 
ceea ce înseamnă că în vi
itorul apropiat albii ar pu
tea „să fie copleșiți de su
perioritatea numerică a a- 
fricanilor". încercînd să 
stăvilească procesul de de
teriorare a raportului a- 
mintit, guvernanții de la 
Pretoria stimulează imi
grările de europeni în 
Africa de Sud. în anu.1 tre
cut s-au stabilit în R.S.A. 
38 610 emigrant! din Anglia, 
Portugalia, Germania occi
dentală. Italia si Olanda. 
Vorster a declarat că și în 
anii viitori se va încerca 
menținerea acestui nivel al 
emigrărilor. Dar această 
situație are repercusiuni 
negative asupra nivelului 
de viață al africanilor.

în timp ce albii devin tot 
mai bogați. în condițiile 
în care populația africană 
creste mult mai rapid, dis
crepanța între nivelurile 
de trai ale celor două ca
tegorii se adîncește tot mal

Patrioțil sud-africani, in
diferent de culoarea pie
lii, își ridică tot mai vi
guros glasul împotriva po
liticii de apartheid, ca for
mă specială de colonialism 
și asuprire națională. Ală
turi de ei se găsesc forțele 
progresiste din întreaga lu
me. Pe continent, majori
tatea țărilor africane re
cent eliberate s-au unit în 
politica lor comună de îm
potrivire față de rasism, 
în fața acestei situații, gu
vernanții de la Pretoria au 
început în ultimii ani să 
reflecteze din ce în ce mai 
mult la căile de soluționa
re a problemei. Concluzia: 
strîngerea alianței cu par
tenerii lor întru rasism de 
la Salisbury, cu colonialiș
tii portughezi si. concomi
tent, acțiuni în scopul ate
nuării încordării existente 
în relațiile cu numeroasele 
state africane. Dacă pe plan 
intern Vorster se dovedește 
chiar mai intransigent de- 
cît predecesorul său. în po
litica externă el manifestă 
o anumită „capacitate de 
manevră". .

• Făcînd un portret al ac
tualului șef al guvernului 
de la Pretoria, ziarul en
glez ..Morning Star" scrie 
că „în timp ce Verwoerd

— Malawi, Botswana șl Le
sotho, țări fără ieșire la 
mare și în strînsă depen
dență economică față de 
R.S.A. Pentru reprezentan
ții acestor state, care au 
vizitat Africa de Sud. s-au 
făcut chiar unele derogări 
de Ia apartheid, fiind pri
miți cu toate onorurile re
zervate rangului lor. Expli- 
cînd cauzele care l-au de
terminat pe Vorster să pro
cedeze astfel, săptămînalul 
„Afrique nouvelle". care 
apare la Dakar, scrie în- 
tr-un articol intitulat su
gestiv „Capcane și ame
nințări sud-africane": „Po
litica rasială promovată de 
guvernele albe, care s-au 
succedat, au făcut din Afri
ca de Sud o tară izolată, 
ai cărei reprezentanți au 
fost excluși din mai multe 
organisme". Din această 
cauză guvernanții de la 
Pretoria încearcă să iasă_ 
din izolarea actuală îndrep- 
tîndu-si ochii spre țările 
vecine.

Faptul are si o explica
ție economică. Africa de 
Sud, cea mai bogată țară 
de pe continent (rezer
ve de 2 000 miliarde to
ne de minereu de fier, 
68 miliarde tone de căr
buni, mari zăcăminte de

uraniu — locul trei în pro
ducția occidentală — 70 la 
sută din producția de aur 
a lumii capitaliste, 90 la 
sută din cea de diamante) 
a atras după sine mari in
vestiții ale monopolurilor 
străine. Potrivit statistici
lor, din totalul investițiilor 
străine în Africa, 50 la sută 
revin R.S.A. în pre
zent această țară furni
zează 22 la sută din pro
ducția africană generală șl 
42 la sută din producția 
industrială. Cu toată creș
terea continuă a exportu
rilor sud-africane spre Eu
ropa occidentală și S.U.A., 
industria R.S.A. a ajuns în 
stadiul în care găsirea unor 
noi piețe de desfacere a de
venit o problemă de supra
viețuire. De aceea în ulti
mii ani oficialitățile de la 
Pretoria și-au îndreptat 
ochii spre țările continen
tului african în scopul pla
sării produselor industria
le. în ciuda boicotului eco
nomic proclamat de majo
ritatea țărilor africane in
dependente. comerțul R.S.A. 
cu continentul n-a încetat 
să crească pe diferite căi. 
Dacă în 1963 valoarea to
tală a acestuia era de 150 
milioane de dolari, în 1965 
el a atins 175 milioane. O 
revistă kenyană relata re
cent că în 1966 importul 
unor țări africane din 
R.S.A. a crescut de a- 
proape șase ori. Totuși în 
balanța comerțului exte
rior al R.S.A. schimburile 
cu țările Africii indepen
dente nu reprezintă decît 
o zecime. în plus, in
dustria sud-africană face 
fată din ce în ce mai greu 
concurentei pe piețele oc
cidentale. ceea ce îi împin
ge pe oamenii de afaceri 
sud-africani să caute să-și 
plaseze produsele mai les
ne pe piața continentu
lui. De aci. declarația Pre
toriei cu privire la intenția 
de a colabora mai activ cu 
țările africane. Iată deci 
mobilurile care stau la baza 
acțiunilor guvernului de la 
Pretoria, mult comentate 
de ziarele amintite. Totul 
arată că de la Verwoerd la 
Vorster nu s-au schimbat 
decît metodele, scopurile 
rămînînd aceleași.

Revocarea demisiei gu
vernului cambodgian.
Norodom Sianuk, care cu 48 de ore 
înainte prezentase demisia guvernului 
său, a anunțat luni că a revenit asu
pra acestei hotărîri, deoarece Parla
mentul cambodgian nu a reușit să-i 
găsească un înlocuitor în funcția de 
prim-ministru.

Continuarea grevei zia
riștilor din Sidney, declanșată 
în urmă cu șapte zile în legătură cu 
sistemul de salarizare, a fost hotărîtă 
luni de cei 800 participanțl. De aseme
nea, membrii sindicatului tipografilor 
s-au pronunțat în unanimitate în fa
voarea declarării unei greve de solida
ritate cu membrii sindicatului ziariști
lor.

Avertisment al R. P. Chi
neze. După cum anunță agenția 
China Nouă, la 6 august, o navă de 
război americană a pătruns în apele 
teritoriale ale R. P. Chineze, la est de 
Insulele Paiciuan din provincia 
Fuțzian. In aceeași zi, spațiul aerian al 
țării a fost violat de un avion ame
rican, care a întreprins raiduri deasu
pra insulei Iunsin aparținînd arhipela
gului Hsișa, din provincia Guandun, Un 
purtător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe a fost autorizat să 
adreseze un serios avertisment în le
gătură cu aceste noi provocări săvîr- 
șite împotriva R. P. Chineze.

Relațiile bulgaro-ira- 
kîeiie. Delegația guvernamentală 
bulgară, în frunte cu Lîcezar Avra
mov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, și-a înche
iat luni vizita oficială în Irak, La Bag
dad delegația a avut convorbiri cu re
prezentanți irakieni în probleme ale 
colaborării dintre cele două țări. A 
fost semnat un acord de colaborare 
economică și comercială.

La Moscova a sosit o de
legație militară siriana,la in- 
vitația ministrului apărării al U.R.S.S., 
mareșalul A. Greciko. Delegația este 
condusă de ministrul apărării al Siriei, 
generalul Hafez Aii Suleiman Assad.

Recoltă bogată. °upă cum 
menționează agenția Taniug, cele cinci 
milioane tone de grîu recoltate pînă 
în prezent de pe cîmpiile Iugoslaviei, 
depășesc cu 300 000 tone producția 
anului trecut și cu două milioane tone 
pe aceea a anului 1939, cînd s-a în
registrat cea mai mare recoltă de grîu

din perioada dintre cele două răz
boaie mondiale.

Un acord americano-iz- 
raelian pentru livrarea de 
alimente a fost semnat luni. După 
cum informează agenția Associated 
Press, acordul prevede să se livreze 
Izraelului grîu în valoare de 12,3 mi
lioane dolari, rambursabili în aceeași 
monedă, prin deschiderea unui credit 
pe termen lung. Statele Unite vor li
vra, de asemenea, Izraelului cereale 
furajere precum și alte produse agri
cole în valoare de 15,3 milioane do
lari, sumă ce va fi achitată în lire 
izraeliene.

Noi arestări în Indo
nezia. Citînd cotidianul indonezian 
„Ampera", agenția France Presse

Semnarea acordurilor 
privind ajutorul economic 
și tehnic al R.P. Chinezi 
pentru R. 0. Vietnam

PEKIN 7 (Agerpres). — La Pe
kin au fost semnate acordurile cu 
privire la ajutorul economic și teh
nic acordat de Republica Popu
lară Chineză Republicii Democra
te Vietnam. Din partea chineză a- 
cordurile au fost semnate de Li 
Sien-nien, vicepremier al Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, iar 
din partea vietnameză de Le Thanh 
Nghi, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. D. Vietnam,

transmit:
 J

anunță că fostul prim ministru Aii 
Sastroamidjojo și alți doi adepți ai fos
tului președinte Sukamo, al căror 
nume nu a fost precizat, au fost ares
tați sub acuzația de a fi întreprins 
acțiuni în favoarea lui Sukamo.

Inaugurarea construcției 
unui important obiectiv in
dustrial în Turcia. în localitatea 
Seydișehir din Turcia a avut loc în 
prezența primului ministru, Suleyman 
Demirel, ceremonia deschiderii șantie
rului de construcție a uzinei de alu
miniu. Construcția acestui important 
obiectiv industrial urmează să se în
cheie în anul 1972, iar capacitatea 
anuală de producție a uzinei va fi de 
200 000 tone alumină, 60 000 tone alu
miniu și 25 000 tone de semifabricat 
de aluminiu.

Valoarea lirei sterline în raport cu dolarul a înregistrat luni 
la Bursa din Londra o nouă scădere, stabilindu-se la cifra 2,7852 — se anunță 
din Londra. Potrivit experților, aceasta este una dintre valorile cele mai scăzute 
înregistrate de moneda britanică în raport cu dolarul în cursul acestui an.

Un puternic incendiu a izbucnit zilele trecute la Uzina de produse chimice 
„Bayer" din Anvers. Incendiul, provocat de O explozie ale cărei cauze nu au 
putut fi determinate, a cuprins și corpul central al uzinei, unde se afla de
pozitat produsul finit caprolactam, substanjă din care se obțin diverse ma
teriale plastice. Coloanele de flăcări de peste 100 metri înălfime puteau 
fi observate de la mare distanță. Pentru stingerea incendiului au fost mo
bilizate toate echipele de pompieri din Anvers, precum și unități din locali
tățile învecinate. Tn fotografie: uzina cuprinsă de flăcări fotografiată din 
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