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STRUCTURA INTERNA
A ÎNTREPRINDERII
și cerințele con
ducerii operative

SUPERIOR

Un simbol al eroismului
J

popular in lupta
al Italiei, Amintore Fântânipentru apararea

CHEMARE EA GREVA 
GENERALĂ LA ADEN

REVOLTA UNITĂȚILOR 
FEDERALE NIGERIENE 
DIN BENIN

SUCCESUL ANSAMBLU
LUI „RAPSODIA RO
MANA" LA KIEV

Vapoare ancorate 
rada portului Constanța
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ducției
și eficiente a pro

MAI MARE MOBILITATE

Pentru ca organismul întreprinderii să funcționeze în condiții 
optime, cu rezultate maxime pentru economia națională, este 
deosebit de important ca aparatul ei de conducere și repartiza
rea atribuțiilor și răspunderilor pe diferitele eșaloane și funcții 
să corespundă nevoilor unei conduceri competente, operative și 
eficiente. într-o anchetă întreprinsă Ia Trustul de extracție 
Moincști, Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochi
mice din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej și uzina „Vulcan" din 
București am cercetat în ce măsură în compartimentarea lor 
internă s-a ținut seama de specificul ramurii, de complexitatea 
și mărimea producției, dacă s-au înlăturat paralelismele și veri
gile inutile în sistemul de conducere. , . ■

independenței patriei

DE
FORMELOR 
CONDUCERE

Datorită specificului său, acti
vitatea unei unități din indus
tria extractivă de țiței este în 
continuă schimbare de la an la 
an sau chiar în cursul aceluiași 
an, în funcție de rezultatele cercetă
rii geologice, de nivelul producției 
zăcămintelor. Cadre de conducere 
din schelele Moldovei au remarcat 
că acest caracter mobil al produc
ției nu a fost însoțit, în anii din 
urmă, de măsuri operative pentru 
adaptarea metodelor de conducere 
la necesitățile reale din fieca
re etapă. Anchilozarea structurii 
organizatorice a acestor unități, în 
forma azi 
practic nu 
lele sînt 
după sine 
personalului ocupat în munci de bi
rou, creșterea excesivă a volumului 
de muncă pentru diferite scripte. Ea 
a generat, totodată, un sistem amplu 
de raportări între schele și trust, 
precum și între schele și terțe orga
nizații, care răpește o bună parte 
din timpul cadrelor tehnice de con
ducere și ocupă întreaga activitate 
a serviciilor funcționale din schele.

— De-a lungul anilor, ne-am con
vins că existența unor schele mici, 
independente din punct de vedere 
economic, cu buget și bilanț pro
priu, nu este rațională — ne spune 
ing, IULIAN COHN, directorul Trus
tului de extracție Moinești. In 
urma studiilor întreprinse în acțiu
nea de organizare științifică a pro
ducției, noi am propus ca aparatul 
de conducere al schelei să fie de-

binecunoscută, în care 
numai trustul, ci și sche- 
întreprinderi, a atras 

amplificarea continuă a

grevat de lucrările de evidență con
tabilă și financiare. Schela va rămî- 
ne astfel o unitate tehnico-operativă 
cu mare independență de acțiune, 
cadrele de aici fiind scutite de vo
lumul mare de muncă administrativă 
pe care îl efectuează azi.

în susținerea acestei idei ne sînt 
aduse și alte argumente. în regiunea 
Bacău există patru schele de extrac
ție și trustul care coordonează acti
vitatea lor ; cadrele de aici întoc
mesc azi cinci bilanțuri în loc de 
unul, au cinci planuri financiare, 
facturările de țiței și de gaze se fac 
de patru ori de cele patru schele 
prin aceeași bancă. Fiecare schelă 
are servicii mecanice și energetice, 
servicii sau sectoare de transporturi, 
construcții și montaje, social-gospo- 
dărești. Această dispersare de forțe 
— repetăm, pentru o activitate pro
ductivă mică sau mijlocie — duce la 
paralelisme în activitatea diferitelor 
compartimente de la trust și schele, 
la folosirea insuficient productivă a 
unor categorii de muncitori, a teh- 

. nicienilor, inginerilor și economiști
lor.

Studiul făcut pentru îmbună
tățirea structurii organizatorice a 
unităților de extracție a țițeiului din 
această zonă, aflat în prezent la fo
rul tutelar — Ministerul Petrolului — 
arată că, în urma măsurilor de rațio
nalizare. numărul serviciilor' de la 
trust și schele se va reduce de la 79 la 
36, al secțiilor de producție de la 44 la 
31, iar al personalului tehnico-admi- 
nistrativ de la 445 la 366. în paralel, 
au devenit necesare măsuri pentru 
simplificarea sistemului informațio
nal economic, în așa fel ca să se e- 
vite numărul mare de dări de sea
mă. situații și rapoarte care se fac 
de jos, de la nivelul schelei, pînă la 
direcțiile generale din minister. Este

în zbuciumata sa istorie, de-a lun
gul secolelor, poporul român s-a 
dezvoltat înfruntînd adeseori condi
ții deosebit de vitrege, nenumărate 
năvăliri, războaie și jafuri. Dar, 
în pofida furtunilor care s-au 
abătut asupra sa, el nu și-a ple
cat capul în fața cotropitorilor, nu 
a precupețit nici o jertfă în lupta 
pentru libertate și independență na
țională, aducîndu-și totodată contri
buția la apărarea civilizației în a- 
ceastă parte a lumii, afirmîndu-se 
ca un puternic factor de progres.

Victoriile lui Mircea cel Bătrîn, 
care cu oastea sa mică a învins la 
Rovine numeroasa oștire a vestitu
lui Baiazid ; faptele strălucite ale lui 
Ștefan cel Mare, despre care o cro
nică străină nota că „dintre toți vrăj
mașii cu care s-a luat la arme, a ie
șit biruitor cu o virtute și cu o vi-

Col. Constantin NICOLAE
șef de-sector la Institutul det studii 
istorice și social politice de pe lîngă 

C.C. al P.C.R.

tejie vrednici de mirare"; efortu
rile eroice pentru eliberarea țării de 
sub jugul otoman ale lui loan Vodă 
cel Cumplit, care în obșteasca adu
nare a țării spunea : „Să trăim slo
bozi, or să ne piară pin’ și urma noa
stră 1“; legendara bărbăție a lui 
Mihai Viteazul care a dat viață 
pentru scurt timp idealului de 
unire a țărilor române; biruin
țele repurtate de ostașii români 
în războiul din 1877—1878 la Grivița 
și Plevna, pe cîmpurile de luptă de

la Rahova și Smîrdan — sînt doar 
cîteva momente din șirul lung al 
luptelor pentru neatîrnare, care ja
lonează istoria .patriei.

Acestor" fapte mărețe, străbătătoare 
prin veacuri, li s-au adăugat, în vara 
anului 1917, marile bătălii de Ia Mă- 
răști, Mărășești și Oituz, cînd arma
ta română, sprijinită de întregul po
por, s-a ridicat ca un zid de nepă
truns în apărarea patriei.

Dragostea nemărginită de patrie, 
setea de libertate, au constituit re
sortul intim al vitejiei și eroismului 
poporului nostru în luptele purtate 
de-a lungul veacurilor, izvorul ace
lei inepuizabile forte care l-a făcut 
apt să reziste și să înfrîngă duș
mani de cele mai multe ori superiori 
din punct de vedere numerio și ca 
tehnică de luptă.

★

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit miercuri 
după-amiază pe ministrul afacerilor 
externe al Republicii Italiene, 
Amintore Fanfani.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
participat Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex-

terne, Cornel Burtică, ambasado
rul României în Italia.

Au luat parte, de asemenea, 
Niccolo Moscato, ambasadorul Ita
liei la București, Roberto Gaja, 
director general al afacerilor poli
tice, Luigi Valdettaro della Rocche- 
tta, director general adjunct al re
lațiilor culturale.

(Agerpres)

O

ancheta socială
CE

Ing. Nicolae PANTILIE

(Continuare în pag. a IlI-a)
Secția de plumb și aliaje de la uzina „Neferal" din Capitală
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INCOMPATIBILITATEA
DINTRE TINEREȚE SI ȘABLON

9 9 9

E necesar să vă destăinuim dintru început un „secret de fa
bricație” al acestei anchete. Elaborarea ei a pornit de la 
constatarea că în viața multor organizații de U.T.C., hîrtiile ca
pătă uneori un rol covîrșitor. Se întocmesc tot felul de planuri, 
grafice de ședințe, tabele, rapoarte etc., dintre care unele ne
cesare, dar altele — inutile.

Cu ajutorul corespondenților noștri regionali, am întreprins 
o anchetă în rîndul organizațiilor U.T.C. pentru a vedea cum se 
acordă aceste hîrfii cu interesele și nevoile reale ale tinerilor?

De la început, ținem să precizăm că, în cadrul anchetei, 
a reieșit că marea majoritate a organizațiilor de U.T.C. promo
vează în activitatea lor în rîndurile tineretului metode efi
ciente, atrăgătoare, că se observă pretutindeni eforturi susținute 
spre înnoirea perpetuă a stilului de muncă, spre acțiuni intere
sante, vii, capabile să pună' în mișcare entuziasmul tinerilor. 
Dar acest efort înnoitor se împiedică uneori de forme învechite 
de muncă — și despre acestea 
drul anchetei de față.

intenfionăm să vorbim în ca-

Cercetînd planurile de 
muncă ale unor orga
nizații U.T.C. din re

giunile Brașov, Maramureș,

Capitală, care 
obiectul anche-

Argeș, din 
au format 
tei noastre, ne-a frapat si
militudinea între obiecti

vele și temele diferitelor 
acțiuni duse pe linie de 
U.T.C. Firește, există unele 
probleme de stringentă ac
tualitate, care se impun a- 
tenției tineretului din în
treaga țară la un moment 
dat. Dar oare respectiva 
problemă aflată „la or
dinea zilei" prezintă a- 
celeași aspecte în toate 
locurile de muncă, în 
toate colectivele ? Greu de 
conceput. Cum se explică a- 
tunci că o sarcină atît de 
importantă a etapei actuale 
ca întărirea disciplinei 
în muncă este dezbătută 
în același mod în organiza
ții de U.T.C. cu profil a- 
tît dc diferit cum sînt cele 
de la atelierul mecanic al 
Combinatului chimico-me- 
talurglc din Baia Mare, de 
la țesătorla Uzinelor textile

din Pitești sau de la Tri
bunalul regional București ? 
Se știe foarte bine că 
întărirea 
muncă 
xitate 
bleme, 
pe cît 
însăși, 
cu mai 
tiuni legate de întîrzieri sau 
absențe nemotivate, în altul 
— de folosirea judicioasă a 
timpului de lucru, în al 
treilea — de îngrijirea uti
lajelor, în al patrulea — de 
comportarea față de solici
tările cetățenilor. Toate se 
înscriu în sfera largă a dis
ciplinei muncii. Dar o acti
vitate politică realmente de 
substanță și care, totodată, 
să intereseze pe tinerii din 
colectiv, să găsească ecou 
în conștiința lor, se cere

disciplinei în 
ridică o comple- 
întreagă de pro- 
la fel de diverse 
e de diversă viața 
într-un loc se pun 
multă acuitate ches-

direcționată cu precizie toc
mai spre acel punct nodal 
caracteristic locului și mo
mentului respectiv. Altfel 
riscă — așa cum se și întîm- 
plă de prea multe ori — să 
plutească în norișorii rozalii 
ai abstracțiunilor și să nu 
lase nici o urmă în viață.

Un loc important în 
tematica adunări
lor de U.T.C. îl 

ocupă, cum e și firesc, 
evocarea unor momente de 
seamă din istoria patriei, 
din lupta necurmată a po
porului nostru, de-a lungul

Victor BÎRLADEANU 
și corespondenții regio
nali ai „Scînteii"

(Continuare în pag. a n-a)

După cum este cunoscut, puterile 
imperialiste au dezlănțuit în 1914 
primul război mondial pentru împăr
țirea sferelor de influență ale 
lumii, acapararea de colonii 
și teritorii străine. După doi ani de 
neutralitate, guvernul burghezo-mo- 
șieresc a hotărît intrarea în război 
de partea Antantei. în această hotă- 
rîre a prevalat, incontestabil, faptul 
că Antanta promitea satisfacerea unui 
deziderat legitim, fundamental al 
poporului român, spre care el nă
zuia de veacuri — realizarea uni
tății naționale. în împrejurările răz
boiului, care a răscolit conștiințele, 
a provocat profunde convulsii so
ciale și a făcut să irupă puternic 
lupta de eliberare națională a po
poarelor oprimate din centrul și ră
săritul Europei unde, din cauza 
dominației străine, procesul de con
stituire si desăvîrșire a statelor na
ționale independente fusese întîrziat, 
au cunoscut o puternică afir
mare și sentimentele naționale ale 
poporului român, aspirațiile lui de 
unitate națională — 
obiectivă, a mersului 
cietății noastre.

Se știe că, după 
rațiuni ofensive ale 
mâne, 
un curs nefavorabil, datorită sla
bei 
și tehnică 
nirii 
Antantă, 
forțe ale Puterilor Centrale, care au 
vrut să lichideze cît mai rapid fron
tul din România ș.a. în fața superio
rității inamicului, Armata română a 
fost nevoită să se replieze spre 
munți și apoi spre Moldova, unde, 
împreună cu armatele ruse, a reușit 
să restabilească frontul și să organi
zeze rezistența, 
mare parte 
imperialiștii 
urat un 
și de jaf. 
nuiau lichidarea și a ceea ce mai ră
măsese din România, cotropirea în
tregului ei teritoriu, desființarea ei 
ca stat. Cu aceste intenții. Cartierul 
general german a pregătit și dezlăn
țuit în iulie 1917. pe frontul din Mol
dova. ce se contura ca un arc de cerc 
pe linia Vrancea—Dunăre, o puter
nică ofensivă. La 
se disputa, așadar, 
care, ci o bătălie 
tat atîrnau însăși 
porului român, soarta și viitorul său.

în aceste împrejurări, zădărnicirea 
planurilor cotropitoare ale imperia
lismului german, salvarea țării de la 
catastrofa ce o amenința au devenit 
imperativul suprem, țelul fierbinte 
ce anima armata, ca și întregul po
por român. Tocmai aceste nă
zuințe au generat voința neînfrîntă 
de luptă, hotărîrea de a apăra cu 
orice preț, cu orice sacrificiu, fiecare

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri la amiază, la Pre
deal, pe ministrul afacerilor exter
ne al Italiei, Amintore Fanfani, care 
face o vizită oficială în țara noas
tră la invitația guvernului român.

Cu acest prilej au fost abordate 
o serie de probleme de interes re
ciproc privind stadiul actual și de 
perspectivă al relațiilor dintre 
România și Italia, precum și unele 
aspecte ale situației internaționale 
actuale.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
participat Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Vasile

Șandru, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Mircea Rălănescu, 
ambasador, director în M.A.E., Cor
nel Burtică, ambasadorul României 
în Italia.

Au fost de față Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București, 
Roberto Gaja, director general al 
afacerilor politice, Luigi Valdettaro 
della Rocchetta, director general 
adjunct al relațiilor culturale, și alte 
persoane oficiale italiene care în
soțesc pe ministrul afacerilor ex
terne al Italiei.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a oferit apoi 
onoarea ministrului 
terne al Italiei.

un dejun în 
afacerilor ex-

(Agerpres)

cerință legică, 
înainte al so-

primele ope- 
armatelor ro- 

situația militară a luat

lor înzestrări cu armament 
de luptă, neîndepli- 

angajamentelor asumate de 
concentrării unor masive

Ocupînd cea mai 
a teritoriului 

germani au 
regim de
Puterile Centrale plă-

tării, 
insta- 

teroare

poarta Moldovei 
nu o bătălie oare- 
de al cărei rezul- 
independența po-

(Continuare tn pag. a V-a)

Coordonate
noi la Gdansk

Inainte de a pleca în 
Polonia, am avut ocazia 
să vizionez cîteva filme 
documentare și să răs
foiesc diferite albume 
care, între altele, înfă
țișau imaginea multise
cularului Gdansk la fi
nele celui de-al doilea 
război mondial. Secven
țele evidențiau prive
liști dezolante: edificii

skul renăscut din ruine 
a devenit unul din cele 
mai importante centre 
ale Poloniei, fapt ates
tat și de creșterea popu
lației sale — de la 
250 000 în 1939, la 
350 000 în prezent. Re
clădit cu migală și cu 
fidelitate după fotogra
fiile și documentele vre
mii, dezvoltat în anii

NOTE DE DRUM DIN POLONIA

de o rară frumusețe, 
vechi de sute de ani, 
mutilate oribil, străzi în
tregi transformate în 
mormane de moloz, în
treprinderi economice în 
paragină.

Acesta e trecutul. Cînd
îl cunoști, scrutezi cu doilea act de
mai multă luare amin
te prezentul, prețuiești 
la justa valoare mun
ca și eforturile acelora 
care au ridicat Gdanskul 
nou, socialist. în anii 
puterii populare, Gdan-

noștri, el a căpătat o 
nouă strălucire, încîntînd 
ochiul vizitatorilor cu 
comorile sale arhitecto
nice — expresie a iscu
sinței și dragostei de 
frumos ale acelora care 
i-au semnat cel de-al 

naștere. 
Cartiere noi — „Przy- 
mierze", „Osiedle Mlo- 
dych" și altele etalează 
privirilor , siluetele mo
deme ale blocurilor. 
După cum am aflat, 70 
la sut* din populația

locuiește în noile car
tiere.

Cartea de vizită a 
Gdanskului zilelor noas
tre prezintă vizitatorului 
și alte aspecte. Ea ți-1 
recomandă ca unul din 
puternicele centre indus
triale ale Poloniei, caro 
aduce o contribuție de 
seamă la creșterea avu
ției naționale. Trebuie 
spus că ritmul alert în 
care populația Gdansku
lui, puternic sprijinită 
de statul polonez, a vin
decat rănile adinei ale 
războiului și a dezvoltat 
producția de bunuri ma
teriale nu constituie un 
exemplu singular, 
este propriu î __
voievodat ce poartă nu
mele acestei așezări în
floritoare de pe țărmu
rile Balticei.

Pași cu adevărat im- 
presionanți s-au făcut 
în direcția industrializă-

El 
întregului

Radu ATANASESCUț

(Continuare 
în pag. a VX-ft)
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Vîrf de campanie
Cumpărătorii și presa au criticat, 

în decursul anilor trecuți, în re
petate rînduri și pe bună dreptate, 
sectorul industriei conservelor. Se 
reproșa în special faptul Că unită
țile producătoare realizează și oferă 
comerțului un sortiment de conser
ve sărăcăcios, care se reintroduce 
în producție de la un an lă altul 
fără prea mari modificări. în ulti
mul timp — mai ales în actuala 
campanie, fabricile de conserve au 
luat măsuri de deșabldnizare a 
producției; au fost realizate sor
timente noi de conserve, unele din 
ele foarte apreciate. Dar fi
rește, posibilitățile de lărgire a 
sortimentului produselor de legu
me și fructe conservate nu au fost 
epuizate nici pe departe. Avem o 
țară bogată în produse agro-aii- 
mentare, iar mijloace tehnice pen
tru prelucrarea acestora sînt. Deci 
există posibilități ca industria con
servelor să realizeze chiar mai 
mult decît și-a propus, să vină mai 
eficient în ajutorul gospodinelor, 
care din conserve pot realiza ra
pid o- masă consistentă, gustoasă, 
originală.

Anul acesta, prin planul de stat, 
industriei conservelor îi revine sar
cina deosebit de importantă de a 
prelucra cantitatea de 342 000 tone 
legume și fructe — din care circa 
170 000 tone sînt destinate exportu
lui. Aceasta ilustrează ponderea și 
însemnătatea pe care o are această 
ramură în cadrul industriei ali
mentare și în ansamblul economiei 
naționale.

Acum industria conservelor se 
află în plină campanie. E anotim
pul cînd materia primă nu lipsește. 
Ce înseamnă „plină campanie" în 
industria conservelor ? Zilnic, cele 
20 fabrici de conserve ale Minis
terului Industriei Alimentare pre
lucrează, industrial, în medie 220 
vagoane legume și fructe. Cu alte 
cuvinte, 10 garnituri de tren în
lănțuite, al căror conținut se trans-- 
formă în 24 de ore în... 2 milioane 
cutii și borcane de conserve I în 
final, producția acestui an se va 
ridica la 18 900 vagoane conserve 
cu o creștere de 12 la sută față de 
anul trecut. 70 la sută din produc
ția respectivă Vă acoperi nevoile 
pieței interne, iâr restul vă fi li
vrată peste hotare (industria a în
cheiat contracte cu 25 de țări, prin
tre Care U.R.S.S., Anglia, R.F.G.. 
Japonia).

Campania de fabricație în indus
tria conservelor a început în ulti
ma parte a lunii mai. Ce rezultate 
s-au obținut pînă la această dată ? 
Graficul realizărilor indică urmă
toarele cifre. Realizat: 7 600 va
goane conserve de legume și fruc
te, adică 41 la sută din planul a- 
nuăl. Aceasta înseamnă că planul 
de producție „la zi" a fost depășit 
cu 500 de vagoane de conserve. 
Rezultatele puteau fi însă , și mai 
bune. Dar ce se constată ? în timp 
ce urtele faprici produc mai mult 
decît s-au angajat, altele au se
rioase rămîneri în urmă ; mai su
părător este faptul că nu au fost 
realizate tocmai o parte din acele 
sortimente care au mare căutare 
pe piața internă și la export, cum 
sînt conservele de fasole, de cireșe, 
de vișine. Specialiștii afirmă că 
deși perioada aprovizionării cu, 
unele din materiile prime respec
tive este depășită, există totuși po
sibilitatea recuperării rămînerilor 
în urmă : la fructe prin compen
sare. cu alte sortimente solicitate 
(piersici), iar la conserve de legu
me, prin continuarea producției în 
ritm mai sufeținut pe bază de ma
terie primă recoltată din a doua 
cultură.

Pentru a realiza producția în vo
lumul și structura prevăzute, nil este 
de-ajUns numai efortul industriei 
de conserve. O importanță hotărî- 
toare pentru realizarea planului are 
și modul cum furnizorii de materie 
primă își respectă obligațiile asu
mate prin contracte. Dacă cele mai 
multe cooperative agricole de pro
ducție aU livrat legume și fructe 
Conform graficelor încheiate, de
pășind în numeroase cazuri volu
mul prevăzut, ceea ce a și permis 
industriei depășirea planului la zi, 
mai există și unele unități agricole 
cu serioase rămîneri în urmă.

Se semnalează, astfel, abateri 
constînd în faptul că un șir de coo
perative agricole, chiar cu știința 
organelor locale de partid și de 
stat, nu livrează fabricilor de con
serve producția de legume și fruc
te de pe suprafețele pentru care 
au încheiat contracte cu aceste fa
brici — și chiar au primit avan
suri din partea lor. Un șir de co
mitete regionale și raionale de 
partid, sfaturi populare regionale și 
raionale, uniuni locale ale coopera
ției agricole permit, sau chiar de
termină, asemenea „derogări", 
care, firește, în cazul că nu li se 
pune capăt deîndată, pot crea se
rioase perturbații îndeplinirii pla
nului de stat în acest sector.

Iată, de altfel, o situație edifi
catoare din punctul de vedere al 
neritmicității livrărilor, tărăgănă
rilor și întârzierilor — cu alte cu- 
Vinte al încălcărilor de la disci
plina contractuală (spicuim din si
tuația livrărilor de roșii)!

în industria 
conservelor

© SARCINA DE PLAN PE 1967: PRELU
CRAREA A 342 000 TONE LEGUME Șl 
FRUCTE • AVEȚI, ÎN CĂMĂRI, NOILE DE

LICATESE? © ABATERI INADMISIBILE
DE LA DISCIPLINA CONTRACTUALĂ
avea ee prelucra, unele fabrici ră- 
mîn parțial cu utilajele șl cu forța 
de muncă nefolosită, sau le folosesc 
nerațional, ceea ce are urmări ne
gative în realizarea indicilor de 
creștere a productivității muncii, 
de reducere a prețului de cost și 
asupra altor indicatori economici și 
financiari.

Atrage atenția și următorul fapt i 
prin prevederile contractuale, 
furnizorii de legume s-au angajat 
să asigure irigarea unor suprafețe 
a căror producție era destinată fa
bricilor de conserve. Of, aceste 
obligații nu sînt aduse la îndepli
nire. Astfel, Ia roșii# din suprafața 
de peste 8 000 hectare contractată, 
se prevăzuse a fi irigate 71 la sută ; 
de fapt, suprafața irigată este nu
mai de 50 la sută.

Este momentul ca organele 
locale de partid și de stat, uniu
nile raionale • ale cooperative
lor agricole de producție ca și 
consiliile de Conducere ale coope
rativelor de producție să ia măsuri 
hotărîte pentru intensificarea rit
mului livrărilor de materii prime

către industria conservelor, pentru 
recuperarea restanțelor unde este 
cazul și intrarea in ritmul grafice
lor de livrare încheiate. Există toate 
posibilitățile pentru ca, printr-un 
efort susținut, prin mai mult spirit 
gospodăresc, să se asigure, paralel 
cu buna aprovizionate a pieței cu 
legume și fructe, întreg necesarul 
prevăzut industriei conservelor. 
Acestea sînt sarcini deosebit de 
importante, distincte, și realizarea 
uneia nu se poate face în detri
mentul celeilalte.

Paralel cu măsurile de îmbunătă
țire a ritmului de aprovizionare, 
industria trebuie să acorde, la rân
dul ei, cea mai mare atenție orga
nizării funcționării neîntrerupte a 
utilajelor și folosirii depline a for
ței de muncă pentru a lucra fără 
goluri și asalturi. Producția de 
conserve din legume și fructe poate 
fi realizată integral în actuala cam
panie, în condiții superioare ani
lor trecuți.

Gh. GRAURE

0 La începutul anului am citit în buletinul de infor
mare bibliografică „Cărți noi" un ariunț-reclamă la 
adresa librăriei „Cartea prin poștă“*București. Am 
făcut de îndată o comandă anticipată de circa 200 
de volume dintre cărțile anunțate că vor apare în 
cursul anului. Am așteptat vreo trei luni și n-am pri
mit nici o carte dintre cele care apăruseră și Care 
erau pe cale de a se epuiza. Ca să nu le pierd, le-am 
cumpărat. După uri timp însă, mă pomenesc cu un 
colet cu cărți acasă împreună cu o notiță în care 
efam anunțat că celelalte volume apărute și solicitate 
de mine se epuizaseră. (De prisos să mai întreb cum 
au putut să se epuizeze niște cărți pe care le coman
dasem înainte de apariție ? !). în schimb, mi-au trimis 
o carte pe care n-o solicitasem. Așa stînd lucrurile, 
m-am hotărît să anulez întreaga comandă. Dar, uimi
tor, am continuat să primesc și după, aceea acasă, la 
interVale scurte, colete cu același conținut. Așa se 
face că astăzi sînt în posesia a cîte 2, 3 și 4 exem
plare din unele lucrări. (Flaubert: Doamna Bovary — 
4 exemplare ; Goethe i Poezie și adevăr (3 volume)— 
2 exemplare ș.a.m.d). Astăzi, recitind anunțul-reclamă 
de care am pomenit, constat că. din .tpt .ee e înșirat 
acolo, o singură afirmație rămîne în picioare : „Timpul 
dv. este prețios !"< Și bariii, și nervii — aș adăuga eu.

Prof. Mircea MARINESCU
str. Muzicanți, bl. 9, sc. B, et. II# ap. 30 
Ploiești

9 La C.Î.L. Tg. Jiu există un cabinet de medicină 
internă, altul de stomatologie și alttil de radiologie. 
Acesta din Urmă Stă însă, de aproape un an, cu lacă
tul la ușă. Secția sanitară orășenească nu s-a hotărît 
încă ce medic să trimită la acest cabinet# Și, de 
aceea, ține apăratul lă'cohservare. Nu cumva salariații 
secției sanitare și-au pus și ei la conservare spiritul 
de răspundere ?

Zamfir PODARIȚA
funcționar, C.i.L. Tg. Jiu

• „Vesa Gheorghe, vicepreședinte al C.A.P. Cisteiul 
de Mureș, satul Micoslaca, raionul Aiud, abuzîhd de 
funcția pe oare o deține, și-a însușit din avutul C.A.P. o

Tone
Grafic Livrat

C.A.P. Tichilești 64 21
C.A.P. Tibănești 44 20
C.A.P. Aprozi 42 16
C.A.P. Colibași 86 20
C.A.P. Curcani 40 7
C.A.P. Izvoarele 100 62

Cooperativele agricole de pro
ducție din ȘiclăU, Șimand, Sînta- 
iia și Grăniceri, regiunea Crișana, 
nu au livrat nici o tonă din can
titatea de 460 tone de roșii cit au 
■Contractat, Cum se poate explica o 
asemenea încălcare flagrantă a 
sarcinilor ■ contractuale ? Acești 
furnizori nu se gîndesc la cortegiul 
de daune pe care le provoacă indus
triei Aflîndu-se în situația de a nu

Interior de la hanul Sîmbra Oilor, deschis de cutând pe dealul Huța din 
fara Oașului Foto : A. Cartojan

SUFRAGERIA „ASTOR"
Acest nou tip de sufragerie se 

compune din: bufet, vitrină cu 
cristale și oglindă din două cor
puri suprapuse, masă joasă# masă 
extensibilă cu 6 scaune tip Her
cules. Garnitura este furniruită cu 
furnir exotic (mahon) și cu un fileu 
decorativ din lameliU, care se 
aplică și la spătarele scaunelor. 
Pentru protejarea în timpul trans

portului, picioarele tuturor piese
lor (în afară de scaune) sînt de- 
montabile. Nota de suplețe a gar
niturii este subliniată de forma 
coiiidă a picioarelor. Decorația 
părților de jos a pieselor, în ton 
cu bufonii trăgători, conferă garni
turii o eleganță deosebită.

Prețul unei garnituri este de 
5 600 lei.

seamă de produse și materiale. De aceleași fapte se 
face vinovat și inginerul agronom al C.A.P., Anca 
Petru". Sesizarea de mai sus a fost trimisă de redac
ție pentru cercetări Comitetului raional de partid 
Aiud, care, în răspunsul său, confirmă temeinicia fap-

reclamatii
9

®s e siză r i
• răspunsuri

telor. In continuare, răspunsul comitetului raional 
menționează că împotriva Celor vinovați s-au luat mă
suri : Vesa Gh. a fost sancționat pe linie de partid și 
schimbat din funcția de vicepreședinte ; ing. agronom 
Anca Petru va fi sancționat (?) de consiliul agricol 
raional. Numai atît ? După cîte știm. Sustragerile din 
avutul obștesc se sancționează,, fără excepție. în pri
mul rînd pe cale penală. Or, în cazurile de mai sus 
tocmai acest lucru a fost omis. Așteptăm la redacție 
completări la acest răspuns nesatisfacător.

• Gestionarul Petre întorsureanu de la magazinul 
de mobilă din Rm. Vîlcea este autorul Unei inovații 
în materie de comerț: el vinde mobila numai ăitiba-

Multe sute de kilometri 
de drumuri naționale și re
gionale sînt în prezent be
tonate și asfaltate în regiu
nea Argeș. Se circulă co
mod de la centrul regional 
Pitești, spre București, spre 
Slatina, ori Rm. Vîlcea, 
Cîmpulung și Curtea de Ar
geș pînă sus spre corona
mentul barajului de lă hi
drocentrală.

Începînd din 1962, în re
giune se aplică o experien
ță care s-a dovedit bună s 
modernizarea drumurilor pe 
bază de asfalturi ușoare cu 
folosirea a diferiți lianți bi- 
tuminoși. O contribuție sub
stanțială și-a adus în aceas
tă direcție și Institutul de 
cercetări transporturi și te
lecomunicații București. 
Pînă în prezent s-au moder
nizat în acest fel aproape 
300 km trasee, urmînd ca 
pînă la sfîrșitul cincinalului 
să se mai adauge alți 350 
km drumuri asfaltate.

Tovarășul inginer Nicolae 
Donos, șeful șantierului re
gional de drumuri și poduri, 
ne pune în cunoștință cu 
amănunte interesante pri
vind efectul economic al în
treținerii căilor de acces cu 
ajutorul asfalturilor ușoare, 
în stabilirea traseelor ce se 
modernizează se are în ve
dere asigurarea legăturii re
ședinței de regiune cu cen
trele raionale și drumurile 
cu trafic intens ce deservesc 
zonele petroliere, forestiere, 
turismul precum și centrele 
muncitorești. Proiectele se 
realizează de personalul teh
nic al șantierului regional, 
ceea ce contribuie la, scurta
rea termenului de execuție 
a documentației și, implicit, 
ia reducerea costurilor cu 
circa 10 000 lei pe km de 
drum. La alcătuirea proiec

lată, fată a-i permite cumpărătorului să vadă pe ce 
dă banii. Atunci cînd încerci să ripostezi, el îți răs
punde, scurt : „Dacă vrei ! Dacă nu...“. La 16 februarie 
a.c. am cumpărat și eu, vrînd-nevrînd, pe nevăzute, 
două garnituri de mobilă (tip „IlVa“-Tg. Mureș) de 
la acest magazin. Cînd am desfăcut-o acasă, ăm con
statat că avea o sumedenie de defecțiuni: zgîrieturi, 
lovituri, porțiuni nelustruite, pete, îi lipseau piulițele, 
cheile etc. Am sesizat magazinul, a venit lă fața lo
cului o comisie, a constatat, a încheiat Un proces- 
verbal. După un timp record, de patru luni de zile, 
au venit acasă niște lucrători de la cooperativa din 
oraș, ca să pună mobila la punct. Dar n-au reușit de
cît în mică măsură. Masa le-a fost cu neputință s-o 
repare. Au dus-o la magazin s-o schimbe, dar același 
vajnic Și. de neînduplecat reprezentant al comerțului 
vîlceân, Petre întorsureanu, a refuzat s-o primească 
înapoi: . „Obiectele vîndute nu se schimbă". Ce să 
mai zic 7 Trebuia să mă fi uitat la ea atunci cînd am 
cumpărat-o ! Propun sfatului popular orășenesc să-1 
premieze exemplar pe sus-numitul autor ăl acestei ori
ginale metOdâ de vînzare a mobilei. Acum, cît mal 
e vreme. Pînă nu se răzgîndesc toți cliențli.

Alexandru ȘTEFANI
str. Dr. Petru Grozâ nr. 7, Băile Olănești

O La Slatina, pe șoseaua ce duce la uZina de alu
miniu, lucrătorii miliției raionale întocmesc acte de 
contravenție posesorilor dă biciclete. Nu de mult, 
am devenit și eu, pe bună dreptate, contravenient la 
legea circulației. Motivul : nu aveam sonerie la bici
cletă. Nu e de mirare. Nici nu puteam să am, cîtă 
vreme astfel de piese nu se găsesc în magazine. N-am 
găsit nici la Slatina, nici la Pitești, nici la Craiova 
sonerie de rezervă pentru bicicletă. Și atunci ce e de 
făcut ? Poate ne dau o sugestie tovarășii din direcția 
de resort ă Ministerului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, care tutelează fabrica de biciclete.

A. BOBOC
Str. Victoriei 1# bl. 1, ap. 3# Slatina

■ âiiiafiiaaafl

® O experiență pozitivă In modernizarea șoselelor 

® Cînd cantonierul construiește bazine de înot iar 

picherul este poștaș, drumurile devin impracticabile

telor se ține cOnt de trafi
cul actual, cel de perspecti
vă, de viteza de execuție ă 
lucrărilor. Șantierul e dotat 
cu diferite utilaje, între care 
10 stații de preparat mixturi 
asfaltice și lin laborator în 
care se fac toate determi
nările curente, atît în ce pri
vește stabilirea rețetelor, cît 
și a încercărilor fizico-meca- 
nice. Capacitatea lui de lu
cru este azi de vreo zece 
ori mai mare ca în 1962, el 
dispunînd de numeroase ca
dre de specialitate și 300 
muncitori cu calificare su
perioară.

Rezistența drumului la 
trafio intens și prețul de cost 
redus al lucrărilor, sînt cele 
două puncte asupra căruia 
s-a concentrat principala a- 
tenție a constructorilor. în 
acest scop din proiect se sta
bilește ca stațiile de prepa
rarea mixturilor asfaltice să 
fie amplasate în apropierea 
balastierelor, iar pentru fun
dații să se folosească mate
riale de carieră, situate de-a 
lungul traseelor. Respecta
rea acestor premise a per
mis realizarea unui preț de 
cost efectiv de 330 000 lei 
pe kilometrul de drum as
faltat, față de 550 000 lei în 
cazul soluțiilor clasice.

Anul acesta, în regiune, 
se modernizează prin asfal
tări ușoare, 80 kilometri. Cu 
10 kilometri mai mult decît 
s-a planificat initial. Lucrări 
importante au loc pe tra

seele : Costești — Roșiori, 
Costești ■— Alexandria, To- 
poloveni — Dobrești, Meri- 
șani — Mușetești, precum și 
spre un număr important de 
locuri istorice și pitorești. în 
cadrul realizărilor pe șapte 
luni, economiile la prețul de 
cost însumează 2,5 milioane 
lei.

O dată date în exploata
re, drumurile asfaltate tre
buie întreținute, această o- 
bligație revenind atît secții
lor de specialitate ale sfa
turilor populate regional și 
raionale cît șl altor uni
tăți care beneficiază de ele. 
Din păcate în această pri
vință există destule defici
ențe. Pe traseele asfaltate 
este interzisă cu desăvîrșire 
circulația autovehiculelor pe 
șenile. Cu toate acestea sînt 
destul de frecvente cazurile 
cînd asemenea Utilaje, apar- 
ținînd șantierului platformei 
chimice din Pitești, trustu
rilor petroliere din zona 
Potcoava, provoacă strică
ciuni asfaltului. Deseori, că
ruțele unor cooperative a- 
gricole, tractoarele din 
S.M.T; și C.A.S., „îmbracă'* 
asfaltul eu noroi din cîmp.

Extrem de dificilă și in
comodă este circulația pe 
drumurile neasfaltate. A- 
ceasta nu pentru că am face 
comparația cu cele betona
te sau asfaltate ci fiindcă 
sînt foarte prost întreținute. 
Să se încumete cineva să ia 
în piept drumul Costești—»

Bîrlogu ; Mozăceni—Răscă- 
ieți—Petrești; Curtea de Ar
geș—Domnești—Godeni sau 
alte cîteva asemănătoare — 
și va avea amintiri lirîte 
pentru mult timp des
pre oamenii însărcinați să 
îe întrețină. Unde mai 
punem uzura excesivă la 
care sînt supuse autove
hiculele. Și toate acestea au 
loc în ciuda faptului că în
treținerea drumurilor înghi
te fonduri importante. Nu
mai în acest an aproape 63 
milioane lei s-au alocat pen
tru întreținerea prin pietrui
re. Din calcule rezultă o in
vestiție de peste 11000 lei 
pentru fiecare kilometru. „O 
sumă acceptabilă" — se 
susține la secții regională 
a drumurilor. Dar spiritul 
negOspodăreSo cu Care sînt 
folosite aceste sume le face 
ineficiente. Pietrișul stă p6 
marginea drumurilor la 
Corbi și Căldararu, între 
Leordeni și Căteasca și în 
foarte miilte alte locuri, dat 
cei care au sarcină să ve
gheze la întreținerea lor pri
vesc cu impasibilitate hîf- 
toapele. Sfaturile populare 
se rezumă în a lăsa totul 
pe seama cantonierilor, lOr 
revenindu-le „onoarea" Să 
înregistreze realizările Sau 
să comunice cifre și situa
ții umflate din care să reiasă 
că s-au achitat de sarcinile 
de întreținere. Unele dru
muri laterale care leagă co
munele, ca de exemplu între

ifeen. aMramgi

NE

Ciupa și Morteni au deve- 
hit Complet impracticabile.

Despre acest soi de dru
muri, și ele alcătuiesc un 
procent destul de însemnat 
din total, se spune că Sînt 
ale tuturor pentru circula
ție și ale nimănui pentru în
treținere. Dih cele cîteva 
mii de poduri și podețe e- 
xistente în regiune, doar un 
sfert sînt definitive, din be
ton sau metal, restul din 
lemn, multe purtînd tăblița 
„pod șubred". Călătorul are 
de ales între alternativa de 
a face ocolul pe alte căi sau 
de a-șî asuma răspunderea 
și a nu ține cont de aver
tisment.

în multe locuri cantonie
rii și picherii, nu sînt bine 
folosiți. în raionul Costești, 
de pildă, unde traseele se 
află într-o stare excepțional 
de proastă, cantonierii au 
amenajat din dispoziția con
ducerii sfatului popular ra
ional.. bazine de înot. Și 
lă Sfatul popular raional 
Dtăgășani au lucrat luni de 
zile în curte mai mulți can
tonieri. Daca cei de la ra
ion încalcă regulile, de ce 
nu ar face-p și cei de la 
comune 1 Cîteva sfaturi 
populare comunale, din ra
ioanele Slatina, Drăgăhești, 
Costești și Găești au trans
format cantonierii în func
ționarii lor. Unii au ajuns 
să împartă corespondenta De 
lă oameni. Cu asemenea in
teres din partea sfaturilor

pentru drumuri, să tiu ne 
mire deci că și alte unități 
iiU-și respectă obligațiile. 
Conducerea D.R.T.A Argeș 
protestează că parcul de ma
șini i se defectează din cau
za drumurilor proaste (este 
un adevăr) dar autobazele de 
la Câmpulung și Pitești nici 
n-aU început să-și îndepli
nească obligațiile pe acest 
ân privind întreținerea șo
selelor. Este de-a dreptul 
ridicolă următoarea situație. 
Din două în două minute 
trec podul peste Argeș, în 
punctul Ionești, autobascu
lantele balastierei din apro
piere. Autovehiculele se de
fectează din Cauza gropilor 
numeroase. Dar nici una 
n-a deșertat, spre a le 
astupa, o încărcătură de 
nisip sau prundiș. Nu-și 
îndeplinesc obligațiile uni
tățile petrolului din Găești, 
O.L.F.-Curtea de Argeș și 
Costești, cooperativele agri
cole de producție din Curtea 
de Argeș, și Horezu ș.a. La 
toate ceie arătate se adau
gă în unele raioane și o 
acută lipsă de utilaje — 
gredere, cilindri-compre- 
soare, buldozere sau exca
vatoare. Roaba și lopata nu 
asigură o eficiență cores
punzătoare cerințelor de azi. 
Trebuie mai bine folosi
te fondurile destinate între
ținerii — sînt de părere 
specialiștii. O parte să 
fie alocată procurării utilaje
lor, care s-ar amortiza în- 
tr-un timp foarte scurt. Dar 
lipsa de interes și spirit 
gospodăresc nu priește dru
murilor regiunii Argeș, în
mulțește doar hîrtoapele și 
le face impracticabile.

Gh. CIRSTEA
corespondentul „Scînteii"

Incompatibili

tatea dintre ti

nerețe și șablon
(Urmare din pag. I)

secolelor, pentru cucerirea 
indepeildetitei naționale, 
pentru progres social, din 
lupta partidului comunist 
pentru eliberarea națională 
și socială a poporului ro
mân, pentru construirea so
cialismului. S-ar părea că 
acest domeniu — educația 
patriotică a tineretului — 
cheamă de la sine fantezia 
inspirată, spiritul de inven-, 
tivitate la inițierea unor ac
țiuni diverse și emoționan
te. Si totuși... îp lunile 
martie și aprilie, de exem
plu, au avut loc în organi
zațiile de U.T.C. din întrea
ga țară manifestări consâ-, 
erate aniversării a 45 de . 
ani de la întemeierea Uniu
nii Tineretului Comunist 
Mai peste tot însă aceasta' 
aniversare a fost marcată 
priti niște referate destul 
de monotone : așa s-a..în-: 
tâmplat în organizațiile de 
U.T.C. de la fabrica „Soli
daritatea" din Oradea sau 
de la liceul „Mihail Sado-, 
veanu" din lași, de la Di
recția de statistică a re
giunii Bacău sau de la Di
recția regională C.F.R, Bra
șov. Există și unele excep
ții : bunăoară, la faoultatea 
de horticultură a Universi
tății din Craiova a fost in
vitat să povestească fapte 
din trecutul de luptă al 
partidului și al organizației 
sale de tineret un vechi 
militant al mișcării munci
torești. înlocuirea referatu
lui prin această întâlnire 
„pe viu’ cu momente im
presionante din istoria 
U.T.C.-ului a pecetluit, fi
rește, mult mai puternic 
sensul aniversării în sen
sibilitatea tinerilor. Dar 
oare numai într-un aseme
nea mod se putea valorifi
ca pe plan educativ un mo
ment atît de bogat în sem
nificații ? Arareori am în- 
tîlnit în organizațiile cu
prinse în această anchetă 
acțiuni cum ar fi Vizitarea 
locurilor din oraș legate de 
trecutul de luptă al parti
dului și U.T.C.-ului, întâl
niri chiar pe aceste locuri 
Cu martori și participant! 
ai evenimentelor de seamă, 
evocări în fața caselor me
moriale ale momentelor is
torice prin lecturi, re
citări, cîntece — atîtea și 
atâtea modalități prin Oare o 
asemenea aniversare se 
poate transforma într-un 
generator de puternice și 
neuitate emoții.

Există, desigur, un 
cod al îndatoririlor 
sociale caracteris

tic rînduielilor și mora
lei societății noastre, oare 
se cuvine cît mai larg 
popularizat in rîndurile ti
nerilor. Dar sînt modali
tăți și modalități de a-i 
familiariza cu normele și 
principiile sale. Se știe că 
tinerii sînt deosebit de re
ceptivi la exemplul înaintat, 
înfățișat viu și convingător, 
la dezbaterile înflăcărate, 
care să-i solicite cu intreg 
universul sufletesc — și, 
dimpotrivă, privesc cu slab 
interes enunțarea seacă, 
neargumentată de precep
te, dogme, canoane. Or, în 
multe din organizațiile 
U.T.C. care au format o- 
biectul anchetei noastre 
sociale, acțiunile care vi
zează planul etic. al 
comportamentului în mun
că șl în viață, se desfășoa
ră cel mai adesea sub for
mula sacramentală : „Cum 
să.„“. La anul I al facul
tății de matematică a Insti
tutului pedagogic din Pi
tești se prezintă un referat 
„Cum să ne pregătim pen
tru sesiunea de examene", 
în timp ce tinerii de la Di
recția regională C.E.C. din 
Iași ascultă o expunere: 
„Cum să-și ridice uteciștii 
nivelul de cultură genera
lă". iar în clasa a Xl-a H

de la liceul „Nicolae Băl- 
cescu" din Craiova : „Cum 
să ne purtăm acasă, pe 
strădă, la școală și în so
cietate". Peste 20 de „cum 
să" am găsit în planurile 
de activitate răsfoite. Și 
așa, din „cum să" în „cum 
să", pîriă și cele mai ele
mentare principii de con
viețuire socială își tocesc 
încetul cU încetul, prin ba- 
nălizare, nobilul înțeles 
primordial.

Lipsesc, destul de 
des, acțiunile care 
să confere proble

melor de etică o sub
stanță concretă, să tfâris- 
fOrriie normele și precepte- 

fle în fapte de viață. De ce 
nu sînt utilizate mai des 
asemenea forme de activi
tate care și-au verificat 
de acum largul ecou in rîn- 
durlle tinerilor, cum sînt 
proceSdld literare, teatrale, 

' cinematografice? Pornind 
de la eroii cărților sau spec
tacolelor preferate, de la 

; personajele de o înaltă 
forță artistică ale literaturii 
nățiohale sau universale 
(acele figuri despre care se 
spune, pe drept cuvînt, că 
au o identitate mai autenti
că decît a oamenilor vii), se 
poate ajunge la dezbateri 
pasionante, care să-l anga
jeze pe tînăr în marea 
confruntare a idealurilor 
noastre de viață cu propri
ile Sale atitudini și com
portări. Și cîte alte moda
lități cu adevărat interesan
te nu s-ar putea găsi pen
tru a face cît mai limpezi 
șl măi apropiate îndatoriri
le înscrise în legile noas
tre !

In general, ceea ce se ob
servă în multe din rapoar
tele și planurile de activi
tate cercetate de noi este 
o insuficientă preocupare 
pentru găsirea de feme 
mereu proaspete, vii. . xși 
face simtită adesea ab
sența o cît de mică seîn- 
teie de fantezie șl originali
tate.

Or, fără această seînteie 
activitatea în rîhdul tine
rilor capătă un iz fad. A- 
tunci cînd apare cîte o 
idee nouă, parcă întreaga 
activitate a organizației 
respective ia un nou suflu.

Ni s-a părut ingenioasă, 
de pildă, ideea organizației 
de U.T.C. de la Liceul agri
col din Călărași de a iniția 
manifestări denumite „poș
ta curiozităților" : în ca
drul lor se răspunde de că
tre specialiști din diferite 
domenii celor mai năstruș
nice întrebări puse de ti
neri. E un fel de tur de 
orizont al lumii vizibile și 
invizibile, un irivehtar al 
curiozității tinerești si o 
încercare de a o satisface. 
După cum la fel de inte
resantă ni s-a părut iniția
tiva organizației de U.T.C. 
de la D.S.A.P.C.-Suceava, 
de a răspunde setei de cl ■ 
lătorii, de explorări în ne
cunoscut a tineretului prin 
organizarea unor cicluri de 
„Itinerare geografice", care 
permit deplasarea cu ima
ginația de la frumoasele 
mînăstiri bucovinene pînă 
în nepătrunsele păduri tro
picale ale Amazoniei, de pe 
crestele Buceglldr pînă în 
așezările eschimoșilor ca
nadieni.

Un izvor nesecat de idei 
originale s-ar dovedi inte
grarea mai profundă a ac
tivității organizațiilor de 
U.T.C. în Viața locală, 

. cu specificul și tradi
țiile el. De ce n-ar fi 
organizațiile de tineret pro
motoare și participante ac
tive ale unor tradiționale 
"sărbători locale, reînviate 
cu o" nottă strălucire în ul
timii ani, de ce nu le-ar 

. aduce nota de vioiciune 
spontană atît de caracteris
tică tineretului și, în ace
lași timp, pecetea contem
poraneității noastre socia
liste 7
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Unul din pufurile de la exploatarea 
minieră Aninoasa

Foto; Agerpres

in cooperativele agricole de producție din raionul Galați

CONSECINȚELE
FORMALISMULUI

Discutând cu diferite cadre de 
conducere din cooperativele agricole 
din raionul Galați, s-a afirmat că 
obținerea unor rezultate superioare 
în activitatea economică este de ne
conceput fără o evidență contabilă 
bine pusă la punct, corectă și la zi, 
care să constituie o oglindă fidelă 
a tot ceea ce se întîmplă în activita
tea economică a cooperativei. Ioniță 
Apostu, președintele cooperativei a- 
gricole din comuna Tudor Vladimi- 
rescu, spunea că alături de specia
list, contabilul șef este un ajutor 
de neînlăturat al consiliului de con
ducere. Aceasta — arăta președin
tele — fiindcă nu este deloc simplu 
să gospodărești în interesul coope
rativei, al membrilor cooperatori și 
al economiei statului nostru, con
form prevederilor statutului, ale le
galității ’ ” ' '
bală de 
cum se 
rativă.

Asemenea cuvinte confirmă apre-

socialiste, o producție glo- 
peste 20 milioane lei pe an, 
realizează în această coope-

SWMA INTERNA
k ÎNTREPRINDERII
(Urmare din pag. I)
clar că numai astfel se poate ajunge 
la „ruperea" specialiștilor de birou, 
la creșterea rolului lor de organiza
tori și conducători direcți ai proce
sului de producție.

VERIGI INTERMEDIARE DE
PRISOS

vate, parțial, și în sectorul de con
cepție. Tot astfel, biroul de salari
zare, de la serviciul organizarea pro
ducției, are o serie de atribuții si
milare cu cele ale serviciului perso
nal. Socotesc că acest compartiment 
de la serviciul organizarea produc
ției ar trebui să treacă la serviciul 
personal, aici urmînd să se facă toa
te lucrările necesare de la angaja
rea unui salariat și pînă la încadra
rea lui.

în evidența
contabilă

In actuala structură a aparatului 
de conducere de la uzina „Vulcan" 
din Capitală s-a creat o întreagă 
scară de funcțiuni și trepte ierarhice, 
care a dus la micșorarea operativi
tății în luarea deciziilor, la fărîmița- 
rea răspunderilor și slăbirea contro
lului îndeplinirii sarcinilor. Pentru ca 
o indicație a conducătorului unic al 
uzinei să ajungă într-un atelier, ea 
trebuie să treacă nu mai puțin decît 
prin patru verigi : de la directorul 
general la directorul tehnic, de aici 
la inginerul șef; apoi la șeful de 
secție și, în sfîrșit, la șeful de ate
lier. Sînt cazuri cînd una din aceste 
verigi este sărită, dar ea tot este in
formată ulterior pentru a fi în cu
noștință de ceea ce s-a întreprins.

Un asemenea „lanț al răspunderi
lor" — deși ar trebui să-i spunem al 
slăbiciunilor — există și la Combina
tul de cauciuc sintetic și produse pe
trochimice din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, precum și în alte u- 
nități industriale. Atît la nivelul con
ducerii, cît și în servicii și secții, s-au 
creat în schemă prea multe posturi 
de șefi și subșefi, de cele mai multe 
ori nu din necesități reale, ci din do
rința de a asigura o salarizare mai 
bună unor cadre tentate la un mo
ment dat să plece în alte părți. Mul
tiplicarea funcțiilor și treptelor^ ie
rarhice, fără o analiză judicioasă a 
cerințelor și o precizare corespunză
toare a răspunderilor, a dus la um
flarea artificială a aparatului de con
ducere din unele întreprinderi.

Ing. ALEXANDRU URSU. șeful 
serviciului planificare, și ing. WAL
TER GRAEF, șeful serviciului orga
nizarea muncii de la combinatul de 
cauciuc sintetic, ne-au vorbit și des
pre alte anomalii în structura orga
nizatorică a aparatului de conducere. 
Ansamblul de probleme privind pla
nificarea și urmărirea prețului de 
cost, de exemplu, intră azi. în sfera 
de preocupări a două servicii func
ționale distincte : planificare și con
tabilitate. Ei propun să existe un 
serviciu preț de cost și analiză eco
nomică. care să concentreze Ia un loc 
întreaga activitate în acest domeniu. 
Interlocutorii au criticat și o altă si
tuație. Serviciul de normare, înfiin
țat de Ministerul Industriei Chimice 
în scopul de a elabora norme unifi
cate pentru toate întreprinderile cu 
profil similar, nu aduce nici o 
contribuție la bunul mers al pro
ducției. De altfel, acestuia i se mai 
spune serviciul „fantomă", pentru că, 
scăpînd de sub controlul conducerii 
combinatului, iar forul tutelar neur
mărind de loc activitatea lui, nu a 
rezolvat nici o problemă deosebită 
în domeniul normării.

— De ce este menținut acest ser
viciu ? — l-am întrebat pe directo
rul general al combinatului, ing. 
PETPE BUNF.A.

— Pentru că organizarea lui este 
hotărîtă de minister si nici o schim
bare nu putem face fără încuviința
rea acestuia.

Se observă deci că anumite dispo
ziții date de forurile tutelare nu sînt 
puse permanent în concordanță cu 
realitatea. Atunci cînd . se creează 
un serviciu, un compartiment nou, 
există argumente bine întemeiate, o 
funcționalitate. Nu tot astfel se pe
trec lucrurile invers, cînd serviciul 
sau postul respectiv nu-și justifică 
existenta ; în virtutea inerției, el este 
menținut, așa cum se desprinde din 

, cazurile amintite mai înainte.
— Studiile întreprinse recent în 

cadrul acțiunii d.e organizate științi
fică a producției șl a muncii — ne-a 
spus inginerul. specialist ȘTEFAN 
PLĂCINTESCU de la uzina „Vulcan" 
— au reliefat și la noi cîteva aseme
nea discordanțe vizibile. De pildă, 
serviciul sculer-șef nu-și are rostul 
pentru că urmărește aspecte de pre
gătire a fabricației, care sînt rezol-

STABILITATE Șl COMPE
TENTĂ SPORITE CADRELOR 
DE CONDUCERE

Renj*diul neajunsurilor amintite 
încearcă să-1 găsească azi colective
le din cele două unități industriale, 
în cadrul acțiunii de perfecționare a 
organizării producției și a muncii. 
Propunerile făcute în ultimul timp 
de conducerea uzinei bucureștene și 
a combinatului de pe Valea Trotu
șului sînt, în esență, aproape simi
lare. Ele vizează renunțarea la unele 
posturi de conducere în care oame
nii respectivi 
mită ordine 
se suprapun 
simplificarea 
torice interne în general. Ca
dre cu munci de răspundere de la 
combinatul de caucțuc sintetic și 
produse petrochimice sînt de păre
re că ar trebui, cu acest prilej, să 
se revizuiască și anumite normative 
depășite, care îngrădesc posibilitatea 

.conducerii unei întreprinderi să-și 
organizeze sistemul de conducere 
după cerințele proprii, într-un mod 
cît mai economic. „Actualele norma
tive — ne spune tov. Petre Bunea 
— ne permit, bunăoară, să numim 
adjuncti de șefi de serviciu Ia oricare 
din serviciile funcționale, care au 
6—10 salariați, dar ne interzic să fa
cem acest lucru la serviciul de cer
cetări, unde lucrează nu mai puțin 
de 200 de oameni".

Am reținut și alte sugestii care vi
zează simplificarea structurii apa
ratului de conducere, folosirea mai 
judicioasă a oamenilor. La uzina 
„Vulcan" ni s-a vorbit și despre fluc
tuația mare de cadre în funcțiile de 
conducere. în ultimii nouă ani, la 
conducerea uzinei, în principalele 
servicii și secții s-au schimbat între 
5—10 salariați, ceea ce corespunde 
unei perioade medii de 0,8—1,8 ani pe 
o funcție. Dună cum ni s-a spus, a- 
ceastă instabilitate a cadrelor de 
conducere a influențat în mod ne
gativ funcționarea organismului uzi
nei și nu a fost de natură să contri
buie la perfecționarea activității ei.

Se cuvine să mai adăugăm o obser
vație : potrivit unui sondaj efectuat 
recent, 33—55 la sută din timpul de 
lucru al salariaților cu pregătire su
perioară de la sectorul de concepție, 
serviciul planificare și secția meca- 
nică-montaj este ocupat cu efectua
rea unor lucrări ce ar putea fi înde
plinite de un funcționar sau tehni
cian. Concludent în acest sens este 
faptul că în atelierele de proiectare, 
din cauza unei proporții necorespun
zătoare între numărul desenatorilor 
și cel al proiectanților (aproximativ 
1 la 3), aceștia din urmă sînt obli
gati să întocmească lucrări de nivel 
inferior pregătirii lor.

Stabilirea unei structuri mai rațio
nale în sistemul de conducere a în
treprinderilor a devenit. în condițiile 
actuale, o cerință imperioasă. Ea 
se înscrie ca o problemă importan
tă în contextul acțiunii de perfec
ționare a conducerii și organizării 
producției. Concluziile desprinse din 
investigația întreprinsă nu sînt o nou
tate pentru conducerile multor în
treprinderi. Studiile efectuate de 
specialiști cuprind unele propuneri 
judicioase pentru înlăturarea anumi
tor anomalii, precum și remedii pen
tru îmbunătățirea structurii aparatu
lui de conducere din întreprinderi, 
pentru a-1 transforma într-un orga
nism suplu, elastic, capabil să re
zolve cu competență și operativitate 
sarcinile care-i stau în față. Desi
gur, aceste propuneri trebuie să-și 
găsească aplicarea în practică, cu 
sprijinul direct al forurilor tutelare 
și al organelor de partid.

nu fac decît să trans- 
și dispoziții sau care 
celor din subordine, 
structurii organiza- 

în general.

cierea de care se bucură astăzi 
oamenii ce asigură aotivitatea conta
bilă din cooperativa agricolă de 
producție. Ea derivă din faptul că, la 
Tudor Vladimirescu, Șerbănești, Bu- 
cești, Cuza Vodă și în multe alte 
cooperative, evidența este ținută la 
zi, iar șefii contabili — oameni bine 
pregătiți — urmăresc atent proce
sele economice, le analizează conți
nutul, trag concluziile necesare, pro
pun consiliilor de conducere măsuri 
corespunzătoare. Aici, în orice mo
ment, contabilii șefi pot informa 
consiliul de conducere, pe președinte 
asupra situației sumelor disponibile 
la bancă, a creditelor și a modului 
lor de utilizare, a cheltuielilor ad- 
ministrativ-gospodărești sau neeco- 
nomicoase, consumului de zile-mun- 
că, mersului investițiilor ețc. __

în raionul Galați sînt însă și co
operative agricole unde evidența 
contabilă nu corespunde cerințelor, 
nu oglindește fenomenele economice 
din unitățile respective, nu dă posi
bilitatea cunoașterii la vreme a as
pectelor negative în vederea pre
venirii și înlăturării efectelor lor 
dăunătoare. O revizie contabilă efec
tuată de către Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție la cooperativa agricolă din co
muna Independența a stabilit daune 
în avutul obștesc în valoare de 
540 000 lei. Aici, sub oblăduirea 'fos
tului președinte, Gheorghe Croitoru, 
și a contabilului șef Gheorghe Puia, 
au domnit haosul și arbitrariul; nor
marea muncii s-a făcut după ochi, 
s-au scos din magazie produse în 
valoare de zeci de mii de lei, cu 
bonuri de mînă, s-au deteriorat și 
înstrăinat bunuri de inventar în va
loare de peste 80 000 lei ș.a.m.d. Iată 
unde duce lipsa unei evidențe clare, 
precise.

„Carențe în evidența contabilă e- 
xistă și la cooperativele agricole de 
producție din Nănești, Fundeni, Stoi- 
cani, Frumușița și în alte coope
rative — ne spune Paraschiv Muscă, 
vicepreședinte al Uniunii raionale a 
cooperativelor agricole de producție ; 
bineînțeles, nu de amploarea celor 
•de la Independența". Să vedem con
cret despre ce este vorba. La Nă
nești, contabilul șef, ocupat perma
nent cu plimbările la Galați și prin 
țară, la diferiți furnizori de mate
riale, nu a exercitat nici un con
trol preventiv. Urmarea : pierderi 
de mii de lei la chioșcurile de des
facere a produselor agricole, prin 
înstrăinarea unor obiecte de inven
tar, deplasări ne justificate.

Situații asemănătoare există și la 
Stoicani, Tămăoani și în alte coope
rative. Neorînduiala în evidența con
tabilă, după cum afirmă vicepreșe
dintele uniunii raionale, este cu
noscută. Se pune întrebarea : ce 
măsuri s-au luat pentru îndreptarea 
acestei stări de lucruri ? Trebuie 
spus că în această privință s-a făcut 
foarte puțin : în afara unor instruc
taje periodice și, după cum ne-am 
convins pe teren, a îndrumărilor date 
de instructorii contabili în fuga ma
șinii, practic nu s-a întreprins ni-

mic. Că așa stau lucrurile ne-o do
vedesc și debitele mari ce urmează 
a fi încasate. în primele 6 luni din 
acest an, în raion s-au creat debite 
în valoare de 795 000 lei, iar soldul 
total a înregistrat o creștere de 
81 000 lei.

Și în prezent, în unele cooperative 
se înfăptuiesc încă abuzuri grave, 
datorită evidenței contabile necores
punzătoare. La Filiești s-au să- 
vîrșit abuzuri de necrezut: nu s-au 
înregistrat în evidență aproape 200 ha 
teren, din care 21 ha vie, 31 vaci cu 
lapte etc. Ca urmare, conducerea 
cooperativei a raportat constant pro
ducții mari, pentru care personalul 
de conducere și-a însușit o retribu
ție suplimentară în valoare de zeci 
de mii de lei. Au fost însușite sume 
mari de bani de la chioșcurile de 
vînzare a produselor agricole, s-au 
făcut plăți fictive. Președintele coo
perativei, Ilie Berdilă, a făcut dese
ori pe casierul, uitînd însă să depună 
apoi sumele încasate. Revizia a scos 
în evidență lipsa controlului preven
tiv sau aplicarea lui formală. Conta
bilul șef Mircea Gîrleanu își punea 
semnătura pe documente după ce a- 
cestea erau contabilizate.

în discuțiile avute la uniunea ra
ională a cooperativelor agricole de 
producție neajunsurile semnalate se 
justificau prin lipsa de cadre conta
bile calificate. în parte, acesta este 
adevărul, dar numai în parte. O ase
menea stare de lucruri se datorește 
în principal faptului că atît organele 
raionale, cît și conducerile coopera
tivelor nu acordă atenția cuvenită 
acestei probleme. în ultimii doi ani 
bunăoară, în cooperativele agricole 
au fost repartizați 20 absolvenți al 
școlilor de contabilitate. Nimeni nu 
s-a îngrijit însă de creșterea acestor 
cadre, de promovarea lor.

Lipsurile manifestate în unități în 
ținerea evidenței contabile se dato
rează șl stilului de muncă defectuos 
adoptat de Uniunea raională a coo
perativelor. Frecvența controlului 
exercitat de inspectorii acesteia este 
cu totul nesatisfăcătoare. După cum 
am fost informați, o cooperativă a- 
gricolă este controlată odată la doi 
ani. Foarte mult lasă de dorit și ca
litatea acestui control. Surprinde, 
bunăoară, faptul că în unită
țile unde s-au săvîrșit abuzuri au 
fost exercitate destule controale. Dar 
ce eficiență au avut acestea dacă ne
regulile n-au fost operativ depistate 
și semnalate ? Utilitatea unei evi
dențe clare, precise și operative nu 
este de nimeni contestată. Ea poate 
fi ținută numai de către cadre bine 
pregătite. Tocmai de aceea se cere 
o atenție mai mare din partea Uniu
nii raionale a cooperativelor agricole 
de nroducție Galați, acțiuni mai ho- 
tărîte pentru perfecționarea orga
nizării evidentei contabile, care este 
una din căile importante de creștere 
a eficienței activității economice a 
cooperativelor agricole de producție.

Așa cum este cunoscut, 
în cadrul acțiunii de or
ganizare științifică a pro
ducției și a muncii, folo
sirea intensivă a mașini
lor și utilajelor și 
rea randamentului 
exploatare au un 
sențial. De aceste 
tăți stringente a 
seama și conducerea în
treprinderii noastre. Ca 
urmare, s-a îmbunătățit 
sistemul de organizare a 
procesului tehnologic, ur- 
mărindu-se reducerea 
personalului auxiliar și 
de deservire, fără a im
pieta cu nimic condițiile 
absolut obligatorii pentru 
realizarea unei producții 
ritmice.

Studiile și analizele în
treprinse în uzină au evi
dențiat o pîrghie impor
tantă în amplificarea pro
ductivității muncii și a- 
nume extinderea în proce
sul de producție a utila
jelor universale speciali
zate. La seriile mici și 
mijlocii, de obicei, nu se 
recomandă achiziționarea 
unor asemenea utilaje, 
mai ales din import, deoa
rece au costuri foarte ridi
cate și amortizarea lor nu 
se poate face în timp re
zonabil. Totuși, literatura 
de specialitate arată ca o 
tendință modernă folosi
rea mașinilor specializate 
și la seriile mijlocii, da
torită sporurilor mari de 
creștere a productivității 
muncii. Am ținut să for
mulez aceste precizări, în- 
trucît și în întreprinderea 
noastră au fost păreri fa
vorabile și împotriva folo
sirii acestor mijloace teh
nice. La noi, în fiecare 
lună, se fabrică aproape 
400 de produse. Dintre a- 
cestea doar bateriile gal
vanice se încadrează în 
producția de masă și deci 
se fabrică aproape exclu
siv pe mașini și instalații 
specializate. Cum am reu
șit atunci să obținem spo
ruri esențiale la produc
tivitatea muncii, prin 
fructificarea avantajelor

crește- 
lor în 
rol e- 
necesi- 

ținut

căi, pe 
aceste 

a unor

economice oferite de uti
lajele universale ?

Prin mai multe 
baza adaptării la 
mașini universale
dispozitive complexe de 
alimentare, avans și eva
cuare. în acest mod, s-a 
mărit considerabil randa-

pe mașină cu sută la sută. 
Fără aceste modificări și 
adaptări, eram nevoiți să 
solicităm achiziționarea 
de noi prese pentru a 
face față sarcinilor de 
plan sporite. Totodată, la 
una din prese s-a adaptat 
un mecanism de îndrep-

--
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Eficiența 
ridicată
a
specializării 
utilajelor 
universale

tribuna experienței înaintate

mentul la o serie de uti
laje, ceea ce a influențat 
favorabil întregul meca
nism al procesului de pro
ducție. Suplimentar, s-au 
putut înlătura strangulă
rile din unele sectoare ale 
uzinei. De pildă, prin do
tarea preselor de 25 și 63 
tone, fabricate în țară, cu 
dispozitive de avans au
tomat de benzi, producti
vitatea muncii a crescut

I:

tat sîrmă. Pînă în pre
zent, această operație se 
făcea la altă întreprinde
re, ca lucrare aparte. Cu 
ajutorul dispozitivului 
proiectat în uzina noastră 
și aplicat la această pre
să, nu numai că se satis
fac necesitățile produc
ției, dar se obțin și eco
nomii anuale de zeci de 
mii de lei.

Firește, mai sînt demne

de relevat și alte aseme
nea măsuri, înfăptuite 
prin eforturi proprii. Este 
vorba de dotarea mașinii 
de rondelat și capsulat cu 
un alimentator semiauto
mat pentru montarea me
canizată a lamelor poziti
ve de la bateria normală, 
cum se numește. Această 
operație, pînă de curînd 
se efectua manual, deci 
cu o productivitate scă
zută. Prin perfecționarea 
amintită, se mecanizează 
în bună parte operația 
respectivă, eliberîndu-se 
patru muncitori, care vor 
putea lucra în alte locuri 
de muncă, obținîndu-se și 
o economie de circa 
100 000 lei pe an. La fel, 
modificarea mașinii de 
rulat filet cu role și echi
parea ei cu un sistem de 
alimentare automat a 
permis creșterea produc
tivității muncii de 5 ori, 
îmbunătățirea calității fi- 
letului, asigurarea preci
ziei prescrise.

Nu mai comentez și 
alte asemenea exemple, 
care înfățișează eficiența 
acțiunii de specializare a 
utilajelor universale. Pre
cizez însă că întreprinde
rea noastră are o bună 
tradiție în acest domeniu. 
S-a ajuns, în acest sens, 
ca la un număr de șapte 
utilaje să se consemneze 
creșteri de productivitate 
a muncii de 2—6 ori. A- 
cum, se află în transfor
mare și alte mașini și u- 
tilaje, din alte secții ale 
uzinei. Pe această cale se 
poate realiza pe aceeași 
suprafață productivă, cu 
un număr redus de mun
citori, o producție sporită 
și de bună calitate. Con
comitent se vor reduce 
considerabil investițiile și 
importul unor utilaje de 
peste hotare, economism- 
du-se însemnate fonduri 
valutare.

Arke MARCUS 
inginer șef 
la „Electro-Banat" 
Timisoara

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii

In plin centrul Capitalei, ■ferită de privirile trecătorilor, clădirea 
hotelului „Athenăe Palace" se... renovează. De un an de zile ochii 
neinițiați și curioși încearcă zadarnic să ghicească, prin panourile 
improvizate și vitrinele văruite, marile prefaceri, „minunile" care 
se petrec înăuntru. Și această curiozitate crește pe măsură ce 
timpul înaintează. La „Athenăe Palace" renovarea s-a prelungit 
peste măsură. De mai bine de 12 luni. In condițiile în care 
la Mamaia, de exemplu, construcția unor complexe hoteliere a 
durat mai puțin de 11 luni. Iar la Galați, un hotel cu 9 nivele 
s-a înălțat în 10 luni. Este adevărat că în construcția hotelurilor 
se impun anumite „canoane". Totuși, în cazul „Athenee Palace" 
nu s-a „sărit peste cal", cum se spune ?

Renovarea și modernizarea aripii 
vechi a hotelului au început la 1 au
gust 1966. Acum, după un an de 
zile, hotelul continuă să fie tot... șan
tier. Cum se explică această tergiver
sare ? Ne-am adresat, mai întâi, ing. 
Gheorghe Pica, șef de lot pe acest 
șantier.

— Lucrările au început în noiem
brie anul trecut (? I ?). Nu sîntem în 
întîrziere. Vor fi terminate pînă la 
30 septembrie, așa cum se prevede 
în contract. De fapt, noi am accelerat 
lucrările la partea de cazare, care a 
fost dată în funcțiune. Etajele V și 
IV s-au terminat în luna mai.

Cu bună știință, deci, șeful de lot 
a sărit dintr-un început peste cîteva 
luni. A „uitat" că lucrările au început 
în august. După aceea a adus în dis
cuție alte motivări menite să justifice 
tergiversarea lucrării. Explicația nu 
ne-a mulțumit. Am insistat asupra 
cauzelor tărăgănării lucrărilor, chiar 
dacă șeful de lot, pus pe justificări, 
venea mereu cu asemenea „argumen
te" : „renovarea unei clădiri este cu 
totul altceva decît realizarea unei con
strucții din temelii. Se fao demolări,

apar surprize, lucrări suplimentare care 
inițial nu pot fi prevăzute etc. etc.".

Ne-am adresat și reprezentantu
lui beneficiarului, în persoana arh. 
Octav Dumitrescu, directorul Direc
ției investiții a O. N. T. La în
ceput s-a raliat punctului de ve
dere al constructorului: „nu știi ce 
surprize apar. Mai mult, la această 
clădire nu s-au putut face, înainte de 
începerea renovării, toate sondajele de 
rigoare". Am încercat să spargem a- 
cest cerc vicios, punînd constructo
rului și beneficiarului aceeași între
bare directă : dacă ați fi antreprenori, 
v-ar conveni să executați o lucrare de 
renovare ca aceasta în 14 luni ? La 
care răspunsul a fost identic : „desi
gur că nu, termenul ar fi fost mult 
mai mic". Pentru a susține această a- 
firmație, beneficiarul a prezentat și 
un exemplu : „dacă șantierul era bine 
organizat, lucrarea se termina mult 
mai repede. La hotelul „Ambasador", 
renovarea a durat numai 8 luni". Re
zultă, deci, o primă concluzie. în ca
zul în care constructorul și beneficia
rul ar fi plătjȘ din propriul buzunar, 
renovarea s-ar fi terminat urgent. Dar

așa, fiind vorba de banii statului, ni
meni nu s-a simțit răspunzător și nu 
a impulsionat lucrările de construcție.

Să vedem și părerea ing. Constan
tin Popa, directorul întreprinderii con- 
strucții-montaje nr. 2 a Direcției ge
nerale construcții-montaj a Sfatului 
popular al Capitalei.

— După lege, lucrarea trebuie ter
minată la 30 septembrie. Așa se pre
vede în contract. Noi am făcut chiar 
mai mult. S-a depus un efort pentru 
a da înainte partea de cazare, țțnînd 
seama că sîntem în Anul internațional 
al turismului.

— Lucrările de renovare se vor ter
mina conform „legii" (contractului) la 
30 septembrie ?

— Nu I Deoarece s-au consumat 
fondurile stabilite în contract și bene
ficiarul (O.N.T.) nu a asigurat supli
mentările necesare. Vedeți, graficul a 
fost întocmit pentru valorile din con
tract. Noi nu avem la dispoziție alte 
capacități, altă forță de muncă. Avem 
și noi un plan, care și așa este destul 
de încălcat. Cu fondurile care au mai 
rămas se va termina de abia intrarea 
principală și, parțial, frizeria. Pentru 
restul lucrărilor — braseria, bar de zi, 
bar de noapte, florărie, salon conver
sații, grădina de vară, depozite subsol, 
clădire anexă — va trebui să studiem 
posibilitățile. Vom încheia un nou con
tract și vom întocmi un nou grafic.

Iată și a doua concluzie. Motivînd 
lipsa fondurilor, constructorul a dat 
termenele peste cap și acum, 
practic, nu se știe cînd se va 
termina odiseea acestei renovări. 
Grav este și următorul fapt: în loc 
să pună degetul pe rană, să caute ade
văratele cauze ale tergiversării acestei

lucrări, interlocutorii au creat o ima
gine deformată a realității, căutînd să 
prezinte anumite deficiențe ca un 
drept sacru de a nu respecta această 
„dată fatală" : 30 septembrie. Regre
tabil este că nici constructorul, nici 
proiectantul nu au înțeles că ter
menul acesta reprezintă o limită 
maximă, și așa mult exagerată, pen
tru executarea renovării.

Odiseea renovării complexului 
„Athenee Palace" din Capitală 
a început, de fapt, cu cinci ani în 
urmă. Atunci s-au întocmit proiectele, 
în anii următori, proiectele au fost a- 
probate și s-a deschis finanțarea. Lu
crările au început după 4 ani de la 
întocmirea proiectelor, timp în care 
starea fizică a imobilului s-a modifi
cat. Era absolut normal să se aducă 
„la zi" proiectele, să se cuprindă toate 
lucrările necesare. Această necesitate 
a fost însă neglijată. în plus, deși cu
noștea complexitatea lucrărilor, con
structorul nu și-a organizat rațional 
activitatea, încît renovarea să se ter
mine într-un termen foarte scurt. Lu
crările au început cu forță de muncă 
insuficientă, pe un front foarte mic. 
în primele luni a fost acalmie. Apoi 
ritmul s-a accelerat și iar acalmie.

Din păcate, chiar proiectantul (șef 
de proiect, arh. Nicolae Pruncu), și-a 
adus „contribuția" la prelungirea du
ratei lucrărilor. Numai în acest an 
cheltuielile cu notele de comandă su
plimentare s-au ridicat la un sfert din 
valoarea lucrării. Zilnic a intervenit 
cu modificări de soluții, cu noi pro
iecte de detaliu. Acum susține că a 
dat toate detaliile, dar încă nu se 
știe dacă la braserie se va pune micro- 
furnir, tapet sau se va zugrăvi. Con
secințele tuturor acestor grgve acte de 
superficialitate nu sînt greu de intuit. 
De pildă, lună de lună, planul pe 
acest șantier a fost îndeplinit. Nu fizic, 
ci doar valoric. Așa se face că acum 
predomină această situație cu totul 
anormală: mai este de executat un 
volum mare de lucrări, iar construc
torul susține că... și-a îndeplinit obli
gația contractuală. Oare contractul se

referă numai la valoare, nu și la rea
lizările fizice, concrete ? Ce fel de gos
podari sînt aceia care „mănîncă" banii 
statului și nu se îngrijesc să-i compen
seze prin lucrări terminate, de bună 
calitate ?

Am amintit de calitatea lucrărilor. 
Iată că și în acest domeniu se semna
lează unele neajunsuri. Este clar că în 
condițiile ritmului lent în care s-a lu
crat, trebuia să se asigure cel puțin 
un nivel calitativ superior execuției. 
Totuși, se reproșează constructorului, 
în primul rînd, calitatea. împreu
nă cu tov. Iulian Anastasiu, șeful 
complexului „Athenee Palace", am 
vizitat etajele renovate și date, 
pînă acum, în funcțiune, 
tam sa ne 1_ _ . f ___ ___
vărate lucrări de artă. Mare a fost 
surprinderea cînd am constatat că 
timp de un an, în spatele panourilor, 
constructorii au făcut un lucru de 
mîntuială. în contrast cu unele încă
peri, în care este evidentă mîna iscu
sită a unor muncitori cu înaltă califi
care, sînt unele camere și săli unde 
lucrările au fost executate superficial. 
Orb să fii și tot vezi pe unele cori
doare și în unele camere denivelări la 
tencuială, pete pe zugrăveală, tîmplă- 
rie nelustruită, plăcile ceramice de 
nuanțe diferite, grătarele de la sifoa- 
nele băilor ruginite și multe alte 
deficiențe. Cu o adîncă mîhnire ne 
întrebam: era nevoie de un

m, în funcțiune. Aștep- 
minunăm în fața unei ade-

an 
pentru a se executa asemenea lu
crări, sau poate constructorul socotește 
că va începe aici o nouă... renovare ? 
S-au cheltuit pînă acum aproape 20 
de milioane de lei pentru a se re
nova un hotel și nicidecum pentru o 
simplă spoială de suprafață.

Cînd am încheiat investigațiile, șe
ful complexului m-a întrebat con
fidențial : „cum se vor justifica cele 
20 de milioane de lei". Intr-adevăr, 
cine poate „acoperi" grava superficia
litate și odiseea renovării marelui ho
tel „Athenee Palace" ? Pierderile tre
buie recuperate. Ne rezervăm dreptul 
de a contraancheta „cazul" după cîte» 
va luni.

Gheorghe RADEI,



PAGINA 4
«E S3

SCÎNTEIA-joi 10 august 1967
^BBsaaaBKuaswtKHaBBBasaaaHgaKaK^a^^

La Muzeul regional Brașov : sculptura evocînd viața în 
vechea cetate a orașului

Contribuții la dezbaterea publică privind
DEZVOLTAREA
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI SUPERIOR

Acad. Constantin DAICOVICiU Lector univ. Pompiliu MARCEA,
Universitatea din București
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PLEDOARIE
PENTRU
ARTA
CERAMICII

Patriciu MATEESCU

Senatele 
on iversltare -• 
organisme 
onorifice ?
Printre măsurile recent preconizate, între multe altele, 

pentru așezarea învățămîntului superior românesc pe 
temelii mai bune și mai potrivite cu ridicarea prestigiului 
și importanței sale, se află și crearea Senatului universi
tar. Acest for tradițional de înaltă și competentă condu
cere a instituțiilor de învățămînt superior va asigura o 
structură organizatorică universitară mai adecvată și, 
în plus, creșterea aportului celor mai buni profesori — 
din care, în mod firesc, e necesar să se alcătuiască acest 
Senat — la elaborarea și aplicarea unei înalte concepții 
asupra studiului universitar.

După părerea mea, înființarea acestei instituții va tre
bui să ducă implicit la degrevarea Ministerului învățămîn- 
tului de numeroase probleme care țin mai degrabă de 
competența rectoratelor și decanatelor. De altminteri, se 
știe că uneori ministerul, cu toată bunăvoința manifestată, 
nu se putea concentra pe deplin asupra analizei și solu
ționării tuturor problemelor fundamentale ale învăță
mîntului superior, și datorită faptului că o anume cen
tralizare excesivă îi dispersa activitatea pe direcții mul
tiple. înființarea Senatelor universitare creează premi
sele înlăturării acestui neajuns. Dar ca aceste premise să 
fie fructificate, Senatele nu trebuie considerate organisme 
onorifice. Tocmai de aceea propun ca

sfera de competentă a Senatului universitar să se 
extindă asupra tuturor aspectelor privitoare la or
ganizarea și desfășurarea procesului de învăță
mînt, la rezolvarea diferitelor situații specific stu
dențești etc.

Sînt sigur că universitarii de cel mai înalt prestigiu 
care-și vor ocupa locul cuvenit în Senate vor simți din 
primele momente și onoarea și răspunderea acestei crea
ții prin care universitățile noastre își vor întări și mai 
mult renumele lor tradițional.

Doctoratul să consacre
nu anticipații, ci o activitate 
științifică meritorie

Ceramica, o artă afîf de 
veche, care a cunoscut în 
evolufia ei mari perioade de 
înflorire, pare a se ofili as
tăzi în contact cu industria. 
Ce se poate face însă pentru 
a împiedica această lentă, dar 
evidentă regresiune ? Aceas
ta înseamnă, în fond, a milita 
pentru conservarea simțului 
plastic, amenințai de proce
deele tehniciste, mecanice. 
Reproducerea industrială a 
obiectelor din ceramică este 
astăzi o cerință firească a ci
vilizației. Din nefericire însă, 
evolufia tehnicii industriali
zării ceramicii nu s-a făcut 
în avantajul păstrării fine)ii o- 
biectului, ci doar în sensul ob
ținerii unei producții mari, în- 
cercîndu-se astfel să se re
ducă la posibilitățile mași
nii tot ceea ce ar fi putut 
conserva obiectului reprodus 
calitățile artistice.

Dar — cum răul poate a- 
trage uneori după sine și lu
cruri bune — datorită înăs
pririi contrastului dintre rigi
ditatea, monotonia obiectelor 
industriale și obiectul izvo- 
rît din sensibilitatea artistică 
a unor artizani și a unor — 
din ce în ce mai numeroși — 
artiști plastici (în special ce- 
ramiști de artă și sculptori), 
ceramica de artă se bucură 
astăzi de tot mai multă a- 
tenjie. Trăim o epocă indus
trială și nu putem împiedica 
influența ei în domeniul ar
tei, dar ceea ce se impune 
este a imprima calități artisti
ce și produsului industrial. O 
apropiere între ingineri și ar
tiști pentru rezolvarea unor 
probleme industriale pe linia 
perfecționării mijloacelor de 
reproducere a modelului (în 
sensul fidelității și nu numai 
al productivității) ar fi utilă.

Ceramica, după lungul șir 
de experiențe și ipostaze prin 
care a trecut de-a lungul 
veacurilor, nu poate să ră- 
mînă în afara preocupărilor 
și rezolvărilor artistice pro
prii celorlalte domenii ale 
plasticii. Asimilînd cuceriri 
dobîndite în pictura modernă 
(în ce privește armonia cro
matică sau echilibrul) și ex
presivitatea volumelor din 
sculptura contemporană, ce
ramica devine o arfă de sine 
stătătoare, care se integrează 
necesităților de decorație in
terioară, cît și a arhitecturii și 
peisajului.

Deși sub aspect formal ce
ramica s-a manifestat întot
deauna și prin obiecte de uz 
și prin obiecte de contem
plație, s-a obișnuit în ultima 
vreme a se înțelege prin ce
ramică, aproape în mod ex
clusiv, olăria și olăritul. Este 
un fapt determinat istoric, dar 
tot atît de firească este astăzi 
schimbarea acestui concept 
deja depășit. O dată cu apa
riția industriei ceramice, ce
ramica populară — reprezen
tată în special prin olărit — 
s-a văzut atît de concurată, 
încît meșterii populari s-au 
împufinat în mare măsură, in
dustria producînd în același 
timp în cea mai mare parte 
tot olărie, așa-zis „fină".

Pe de altă parte, proce
deele tehnice au circulat în 
așa măsură, încît astăzi nu 
țriai oferă nimic inedit. Și 
gștș normal să fie așa. Nu

mal stnt un secret nici smal
țurile persane, nici efectele 
hispano-maure, nici majolica 
și nici chiar efectele tempe
raturilor înalte, atît de în 
vogă în ultima vreme. Nu 
mai este suficientă nici ex
presia unei suprafefe I In 
timp ce sculptorii dezvăluie 
căi de expresie în forme noi, 
nu este oare de datoria ce- 
ramiștilor să participe la a- 
cest nobil efort, oferind po
sibilitățile proprii de expre
sie artistică ?

Ce trebuie făcut și înco
tro poate să se îndrepte ce
ramica contemporană ?

Mai înfîi de toate mește
șugul olăritului trebuie culti
vat ca o virtute, pentru a păs
tra echilibrul simțului ceramic, 
ca disciplină elementară în
tocmai cum este anatomia 
artistică pentru sculptura fi
gurativă, Nu există alt mod 
de a stăpîni pămîntul, de a i 
te dărui pentru ca el să te as
culte și să răspundă intenției 
interioare a creatorului, decît 
tehnica olăritului. Sculptorii 
ce se dedică acestui material 
trebuie să pătrundă initial a- 
ceste taine.

Apoi, plecînd tot de la 
meșteșugul olăritului, cred că 
este de datoria sculptorului, 
astfel inițiat, să intervină în 
forma produselor industriale 
ceramice, sensibilizîndu-le și 
rafinîndu-le cu conceptele noi 
de echilibru, proporție, ritm 
și armonie plastică. Forma 
industrială, cu tot aportul 
specialiștilor în estetică in
dustrială, tinde spre o închis
tare, pentru că tehnica s-a 
specializat în procedee de 
multiplicare și nu de repro
ducere sensibilă și fidelă. 
Cred că numai intervenția 
sculptorilor poate revoluțio
na produsul ceramic indus
trial care a devenit acum cel 
pufin neinteresant. Or, toc
mai produsul industrial ne va 
reprezenta peste secole, mai 
mult decît cel artizanal.

în al treilea rînd văd dez- 
voltîndu-se olăria monumen
tală ; nu borcane de tipul 
celor mici, mărite inutil și 
nefiresc ci, plecînd de la acea 
subtilitate esențială a vase
lor, să ajungem la forme com
poziționale expresive inte
grate în peisaj și arhitectură, 
împletind tradiția cu inova
țiile tehnicii, formele noi cu 
calitățile nobile și trainice ale 
materialului ceramic. Atît în 
cadrul simpozioanelor, cît și 
în cadrul expozițiilor interna
ționale de ceramică, acest 
gen de realizări se impune 
din ce în ce mai mult. Artiști 
din cei mai falentați îmbină 
volumul cu prețiozitatea smal
țurilor și efectele de trăinicie 
milenară ale gresiei la tem
peraturi înalte.

Fabricile de ceramică de 
la noi oferă condiții de rea
lizare tehnică excepționale. 
De la cuptorul primitiv îngro
pat în pămînt la marile cup
toare de gresie, istoria cera
micii a evoluat o dată cu creș
terea temperaturii. Dar în a- 
cesf moment evolufia nu mai 
interesează pe artist din punct 
de vedere strict tehnic. Spe
cialiștii și utilajul trebuie să 
servească de acum înainte nu 
numai confortului ci și aspi
rației de frumos a marelui 
public,

E. ȘTEFĂNESCU,
absolvent al Universității din lași:

E necesar un noii
calendar al anului 
universitar

în învățămîntul superior, cursurile încep la 1 octom
brie și se termină la 28 iunie, cu o întrerupere între 1—15 
februarie, cît durează vacanta de iarnă. Dar adevărul e că 
mai există încă o vacanță. Nerezisțînd tentației de a-și 
petrece revelionul acasă, numeroși studenți, nu numai 
din anul I, pleacă cu aproape o săptămînă înainte de so
sirea noului an ; alții pleacă în ajun, dar se reîntorc 
aproape după o săptămînă. Nu sînt rari nici cei care fac 
parte din ambele categorii. Pe do altă parte, luna iunie, 
care încheie anul universitar si găzduiește cele mai im
portante examene, este o perioadă destul de călduroasă 
în cursul căreia studenții trebuie și din această cauză 
să-și multiplice eforturile. Pentru eliminarea unor ase
menea neajunsuri, propun ca

Ianul universitar să înceapă la 1 septembrie și să 
se iermine la 1 iunie ; vacanța de iarnă să cu
prindă și perioada 29 decembrie — 7 ianuarie.

Pe bună dreptate în studiul pri
vind dezvoltarea învățămîntului su
perior se acordă o mare atenție per
fecționării pregătirii corpului profe
soral. Atenția este cu atît mai justi
ficată cu cît în ceea ce privește a- 
cordarea titlurilor și promovarea 
cadrelor didactice, actualul sistem 
mi se pare de o mare rigiditate, în- 
gustînd posibilitățile de apreciere ale 
facultăților, direct interesate și di
rect competente. Există, mai întîi, 
un adevărat fetiș al titlurilor, ceea 
ce duce la situația paradoxală a pro
movării pe bază de titlu, și nu pe te
meiul activității, pentru că se știe, nu 
întotdeauna cele două aspecte 
coexistă. Cred că un titlu, o dată ob
ținut, se cere înnobilat printr-o acti
vitate superioară, trebuie să creeze 
obligații în plus și nu privilegii ana
cronice pentru vremea noastră. Pro
pun, de aceea, ca

sistemul acordării doctoratului 
să pornească de Ia ideea consa
crării unei activități științifice 
meritorii și nu a promisiunii de 
a o realiza în vreun fel. 

Altfel se creează situații inaccepta
bile, ca cele semnalate în presă, cînd, 
în cadrul aceleiași instituții, cercetă
tori cu o activitate recunoscută n-au 
titlul de doctor în timp ce tineri 
de-abia ieșiți de pe băncile facultății, 
care le-au fost elevi, „grijulii" în pri
vința viitorului propriei cariere, be
neficiază de el. în consecință sugerez 

să se acorde titlul de doctor ca
drelor didactice sau cercetători
lor cu activitate concludentă pe 
baza prezentării unei lucrări pe 
care o consideră reprezentativă, 
confirmată ca atare de specia
liști de prestigiu. Se va evita 
astfel situația, reciproc jenantă, 
a prezentării la concursurile de 
admitere a absolvenților de un 
an sau doi împreună cu profe
sorii care i-au pregătit ca stu
denți. Propun, de altfel, ca la 
examenul de admitere la docto
rat să fie admiși numai oameni 
a căror activitate este edifica
toare pe linia specialității.

Sistemul actual de votare a titlului 
de doctor se cere și el, după părerea 
mea, urgent revizuit: este cu totul 
paradoxal ca cei chemați să acorde 
titlul șă nu citească lucrarea și să 
nu-1 cunoască pe candidat, Faptul că 
votul e secret creează posibilitatea 
arbitrariului, ce n-are nimic comun 
cu lucrarea sau candidatul, ci ține 
de diverse simpatii sau antipatii ciu
date. Acordarea titlului să intre în 

1 competența unei comisii de spe
cialiști, perfect edificată asupra 
lucrării susținute.

în aceeași ordine de idei vreau să 
remarc că munca universitară trebuie 
ferită de spiritul funcționăresc, de 
minima rezistență a „datoriei împli
nite", de mediocrități. în templul 
în care se formează elita intelectua
lității noastre de mîine, să facem loc 
eminențelor. Tocmai de aceea cred 
Ioă ar trebui restudiată și pro

blema reglementării numirii în 
învățămîntul universitar. Propun

i instituirea de concursuri la care 
se pot prezenta absolvenți ce au 
lucrat în învățămîntul liceal un 
număr de ani (4—5).

(Așa cum de altfel sugera în- 
tr-o recentă contribuție a sa în co
loanele „Scînteii" și acad. Tiberiu 
Popoviciu). O mare parte din profe
sorii universitari de prestigiu au pro
venit din învățămîntul secundar. 
Aș da numai exemplul lui G. Căli- 
nescu. în numeroase cazuri studenți

foarte buni în facultate nu se dove
desc suficient de înzestrați, de pre
gătiți și ocupă locurile celor indicați. 
Media de absolvire nu poate fi un 
criteriu absolut (evident, poate fi un 
indicator), chiar și pentru faptul că 
unii absolvenți, eminenți, cu vocație și 
talent la anumite discipline, nu pot fi 
reținuți la catedre pentru că sînt 
„depășiți la medie". Or este știut că 
pasiunea, chemarea, joacă un rol de
terminant în activitatea intelectuală.

Qonf. univ. ing. Petre D. SIMA,
Institutul politehnic din Brașov

Corective necesare 
în practica angajării 
studenților 
în producție

Pentru înlăturarea aspectelor de 
formalism din practica studenților, 
Ministerul învățămîntului a hotărît 
să experimenteze în acest an, la cî- 
teva uzine mari din țară, o nouă or
ganizare a stagiilor în producție. 
Principala caracteristică a noului sis
tem constă în posibilitatea concretă 
ce li se asigură studenților de a par
ticipa nemijlocit în procesul de pro
ducție, lucrînd direct ca angajați în 
locurile oferite de întreprinderi. în 
acest an am fost responsabil coor
donator al practicii studenților ia u- 
zina „Tractorul'' și am putut astfel 
constata „pe viu" avantajele reale pe 
care le oferă noua reglementare. Pe 
scurt, este vorba de o mai bună a- 
daptare la condițiile muncii concre
te dintr-o uzină, de cunoașterea pro
fundă a aspectelor procesului de 
producție în realitatea sa nemijloci
tă, de studierea celor mai noi ma
șini și utilaje tehnice, ca să nu mai 
vorbesc de valoarea educativă a noii 
forme de practică. Dar, după părerea 
mea, dacă studenții, lucrînd o lună 
într-o secție, reușesc să cunoască în 
mare măsură procesele și operațiile 
tehnologice de aici, ei sînt privați 
de posibilitatea de a cerceta proce
sele și operațiile tehnologice (lin ce
lelalte secții principale ale uzinei, 
Fapt care îi împiedică să dobindeas- 
că o perspectivă de ansamblu asu

pra activității viitoarei lor profe
siuni. Pentru remedierea acestei im
portante deficiențe a noului sistem 
de practică, propun următoarele :

— Studenții anului I ai insti
tutelor tehnice de învățămînt 
superior să lucreze după absol
virea anului I în întreprinderi 
legate de viitoarea lor speciali
tate.

(De exemplu, studenții facultăților 
de mecanică să lucreze ca angajați, 
după terminarea anului I, două săp
tămâni în turnătorii și două săptă
mâni în forje).

!— La terminarea anului II să 
se continue practica în forma 
angajării, studenții urmind să 

lucreze două săptămîni la trata
mente termice și două săptă- 
hiîni la procedee de sudură.

— în anul III studentul va lu
cra, ca angajat în sectoarele de 
prelucrare prin așchiere, iar 
după terminarea anului IV el să 
lucreze tot ca angajat două săp- 
tămîni la montaj general și două 
săptămîni la proiectări.

Trecînd astfel ca muncitor prin 
principalele sectoare ale uzinei, stu
dentul are posibilitatea să acumu
leze cunoștințe practice solide și să 
capete o vedere de ansamblu asupra 
întregului ciclu de fabricație al pro
duselor uzinei.

ar fi spus Labiș), dedu
să din reluarea și recom
binarea la nesfîrșit și în felu
rite moduri a unor tonuri, ati
tudini, rezolvări pe care poe
zia și proza românească 
le-au descoperit mai de mult 
și le-au valorificat din plin. 
Actul redescoperirii acestor 
valori, practici, motive, ten
dințe — departe de a fi prin 
el însuși contestabil — mar
chează, dimpotrivă, progre
sele realizate la noi în

Momentul actual în litera
tura noastră, departe de a 
putea fi redus la o singură 
tendin|ă, este complex, 
și am greși grav — simpli- 
ticînd problemele — dacă 
nu l-am privi dintr-o multi
plicitate de unghiuri. Feno
menul poate cel mai intere
sant al ultimilor ani este îm
prospătarea surselor liricii 
noastre și îndeosebi desco
perirea unor conexiuni prin 
mijlocirea cărora direcții 
prestigioase ale lirismului ro
mânesc se continuă în actu
alitate. Faza experimentală 
n-a fost încă depășită și deci 
nici riscul de a asista la în
cercări și combinații hazar
date, cu prea putini sorti de 
izbîndă. Prozatorii lucrează 
mai ferit. In cazul lor, expe
riențele afectează zone mai 
întinse, iar cîteva eșecuri re
cente i-au prevenit asupra 
riscului considerabil pe care 
și-l asumă experimentînd în 
văzul lumii. In așteptarea 
noilor creafii, care — să 
nădăjduim — nu vor întîrzia 
prea mult, se reeditează 
vechi succese sau se edi
tează încercări ale tinerilor, 
dintre care unele au carac
terul unor exerciții de digi
tație nu prea convingătoare.

Așadar, aspectul de ansam
blu al șantierului literar e în 
clipa de fată caracterizat 
printr-o stare de efervescen
tă în toate sectoarele de 
bază, fapt care indică exis
tenta unor preocupări și cău
tări de real interes. Dar dacă 
această mișcare există — con
cretă, vitală — credem a fi 
putut surprinde totodată în 
multitudinea de tendințe cî- 
te-și dispută dreptul la afir
mare, existenta unor prefe
rințe și a unei stări de 
spirit epigonafe sau, cu alte 
cuvinte, manifestarea unei 
mulțumiri „mijlocii* (cum

8 B S B H
scrie opere capabile să retină 
atenția,

Spunînd acestea, nu în
seamnă, firește, că milităm 
pentru crearea unei arte 
eclectice, din speța acelor 
înjghebări menite să mulțu
mească pe fiecare cîte pu)in. 
Societatea noastră socialistă 
cu oamenii ei e conformată 
psihologic și moral într-un 
chip aparte, ea promovează 
un tabel de valori care e nu
mai al ei și selectează din 
tot ce a creat trecutul acele

B B B B
unicității momentului, locului 
și, o dată cu ele, a dreptului 
artistului de a se exprima, de 
a fi e| însuși în ceea c.e spu
ne și nu un altul, nu un per
sonaj colector de trăsături 
preconcepute ne averti
zează și ne îndeamnă să sus
pectăm de nesincerifafe și 
poză, și în orice caz de insu
ficientă maturitate, pe acei 
scriitori care, asemenea eroi
lor hofmannești, se simt bine 
în pielea altora, ba —- ca în 
cazul unor prozatori — ima-

de a fi nou și autentic și nici 
nu-și are sursa într-o împuți
nare a forței talentelor, ci e 
mai degrabă manifestarea u- 
nei vehemențe polemice ne
mature sau, mai bine, a unei 
turbulențe mai mult sau 
mai puțin accentuate care-i 
împinge pe unii să-și „iasă 
din fire", la propriu, adică 
să-și renege tocmai ceea ce 
au (și s-a dovedit) a fi mai 
al lor.

Nu se poate spune însă că

puncte

I Căutări
de vedere km®™

creatoare
și epigonism

privința adînciril a ceea ce 
s-ar putea numi sondajul în 
tradiție.

Nu putem fl însă de acord, 
pe de o parte, cu pretenția 
de a se impune doar un a- 
numit tip de prospecțiuni, 
de a considera interesante 
esteticește numai anumite în
drumări sau experiențe din
tr-o anume perioadă a ar
tei trecutului, iar, pe de altă 
parte, nu sîntem deloc con
vinși că raportîndu-se la 
una sau alta dintre expe
riențele acestea, că numai 
tutelați spiritualicește de un 
înaintaș, scriitorii zilelor 
noastre ar putea năzui să

îndrumări caro corespund 
idealurilor și năzuințelor sale. 
Cine admite însă exis
tența unei psihologii și sen
sibilități a epocii trebuie — 
din respect pentru organici- 
tate — să admită și existența 
unui specific al locului, a 
unui colț de umanitate sau — 
mai bine >— a unei colectivi
tăți conformate specific, cu 
prezentul și destinul ei, cu 
frebuințe care nu coincid în
tru totul cu ale „totalității* 
veacului, De altfel, această 
totalitate nu există decît din 
perspectiva unui plan foarte 
înalt și deci abstract. lată 
Insă că tocmai recunoașterea

ginează un univers întreg în 
care personajele, oameni 
binecunoscuți nouă reacțio
nează în virtutea unui cod 
de manifestări și semnalmen
te ce-i strămută brusc în 
vecinătatea psihologiilpr kaf- 
kiene sau faulkneriene. Și nu 
e oare chiar aceasta defini
ția stării de spirit epigonale, 
pe care o putem desluși une
ori la scriitori ai zilelor noas
tre ?

Stare de spirit — se cu
vine să spunem — mai de
grabă puerilă decît îngri
jorătoare, pentru motivul 
foarte îmbucurător că ea nu 
acoperă o neputință funciară

prin însăși adoptarea unor 
modalități, tonuri și tehnici, 
de „originalități" artificiale, 
literatura face de la sine pași 
înainte. Ingînarea în orice îm
prejurare e o deprindere a 
copilăriei. Civilizația artei nu 
înseamnă însă și cultura 
ei. Aceasta din urmă pre
supune mai presus de 
toate o meditare serioasă la 
propriile sarcini spirituale și 
la căile de a le duce la ca
păt. Mai presupune discernă- 
mînt, selecție, spirit critic, 
conștiința limpede a răspun
derilor sociale și artistice, re
zistentă la frivolitate. Intr-un 
cuvînt, cultură, multă cultură,

pentru pa acele lucruri care 
azi mai sînt luate de unii ca 
bunuri ce pot fi însușite cu 
gestul intempestiv ai copilu
lui ce întinde mina spre 
obiectele lucitoare, mîine să 
le apară drept ceea ce o- 
biecfele acestea trebuie să ră- 
mînă i bunuri-etalon cu care 
se pot angaja îndrăznețe con
fruntări, în condiții de per
fectă neatîrnare,

Se înțelege de la sine că 
pentru atingerea acestui rîvnit 
ideal e nevoie să se dez
volte continuu un climat 
al discuției principiale, des
chise, și îndeosebi critica 
e chemată să-și spună în- 
tr-un spirit mai franț opinia. 
In fapt nu puțini critici 
își restrlng vo|t aria de ac
țiune, ba chiar mulți socotesc, 
în virtutea nu se știe căror 
exemple, că rolul criticii se 
reduce exclusiv la înregistra
rea și analizarea, după crite
rii estetice, a fenomenului li
terar, ceea ce, ca primă ope
rație, e o cerință nu numai 
perfect îndreptățită, ți și im
perioasă, fără ca totuși mi
siunea criticii să poată fi con
siderată cu aceasta Încheiată.

Unul dintre obiectivele 
pentru atingerea căruia soco
tim că ar putea milita cu 
imens folos criticii noștri e 
tocmai Întreținerea climatu
lui de idei și confruntări crea
toare, tn cuprinsul căruia cul
tul exigentei estetice își a- 
daugă ca pe un forțifiant, 
spiritul ierarhizator mai ferm, 
în stare să distingă și să 
nu se sfiască a opta pentru 
cea din urmă — între expe
riența artistică pricit de spec
taculoasă și reala descope
rire artistică.

Cornel REGMAN

e AGONIE ȘI EXTAZ — film 
pentru ecran panoramic : PA
TRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
• CANALIILE : REPUBLICA 
(completare Mărășești 1917 — 
1967) — 9,15 ; 11,45 ; 14,15 ; 16,45 ;
19.15 ; 21,30, FESTIVAL —
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.
• căutătorii de aur din
ARKANSAS — cinemascop : 
SALA PALATULUI (seria de 
bilete 2 070, orele 20), LUCEA
FĂRUL (completare Triptic de 
artă populară) — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCU
REȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 
19 ; 21,15, STADIONUL REPU
BLICII — 20,15 (la ambele com
pletarea Tînjeaua), ARENELE 
LIBERTĂȚII (completare Sesiu
nea Marii Adunări Naționale) — 
20,15, STADIONUL DINAMO
— 20,15, MODERN — 9,30 ;
11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• PANTERA NEAGRĂ — cine
mascop : CAPITOL (completare 
Tutunul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21 ; la grădină — 21,15.
© DON GABRIEL — cinema
scop : GRĂDINA CAPITOL —
19.30.
• MÎNASTlREA DIN PARMA :
CINEMATECA — 9,30 ; 12,15 ;
15.15 ; 18,15 ; 21.
• LUPOAICA — 9,30 ; 12,15; 
DON GABRIEL — 15 ; 18 ; CIO- 
CIRLIA — 20,45 : CENTRAL
• PESCARUL DIN LOUISIA
NA : VICTORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GRĂDI
NA DOINA — 20 (la ambele 
completarea Mărășești 1917 — 
1967), FLOREASCA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• VIAȚA LA CASTEL — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; FURTUNA ÎNCE
PE — 16,15 ; 18,30 ; 20,45 : LU
MINA.
• FRENCH-CANCAN : UNION
— 10 ; 15,30 ; 20,30.
• DRAGOSTEA MEA : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop : GIU- 
LEȘTI (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Brașov) — 10 ; 14,30 ;
17.30 ; 20,30, BUCEGI (comple
tare Tradiții) — 16 ; 18,15;
20.30 ; la grădină - 20, GRĂ
DINA VITAN — 20,30.
9 CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOA
RE — 16 ; 18,15 ; 20,30.
o WARLOCK — cinemascop : 
DACIA — 8,30 — 21 în conti
nuare.
• LADY MACBETH DIN SI
BERIA — cinemascop : BU- 
ZEȘTI — 15.30 ; 18.
C ANGELICA ȘI REGELE — 
cinemascop : CRÎNGAȘI — 15,30;
18 ; 20,30.
O MARELE RESTAURANT — 
cinemascop : GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRĂ
DINA EXPOZIȚIA — 20, AU
RORA — 8,45 ; 11,15 ; 14,30 ;
17.30 ; 20, MELODIA — 9,15 ;
11,15 ; 15,30 ; 18,15 ; 21.
O COMISARUL X — cinema
scop : GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FLAMU
RA — 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18; 20,30, 
TOMIS — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,30;
19 ; la grădină — 20,15.
® A FOST CÎNDVA HOȚ — ci
nemascop : UNIREA — 16 ; 18,15; 
la grădină — 20,15.
O DOCTOR PRĂTORIUS — ci
nemascop : FLACĂRA (comple
tare Gimnastul) — 15,30 ; 18 ;
20.30.
e RELAXEAZĂ-TE, DRAGA ! : 
VITAN - 15,30 ; 18.
g> COMPARTIMENTUL UCI
GAȘILOR : MIORIȚA — 15,30 ; 
18 : 20,30, VOLGA — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
® CHEMAȚI-L PE MARTIN : 
POPULAR — 10 ; 15,30.
9 MONTPARNASSE 19 : POPU
LAR — 18 ; 20,30.
© PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop : ARTA
— 15,30 ; 18 ; 20.30 ; la grădină
— 20,15. FERENTARI — 15,30 ; 
18 ;■ 20,30 ;
• PRINTRE VULTURI — cine
mascop : MUNCA — 10 ; 15 ;
17 ; 19 ; 21, PACEA - 15,45 ; 
18; 2Q,15..
O FANFAN LA TULIPE : MO
ȘILOR. (completare Strănutul)
— 15,30; 18; la grădină — 
20,30.
V DENUNȚĂTORUL:COSMOS
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• STRĂINA : VIITORUL —
15.30 ; 18 ; 20,30.
« VIAȚA LA CASTEL — cine
mascop : COLENTINA — 14,45 ;
17.30 ; la grădină — 20.15.
o UNORA LE PLACE JAZUL: 
RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 FANTOMAS : _ 15,30; 18 ;
HIPERBOLOIDUL INGINERU
LUI GARIN — cinemascop : 
PROGRESUL — 20,15.
0 PERETELE VRĂJITOARE
LOR : LIRA — 15,30 ; 18.
e MAIORUL Șl MOARTEA — 
cinemascop : DRUMUL SĂRII
— 15,30 ; 17,45 ; 20.
© DOAMNA DE PE ȘINE — 
cinemascop : COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
© TITANIC-VALS ; GRĂDINA 
BUZEȘTI — 20,30.

tv
imnnin■■■ mi mu n ............... .

18,00 — La ordinea zilei... Or
ganizarea științifică a 
producției și a muncii.

18,20 — „Mult e dulce și fru
moasă".,. Emisiune de 
limbă română,

19,00 — Pentru copii, filmul : 
„Fata moșului și fata 
babei".

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. 
£0,00 — Aventurile lui Robin 

Hood.
20.30 — Emisiune de știință :

Despre organizarea cer
cetării științifice.

21,00 — Fotbal : Repriza a Il-a 
a întîlnirii dintre echi
pele Dinamo București 
și Fenerbahce — Istan
bul. Transmisiune de la 
Stadionul Republicii.

21,45 — Studioul mic : „La capă
tul firului" de Hristu 
Limona.

22,35 — De la Giotto la Brân- 
cuși. Emisiunea a 
XVII-a : Bruegel.

22,55 — Telejurnalul de noapte.
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VIZITA MINISTRULUI
UIIOR KTME AL ITALIEI, 

Awom romi

Manifestări consacrate împlinirii

de la Mărăști, Mărășești, Oitur

Expoziție retrospectivă de artă

zilei
SPORT

Decorarea lui Amintore ranfani 
cu Ordinul 

„Tudor Vladimirescu** cl. I
Prin Decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România a 
fost conferit Ordinul „Tudor Vladi- 
mirescu“ cl. I Excelenței Sale 
domnului Amintore Fanfani, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Italiene, pentru contribuția 
activă adusă la dezvoltarea și întă
rirea legăturilor de prietenie și 
cooperare între țările și popoarele

noastre, la asigurarea păcii și secu
rității internaționale.

înalta distincție a fost înmînată 
eminentului om de Stât italian de 
către președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, ChivU Stoica, cu prilejul 
primirii la Palatul Consiliului de 
Stat.

In sălile Muzeului de artă al 
Republicii Socialiste România s-a 
deschis miercuri la amiază o expo
ziție retrospectivă de artă plastică 
cu prilejul împlinirii a 50 de ani 
de la eroicele bătălii purtate de ar
mata română la Mărăști, Mărășești 
și Oituz. Sînt expuse peste 100 de 
lucrări de pictură, sculptură și gra
fică aparținînd unui mare număr 
de artiști plastici.

La deschiderea expoziției, în pre
zența unei numeroase asistențe, 
acad. Ion Jalea, președintele Uniu
nii artiștilor plastici, a rostit un 
cuvînt inaugural.

„Expoziția al cărei vernisaj are 
loc astăzi — a spus vorbitorul — 
este alcătuită din lucrări realizate 
de artiști din toate generațiile. Ea 
dovedește încă o dată cît de bo
gate surse de inspirație rămîn pen
tru artiștii plastici, și nu numai 
pentru ei, paginile eroicei istorii a 
poporului nostru". •

Au participat Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Alexandru 
Bălăci, vicepreședinte al comitetu
lui, Ion Irimescu, vicepreședinte al 
Uniunii artiștilor plastici, alți oa
meni de artă și cultură.

Conducătorii ansamblului folclo
ric algerian, aflat în prezent în țara 
noastră, au făcut miercuri dimi
neață o vizită la Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă Unde au 
fost primiți de Ion Moraru, vice
președinte al C.S.C.A.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
participat funcționari superiori din 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă.

In aceeași zi, Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, a Oferit în 
cinstea oaspeților algerieni un cog- 
teil la restaurantul „Pescăruș".

HANDBAL

S-a încheiat turneul 
de la Brașov
Ieri s-au încheiat în

trecerile turneului de 
handbal, organizat la 
Brașov cu prilejul des
fășurării cursului in
ternațional de arbitri. 
In competiția femi
nină, primul loc a re
venit echipei orașului 
București (senioare),

care în meciul decisiv 
a dispus cu 10—7 
(4—3) de echipa S.K. 
Leipzig. Partida Bucu
rești (junioare)-Bucu- 
rești (tineret) a reve
nit primei formații cu 
scorul de 12—11 (4—7). 
Turneul masculin a 
fost cîștigat de echipa

orașului București (ti
neret) care a întrecut 
cu 16—14 (10—6) pe 
Dynamo Berlin. Pe lo
cul trei s-a clasat Hel
las Stockholm, învin
gătoare cu 18—11 
(9—5) în jocul eu 
București (juniori).

La rafinăria Brazi
In continuarea vizitei în țara 

noastră, ministrul afacerilor ex
terne al Italiei, Amintore Fanfani, 
împreună cu persoanele oficiale 
care îl însoțesc, a făcut miercuri 
dimineața o călătorie pe Valea 
Prahovei.

In drum, oaspeții italieni s-au o- 
prit la rafinăria Brazi, unde au fost 
întîmpinați de ing. Nicolae Mărcu- 
lescu, director general în Ministe
rul Petrolului, și ing. Bujor Oltea- 
nu, directorul general al rafinăriei.

Au fost vizitate instalațiile de 
distilare atmosferică și în vid, com
plexul de reformare catalitică și 
noile instalații de cracare catali
tică.

La încheierea vizitei, ministrul

de externe al Italiei a semnat în 
Cartea de onoare a rafinăriei, a 
mulțumit pentru primirea cordială 
făcută și a felicitat colectivul rafi
năriei pentru rezultatele obținute 
în producție, Urînd muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor de aici 
npi succese în activitatea lor.

îh timpul călătoriei, ministrul 
afacerilor externe al Italiei a fost 
însoțit de Vasile $ândru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Mircea Bălănescu, ambasador, di
rector în M.A.E., Cornel Burtică, 
ambasadorul României în Italia, 
precum și de Niccolo Moscato, am
basadorul Italiei în Republica So
cialistă România.

Decorarea lui Corneliu Mănescu 
cu o înaltă distincție italiană

Președintele Republicii Italiene, 
Giuseppe Saragat, a conferit mi
nis! ului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne
liu Mănescu, titlul de Cavaler al 
Marii Cruci a Ordinului „Meritul 
Republicii Italiene", pentru contri
buția adusă la dezvoltarea priete

niei dintre Italia șl România, la 
cauza păcii și colaborării interna
ționale.

înalta distincție a fost înmînată 
de Amintore Fanfani, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Ita
liene.

Dineu oferit de ministrul
afacerilor externe italian

Miercuri seara ministrul afaceri
lor externe al Republicii Italiene, 
Amintore Fanfani, a oferit un di
neu, în saloanele ambasadei, în 
onoarea ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu.

Au luat parte Constantin Scarlat, 
ministrul industriei chimice, Ale
xandru Boabă, ministrul petrolului, 
Nicolae Giosan, președintele Consi
liului Superior al Agriculturii, 
Pompiliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, Ion Pas, președintele 
I.R.R.C.S., Dumitru Bejan, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Costin Nădejde, adjunct al 
ministrului învățămîntului, Nicolae 
Bozdog, președintele Colegiului 
O.N.T., Cornel Burtică, ambasado
rul României în Italia, reprezen
tanți ai conducerii altor ministere 
și instituții centrale, oameni de 
știință și cultură, funcționari supe
riori din M.A.E.

Au participat, de asemenea, Nic
colo Moscato, ambasadorul, Italiei 
la București, Roberto Gaja, direc
tor general al afacerilor politice, 
Luigi Valdettaro della Rocchetta, 
director general adjunct al relații
lor culturale, Alberto Rossi din di
recția generală a afacerilor econo
mice, Salvatore Saraceno, adjunc
tul șefului serviciului de presă, 
Vieri Traxler, consilier, și membri 
ai Ambasadei Italiei la București.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, Amintore Fanfani și 
Corneliu Mănescu au toastat pen
tru dezvoltarea continuă, multila
terală a bunelor relații existente 
între cele două state și popoare,

pentru prosperitatea și fericirea 
poporului român și â poporului 
italian, pentru rodnicia acțiunilor 
întreprinse de guvernele celor două 
țări în vederea consolidării păcii 
și securității internaționale ; în să
nătatea tuturor persoanelor cu 
funcții de răspundere în România 
și Italia, care prin activitatea lor 
contribuie la făurirea unei baze 
și mai trainice pentru relațiile eco
nomice, politice, culturale și teh- 
nico-științifice existente între ță
rile și popoarele noastre.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

vremea
Ieri în țară : vremea a fost 

frumoasă și a continuat să se 
încălzească. Cerul a fost varia
bil. Cu totul izolat în Moldova 
și regiunea de munte s-au sem
nalat averse de ploaie. Vîntul 
a suflat slab. Temperatura ae
rului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 23 de grade la 
Rădăuți și Tg. Neamț și 33 de 
grade la Bechet, Băilești, Tr. 
Măgurele. în București : vre
mea a fost frumoasă și căldu
roasă, cu cerul mai mult senin 
dimineața. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a atins 33 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 11, 12 și 13 august. în țară : 
vreme călduroasă și în general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vor 
cădea averse locale însoțite de 
descărcări electrice în nord- 
vestul țării. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit. Minimele vor 
fi cuprinse între 12 și 22 de gra
de, iar maximele între 24 și 34 
de grade. în București : vreme 
în general frumoasă și călduroa
să, cu cerul variabil, mai mult 
senin noaptea și dimineața. 
Vînt în general slab. Tempera
tura în creștere ușoară.

KE

palmă de pămînt, hotărîre atît de 
clar redată în deviza ce era atunci 
pe buzele tuturor : „PE AICI NU SE 
TRECE !“. Expresia cea mai vie a 
acestei hotărîri a fost eroismul de 
masă. Filele istoriei marilor bătălii 
din Vata anului 1917 n* vorbesc des
pre nenumărate fapte de vitejie, ai 
căror eroi au fost zeci, sute si mii 
de oameni laolaltă, companii, regi
mente și divizii în întregul lor de 
la general și pînă la ultimul oștaș. 
De aceea, cînd vorbim despre 
eroii de la Mărășești ne referim nu 
numai la nume individuale, ol îndeo
sebi la întregi uaităti militare, Ia 
largi colective ale populației din spa
tele frontului.

Neuitate vor rămîne în amintirea 
poporului acțiunile Regimentului 22 
infanterie la cucerirea satului Mă- 
taști. Companiile comandate de că
pitanul Coravu au luat ou asalt casă 
cu casă, uliță cu uliță. Ulterior, a- 
celeași companii, pătrunzînd adînc 
în poziția inamică de la Dealul Te
iului șl fiind împresurate, pentru a 
nu cădea prizoniere, au asaltat în 
repetate rînduri. pierind aproape 
pînă la ultimul om. alături de bra
vul lor comandant.

Iată și un alt episod : Regimentul 
32 Mircea, abia instalat în 
raionul Moara Albă. a intrat 
în luptă, asupra lui abătîn- 
du-se un uragan de foc, la adăpostul 
căruia începuseră să înainteze valu
rile succesive de atac ale infanteriei 
germane. Situația era gravă, supe
rioritatea zdrobitoare a inamicului a- 
menința să rupă apărarea româneas
că. Pentru a fi mai iuti în luptă, 
ostașii și-au lepădat vestoanele și 
căștile și s-au avîntat în cămăși la 
atac, angajînd lupta corp la corp. 
Așa s-a născut celebra imagine a 
ostașilor români luptînd la Mără
șești în cămăși, cu mînecile sumese, 
ca la muncă, dar de data aceasta 
secerînd dușmanul.

Exemplu de eroism, dîrzenie șl spi
rit de sacrificiu au dat, de asemenea, 
ostașii batalionului comandat de că
pitanul Gal, din Regimentul 8 infan
terie. Fiind încercuit de inamic, ba
talionul a rezistat pe poziție cu o în- 
dîrjire fără seamăn. în momentele 
cele mai grele ale luptei, căpita
nul s-a adresat cu aceste cuvinte 
ostașilor : „Băieți, consemnul nostru 
este să rezistăm cu orice preț. Murim 
aci pînă la unul pentru țara noas
tră I" Și într-adevăr, ostașii, în 
frunte cu comandantul lor. au ținut 
piept dușmanului pînă la ultimul, 
cauzîndu-i grele pierderi.

Impresionantă este si fapta ostași
lor care au fost încercuiti în ziua de 
5 august lîngă Soveja. Trei zile 
și trei nopți au rezistat pe poziții 
fără hrană și sub o ploaie aproape 
continuă. Sleiri de foame, cu rîn- 
durile rărite și cu muniția pe ter
minate, ei iși încordau ultimele pu-

★

Miercuri a plecat în R. F. a Ger
maniei prozatoarea Sînziana Pop, 
care vă participa la reuniunea ti
nerilor scriitori din Europa, orga
nizată în cadrul festivalului de la 
Bayreuth.

•««Si
(Agerpres)

in sala expoziției
Foto : M. Cioc

Conferințe, simpozioane
In întîmpinarea apropiatei săr

bătoriri a 50 de ani de la luptele 
purtate de armata română la Mă
răști, Mărășești și Oituz, în regiu
ne au loc numeroase manifestări 
culturale. La căminele culturale, la 
cluburi, în întreprinderi și institu
ții, la biblioteci și case de cultură 
sînt expuse conferințe despre în
semnătatea acestui eveniment, au 
loc simpozioane pe teme ca: 
„Luptele de la Mărăști, Mărășești 
și Oituz oglindite în literatură", 
„Adu-ți aminte de Mărășești".

Formațiile artistice de amatori 
din regiune pregătesc programe 
adecvate acestui eveniment. Se lu
crează, de asemenea, la organiza
rea unor expoziții pe. tema „Mă
rășești în conștiința neamului".

La aceste acțiuni se adaugă or
ganizarea a numeroase excursii la 
Mărăști, Mărășești și Soveja, locuri 
istorice care amintesc de lupta 
înaintașilor noștri pentru apărarea 
independenței și suveranității 
triei.

„Figuri de eroi din bătăliile Mără- 
șeștiului" și „Mărăști, o pagină glo
rioasă în istoria neamului româ
nesc". Au fost citite versuri închi
nate luptelor de acum 50 de ani.

La Suceava, colonelul în rezervă 
Radu Niculescu Cociu, participant 
la luptele de acum o jumătate de 
veac, a evocat faptele de vitejie 
ale ostașilor români.

(Agerpres)

Oricită fantezie și pricepere 
ar cheltui croitorul, munca lui 
nu ar avea rezultatele dorite 
dacă stofa nu are calitățile ne
cesare. Modelul, linia sînt mai 
bine puse în valoare cînd cos
tumul este făcut dintr-o stofă 
frumoasă, bine finisată.

Fabrica de stofe „Liberta
tea" din Sibiu, înzestrată cu 
utilaj modern, dispune de 
mijloacele tehnice necesare 
obținerii unui finisaj superior. 
Răspunzînd exigențelor noi 
ale modei, fabrica sibiană pro
duce stofe fine pentru costu
me bărbătești cît și pentru 
pardesie și taioare pentru fe
mei în desene variate și mo
derne. Totodată, fabrica pro
duce și o serie de furnituri 
necesare confecționării acestor 
veșminte: vată, vatelină și 
vatir.

■Ar

pa-

Și în regiunea Suceava au 
manifestări închinate acestui 
nimeht. La Botoșani a fost organi
zat un simpozion la care profesorii 
Adrian Pricop, Constantin Ștefan 
și Vasile Cristescu au vorbit des
pre : „50 de ani de la eroicele 
lupte purtate de armata română 
la Mărăști, Mărășești și Oituz",

100 

eve-

Fabrica de tricotaje „Some
șul" din Cluj este cunoscută 
de cumpărători pentru bunul 
gust și atenția cu care sînt 
executate articolele ce poartă 
marca acestei fabrici destina
te copiilor.

Magazinele și raioanele 
specialitate oferă o gamă 
gată de tricotaje pentru
pii de diferite vîrste produse 
ale fabricii clujene: ursulețe 
și jachete cu bonete din fire 
de bumbac pentru copii între 
6 luni și 2 ani, în culorile a- 
decvate acestor vîrste, veste,

de 
bo- 
co-

jachete, pulovere, scampo- 
louri, rochițe, salopete de joc 
și altele, în diferite culori și 
modele pentru copii de, toate 
vîrstele. Coloritul viu, combi
națiile de nuanțe și garnitu
rile bine alese dau produse
lor fabricii „Someșul" acea 
notă specifică îmbrăcăminții 
pentru copii.

Pe lîngă articolele destinate 
celor mici, fabrica „Someșul" 
mai produce și diferite mode
le de jachete și pulovere pen
tru femei.

teri, ori de cîte ori inamicul încerca 
să-i captureze și, luptînd la baio
netă, îl zvîrleau înapoi. Numai înalta 
cauză a salvării patriei ce-i însu
flețea a putut să dea naștere unei 
asemenea uimitoare puteri de luptă 
și de rezistență. în a patra zi, osta
șilor noștri le vin ajutoare și sînt 
despresurați.

Un moment de însemnătate cru
cială în bătălia de la Mărășești a 
fost în cea de-a patrusprezecea 
zi, cînd inamicul a făcut efor
tul decisiv pentru a rupe frontul. 
Un uragan de proiectile din peste o 
mie de guri de tun s-a abătut asu
pra pozițiilor române. In urma bom
bardamentului s-a dezlănțuit a- 
tacul viguros al infanteriei ger
mane. Elanul ei s-a sfărîmat însă de 
rezistenta dorobanților Diviziei 9 și 
de contraatacurile diviziilor 13 și 10

nlții. din industria textilă și alimen
tară. asigurînd aprovizionarea fron
tului. Țăranii au însămîntat si recol
tat la timp pînă în apropierea liniilor 
de luptă. Ei au prestat sute de mii 
de zile de muncă pentru repararea 
drumurilor si efectuarea luorărilor de 
apărare, au contribuit la asigurarea 
transporturilor pentru armată. Popu
lația orașelor si satelor a trimis 
ostașilor de pe front zeci de mii de 
colete. a donat pentru întreținerea 
armatei însemnate sume de bani.

Intelectualitatea și-a adus și ea 
din plin contribuția la efortul ge
neral al tării de susținere a războ
iului. 250 de medici, adică o optime 
a corpului medical de atunci al tării, 
și, alături de ei, peste 1 000 de sani
tari și-au sacrificat viața pentru în
grijirea rănirilor și combaterea epi
demiei de tifos. Numeroși scriitori.

fotbal: Doua „nocturne" 
pe Stadionul Republicii

ASTĂZI:

Dinamo—Fenerbahce
După recentele partide a- 

micale de la Istanbul (0—0) și 
Ankara (2—2), echipele DINA
MO BUCUREȘTI și FENER
BAHCE ISTANBUL se întîlnesc 
astăzi din nou, de această 
dată în Capitala țării noastre. 
Meciul este programat pe Sta
dionul Republicii, la ora 20 ; 
în deschidere, de la ora 18,15, 
vor evolua formațiile bucu- 
reștene de categoria B Poli
tehnica și Dinamo Victoria.

Repriza a doua a meciu
lui Dinamo—Fenerbahce va 
putea ii urmărită pe micul 
ecran, iar ultimele 20 de 
minute prin intermediul a- 
paratelor de radio.

DUMINICĂ

Steaua —
Selecționata militară 
a R. P. D. Coreene

In primul meci al turneului 
pe care urmează să-1 între
prindă în țara noastră, SE
LECȚIONATA MILITARĂ A 
R.P.D. COREENE va evolua du
minică la București, în compa
nia echipei STEAUA. Partida 
va avea loc pe Stadionul Re
publicii, începînd de la ora 20. 
Trei zile mai tîrziu, oaspeții 
vor juca la Tg. Mureș cu for
mația A.S.A.

în cîteva rînduri
ECHIPA DE TENIS (TINERET) A 

FRANȚEI a cîștigat ediția 1967 a 
competiției „Cupa Galea". In finala 
de la Vichy, echipa Franței conduce 
cu 3—1 în meciul cu Anglia, fiind 
virtuală cîștigătoare a trofeului. Pe 
locurile 3—4 s-au clasat echipele 
R.F. a Germaniei și. respectiv. Ita- 
lieL

IN TURNEUL DE HOCHEI PE 
GHEAȚĂ DE LA GARMISCH PAR- 
TENKIRCHEN (R.F.G.), reprezenta
tiva Cehoslovaciei a învins cu 6—2 
echipa vest-germană E.V. Fussen, 
adjudecîndu-și trofeul „Thurn". în 
meciul pentru locurile 2—3, E.V. 
Fussen a întrecut cu 3—1 echipa Ro
mâniei.

IN A DOUA RUNDA A TURNEU
LUI MASCULIN DE ȘAH DE LA 
SKOPLIE, Soos (România) l-a învins 
pe iugoslavul Janosevici, iar Gheller 
(U.R.S.S.) pe Fischer (S.U.A.). Alte 
rezultate : Popov-Holmov 0—1 ; 
Marici-Damianovici remiză ; Danov- 
Minici 0—1. în clasament conduc 
Gheller și Holmov (U.R.S.S.) cu cîte 
2 puncte, urmați de Damianovici, 
Minici (Iugoslavia) și Soos (România) 
cu cîte 1,5 puncte etc.

TURNEUL DE TENIS DE LA 
HAMBURG a fost cîștigat de aus
tralianul Roy Emerson, care în fi
nală l-a învins cu 6—4, 6—3, 6—1 
pe spaniolul Santana. La feminin pe 
primul loc s-a clasat Durr (Franța), 
învingătoare cu 6—4, 6—4 în fața 
australiencei Leslie Turner.

PRIMELE REZULTATE DIN 
TURNEUL DE BASCHET PENTRU 
JUNIOARE DE LA RUSE : Bulgaria- 
Polonia 53—45 ; R. D. Germană-Ro- 
mânia 44—39 ; Bulgaria (II)-Ruse 
63—36.

S-A ÎNCHEIAT „TURUL CICLIST 
AL IUGOSLAVIEI". Victoria a re
venit lui Franc Skerl (Iugoslavia), ur
mat de compatrioții săi Bozicnik — 
la 7'46” și Cubric — 7’58”. Ultima 
etapă, Ljubliana-Vrsic (95 km) a re
venit polonezului Kudra în 2h39’55”.

PRONOEXPRES
EXTRAGEREA I : 23 ; 10 ; 39 ; 37 ; 

6 ; 15 — 47 ; 13. FOND DE PREMII : 
390 823 lei. EXTRAGEREA A H-a :
6 ; 42 ; 2 ; 17 ; 24 ; 23 — 14 ; 20. FOND 
DE PREMII : 269 736 lei din care
7 470 lei report categoria I.

s-a manifestat cu putere șl la sate. 
Numeroși țărani refuzau să însămîn- 
țeze, se sustrăgeau de la rechiziții si 
corvezile pentru front, fugeau în 
muriți și păduri. Numai în județul 
Ilfov, în primăvara și vara lui 1917, 
cu toate sancțiunile pe care le aplicau 
autoritățile germane, s-au sustras de 
la munca forțată 1618 țărani.

O formă de luptă a populației din 
zona ocupată a fost culegerea și 
transmiterea către armata română 
a diferitelor informații cu privire 
la mișcările de trupe și intențiile 
forțelor dușmane. Astfel, acționînd 
de-a lungul liniei frontului din Mun
ții Buzăului și pînă în teritoriul 
Vrancei, țăranul Vasile Chilian și 
alți patrioțl au reușit să transmită 
comandamentelor române Informații 
prețioase, organizînd totodată trece
rea de cealaltă parte a frontului, prin

UN SIMBOL
AL EROISMULUI POPULAR

infanterie, sprijinite de artileria pro
prie și cea rusă. în încăierarea cu 
dușmanul, batalionul 11/51 român se 
sacrifică aproape în întregime ; la 
fel batalionul 1/51. Toți comandanții 
de companii din această subunitate 
cad la datorie. în momentul cel mai 
critic al luptei, cînd dușmanul reu
șise să pătrundă la joncțiunea dintre 
regimentele 47 și 51 infanterie, re
zerve de divizie și ale unităților din 
zona de joncțiune, izbind dușmanul 
prin surprindere în ambele flancuri, 
lovind cu baioneta, cu patul puștii, 
cu grenada, au reușit să îndiguiască 
pătrunderea și să-1 arunce îndărăt 
pe dușman. A fost momentul care a 
marcat începutul degringoladei tru
pelor germane, desfășurată rapid în 
zilele următoare pînă la zdrobirea 
definitivă.

★
Patriotismul ostașilor forma un tot 

comun cu al întregului popor. în- 
fruntînd cu abnegație fără seamăn 
lipsuri materiale de tot felul, conse
cințele epidemiilor, avînd pierderi 
umane aproape în fiecare familie, 
populația Moldovei — singurul teri
toriu al tării care nu fusese cotropit 
de dușman — nu a precupețit nimic 
pentru a susține armata.

Zi și noapte au muncit feroviarii, 
muncitorii din exploatările minie
re. din fabrioile de armament și mu-

artlștl șl oameni de știință, printre 
care Mihail Sadoveanu, N. lorga, 
George Enescu, Vlahuță. Delavran- 
cea, O. Goga, Ion Jalea, au luptat pe 
front, cu arma în mînă, sau și-au 
transformat creația într-o înflăcăra
tă chemare la luptă.

In teritoriile ocupate, poporul și-a 
manifestat sub multiple forme voin
ța sa de luptă, ura împotriva cotro
pitorilor. Muncitorii sabotau pro
ducția, organizau greve și de
monstrării de protest împotriva 
regimului de ocupație, pentru îmbu
nătățirea stării lor materiale. Astfel, 
în mai 1917, în ciuda măsurilor tero
riste luate de autoritățile germane, 
peste 800 de muncitori de la Atelie
rele C.F.R. din Capitală au părăsit 
lucrul și, ieșind în stradă, au demon
strat împotriva cotropitorilor. O de
monstrație asemănătoare, în fața Co
mandamentului german, au organizat 
muncitorii de la Uzina electrică Gro
zăvești. în fruntea acțiunilor de re
zistență ale muncitorilor se aflau 
grupurile socialiste organizate ilegal, 
încă din 1916 la București și în alte 
centre muncitorești. Militanți revolu
ționari ca Alecu Constantinescu. Gh. 
Teodorescu. Ecaterina Arbore, Ion 
Olteanu, precum și numeroși munci
tori au fost arestați pentru partici
parea la asemenea acțiuni.

Rezistenta împotriva ocupanților

cărările neumblate ale munților, a 
peste 2 000 de ostași români evadați 
din lagărele de prizonieri sau răzle
țiți de unitățile lor în timpul retra
gerii. Descoperiri de poliția germană, 
Vasile Chilian și trei membri din 
grupul său au fost condamnați la 
moarte și executați. Ultimele cuvinte 
ale lui Chilian au fost „Mor pentru 
țara mea 1“ Pentru fapte asemănă
toare, 35 de persoane din Brăila și 
din diferite sate apropiate au fost 
arestate, iar 15 din ele trimise în 
închisorile din Germania.

Rezistența împotriva ocupanților a 
îmbrăcat în unele localități forma 
luptei cu arma în mînă. Astfel, în 
Mehedinți si Gorj a acționat un grup 
de partizani, sub comanda subloco
tenentului în rezervă Victor Popes
cu. Membrii acestui grup au a- 
tacat patrule ale inamicului, se
dii ale comandaturilor și dife
rite transporturi de război. Acțiu
nile lor au culminat. în primăvara 
anului 1917, cu eliberarea orașului 
Tg. Jiu. Cu toate că împotriva acestui 
grup comandamentele de zonă ale 
militaristilor germani au trimis pu
ternice forte de reprimare, partizanii 
n-au putut fi nimiciri, izbutind, după 
un lung drum prin munți, să treacă 
în Moldova, pentru a continua lupta 
în rînd cu ostașii de pe front.

Cauza eliberării patriei a fost îm

brățișată de populația din toate pro
vinciile românești. Cînd în august 
1916 trupele române au intrat în 
Transilvania, populația de aci le-a 
salutat cu entuziasm, ca pe elibera
tori, ieșlndu-le în cale cu pîine și 
sare, întocmai cum cu trei secole în 
urmă, locuitorii acestor ținuturi pri
miseră oștirea lui Mihai Viteazul. 
Numeroși cetățeni din Transilvania 
s-au retras apoi cu trupele ro
mâne peste Carpati și s-au înrolat 
ca voluntari. In Rusia, în masa pri
zonierilor români transilvăneni și 
bucovineni ce fuseseră mobilizați în 
armata austro-ungară a luat naștere 
o puternică mișcare pentru forma
rea de unităti române de voluntari, 
care, încadrate în efectivele armatei 
române, să lupte pentru eliberarea 
tării, pentru înfăptuirea dezideratu
lui național al desăvîrsirii unirii. 
S-au pus astfel bazele primului corp 
de armată de voluntari români din 
Transilvania și Bucovina, din rîndul 
căruia peste opt mii de ostași au 
sosit la Iași în primăvara anului 1917, 
unde au fost primiți cu un entuziasm 
de nedescris.

Rolul populației din spatele fron
tului în desfășurarea victorioasă a 
luptelor, înaltul ei patriotism au fost 
relevate în Manifestul către tară dat 
de guvern, la 27 august 1917, în care 
se arăta : „Eroismul uimitor al osta
șilor — admirați de lumea toată — 
a fost susținut de bărbăția voastră, 
a celor de acasă. In mijlocul celor 
mai groaznice încercări ați rămas 
statornici în credința și în hotărîrea 
voastră de a jertfi tot pentru cinste, 
pentru drept și biruință. Atacați de 
armata celei mai puternice împărății, 
am fost siliți să părăsim două treimi 
din scumpul nostru pămînt. Și soarta 
a vrut să îndurăm și vedenia chinu
rilor cumplite la care sînt supuși 
cei rămași sub călcîiul vrăjmașului. 
Ș-ați rămas neclintiți. Ș-ați dat cea 
mai frumoasă pildă de înălțare sufle
tească"...

★
Continuînd glorios tradițiile de 

Juptă ale poporului pentru libertate, 
bătăliile de Ia Mărășești. Mărăști și 
Oituz au devenit un simbol al 
eroismului românesc și al demnității 
naționale. împlinirea idealului scump 
al desăvîrsirii unității naționale 
a devenit posibilă datorită voin
ței cu care s-a ridicat întregul 
popor român, de pe întreg terito
riul național, afirmîndu-și hotărîrea 
de a traduce în viață seculara sa as
pirație ; totodată, spre sfîrșitul răz
boiului s-au creat împrejurări ex
terne favorabile prin prăbușirea 
imperiului austro-ungar și a im
periului țarist, sub loviturile ma
rilor mișcări revoluționare ale 
popoarelor. Victoria Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, sfă-

rîmînd regimul de exploatare șl asu
prire pe a șasea parte a globului, 
făurind primul stat socialist din 
lume, a stimulat puternic spiritul re
voluționar al clasei muncitoare, al 
maselor largi de pretutindeni, a ră
sunat ca un îndemn înflăcărat la 
lupta pentru realizarea aspirațiilor 
lor de libertate și progres.

In aceste condiții. lupta de elibe
rare națională a poporului nostru, 
pentru încheierea procesului de for
mare a statului național unitar ro
mân, a putut fi încununată de suc
ces. Votul exprimat la 1 decembrie 
1918, in prezența a peste 100 000 de 
participanți. de Marea Adunare 
populară întrunită la Alba Iulia, a- 
vea să consfințească unirea Transil
vaniei cu România.

Pentru generațiile de astăzi, 
ca și pentru cele de mîine, fap
tele celor care cu 50 de ani în 
urmă, luptînd împotriva cotropitorilor 
imperialiști, și-au dat viața pentru 
ca patria noastră să poată exista ca 
stat independent și suveran, vor ră
mîne mereu o înălțătoare pildă. Așa 
cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea sa ținută 
la Mausoleul de la Mărășești în 1966, 
„jertfa acelora care la Mărășești nu 
au precupețit nimic, nici viața pen
tru apărarea patriei, trebuie să con
stituie pentru întregul nostru popor, 
pentru tineretul tării, un imbold în 
munca pentru înălțarea continuă a 
patriei noastre pe culmi tot mai înalte 
ale civilizației și progresului".

Astăzi, la 50 de ani de la eroicele 
bătălii de la Mărășești, poporul ro
mân se bucură de o reală indepen
dentă. de o viată liberă și înflori
toare. Poporul nostru, care atît 
în cursul primului, cît și în 
cursul celui de-al doilea război mon
dial, a suferit atît de pe urma im
perialismului german, veghează cu 
vigilență la apărarea cuceririlor sale, 
la apărarea păcii, împotriva unelti
rilor cercurilor imperialiste agresi
ve, în primul rînd ale imperialismu
lui american care în încercarea de 
a se opune dezvoltării progresiste a 
lumii, stimulează reacțiunea de pre
tutindeni, încurajează forțele milita
riste și revanșarde din Europa și din 
alte țări ale lumii, susține cercurile 
neonaziste, forțele agresive, a- 
tentează la independența po
poarelor, la dreptul lor de a se dez
volta de sine stătător. Chezășia suc
cesului în lupta împotriva forțelor 
imperialismului și reacțiunii este 
unitatea strînsă a tuturor forțelor 
progresiste. Prin succesele sale în 
opera de construcție socialistă, ca și 
prin politica sa externă pusă cu fer
mitate în slujba năzuințelor înain
tate ale omenirii, poporul nostru își 
aduce contribuția la întărirea forțe
lor socialismului si progresului îijj 
întreaga lume, la victoria cauzej 
păcii. j



viața internațională
NIGERIA

LAGOS 9 (Agerpres). — Postul 
de radio Lagos a transmis un co
municat oficial în care se anunță 
că în rîndurile trupelor nigeriene 
din garnizoana Benin, capitala 
provinciei de centru-vest a Nige
riei, s-au produs miercuri tulbu
rări. Potrivit relatărilor corespon
dentului agenției U.P.I., unitățile 
răsculate la Benin s-au alăturat 
trupelor biafreze, preluînd contro
lul asupra orașului. Revolta din 
rîndurile unităților armatei fede
rale dislocate în capitala provin
ciei de centru-vest a intervenit, 
potrivit agențiilor de presă, după 
ce trupele biafreze au lansat, 
miercuri dimineața un atac asupra 
provinciei de centru-vest. Unitățile 
militare ale guvernatorului pro
vinciei orientale au traversat flu
viul Niger, atacînd orașul Asaba, 
și înaintînd spre orașul Benin. 
Surse militare din capitala Nige
riei au confirmat miercuri că ora
șul Benin se află în mîinile mili
tarilor răsculați.

în relatările sale din Lagos, A- 
genția France Presse informează 
că toate comunicațiile dintre ca
pitala federală și Benin au fost 
tăiate. Guvernul central nu a reușit 
să ia contact cu guvernatorul pro
vinciei de centru-vest, generalul 
David Ejoor, care, potrivit unor 
informații neconfirmate la Lagos 
ar fi fost răpit. Miercuri seara, 
postul de radio Benin a anunțat 
că guvernul generalului Ejoor a 
demisionat și că va fi constituit 
în curînd un nou „guvern de eli
berare", anunță A.F.P.

Vizita la Cairo
a delegației 
guvernamentale române

CAIRO 9. — Corespondentul A- 
gerpres C. Oprică transmite: De
legația română condusă de tovară
șul Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
a continuat miercuri discuțiile cu 
partea egipteană, condusă de 
Hassan Abbas Zaki, ministru al 
economiei și comerțului exterior. 
Discuțiile au avut loc în cadrul 
comisiilor de lucru constituite în 
ședința plenară de marți și s-au 
referit în special la măsurile ce 
trebuie luate pentru lărgirea coope-

rării economice și tehnice, precum 
și pentru sporirea volumului de 
schimburi comerciale între Româ
nia și R.A.U.

Miercuri după-amiază, tovarășul 
Gheorghe! Radulescu a avut o în
trevedere cu Mahmud Fawzi, asis
tent al președintelui Nasser pen
tru afacerile externe ale R.A.U. La 
convorbire, care a decurs într-o 
atmosferă de prietenie și colabo
rare, a participat Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Constanta decalajului tehnologic
între țările industrializate 
și cele în curs de dezvoltare

După cum se știe, tratativele tari
fare de Ia Geneva, cunoscute sub 
numele de „runda Kennedy", s-au 
soldat cu puține rezultate favorabile 
pentru țările în curs de dezvoltare. 
De ce ? Iată un răspuns : Structura 
economiei mondiale din 1967 este 
diferită de cea din 1947, releva nu de 
mult reprezentantul permanent al 
statului Chile pe lingă G.A.T.T. (A- 
cordul general asupra tarifelor și 
comerțului), Carlo Valenzuela. Ma
teriile prime consumate în lumea In
dustrializată în 1947 diferă în parte 
de cele folosite azi. Consumul de a- 
luminiu a crescut de la 500 000 de

Situație încordată in Aden
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• CHEMARE LA GREVA 
GENERALA

anunță agenția „France

„Rapsodia Română" 
s-a bucurat de succes

Festivitățile din Singapore

25 000 de spectatori au aplaudat la Kiev 
spectacolele prezentate de artiștii romani

Frontul de Eliberare a sudului ocupai 
al Yemenului (F.L.O.S.Y.) și Frontul Na
țional de Eliberare din Arabia de sud au 
jansat un apel la grevă generală pentru 
vineri și sîmbătă, în semn de protest 
împotriva unei întîlniri prevăzute să 
aibă loc la Geneva, între misiunea 
O.N.U. pentru Aden și reprezentanți ai 
guvernului așa-zisei Federații a Arabiei

de sud 
Presse".

In manifestele distribuite la Aden de 
Frontul Național de eliberare din Ara
bia de sud, patrioții sînt chemați să 
intensifice lupta împotriva colonialismu
lui și a planurilor privind perpetuarea 
dominației coloniale cu ajutorul mario
netelor din guvernul federal.

între timp, situația din Aden s-a în
cordat și mai mult. în cartierul Crater 
s-au semnalat miercuri noi incidente, sol
date cu morți și răniți.

tone la 6 milioane de tone, paralel 
gazul natural a cunoscut o expan
siune considerabilă, la fel fibrele ar
tificiale, materialele plastice, cauciu
cul sintetic etc. în general se poate 
spune că în 1947, țările „lumii a 
treia" produceau aproape totali,tatea 
materiilor prime consumate. După 
douăzeci de ani, țările industrializate 
sînt acelea care produc aproape ju
mătate din volumul și valoarea ma
teriilor prime. Această răsturnare a- 
fectează capacitatea de a negocia a 
țărilor în curs de dezvoltare; mai 
mult, țările industrializate au început 
să exporte majoritatea materiilor 
prime, cu excepția produselor tropi
cale.

în această ordine de idei, decalajul 
științific și tehnic, problemă ce preo
cupă în mod serios Europa de vest, 
pune în evidență o altă constantă a 
negocierilor. în cursul „rundei Ken
nedy" țările industrializate puteau 
negocia asupra unei mari varietăți de 
produse, care corespund celei de-a 
doua revoluții industriale, în 
timp ce țările în curs de dezvoltare 
erau limitate la o cantitate de pro
duse, reprezentînd prima revoluție 
industrială. Masa negocierilor a fost 
aceeași, distanța fizică între negocia
tori, de asemenea, dar limbajul folo
sit la „runda Kennedy" era al unor 
epoci diferite.

KIEV 9 (Agerpres). 
— Corespondență de 
la Grigore Cuza. An
samblul „Rapsodia 
Română" și-a înche
iat seria de spectacole 
prezentate la Kiev. 
Peste 25 000 de spec
tatori au urmărit 
programele artiștilor 
români, cărora le-au 
făcut o călduroasă 
primire. Personalități 
de vază ale vieții ar
tistice și culturale au 
dat o înaltă apreciere 
evoluției artiștilor ro
mâni, subliniind în 
termeni elogioși fru
musețile, prospețimea 
și vioiciunea artei 
populare românești.

In cursul șederii la 
Kiev, directorul an
samblului, Petre 
Nastovici, a fost pri
mit de Vadim Efre- 
menko, prim-locțiitor 
al ministrului cultu
rii al R.S.S. Ucrai
nene. De asemenea, 
un grup de creatori 
și interpreți români 
a avut întîlniri prie
tenești cu compozi
tori ucraineni, care 
au apreciat activita
tea și rezultatele do-

Locuitori ai Kievului în fața afișelor care 
anunță spectacolele ansamblului „Rapsodia 

Română"

SINGAPORE 9 (Agerpres). — 
Miercuri, cu prilejul celei de-a 
doua aniversări a dobîndirii inde
pendenței și proclamării republicii, 
la Singapore au avut loc o paradă 
militară și o demonstrație.

Marți seara, primul ministru Lee 
Kuah Yew a rostit un discurs te
levizat în care a subliniat progre
sele obținute de Singapore în cei 
doi ani de la proclamarea indepen
denței. Anual, a spus el, producția 
industrială a crescut cu 6—9 la

sută. Comerțul exterior a înreglsx 
trat, de asemenea, o creștere în
semnată. A Grescut în special ex
portul de produse finite cu 18 la 
sută. însemnate progrese au fost 
realizate în domeniul educației, 
construcțiilor și în alte domenii, 
Referindu-se la problemele de vii
tor, premierul Lee Kuan Yew a 
menționat necesitatea retragerii 
forțelor britanice din Singapore, 
rezolvarea problemei șomajului.
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bîndite de „Rapso
dia Română" în valo
rificarea și populari
zarea tezaurului fol
cloric al poporului 
român.

In continuare, 
membrii ansamblului, 
răspunzînd invitației 
Asociației de priete
nie sovieto-române, 
au fost oaspeții mun
citorilor, inginerilor 
și tehnicienilor de la

șantierele de con
strucții și reparații 
navale din Kiev și 
au participat la o în- 
tîlnire cu activul So
cietății ucrainene de 
prietenie și relații 
culturale cu țările 
străine.

In următoarele zile, 
ansamblul „Rapsodia 
Română" va prezen
ta o serie de specta
cole la Soci.

Comemorarea victimelor
bombardamentului atomic de la Nagasaki

TURIȘTI SUSPECTI 
ÎN AMAZONIA

De un timp încoa
ce, în întreaga zonă de 
nord a statului Goias 
și în sudul statului 
Maranhao, între para
lelele 5 și 13 latitudi
ne sudică a fost sem
nalată prezenta unor 
străini, în special 
nord-americani, ale 
căror îndeletniciri sînt 
viu comentate. Asupra 
rațiunilor acestei pre
zențe — deloc turis
tice — nu există deo
camdată o opinie ofi
cială definitivă, întru-

pe o vastă arie puțin 
atrăgătoare pentru a- 
gricultură sau crește
rea vitelor. Ca el sînt 
mulți alții. In locali
tatea Ponta Alba, de 
exemplu, sînt înre
gistrați 1 290 de pro
prietari străini și nu
mai 206 brazilieni. 
Mac Willian, proprie
tar a peste două mii 
de acri, se prezintă 
drept misionar evan
ghelist, dar nimeni nu 
l-a văzut predicînd 
vreodată. In schimb,

CORESPONDENȚA 
DIN RIO DE JANEIRO 
DE LA VASILE OROS

Coordonate 
noi la Gdansk

(Urmare din pag. I)

rii voievodatului. In ul
timii ani — ne informa 
tov. Jan Plaszinski, se
cretar al comitetului vo
ievodal Gdansk al 
P.M.U.P. — au fost re
făcute sau construite nu
meroase fabrici. S-au 
dezvoltat continuu in
dustriile chimică, con
structoare de mașini, a 
lemnului, alimentară etc. 
Rezultatul ? Voievodatul 
a ajuns să dea 4,6 la 
sută din producția glo
bală industrială a țării, 
și să asigure circa 10 la 
sută din volumul total 
al exportului polonez.

O mare amploare au 
luat-o construcțiile na
vale. Datorită dezvoltă
rii puternice a șantiere
lor de la Gdansk și 
Gdynia (principalele o- 
rașe ale voievodatului), 
aici se realizează circa 
80 la sută din produc
ția navală a tării.

Parcurgînd cu șalupa, 
pe Moltawa, ruta „Poar
ta înaltă"—monumentul 
Westerplatte, am trecut 
în revistă pădurea de 
macarale a șantierului și 
siluetele zvelte, de dife
rite mărimi, ale navelor 
aflate în construcție. Am 
ascultat istoricul sumar 
al „fabricii" de vase și 
ne-am convins o dată 
mai mult de eforturile 
depuse în Polonia pen
tru dezvoltarea acestei 
ramuri.

Șantierul din Gdansk 
— au relatat interlocu
torii noștri — și-a în
ceput activitatea în 
1948. Un an mai tîrziu, 
aici lua drumul apelor 
primul vas maritim 
construit în Polonia. 
De la această mo
destă navă, de numai 
2 450 tone și pînă la 
modernele petroliere, 
cargouri sau vase de 
pescuit oceanic realizate

în prezent atît la 
Gdansk, cît și pe șan
tierele din Gdynia, este 
o cale foarte lungă. 
Dacă ea a fost străbă
tută în mai puțin de 20 
de ani aceasta se dato- 
rește forței orînduirii 
noi, socialiste, pricepe
rii, talentului și perseve
renței constructorilor po
lonezi.

în egală măsură vo
ievodatul Gdansk repre
zintă o poartă spre 
mări, prin care se perin
dă anual mii de va
poare, sub cele mai di
verse pavilioane (în 
1966 porturile poloneze 
au primit 11342 nave) 
și se realizează schim
buri de bunuri materia
le cu zeci de țări ale 
lumii. Cît de mare este 
ponderea acestui voie
vodat în comerțul mari
tim al Poloniei rezultă 
din faptul că din tota
lul de 27 milioane da 
tone, cît reprezintă ca
pacitatea de tiansborda- 
re a porturilor poloneze, 
numai portul din Gdy
nia înregistrează un tra
fic anual de 7—8 mili
oane tone. Și nu trebuie 
uitat că la finele răz
boiului el era distrus în 
proporție de 90 la sută.

în sfîrșit, voievodatul 
adăpostește sediile unor 
companii navale care 
leagă Polonia, prin 
linii regulate, cu 80 
de țări ale lumii, cu se
diul unor firme de pes
cuit maritim în plină 
dezvoltare, tot mai mo
dern utilate și care asi
gură anual aproximativ 
60 la sută din producția 
de pește a țării.

Scriind istoria con
temporană a acestor ți
nuturi, conturîndu-Ie 
noile perspective, oame
nii muncii din cuprin
sul voievodatului își 
vădesc din plin talente
le lor creatoare.

Și în anii ce vin — ne 
spunea tov. Jan Pla
szinski — principalele e- 
forturi vor fi îndrepta
te spre dezvoltarea și 
sporirea eficienței eco
nomiei voievodatului. Se 
prevede dezvoltarea in
dustriei chimice, și în
deosebi, a celei producă
toare de îngrășăminte — 
condiție importantă pen
tru îndeplinirea sar
cinii trasate de partid 
oamenilor muncii din 
agricultura Poloniei de 
a spori randamen
tul la hectar și de a 
lichida cu totul, pînă în 
1970, importul de grîu. 
Se întreprind măsuri e- 
nergice pentru construi
rea unui număr mai 
mare de vase și spori
rea substanțială a tona
jului acestora, astfel în- 
cît în actualul cincinal 
să se poată lansa la apă 
cele 320 de nave prevă
zute. Se preconizea
ză modernizarea por
turilor, inclusiv adîn- 
cirea bazinelor, pentru a 
putea mări traficul de 
mărfuri, precum și o 
mai bună organizare a 
activității flotei comer
ciale în vederea sporirii 
veniturilor pe care le 
aduce. Se prevăd creș
teri importante prin or
ganizarea mai judicioa
să a producției în între
prinderile industriale, 
prin înzestrarea acestora 
cu mașini de mare ran
dament, prin automati
zare etc.

Sînt planuri genera- 
toaț2 de noi perspecti
ve. Iar hărnicia și entu
ziasmul celor care au 
asigurat și pînă acum 
arterelor economice, cul
turale și sociale ale vo
ievodatului puternice in
fuzii de tinerețe și vi
goare, constituie o che
zășie că aceste perspec
tive vor deveni realitate.

Studenți senegalezi în orele de lu
crări practice într-unul din labora

toarele Universității din Dakar

NAGASAKI 9 (Agerpres). — Cei 
420 000 de locuitori ai orașului Na
gasaki au păstrat la 9 august un 
moment de reculegere în memoria 
victimelor bombardamentului ato
mic din 9 august 1945. La orele 
11,02, ora la care deasupra orașu
lui a fost aruncată bomba atomică, 
sirenele întreprinderilor și vapoa
relor ancorate în portul orașului 
au sunat prelung.

în Parcul Păcii din orașul Na
gasaki, situat în imediata apropie
re a epicentrului bombei atomice,

peste 5 000 de locuitori ai orașului 
și reprezentanți ai altor localități 
au luat parte la un miting come
morativ. După cinstirea memoriei 
victimelor, corul elevelor uneia din 
școlile din Nagasaki a executat 
cîntecul „Nagasaki cheamă la 
pace". In urmă cu 22 de ani, a- 
proape toți elevii acestei școli au 
pierit printre cele 73 000 de victi
me ale bombardamentului atomic. 
La monumentul victimelor din 
Parcul Păcii au fost depuse coroa
ne de flori.

cît investigațiile au 
început de curînd. V- 
nica intenție a musa
firilor, potrivit pro
priilor mărturisiri, ar 
fi instalarea de ferme 
pentru creșterea vi
telor De aceea cum
pără masiv suprafețe 
de teren, pe care le 
încercuiesc imediat cu 
sîrmă ghimpată. Intre 
ei, texanul Henry 
Fuller a devenit un 
personaj familiar în 
coloanele presei. Se 
dă drept director 
al firmei imobiliare 
„World Land Corpo
ration" din Houston și 
dispune de două avi
oane particulare. Pînă 
acum Fuller a cumpă
rat o enormă suprafa
ță de teren la prețul 
derizoriu de șapte do
lari pentru un hectar. 
E drept, pămîntul este 
foarte arid. Localnicii 
constată cu mirare că 
texanul Fuller nici nu 
este interesat în pă- 
mînturi mai fertile, ci 
a pus ochii (și mîna)

după cumpărarea pri
melor loturi, și-a con
struit o casă în care 
a instalat un aparat 
de radio transmisie.

Prima consecință a 
acaparării de teren de 
către străini a fost iz
bucnirea unor focare 
de nemulțumiri în zo
na respectivă, dat fi
ind că noii proprietari 
au început să-i expul
zeze cu forța pe local
nici. Autoritățile statu
lui Goias au intervenit 
în favoarea țăranilor, 
expropriind unele lo
turi de abia cumpăra
te. Conflictul nu e în
cheiat. Cu prilejul ve
rificărilor făcute în 
trei municipii, s-au 
constatat nereguli cra
se în operațiile de vîn- 
zare-cumpărare, in
clusiv acte de proprie
tate falsificate.

Secretul interesului 
maladiv pentru a- 
ceste pămînturi a fost 
descoperit. Cercetări 
științifice efectuate de 
compania braziliană

Interestadual dos 
Ies do Araguaia 
Tocantins indică 
acea zonă existența în 
mari cantități a di
verse minereuri: cu
pru, zinc, plumb, ni
chel, cobalt, vanadiu, 
crom, beriliu, magne
ziu, cositor, aur, ar
gint, cristal de rocă șl, 
în mod deosebit, ura
niu și toriu. Dacă a- 
firmațiile sînt înteme
iate, înseamnă că 
străinii au făcut o a- 
facere deosebit de mă
noasă.

S-a aflat că alege
rea ariei de teren pen
tru cumpărare a fost 
precedată de intense 
cercetări. încă acum 
opt luni, presa infor
ma că în nordul Go- 
ias-ului avioane tip 
„Cessna 180“ efectuau 
aterizări și decolări pe 
piste clandestine, iar 
membrii echipajelor 
erau văzuți descăr- 
cînd aparatură și în- 
cărcînd saci cu pă- 
mînt pe care îl trans
portau spre o destina
ție necunoscută. Se 
deducea că pentru a- 
nalize de laborator în 
afara Braziliei^jDupă 
un timp, în &giune 
și-au făcut apariția 
primii cumpărători de 
pămînt.

Această afacere a a- 
larmat opinia publică 
braziliană și a declan
șat vii dispute în 
parlament. Pe baza 
datelor culese de De
partamentul federal 
de informații, minis
trul justiției, Gama 
E Silva, urmează să a- 
precieze în zilele ur
mătoare „în ce măsu
ră acapararea de pă
mânturi de către nord- 
americani afectează 
siguranța națională".
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Vi agențiile de presă
Nici o ședință a Adunării Naționale a Coreei de sud 

nu s-a putut ține în întreaga perioadă de 30 de zile a sesiunii parlamentare 
care s-a încheiat marți datorită boicotului opoziției. în ciuda eforturilor depuse 
de partidul de guvemămînt al lui Pak Cijan Hi, în scopul convocării unei 
„reuniuni la nivel înalt" pentru negocieri cu opoziția, perspectiva unei solu
ționări a actualului impas politic din Coreea de sud este cu neputință de în
trevăzut — apreciază agenția Reuter.
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în insulele Yaros și
Leros se ma’ ada sup>stare de 
detențiune aproximativ 2 300 de 
persoane, care au refuzat să 
semneze declarații de loialitate 
față de actualul guvern, a de
clarat marți la Atena ministrul 
ordinei publice, Pavlos Tatomis. 
Pe de altă parte, șapte persoane, 
printre care Tzimas, fost consilier 
juridic al E.D.A., au fost con
damnate de Tribunalul militar 
din Atena la închisoare, pe ter
mene între patru luni și opt ani, 
fiind acuzate de a fi încălcat le
gea marțială — informează a- 
genția France Presse.

în timpul stingerii unui 
incendiu de pădure în a- 
propiere de Marsilia într o 
zonă muntoasă — anunță agenția TASS 
— s-a prăbușit elicopterul so
vietic „MI-6". în urma catastrofei au 
pierit 7 piloți și specialiști sovietici și 
2 francezi. Agenția precizează că, 
aflîndu-se la înălțime mică în zona 
incendiului, înconjurat de o perdea 
deasă de fum, elicopterul s-a ciocnit 
de o stîncă. „MI-6" a fost prezentat 
în luna mai 1967 la Expoziția inter
națională de aeronautică de la Paris, 
iar apoi a participat la stingerea unor 
incendii de pădure din sudul Franței.

După scrutinul de luni din insula Mauritius, Partidul 
laburist, partizan al proclamării independenței insulei, a obținut 39 din totalul 
de 62 de locuri pentru Adunarea Legislativă. Celelalte 23 de locuri au revenit 
Partidului social-democrat, care se pronunță pentru o asociație cu Marea 
Britanie.

Un puternic schimb de focuri a avut Ioc> seara>între 
ciprioții turci și membrii gărzii naționale în orașul cipriot Lagnaca. Intervenția 
forțelor O.N.U. din Cipru a pus capăt acestui incident.

Bulgaria și Irakul au 
semnat un acord de cola
borare economică și tehni- 
qq și un protocol referitor la lărgirea 
schimburilor comerciale. De aseme
nea, s-a înființat un comitet mixt 
bulgaro-irakian în vederea studierii 
posibilităților de stimulare a colabo
rării viitoare între cele două țări. 
Totodată, Bulgaria a acordat guver
nului irakian un împrumut pentru 
finanțarea unor obiective. Aceste 
hotărîri au fost anunțate în comuni
catul dat publicității la încheierea 
vizitei oficiale în Irak a delegației 
guvernamentale bulgare, conduse de 
Lîcezar Avramov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-172" a 
fost lansat miercuri în Uniunea So
vietică, relatează agenția TASS. La 
bordul satelitului este instalat apara- 
taj științific destinat continuării cer
cetărilor în spațiul cosmic.

Urmăriți de armata națională 
congoleză mercenarii se retrag 

In dezordine

transmit
Firma americano-austria-

Câ „Semperît", specializată în 
producția de anvelope pentru auto
turisme, urmează să vîndă în
treprinderii iugoslave „Sava" licența 
de fabricație și documentația tehnică 
necesară. Acordul prevede, de aseme
nea, ca firma „Semperit" să acorde 
întreprinderii iugoslave amintite asis
tență tehnică în următorii cinci ani. 
(Taniug).

20 000 dolari au fost alocați 
de O.N.U. pentru ajutorarea persoa
nelor care au avut de suferit în cursul 
recentului cutremur din Turcia. Secre
tarul general dispune de un fond de 
ajutor de 100 000 de dolari.

Vizita delegației guver
namentale a Republicii 
Mali în R. P. Chineză. 
După cum anunță agenția China 
Nouă, premierul Consiliului de Stat, 
Ciu En-lai, a primit delegația guver
namentală a Republicii Mali, condusă 
de Seydou Badiane Kouyate, care în
treprinde o vizită în R. P. Chineză.

Aproximativ 1 700 de 
persoane au murit de foa
me în primele cinci luni ale acestui 
an în regiunile din Jawa centrală. 
Această cifră a fost dată publicității 
la Djakarta de agenția Antara.

DAUNELE ADUSE DE MERCENARI 
ECONOMIEI CONGOLEZE

După cum transmite 
Agenția congoleză de 
presă, președintele 
Congoului (Kinshasa), 
Joseph Mobutu, a de
clarat că mercenarii a- 
flați pe teritoriul țării 
au adus de-a lungul 
anilor grave daune e- 
conomiei naționale. Ei 
au încercat să saboteze 
reforma monetară con
goleză, agravînd în a- 
cea perioadă dificultă
țile prin care trecea

țara. Mercenarii au 
acționat în două di
recții : au determinat o 
majorare considerabilă 
a prețurilor și au pro
vocat o lipsă acută de 
mărfuri pe piață.

Declanșarea de că
tre mercenari a acțiu
nii antiguvernamenta
le de la 5 iulie a creat 
noi dificultăți. S-a în
registrat o reducere a 
exportului, creșterea 
cheltuielilor militare,

iar apoi s-a ivit necesi
tatea de a investi fon
duri importante în re
pararea și reconstrucția 
clădirilor administra
tive, școlilor, podurilor 
etc. avariate sau dis
truse de mercenari. Ca 
urmare — a adăugat 
președintele — și ma
jorarea salariilor care 
urma să aibă loc în iu
lie a fost amînată pînă 
în octombrie.
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