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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
a primit pe Abdul Rahman Pazhwak, 
președintele celei de-a ffl-a sesiuni 

a Adunării Generale a 0. N. II.
Retrospectivă in acțiunea de

ERADICARE A
PIERDERILOR PLANIFICA TE

Dimineață în cartierul
Floreasca

Foto : M. Andrcescu
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a primit luni la amiază, la Eforie 
Nord, pe Abdul Rahman Pazhwak, 
președintele celei de-a XXI-a se
siuni a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite.

La primire au participat Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Gheorghe Diaconescu, reprezentan
tul permanent al Republicii So
cialiste România la O.N.U.

Intre secretarul general al C.C.

al P.G.R. și președintele Adunării 
Generale a O.N.U. a avut loc o 
convorbire amicală cu privire la 
activitatea Organizației Națiunilor 
Unite și la problemele internațio
nale actuale. S-au abordat, de ase
menea, unele probleme privind 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România și 
Afganistan.

După întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
ținut la dejun pe Abdul Rahman 
Pazhwak.

ft ZIARUL DE AZI:
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tectiv particular 
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rei H Pe un front 
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cîștigat „bătă
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agriculturii in

tensive ® Sport

Gheorghe ȘICĂ
director-adjunct în C.S.P.

în lumina indicațiilor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1966, în pe
rioada ianuarie — iulie a.c. s-a desfă
șurat — în toate întreprinderile care 
înregistrau pierderi bănești pe ansam
blul activității lor, precum și în cele 
care lucrau rentabil dar aveau anumite 
produse și servicii efectuate cu pier
deri — o vastă acțiune menită să asi
gure rentabilizarea acestor unități eco
nomice, produse și servicii. Această 
largă acțiune a dat rezultate, a descă
tușat inițiative, a orientat colectivele 
întreprinderilor respective în luarea 
unor măsuri care să mobilizeze cît mai 
complet rezervele interne, astfel ca
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I

Eugen BARBU
I

Copil fiind imi imaginam 
cest loc ca pe ceva plin de dra
matism, torturat, păstrînd încă 
în tiparele sale geografice ur
mele teribilelor încleștări de 
altădată. Era o vîrstă cînd 
nu-mi închipuiam altfel supre
mul eroism al omului decît ieși
rea la baionetă în cămăși. Deci
zia supremă de a apăra Patria 
mi se părea o preocupare ime
diată, lipsită de forme grandi
locvente, de acea teatralitate 
ce se presupune totdeauna în • 
legătură cu vitejia.

Acum privesc pașnica cîmpie 
și viile verzui în amurgul întu
necat al serii de august și fac 
o confruntare nespectaculoasă. 
Mărășeștiul amintește de luptele 
de acum 50 de ani numai prin 
Mausoleul ce veghează împre
jurimile și mai ales prin flacăra 
veșnică pîlpîind deasupra mor
măitului soldaților, aruncîn- 
du-se în patru vînturi.

Peste o sută de mii de oameni 
s-au strîns aici sîmbătă, ca să 
cinstească memoria celor care 
au apărat cu sîngele lor Româ
nia, venită din veșnicie și mer- 
gînd către destinul său etern. 
Deasupra locurilor vechilor bă
tălii glorioase răsună glasul se
cretarului general al partidului 
nostru : „Ne plecăm cu venera
ție în fața eroilor națiunii, în 
fața celor care nu și-au precu
pețit viața pentru a asigura li
bertatea și progresul poporului 
român, care au pus, la timpul 
lor, o piatră la temelia^ măre
țului edificiu pe care îl înălțăm 
astăzi pe meleagurile României 
socialiste".

O sută de mii de glasuri răs
pund cu ovații sobre ca intr-un 
jurămînt față de cei ce au pus 
în pămîntul roditor de sub noi 
o temelie de singe. Și cînd vor
bitorii iau loc în tribuna ~ din 
fața Mausoleului — din față, din 
stingă și din dreapta prind 
glas vocile neuitate ale trecutu
lui într-o admirabilă realizare 
de sunet și lumină.

Sub cerul negru, piatra monu
mentului luminată de reflectoa
re capătă transparența unui tim
pan ele marmură. Imaginile îm
pietrite se însuflețesc și de din
colo de viile proaspete, cu rod 
în ele, încă așteptînd focul verii, 
răsună ecourile istoricei bătălii. 
Bat tunurile răgușite și clănță- 
ne mitralierele. Fumul se ridică 
în valuri albe, dus de o suflare 
rece. Vocile din cărțile de școa
la primară se aud distinct, re- 
petînd ordinele de demult. E 
șoapta lirică a Ecate rinei Teo- 
doroiu, e glasul generalului^Ere- 
mia Grigorescu. O goarnă de
părtată evocă ridicarea din tran-

(Continuare în pag. a V-a)
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rentabilizarea să se poată obține pe 
calea cea mai indicată din punct de 
vedere economic, aceea a lichidării 
pierderilor ca urmare a eforturilor 
proprii ale fiecărei unități industriale.

Temeinicia acțiunii este dovedită de 
numeroase exemple de întreprinderi, 
care încă în cursul semestrului I au 
realizat importante beneficii peste 
plan, sau au redus substanțial volu
mul pierderilor planificate pe ansam
blul activității lor. La nivelul ministe
relor au fost diminuate pierderile : cu 
peste 40,6 milioane lei la Ministerul 
Minelor, cu circa 58 milioane lei la 
Ministerul Petrolului, cu mai mult de 
30 milioane lei în sectorul gospodă
riei comunale. Cîștigul este însă și de 
altă natură. Acțiunea de rentabilizare 
în întreprinderile în cauză a deter
minat colectivele lor să gîndească eco
nomic, să mediteze mai mult asupra 
aspectelor economico-financiare ale 
producției și să acționeze în conse
cință, în virtutea exigențelor legate de 
creșterea gradului de eficiență a acti
vității productive.

Evident, ar fi multe de spus în legă
tură cu buna experiență acumulată, cu 
rezultatele pozitive obținute. Nu mai 
insistăm asupra lor. în schimb, ne 
oprim mai mult la fenomenele con
trarii cursului rentabilizării, la unele 
practici care și-au făcut loc în acest 
domeniu. Astfel, în loc să reducă 
volumul pierderilor, anumite între
prinderi au înregistrat creșteri, grevînd 
inadmisibil bugetul de stat, ceea ce 
înseamnă că de fapt diminuează rezul
tatele bune obținute de alte unități 
economice. De pildă, Combinatul de 
fibre artificiale Brăila, Uzina chimică 
„Carbosin", Combinatul de celuloză 
și hîrtie Călărași și U.C.M. Copșa Mică 
au depășit pierderile admise pe 
semestrul I cu peste 38 milioane lei. 
Situații similare se constată și în u- 
nele întreprinderi din cadrul Minis
terului Industriei Alimentare. Fabricile 
de zahăr din Bod, Giurgiu, Roman și 
Luduș, I.C.I.L.-Suceava au depășit, 
la un Ioc, nivelul pierderilor planifi
cate pe primul semestru cu peste 18 
milioane lei.

Din nefericire, lista nu se încheie 
aici. întreprinderea de construcții — 
montaj Brăila, subordonată Ministe
rului Construcțiilor pentru Industria 
Chimică și Rafinării, a amplificat pier
derile prevăzute în primul semestru 
cu peste 14 milioane lei. Urmărind, 
probabil, să nu se lase mai prejos, să 
dovedească fidelitate față de „speci
ficul casei", pierderi mari au consem
nat și unele întreprinderi din Minis
terul Industriei Construcțiilor. E vorba 
de întreprinderea 7 construcții Galați, 
întreprinderea 6 construcții Craiova, 
întreprinderea 4 construcții Iași, în
treprinderea de prefabricate Craiova, 
Fabrica de geamuri Scăeni, care au

(Continuare în pag. a IlI-a)

Coșmarul funcționarului 

din alimentația publică
„Ehei, făcu șefa serviciului planifi

care dc la I.A.P.L. „Ciocîrlia" intrînd 
voioasă în biroul contabilului șef — 
acum cred că mi-a venit și mie 
timpul să plec în concediu".

— Eu nu spun să nu pleci, zise 
rezervat contabilul, dar com-urile, 
col-urile sînt gata ?

— Gata. Uite că le aduc.
Curînd, șefa de serviciu se întoar

se cu un maldăr de hîrtii pe care le 
așeză la semnat pe biroul șefului.

— Lipsește M. S.-ul — constată, 
dintr-o ochire , superiorul. Pînă nu 
execuți M. S.-ul nu poți pleca în con
cediu...

Șefei de serviciu îi dispăru toată 
dispoziția ca prin farmec. Ieși trîn- 
tind ușa și zicînd apăsat : „Fir-ar a 
dracului de birocrație 1“

— Are dreptate să se supere — mi

se adresă șeful contabil. Ce se în- 
tîmplă în birourile întreprinderilor de 
alimentație publică întrece orice ima
ginație. S-ar putea spune : dar 
ce vreți să facă funcționarii ? Să 
dea cu sapa ? Treaba lor e să scrie. 
Așa este. Dar ceea ce supără peste 
măsură, ceea ce enervează este inu
tilitatea muncii noastre. Ziarul „Scîn- 
teia" a publicat o dată un articol în 
care erau criticate vehement meto
dele rudimentare și birocratice după 
care lucrăm, faptul că sute și chiar 
mii de funcționari întocmesc situații 
inutile, că munca lor vie este înghi
țită de talazuri înalte de hîrtie care 
circulă anapoda de la un birou la 
altul, de la o întreprindere la alta și 
nu rezolvă nimic...

— Și ?
— Rezultatul : în rîndul instituții

lor vizate s-a produs o oarecare agi
tație. Am crezut că se vor lua mă
suri radicale, care să țintească spre 
simplificarea muncii contabile, de 
evidență, că se vor mai reduce din 
com-urile. col-urile și răs-com-urile 
care ne fac zile fripte. Cînd colo... 
S-a adus o singură simplificare. Și a- 
nume •• I.A.P.L.-urile nu mai sînt o- 
bligate să țină evidența... ciorbelor 
care se consumă prin restaurante I 
Nimeni nu este împotriva evidenței, 
a activității funcționărești raționale, 
necesare. Dar de ce este nevoie să 
ținem evidența la zi a cireșelor con
sumate în unitățile de alimentație pu
blică ? Să exemplificăm ;

Corn 6 este o lucrare lunară care 
stabilește mișcarea fructelor și legu
melor în restaurante și bufete ;

Com 7 este o soră mai mare a pri
mei lucrări care — culmea 1 — sta
bilește cam același lucru ;

De Ziua presei românești

ZIARUL —
azi
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în lumea veche, dispre
țul între oameni se înte
meia, socialmente, pe anta
gonisme de clasă. Burghe
zul nu putea să-l respecte 
pe muncitor atîta timp cît 
acesta depindea de el. îl 
disprețuia pentru că nu 
avea avere, pentru că nu 
avea putere materială, pen
tru că își vindea forța de 
muncă, pentru că era să
rac și prost îmbrăcat. După 
ce-1 spolia, i se făcea 
greață de sărăcia lui pe 
care, de altfel, începea s-o 
pună pe seama inferiorită
ții biologice. El nu pu
tea să-1 respecte nici pe 
funcționarul slugarnic ce-i 
încheia bilanțuri' false în 
schimbul unei meschine 
gratificații anuale, nici pe 
judecătorul care se lăsa mi
tuit, nici pe prefectul și pe 
dascălii care primeau plo
con pentru a-i vinde intere
sele statului sau diplo
mele progeniturilor sale. îl 
disprețuia, de asemenea, pe 
intelectual, mai ales atunci 
cînd munca acestuia, ori- 
cît de valoroasă, nu se con
vertea în bani. Și pentru că 
acesta continua să-1 sfideze 
cu rictusul său disprețuitor, 
cu acel ce enigmatic din a-

dîncul ființei, la care bur
ghezul, oricît de bogat, nu 
avea acces. îl disprețuia pe 
micul burghez pentru că îl 
maimuțărea și pentru că îi 
aducea aminte atît de bru
tal de începuturile gro
tești ale propriei sale bio
grafii. Acesta, la rîndu-i, se 
consola, împodobindu-se cu 
mici etichete de tinichea pe 
care grava, cu o caligrafie 
pedantă, cuvintele „onora
bil", „stimabil" și „respec
tabil" — indicii ale crizei de 
demnitate pe care o trăia 
pătura de mijloc a societă
ții. Dar poate cel mai mult 
se disprețuiau burghezii în
tre ei ; își cunoșteau trecu
tul compromițător, sursa 
necinstita a averii, meto
dele murdare de parvenire, 
se știau venali, egoiști, lip
siți de scrupule. Era, desi
gur, de la sine înțeles, ca 
pentru aceleași motive să 
nu fie respectați nici de 
muncitori, așa cum nu pu
teau fi respectați nici cei 
ce slujeau burghezia.

...S-au dus burghezii, s-au 
dus moșierii — au rămas 
doar umbrele lor, așa cum 
mai stăruie pe pămînt, 
după asfințit, umbrele no
rilor. S-a dus și liota lor

de slugi. Fronturile socie
tății s-au spart, clasele ră
mase au fraternizat. Dar 
prin aceasta s-a instaurat 
oare domnia deplină a res
pectului între oameni ? Ce. 
au sădit secolele și mile
niile în om, pot extirpa de
ceniile ? Și dacă a dispărut 
baza de clasă a inegalității 
și disprețului, nu au rămas 
diferențe în poziția socială, 
în cultură, în educație, în 
caractere? Dacă pe plan 
general s-a creat unitatea 
principială de interese a 
societății, în practică, pe 
plan restrîns, între indivizi, 
nu s-au menținut diver
gențe și animozități deter
minate de gradul diferit 
de înțelegere a idealurilor 
socialismului, de acuita
tea, atît de gradată, a 
simțului pentru progres, de 
intensitatea spiritului pa
triotic, de capacitate, de 
inteligență ?

Sînt oameni cu ochiul 
reglabil ca o lunetă. Fi
xează distanta după clasa 
de salarizare a obiectivu
lui vizat și obțin dimensiu
nile imaginii în raport di
rect proporțional cu acest 
atribut. în această optică,

posesorii salariilor mici le 
apar, fatal, niște „omuleți". 
Nici nu le pot distinge 
trăsăturile, nici vocea nu 
le-o pot recepționa. în 
schimb, cît de clar îi văd 
pe ceilalți, cu cîtă atenție 
le urmăresc fiecare expre
sie, fiecare grimasă. O par
te din acești oculiști pro
fită direct, materialicește, 
de pe urma „proprietății" 
lor. Alții au numai slăbiciu
nea, devenită viciu, a ran
gului. Nu caută vecinătatea 
omului, ci a autorității, a 
postului înalt. Apropierea 
acestora îi ridică în propriii 
ochi și le oferă suportul 
moral care le lipsește, în- 
tărindu-le sentimentul de 
securitate al unei existențe 
clădite pe nisip. împreju
rarea care îi obligă să res
pire același aer cu „oameni 
mici" îi tulbură și îi neli
niștește ca o presimțire fa
tală. Fug de oamenii simpli 
ca de spectrul nenorocirii 
ce populează visurile lor a- 
gitate.

Dumitru POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Col 3 b stabilește intrările de pro
duse agro-alimentare în restaurante 1

Com 1 — situația desfacerii și a 
planului, cunoscute de altfel de toată 
lumea ;

Col 8 — situația contractelor în
cheiate cu producătorii ;

Corn 5 — situația mișcării pe 3 
luni ;

Corn 11 — trebuie să prevadă cîte 
unități sînt în alimentația publică și 
cîți mp au 1

M. Corn — îndeplinirea planului 
de M. S. (muncă și salarii).

Aflăm că funcționarii I.A.P.L. în
tocmesc aceste situații în mod auto
mat, ea niște roboți. Multe dintre aces
te situații, care se încheie extrem de 
migălos și aproape totdeauna inexact 
sînt cerute de T.A.P.L., de Statistică, 
de Sfatul popular al orașului Bucu
rești și de minister. Și lună de lună, 
trimestru de trimestru, se obțin ci
fre și rezultate sensibil asemănătoare.

Dar viața funcționarilor din alimen
tația publică ar fi prea ușoară dacă ei 
ar întocmi numai situații statistice. Pe 
lîngă acestea, mai au de făcut rapoarte, 
procese-verbalc, dări de seamă, alte 
situații. Spargerea unui pahar' poate 
provoca o scriptologie nemaipome
nită. Pentru justificare se eliberează 
o chitanță, se completează un borde
rou și o foaie de vărsămînt. Apoi ser
viciul comercial al I.A.P.L. scade... 
„partida" (adică paharul) unității în 
care s-a ciobit acest obiect. De ce fie
care inventat constată și rezolvă toate 
lipsurile, pierderile ș.a.m.d. pe care le-a 
constatat și rezolvat I.A.P.L.-urile zi de

Gh. GRAURE

(Continuare în pag. a V-a)

„Un articol bun e un profesor bun, 
un părinte bun, un prieten bun". 
Reflecția aparține unui cititor al 
ziarului nostru — M. Zăvoianu, 
din Craiova — care ne adresa, cu 
anticipație, calde urări de Ziua 
presei. Am sentimentul că aceste 
cuvinte definesc optica cititorilor, 
că ele sînt implicit o expresie a 
cerințelor lor privind rostul și mi
siunea presei în viața contempora
nă a societății noastre. Mai mult 
decît atît, ele mi se par a fi și 
o apreciere a activității ziaristului, 
o subliniere a importanței muncii 
sale și a răspunderii ce îi incumbă.

Ne desparte o întreagă epocă is
torică de momentul apariției pri
mului ziar —* „vestitor de obște" 
— din țara noastră. Pe parcursul a 
decenii și decenii, reprezentanți de 
frunte ai culturii românești, publi
ciști de seamă și patrioți înflăcă
rați au precizat și relevat, prin 
scrisul lor, țelul înalt și menirea 
nobilă a presei noastre — aceea de 
a servi adevărului și dreptății, 
progresului social, propășirii țării. 
In cartea de aur a publicisticii ro
mânești sînt înscrise la loc de 
cinste numele lui Bălcescu, Kogăl- 
niceanu, Alecsandri, Eminescu, Ca- 
ragiale, Iorga, Sadoveanu, Arghezi, 
Cocea, Sahia, ale tuturor celor care 
prin scrisul lor, prin activitatea 
lor gazetărească au dat expresie 
conștiinței înaintate a epocii lor, 
idealurilor de libertate și progres 
ale poporului român. Țelurile lor 
au căpătat și mai multă limpezi
me o dată cu apariția presei socia
liste, și apoi a presei comuniste — 
care a marcat un moment impor
tant în dezvoltarea presei româ
nești. In anii de crîncene opreliști 
și teroare, slova „Scînteii", „Luptei 
de clasă" și a altor zeci și zeci de 
publicații create și conduse de Par
tidul Comunist Român, a purtat în 
mase cuvîntul și ideile partidului, 
le-a deschis perspectiva luptei re
voluționare, mobilizîndu-le și în- 
flăcărîndu-le în marile bătălii de 
clasă împotriva exploatării și asu
pririi, pentru cucerirea dreptului la 
o viață liberă și demnă.

Reluînd și ridicînd pe o nouă 
treaptă tot ceea ce a fost prețios 
în presa democrat-revoluționară 
din România, presa noastră conti
nuă cu cinste să slujească înaltele 
idealuri care au călăuzit statornic 
viața și lupta înaintașilor. Cre
dincioasă însoțitoare a po
porului în toate momentele de 
seamă ale evoluției sale, presa 
românească reface, prin istoria 
sa, însăși istoria României de

un secol șl jumătate încoace. 
„Ziarul este oglinda nației" — scria 
un înaintaș. Mobilizînd conștiin
țele, luminîndu-le, fiind întotdeau
na alături de aspirațiile vitale ale 
națiunii, presa democratică și co
munistă a înaintașilor și-a cîștigat 
un loc de cinste în panteonul spi
ritual al poporului nostru.

Este, firește, un drum lung de la 
modestele tipărituri apărute în vea
cul trecut, în provinciile românești 
Muntenia, Moldova, Transilvania, 
și de la micile foi tipărite și răs- 
pîndite de comuniști în condiții de 
crîncenă ilegalitate — la presa de 
azi, care apare într-un tiraj de peste 
un miliard de exemplare anual! 
Acest drum reflectă însuși mersul 
ascendent al întregii noastre socie
tăți, progresele dobîndite de po
porul român în toate domeniile.

In viața de astăzi a țării, presa 
se afirmă tot mai mult ca un pu
ternic instrument de dinamizare 
socială, lărgindu-și necontenit aria 
de investigație, capacitatea de a 
oglindi procesele vii ale realității, 
de a defini, în graiul faptelor con
crete, superioritatea orînduirii 
noastre atît pe planul creației ma
teriale, cît și pe cel al existenței 
sufletești.

Principala îndatorire a presei, 
preocuparea ei centrală o consti
tuie reflectarea politicii interne și 
externe a partidului — politică ce 
slujește interesele fundamentale 
ale poporului român, înfloririi pa
triei socialiste și care tocmai de 
aceea se bucură de deplina ade
ziune și aprobarea entuziastă a 
tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră. Ziariștii își fac un titlu 
de mîndrie din a milita neobosit 
pentru promovarea ideilor partidu
lui, a idealurilor socialismului și 
comunismului, din a desfășura o 
activitate susținută — cu mijloa
cele specifice presei — pentru a a- 
sigura transpunerea în viața țării 
a acestor înalte idealuri. Succesele 
presei își au — toate — izvorul 
viu în conducerea ei nemijlocită 
dc către partid, forța călăuzitoare 
a întregii noastre societăți; presti
giul și autoritatea de care ea se 
bucură în mase au la temelie jus
tețea și forța politicii partidului, a 
ideologiei sale care-i inspiră în
treaga activitate și pe care o re
flectă cu consecvență.

Constantin MITEA

(Continuare în pag. a IV-a)

Telegrame
Excelenței Sale dr. ZAKIR HUSSAIN

președintele Republicii India
New Delhi

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a Zilei Independenței Indiei, 
în numele poporului român, al Consiliului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste România, precum și al meu personal, 
adresez cordiale felicitări și urări de sănătate Excelenței Voastre, de 
progres și prosperitate poporului indian.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnul ALPHONSE M ASSAM BA-DEB AT

Președintele Republicii Congo
Brazzaville

Cu prilejul celei de-a IV-a aniversări a Revoluției congoleze am 
deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre călduroase felicitări și 
cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate și progres 
poporului congolez. °

îmi exprim convingerea că relațiile dintre Republica Socialistă 
România și Republica Congo-Brazzaville se vor dezvolta în interesul 
popoarelor noastre și al păcii în lume.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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DETECTIV PARTICULAR

în Drumul fQl
Cetățeanul care se hotărăște să 

trimită unei instituții .o sesizare, omul 
activ, inimos și întreprinzător pă
truns de responsabilitate față de 
societate și care nu trece nepăsător 
pe lîngă deficiențe și lipsuri, pune 
mîna pe condei animat de un înalt 
spirit cetățenesc.

în mai multe secții ale . Uzinei. 
mecanice Cîmpina o serie de dispo
zitive stăteau nefolosite. Sesizarea 
corespondentului a dat posibilitate 
Ministerului ..Industriei Construcțiilor 
de Mașini să întreprindă o analiză 
care s-a soldat cu depistarea dispo
zitivelor respective și găsirea celor 
mai bune soluții de valorificare a-.lor.

Un cititor ne informează că la 
întreprinderea de reparații auto 
nr. 17 București s-a executat cu o 
mare întîrziere reparația unui auto
turism I.M.S. aparținînd URCC Tr. 
Severin. Ministerul Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene a dispus ca 
pagubele să fie suportate de către cei 
vinovați, au fost inlocuiți membrii 
comisiei de tratare a defecțiunilor 
ivite în termenul de garanție. Sesi
zarea a fost analizată într-o ședință 
în cadrul ministerului la care au par
ticipat conducători ai întreprinderilor . 
de reparații auto, precum și. șefii ser
viciilor de control tehnic de calitate ", 
s-a emis un ordin care prevede ca 
măsurile luate de I.R.A. 17 să fie 
aplicate în fiecare unitate similară.

Numeroase scrisori ajung la țin
tă pentru că rezolvarea lor se 
face efectiv de către... instituțiile 
cărora le sînt trimise. Un lucru de 
la sine înțeles ? Faptele arată însă 
că pe alocuri s-a „descoperit" și este 
aplicată cu destulă perseverență o 
altă „variantă" de rezolvare a scri
sorilor, în ciuda faptului că nici cea 
mai elementară logică nu vrea să o 
accepte.

Dacă ar fi să urmărim îndeaproape 
itinerariile pe care le dau scrisorilor 
unele autorități, ar trebui să conchi
dem că rezolvarea cea mai simplă nu 
se poate obține decît pe o cale com
plicată !

Acum cîteva luni de zile, mai 
mulți muncitori ceferiști din Craiova 
s-au decis să aducă din nou în dis
cuția forurilor de resort problema 
punctelor alimentare existente în 
stații de la care se aprovizionează 
lucrătorii de la calea ferată. De cînd 
aceste puncte au fost trecute în 
rețeaua O.C.L.-urilor, ele funcțio
nează după un program care nu 
este deloc în concordantă cu pro
gramul salariaților C.F.R. în ciuda 
repetatelor sesizări și demersuri 
făcute în acest sens, nu s-au găsit 
nici un fel de soluții pentru satisfa
cerea acestei doleanțe. Scrisoarea so
licita intervenția Ministerului Căilor 
Ferate. A ajuns la minister, dar pen
tru a fi rezolvată a fost... „pasată" 
Direcției regionale C.F.R. Craiova. 
De aici s-a întors înapoi la minister 
împreună cu un răspuns prin care 
unității subordonate i s-a oferit 
ocazia de a-și manifesta... politețea 
față de forul tutelar. în esență, din 
răspunsul Direcției regionale C.F.R. 
Craiova, Ministerul Căilor Ferate 
putea să ia cunoștință — așa cum 
rezulta și din sesizare — că pro
blema respectivă este de competența... 
Ministerului Căilor Ferate. Ba, în
tr-un loc, direcția regională men
ționată reamintește că a făcut ante
rior propuneri pentru restabilirea 
acestor puncte de către calea ferată 
care le poate organiza după un pro
gram în raport cu nevoile sale, și, 
în concluzia finală, își ia îndrăzneala 
de a ruga ministerul să găsească o 
modalitate de rezolvare a acestor 
propuneri. Bineînțeles, pentru a se 
descoperi asemenea „noutăți" a tre
buit să treacă timp. Rezolvarea 
propriu-zisă a problemelor ridicate 
în scrisoare, firește, necesită de acum 
înainte alt timp.

Cititoarea Marioara Scărlătescu 
semnala că la farmaciile din orașul 
Ploiești nu se găsește un medica
ment foarte solicitat, „Stamicin". Mi
nisterul Sănătății și Prevederilor So
ciale, căruia i-am trimis această scri-

soare, a expediat-o Sfatului popular 
al regiunii Ploiești, de unde a coborît 
apoi spre oficiul regional farmaceu
tic. Acest oficiu sesizase însă cu 
mult timp înainte ministerului lipsa 
medicamentului respectiv.

Care este rațiunea acestor drumuri 
inutile ? 
volumul 
întîrzie,

într-o 
nostru, Ion M. Bălăci din comuna 
Oprișor, raionul Vînju Mare, se arăta 
intrigat de faptul că nu poate obține 
o adeverință de vechime în cîmpul 
muncii pentru perioada 1951—1953, 
cînd a fost angajat ca frizer la 
cooperativa de consum din comună. 
Semnatarul arăta foarte clar că pre
ședintele cooperativei de consum nu 
i-a rezolvat cererea deoarece... nu 
găsește statele de plată în arhivă. 
Am îndrumat sesizarea spre U.R.C.C. 
Oltenia. La 17 mai a.c. am primit 
un răspuns din care aflăm că trebuie 
să ne adresăm U.R.C.M. Oltenia. La 
19 iunie U.R.C.M. Oltenia ne comu
nică : „Solicitantul precizează în 
scrisoarea sa că în perioada 1951— 
1953 a activat în cadrul cooperativei 
de consum și că, la cererea sa. coope
rativa de consum nu i-a eliberat 
adeverințele, motivînd că nu se 
găsesc statele de plată. Credem că 
răspunsul U.R.C.C. Oltenia către dv. 
nu are la bază o cercetare atentă 
față de datele indicate de. solicitant 
în scrisoarea sa și nici a arhivei res
pective" (subl. ns.) Evident, în ase
menea situații, cercetarea atentă 
lipsește. Dar înainte de aceasta lip
sește încă ceva : responsabilitatea 
instituției, a funcționarului care re
prezintă instituția, față de un act 
care angajează. în schimb, își dă 
în petec, comoditatea, intenția nu de 
a rezolva efectiv ceva, ci de a 
„scăpa" de o astfel de obligație pen
tru a da de lucru și a pune inutil 
pe drumuri și pe alții.

într-o sesizare adresată redacției, 
un cetățean din Ploiești 
că Gheorghe Bucurică, 
ședințe al comitetului 
al sfatului popular orășenesc, 
săvîrșit abuzuri la repartizarea 
locuințelor. Ne-am adresat primului 
secretar al comitetului orășenesc de 
partid. Cercetarea sesizării a fost 
încredințată unui secretar al comi
tetului orășenesc de partid. S-a con
statat că faptele erau pe deplin 
întemeiate. Au fost descoperite mai 
multe ilegalități săvîrșite de Gh. 
Bucurică , în repartizarea unor lo
cuințe, manevrele prin care și-a 
aranjat (bineînțeles, pe seama statu
lui) o casă „cum se cuvine" unuia 
care avea în mînă toate cheile de la 
spațiul locativ. Dacă sesizarea ar fi 
urmat un alt circuit decît cel firesc, 
dacă ar fi fost pasată din mînă în 
mîna, mai avea ea un astfel de e- 
fect ? Din păcate, nu sînt rare cazu
rile cînd, fiind expediate pe filieră 
unele scrisori ajung exact acolo 
unde nu trebuie, adică să le 
rezolve cei criticați. E lesne de în
țeles ce se întîmpjă atunci. Semna- 
lînd o seamă de 
asistența sanitară 
un cititor făcea o 
critice Ia adresa 
orașului, Eftimie 
rul unor măsuri organizatorice nepo
trivite. Redacția a socotit de cuviință 
să se adreseze Sfatului populai- al 
regiunii Oltenia. Nu mică a fost însă 
surprinderea autorului sesizării cînd 
a constatat că de rezolvarea ei se 
ocupă chiar tov. Eftimie Predescu ! 
Vicepreședintele de resort al Comi
tetului executiv al sfatului popular 
regional a repartizat-o șefului sec
ției sănătate și prevederi sociale, 
Gheorghe Enache. De la acesta a 
ajuns la medicii inspectori Nicolae 
Popi și Mircea Bene. La rîndul lor, 
aceștia au expediat-o secretarului 
Comitetului Executiv al Sfatului 
popular al orașului Tg. Jiu, Emil 
Ijac, care n-a ezitat să pună rezolu
ția ca problema să fie „rezolvată" 
de cel criticat.

A fost necesară intervenția redac-

Evident, astfel crește doar 
de corespondentă, măsurile 
iar deficiențele trenează, 
scrisoare adresată ziarului

ției pentru a-1 scuti pe împricinat 
de o asemenea sarcină ingrată.

într-un memoriu adresat președin
telui Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al raionului „16 Februa
rie" din București, inginerul Cristea 
Sava. șef de serviciu la fabrica „Su
veica", releva că întreprinderea de 
administrație locativă din raion nu 
execută o serie de reparații ab- 

necesare la imobilul de patru 
din str. Luterană 

ce și-a propus 
120 000 de lei
liftului care, 

să mai aștepte.

solut 
etaje 
timp 
circa
rarea 
putea

arăta 
vicepre- 
executiv 

a

deficiente privind 
în orașul Tg. Jiu, 

seamă de aprecieri 
medicului șef ai 

Predescu, inițiato-

nr. 3. în 
să cheltuiască 
pentru repa- 
în orice caz. 

cum a așteptat 
aproape... 20 de ani I Iată însă că 
petiționarul se trezește cu un răs
puns de la... I.A.L. prin care, nici 
mai mult, nici mai puțin, i se face 
cunoscut că el, ca chiriaș al statului, 
nu are „calitatea" de a face sesizări 
în legătură cu activitatea I.A.L.-u- 
lui ! Aceasta este singura- „măsură" 
concretă cu care s-a soldat, de fapt 
sesizarea sa. Asemenea fapte — așa 
după cum observă numeroși cititori 
și corespondenți voluntari — au con
secințe materiale și morale dintre 
cele mai grave. Cel criticat „își dă 
socoteală lui însuși", iar cel ce a 
făcut sesizarea rămîne cu sentimen
tul că strădania sa pentru descope
rirea adevărului și înlăturarea lip
surilor este inevitabil zadarnică, 

în toate aceste cazuri avem de-a 
face cu o ignorare gravă a uneia 
dintre prevederile cele mai impor
tante ale hotărîrilor de partid 
stat cu privire la munca cu 
sorile și anume obligația de 
permite ca semnalul critic să 
gă să fie rezolvat de către instituțiile 
sau persoanele criticate. Primirea 
unei scrisori la o instituție pune 
automat întrebarea : cine o rezolvă ? 
De răspunsul la această întrebare 
depinde simplificarea drumului de 
rezolvare a scrisorilor, operativitatea 
cercetării și însăși eficacitatea prac
tică a lor.

specialitatea noastră este 
aceea că ea îi ajută pe de
tectivi să nu fie confundați 
de către poliție cu infrac
torii (care fumează țigări 
de foi) și să nu tragă în 
ei (nota patru).

— Primul gest pe care 
trebuie să-l facă un detec
tiv particular în clipa în

gînd acolo, am înconjurat 
blocul de mai multe ori. In 
afară de faptul că mi-am 
scrîntit un picior într-o 
groapă, că cineva de la e- 
tajul cinci mi-a aruncat 
gunoiul în cap și că un cîi- 
ne se ținea tot timpul după 
mine și mă lătra, nimic 
deosebit. Am așteptat pînă

o pro- 
probă

o săp-

Școala de detectivi parti
culari primește înscrieri în 
fiecare noapte, la orele 24, 
cursurile fiind complet gra
tuite și deschise tuturor 
bărbaților între ÎS și 60 de 
ani, care sint sănătoși, fu
mează pipă și nu au altă 
meserie. Evident, pentru a 
fi admis în această școală 
trebuie să susții un exa
men de admitere, care cu
prinde două probe : 
bă teoretică și o 
practică.

Eu am dat acum
tămînă examen la această 
școală și aștept răspunsul 
(Nicuță Tănase a fost res
pins la vizita medicală). Să 
vă spun ce mi-a picat la 
examen. La proba teoreti
că mi s-a cerut să vorbesc 
despre următoarele subiec
te : 1) „Cum se poate deo
sebi un criminal de un om 
cinstit privindu-i pe aceș
tia din spate în timp ce 
merg pe stradă ?“ ; 2) „Im
portanța pipei în profesiu
nea. de detectiv" ; 
este primul gest 
trebuie să-l facă 
tectiv în clipa în
fractorul scoate pistolul ?“ : 
4) „Detectivul particular 
trebuie să fie căsătorit 
sau nu ?“.

Iată acum și răspunsuri
le mele :

— Un 
deosebi 
în timp
dă cu spatele la noi prin 
aceea că la un moment dat 
criminalul îl va asasina pe 
omul cinstit. (Răspunsul a 
primit nota trei).

— Importanța pipei

foileton de Ion BAIEȘU

și de 
scri- 

a nu 
ajun-

3) „Care 
pe care 
un de- 
care in-

criminal se poate 
de un om cinstit 
ce merge pe stra-

care infractorul scoate pis
tolul este să fugă. In cazul 
în care infractorul trage în 
el, ucigîndu-l, detectivul va 
trebui să se lase de mese
rie. (Nota 10).

— Vn detectiv particular 
nu trebuie să fie căsătorit, 
pentru ca să se poată în
sura cu toate victimele 
blonde, pe care le salvează 
(Nota cinci).

După ce comisia a deli
berat îndelung, am fost ad
mis la proba a doua, cea 
mai dificilă, proba practi
că. Trăgînd bilețelul, mi-a 
revenit următorul subiect : 
„Dezlegarea în timp de 24 
de ore a misterelor din 
Drumul Taberii, blocul OD 
15, de pe strada Compozi
torilor nr. 34". In ce con
stau misterele ? Bilețelul 
nu spunea nimic.

M-am deplasat la fața lo
cului, adică am făcut ce 
face orice detectiv la înce
putul carierei sale. Ajun-D. TÎRCOB

după amiază. Așteptarea nu 
mi-a fost zadarnică. La un 
moment dat, cîteva răcne
te fioroase de femeie în
grozită m-au făcut să tre
sar în forul meu interior. 
Am urcat repede scările 
blocului și am ajuns în 
fața apartamentului de 
tinde se auzeau strigătele 
de groază. Ușa era încuia
tă.- Am scos repede trusa 
de șperacle pe care o îm
prumutasem de la un bă- 
trîn găinar pensionat și, 
după ce i-am dat un brînci 
zdravăn, ușa a cedat. Vic
tima era într-una din ca
mere. I-am strigat:

— Deschide I
— Nu pot, mi-a răspuns. 

Am fost încuiată pe dina
fară.

Am făcut din nou uz de 
trusa mea de șperacle și am 
deschis ușa imediat. Victi
ma nu prezenta nici un fel 
de răni exterioare, dar era 
leșinată. Am servit-o repe
de cu un pahar cu apă și 
două palme ; i-am făcut re
comandarea să se calmeze, 
apoi am rugat-o să vor
bească. Z

— Tovarășe detectiv par
ticular, căei asta păreți a 
fi după felul în care acțio
nați, am fost atacată de o 
stafie. Acest bloc este plin 
de stafii. Vă rog din suflet : 
scăpați-ne de stafii!

— Vă voi scăpa, doamnă. 
Nici o grijă !

— Sînt cele mai îngro
zitoare stafii din cite exis
tă, mai rele ca alea i 
Evul Mediu. în fiecare 
uneori și noaptea, îmi 
cuie ușa pe dinafară și 
lasă înăuntru ceasuri 
tregi pradă unei spaime 
nimalice.

— Doamnă, lăsați 
mine și vă salvez.

— Cit costă ?
— Puțin, doamnă, și 

rate.
Imediat m-am 

pîndă pe holul 
îmi și mijise în 
pistă pe care 
gînd să o urmez 
dere oarbă. Căci așa am ob
servat că fac toți detecti
vii : își aleg pista cea mai 
absurdă, cea în care nu 
crede nimeni și merg pe 
ea pină-n pînzele albe.

din 
zi, 

în- 
mă 
în-
a-

pe

în

lapus 
blocului, 
minte o 

aveam de
cu încre-

Mi-am ales deci pista (nu 
v-o spun) și mi-am conti
nuat cercetările. Peste o 
oră aud din nou strigăte. 
Ce era ? Stafiile încuiase- 
ră doi copii înăuntru, lă- 
sîndu-le mama afară. Mă 
duc, îi salvez, toată lumea, 
bineînțeles, îmi mulțumeș
te. O spaimă cumplită cu
prinsese tot blocul. Nimeni 
nu mai avea curajul să stea 
în casă cu ușile închise.

— Eu, îmi povesti un 
bărbat, am întîrziat ieri de 
la servici o oră și jumă
tate pentru că n-am putut 
deschide ușa de Ia dormi
tor. Stafia ținea contra. O 
auzeam cum respiră.

— Domnule detectiv par
ticular, ziceau locatarii în 
cor, faceți ceva și sal- 
vați-ne. Viața noastră e un 
calvar. După miezul nopții, 
se aud strigătele de groază 
ale celor încuiați pe di
năuntru sau bufniturile ce
lor care își sparg ușile. Nu 
este posibil să ne lăsăm 
terorizați de stafii în cea 
de-a doua jumătate a seco
lului douăzeci, secolul ato
mului și al fotbalului.

Eu zîmbeam pe sub mus
tață și mergeam mai de
parte, mental, pe pista mea. 
I-am asigurat că în acea 
noapte voi veghea și voi 
prinde stafia. Intr-adevăr, 
am vegheat și, exact la 
miezul nopții, stafia a ve
nit. Dădea tîrcoale blocului.

— Nici o mișcare ! am. 
răcnit ca un leu. Tu ești 
fantoma ?

— Nu, zice, eu sînt de la 
trust.

— $i ce cauți aici ? Răs
punde sau trag I

— Am venit din cauza 
remușcărilor.

— Lasă literatura ! Vor
bește !

— Să vă spun un secret, 
căci văd că sînteți detec
tiv particular și 
dați și mie un 
pistolul brichetă 
aveți în mină.

Totdeauna am 
ros cd învinșii 
dat un foc.

— Să vă spun secretul că 
vreau să vă ajut la exa
men. Toate broaștele de la. 
ușile de aici au un defect 
de fabricație și se blochea
ză. E o chichiță la mijloc, 
un fleac, dar din pricina 
asta oamenii nu mai au li
niște Viața lor e un chin. 
Toată ziua
Noi. cei de 1a trust, avem 
niște remușcări groaznice. 
Dar ce să facem ? Spu- 
neți-ne dv., care sînteți de
tectiv, dați-ne o idee.

M-am gîndit un minut. 
Nimic. M-am gîndit două. 
Nimic. Am scos pipa, am 
aprins-o, am pufăit o dată 
și ideea. mi-a picat drept 
în creștet.

— Inlocuiți broaștele, am 
spus.

Scafandri ia lucru în apele Dunârii 
Foto : M. Andreescu

poate îmi 
foc de la 
pe care îl

fost gene- 
mei. I-am

repară ușile.

(Urmare din pag. I)

Dacă vine vorba despre valoarea 
unui om, prima asociație de idei o 
fac cu venitul lui lunar. Fiindcă nu 
cunosc altă valoare în afara celei 
pecuniare, alt preț decît cel al o- 
biectelor și al serviciilor. Numai cîn- 
tărind în minte buzunarul cuiva pot 
spune — cu dispreț sau admirație -— 
„cit valorează acel om". Boala lor 
este moștenită. E tristul sclavaj in
staurat cu milenii în urmă de zeul 
aurului și al puterii. Cînd se produc 
schimbări de locuri în amfiteatrul so
cietății, alunecări tectonice în stratu
rile salarizării, rosturile vieții li se 
tulbură. Sînt cuprinși de anxietate 
ca în fața cataclismelor naturii. Lip
sa de stabilitate a valorilor în care 
cred le sporește și mai mult incerti
tudinea idealului la care aspiră, le 
dezvăluie semnele iminentei lui dis
pariții. Cită insomnie le dă specta
culoasa ascensiune a „omuleților", a- 
firmarea lor pe podiumuri sociale 
înalte, în ranguri superioare !

Din nefericire, salariul continuă să 
fie încă o groasă perdea de fum în
tre unii oameni. Chiar nefiind din 
punct de vedere al producției o va
loare remarcabilă, un om poate avea 
totuși un suflet mare. în dosul unui 
salariu mic se poate ascunde o pro
fundă experiență de viață, un mi
raculos dar de cunoaștere a oameni
lor. întîlnim frecvent la oamenii sim
pli o impresionantă înțelepciune u- 
mană, o filozofie extrem de adîncă 
și de originală. La slujbă tac respec
tuoși, lăsînd cuvîntul celor care sînt 
mai învătați și au răspunderi mai 
mari. Dar cînd sînt consultați, pe 
lîngă un nemărginit bun simt, dove
desc că pot vedea laturi ale lucru
rilor ce scapă altora mult mai pre
gătiți decît ei. Doar aria răspunde
rii sociale nu se confundă, ca în
tindere. cu suprafața vieții interioa
re. nu condiționează proporțiile lu
mii intime.

Gorki a scris mult despre oamenii 
de la periferia societății, despre cer
șetorii ce străbateau, ca niște neodih
nite păsări migratoare, lungile dru
muri ale Rusiei, despre cei căzuți la 
fund. Dar el nu s-a lăsat impresio
nat de stratul de putregai, uneori în
grozitor de gros, care le învăluia 
existența. Răscolea adine și rîvna lui 
era din plin răsplătită. Căci descope
rea un zăcămînt uman necunoscut. 
de o stranie frumusețe, filoane de 
aur neatinse de mizeria de la supra
față, cu nuanțe pe care metalele 
scumpe expuse prea mult în aer liber, 
le pierd. Și el și toți marii artiști ai 
lumii au găsit la „oamenii mici" de o 
mie de ori mai multă avuție umană 
deoît la marii avuți ai societății.

Ce altceva decît finul spirit de ob
servație al omului din popor, profun
zimea reflecțiilor sale filozofice con
stituie izvorul din care au țîșnit fan
tasticele jocuri de apă ale folcloru
lui ?

Cite unul își închipuie că oamenii 
aflați pe treptele ierarhice mai de 
jos sint alcătuiți dintr-un material 
psihic atît de rezistent, înci't se poate 
umbla cu ei fără nici un menaja
ment. Că relațiile cu micul salariat 
permit confortul scoaterii chingilor 
civilizației, relaxarea după restric
țiile impuse de contactul cu cei de 
sus. Grăbit să scape de agasanta 
obligație a apelativelor cvasioficiale, 
el trece cu un oftat de ușurare la 
singularul persoanei a doua a pro
numelui personal și la fruste 
neaoșisme ciobănești. Pune în func-

îngrijitorul arată pe dinăuntru la fel 
ca toți ceilalți semeni. Nu văd 
decît șortul sau salopeta, și cred că 
și sufletul poartă uniformă de ser
viciu. Dacă i-ar urmări dincolo de 
zidurile instituției, ar rămîne con
sternați cît de mult seamănă viața 
omenească în esența ei. Cît de iden
tice sînt resorturile mîndriei. dem
nității și onoarei.

Vecinii și prietenii îl stimează pe 
omul modest, pentru că își cîș- 
tigă existenta cinstit, prin muncă, 
pentru că duce o viață morală, plină 
de demnitate. Soția îl iubește pentru 
frumusețea sufletului său — pe care 
îl cunoaște — pentru că. cu demni
tate. fără să se plîngă, își întreține 
familia prin sudoarea frunții. Fiul 
este mîndru de părintele care îl o- 
crotește, îl învață lecția grea dar

de bunurile cele mai ademenitoare 
ale civilizației. S-a dovedit că omul 
are o uriașă capacitate de a suporta 
durerea fizică, putînd domina cele 
mai brutale și mai perfide schin
giuiri. Umilirea însă îl îngenun
chează, îl strivește. Pentru că a- 
ceasta este tortura spiritului. Ea 
îneacă sufletul în sînge și transformă 
viața în otravă. îi răpește omului în
săși bucuria de a trăi, stima și în
crederea elementară în sine. Iar res
pectul față de sine însuși este prin
cipala ancoră care îl împiedică să se 
scufunde, să fie smuls de furtună si 
aruncat în neant. Printre sinucigași, 
cei mai mulți au provenit întotdea
una din rîndurile umiliților.

Am văzut odată, într-o circiumă, 
un bărbat cu spinarea îndoită de 
lungul șir de ani în care trăise aple-
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țiune formula școlaro-cazonă : Ma- 
rinescule, Georgescule, Popescule. 
Din cînd în cînd își permite și plă
cerea unei ușoare schimonosiri a nu
melui, inspirată poate de autoritatea 
pe care i-o conferea odinioară nașu
lui botezul. Spune „Popăscule" — cu 
familiaritatea arogantă a chiaburu
lui față de finii săraci pe care îi ex
ploata cu aerul că-i hrănește de milă. 
Oamenii cu adevărat mari pe care 
i-am cunoscut erau aproape ob
sedați de teama de a nu jigni, de a 
nu călca din imprudență pe ceea ce 
este viu. Am întîlnit și oameni ne
protocolari, neglijenți față de forma
litățile de complezență cu subalter
nii, dar a căror familiaritate, departe 
de a fi jignitoare, avea o nuanță de 
colegialitate, de camaraderie care te 
cucerea. Alții însă îi spun tu omului 
de jos pentru că nu-1 respectă, con- 
fundînd ordinea ierarhică cu subor
donarea față de propria lor persoană. 
Nu întîmplător, în vorbirea unora 
se strecoară, uzual, asemenea expre
sii : „oamenii mei mi-au spus...", 
„am să-ți dau un om de-al meu" etc.

Ei cred că. cu cît se află mai jos 
pe scara subordonării sociale, omul 
își pierde și sensibilitatea demnității, 
capacitatea de a suferi pentru dis
preț și grosolănie, pentru lezări ale 
onoarei. Uită că oamenii sînt înzes
trați cu aceleași simțuri și sentimente 
și cu aceleași drepturi — în fața na
turii și a societății. Că micul aprod 
sau grefier, curierul, portarul sau

demnă a vieții, îi țese visuri potolite, 
dar luminoase de viitor.

Cine știe de cite ori nu a trebuit 
să zăvorască în adîncul inimii sale 
amărăciunea și suferințele pricinuite 
de omul care îl disprețuiește ? Să le 
zăvorască, pentru a nu învenina 
aerul cald și bun al căminului, pen
tru a nu-i amărî pe ai săi, zdrunci- 
nîndu-le increderea, dragostea și sti
ma pe care i le poartă și fără de care 
nu ar putea trăi.

întotdeauna au fost oameni mici, 
umiliți de mai marii lor. Pe vremuri, 
acesta ora un fenomen atît de frec
vent și obișnuit. îneît nu mai impre
siona pe nimeni. Scriitorii înșiși con
semnau mai ales cazurile ieșite din 
comun, cinismul sălbatec, jocul gratuit 
și crud cu sufletele chinuite. Farse 
cinice, neomenești, ca cea înscenată 
bătrînului registrator al lui Brătescu- 
Voinești. Isaia. deposedat de marele 
său vis — paltonul cu blană — în 
chiar clipa adeveririi lui. în ziua de 
astăzi însă. în plină ..eră socia
listă". disprețul fată de omul modest 
ne apare ca una dintre cele mai abo
minabile atitudini imorale. Prin a- 
ceastă mentalitate, individul, oricine 
ar fi, se trădează a nu avea nimic 
comun cu etica socialismului, a fi un 
intrus în universul spiritual al con
temporanilor, o dezgustătoare fosilă 
a preistoriei.

Nimic nu rănește mai adine sufle
tul omului ca umilirea. EI poate în
dura foamea, frigul, se poate priva

cat peste arhive. Cu o înfățișare ce 
trăda resemnarea unei vieți de su
punere. Băuse și acum se ridica din 
cînd în cînd în picioare. îsi îndrepta 
cît putea coloana vertebrală, își 
înălța capul sus și reproducea laco
nic ceea ce pretindea să fi spus o 
dată șefului administrației sale : 
„Tovarășe, nu-ți permit !“ Sugera 
apoi gestul marțial cu care trîntise 
ușa si părăsise biroul șefului, strivit 
de superba lui temeritate. Concentra, 
în această poză și în aceste cuvinte, 
demnitatea jignită în cursul întregii 
sale vieți, revolta împotriva tuturor 
umilințelor, mereu și mereu înăbu
șite de teama pierderii pîinii. Sin
gura supapă de expirație, care îl a- 
jutase să trăiască, fusese paharul a- 
cela de vin în care își regăsea, pen
tru o clipă, iluzia curajului bărbă
tesc ce-1 trădase neputîndu-i apăra 
demnitatea ultragiată. Era clipa ră
fuielii cu omul care-i răpise tot ce 
avusese mai de preț. Din păcate, 
clipă artificială...

Mai există încă lipsă de respect 
pentru munca altuia. în orice acti
vitate. omul lasă o parte din el în
suși — din atît cît are și din cît este. 
Chiar dacă lucrul pe care l-a făcut 
nu este desăvîrșit. se simte legat de 
el pentru că i-a dăruit o fărîmă din 
viața sa. din energia, experiența, 
gîndurile. cunoștințele și voința Iui. 
Ne mișcă chiar locurile pe unde am 
trecut o dată, pentru că mai întot

deauna lăsăm pe acolo gînduri vii, 
sentimente. Lumea e plină, la tot 
pasul, de visuri, de tristeți și de 
bucurii omenești, scuturate în drum, 
ca florile pomilor primăvara. Dar 
lucrurile pe care le creăm eu mîi- 
nile noastre ? Desigur ar fi stupid să 
introducem sentimentalismul în ju
decarea calității. Să închidem ochii 
la munca superficială, la producția 
mediocră — pentru a nu jigni suscep
tibilitatea semenilor noștri. Legea 
progresului ne cere să fim necruță
tori cu ei și cu noi înșine și să bi- 
ciuim spiritul de exigentă atunci 
cînd cade în somnolentă.

Dar dispunem uneori cu prea 
multă ușurință de munca altora. 
Dăm verdicte negative fără a avea 
întotdeauna competenta de a o face. 
Cerem reluarea de Ia capăt a unui 
lucru pentru ca, apoi, altcineva, să 
constate că fusese bine la început. 
Lucrătorilor care primesc indicații 
greșite, nici măcar nu li se cer scu
ze — cînd se constată că au rezul
tate negative — pentru eforturile lor 
inutile. Sînt meșteri Manoie care 
deși și-au îngropat în muncă propria 
ființă, ridică și dărîmă pentru că 
alții refuză să-și zidească acolo un 
gînd întreg. Nu căutăm întotdeauna 
cu atenție în lucruri urinele de dă
ruire. de pasiune sinceră. Trebuie să 
facem distincție între consumul au
tentic de substanță umană și gestul 
mecanic, indiferent, lipsit de fiorul 
bucuriei de a crea, ce dă naștere 
avortonilor. Altfel critica, asprimea, 
întru totul justificate, riscă să slă
bească în loc să stimuleze ambiția 
autodepășirii. să domolească, în loc 
să aprindă vîlvătaia entuziasmului și 
a voinței.

Există încă multă lipsă reciprocă 
de respect între oamenii care nu se 
cunosc. De ce ni se cere respect fată 
de necunoscuți. fată de anonimi ? — 
se întreabă unii contrariati. Trecem 
zilnic Pe stradă pe țîngă mii de 
străini, ne încrucișăm cu ei în stații 
de autobuz. în instituții publice. în 
piețe. în magazine. Sint un fel de 
obiecte mișcătoare, elemente organi
ce ale decorului, pioni ne o imensă 
tablă de șah la care se distrează în- 
tîmplarea.

Intr-adevăr, oamenii de ne stradă 
intră între ei în relații nepremedi
tate. Dirijați de mișcările fluxului 
social, se ciocnesc unii de alții auto
mat. adoptă atitudini și gesturi spon
tane. în înghesuiala tramvaielor unii 
se îmbrîncesc. se apostrofează și 
trec mai departe. Ritmul vieții îi 
mînă din urmă si uneori nu au timp 
să se privească în ochi decît o frac
țiune de secundă. De cele mai multe 
ori nu-și aleg cuvintele si gesturile, 
pentru că semenii lor nu le impun 
prin nimic. Nu-i curiosc si nu simt

fală de ei nici o obligație. Nu i-au 
mai văzut niciodată, nu știu de unde 
vin. cu ce se ocupă, ce reprezintă 
în societate. De aceea, fiecare crede 
că nimic nu-1 împiedică să-l îm- 
brîncească. să-l jignească, să-l înjure 
și să-l lovească pe celălalt. Așa se 
nasc monstruoasa desconsiderare re
ciprocă. formele de violare, atît de 
frecventă, a civilizației publice.

Dacă ai ști că omul pe care îl tragi 
de haină și îl obrăznicești pentru o 
Pricină oarecare, deobicei extrem de 
neînsemnată, vine în clipa aceea 
dintr-o sală de operație unde, prin- 
t.r-un efort extraordinar, a salvat 
viata unui om — mîna ti-ar paraliza, 
gura ti s-ar încleșta și, copleșit de 
rușine, te-ai ascunde în mulțime ca 
un borfaș de rînd. Dacă ai ști că 
omul ne care îl ameninți să-l dai cu 
capul de pereți pentru un motiv a- 
semănător. este autorul romanului 
care te-a zguduit pînă la lacrimi zi
lele trecute — ai simți nevoia să te 
duci undeva. în pustiu, să faci peni
tente. Dacă ai ști că oamenii pe care 
îi apostrofezi fără reticente sînt das
călul Uului tău. savantul care nu 
doarme noaptea pentru a descoperi 
leacul cancerului, grănicerul ce stă 
de strajă hotarelor tării, zidarul care 
ți-a clădit casa în care locuiești, vio
lonistul care ți-a alinat, cu o seară 
înainte, zbuciumul sufletesc — dacă 
ai ști toate acestea n-ai mai înjura 
niciodată, în viata dumitale. un om 
pe care nu-1 cunoști. Anonimii de 
pe stradă nu sînt nioni acționați me
canic de mîna întîmplării. nu sînt 
simple elemente de decor. Sînt oa
meni împreună cu care trecem prin 
această viată, cu care făurim solidar 
marele nostru ideal social, aportul 
acestei colectivități la umanitate.

Dacă, necunoscîndu-i. nu-i putem 
iubi, să-i respectăm !

Căci orice abdicare de la respectul 
pe care îl datorăm semenilor noștri 
este un atentat la respectul fată de 
noi înșine. Nu poți cere altuia să-ți 
menajeze demnitatea, dacă tu însuți 
ti-o calci în picioare. Actul prin care 
lezezi onoarea altuia este actul pro
priei tale dezonorări. Ținem fiecare 
la demnitatea noastră și o vrem res
pectată. dar uităm câ pentru ea tre
buie plătit un preț : respectarea 
demnității celorlalți.

Multi au pierdut obiceiul de a 
vorbi despre onoare, crezînd că ea 
poate fi înlocuită prin disciplină sau 
prin cunoștințe politice. Onoarea 
este cea mai prețioasă medalie pe 
care o poate cîștiga un om din par
tea societății. Si ea nu se poartă nu
mai la sărbători și la ocazii festive, 
ci tot timpul vieții. Este marea no
blețe civică ce nu trebuie niciodată 
detronată, pentru că nu spoliază pe 
nimeni, ci îmbogățește umanitatea.

Printre numeroasele forme de 
asigurare, pe care Administrația 
Asigurărilor de Stat le pune la 
îndemîna cetățenilor (asigurarea 
mixtă de persoane, a bunurilor 
din gospodăriile cetățenilor, au
tovehiculelor și altele), se află 
și asigurarea pentru cazurile de 
accidente. Utilizarea acestei for
me de asigurare constituie o mă-, 
sură de prevedere ce intereseaf 
ză pe fiecare cetățean..........

Asigurarea împotriva acci
dentelor poate fi încheiată 
de orice persoană în vîrstă 
de la 16 la 70 de am, 
indiferent de profesie și de locul 
de muncă,,,Dintre^, numeroasele 
evenimente. neprevăzute. cuprin
se în asigurare, ce se pot intîm- 
pla la domiciliu, la locul de mun
că, pe stradă, în călătorie, la 
practicarea sporturilor ele., amin
tim : explozia, lovirea, căderea, 
alunecarea, trăsnetul, electrocu
tarea, arsura, degerarea, înghe
țul, prăbușirea de teren, acciden
tele produse de funcționarea sau 
folosirea mașinilor, instrumente
lor sau sculelor, cele întlmplate 
ca urmare a circulației mijloa
celor de transport (sau din cauza 
accidentelor întlmplate acestora) 
și multe altele.

Asigurările împotriva acci
dentelor pot fi încheiate atît 
pentru sume limitate (10 000 
de lei, pentru cazul de in
validitate permanentă totală 
și 5 000 de lei pentru deces), 
pe durate de trei sau șase luni (in 
funcție de profesia asiguratului 
și de felul întreprinderii in care 
lucrează) sau pe durate consti
tuind multiplul acestora, cît și 
pentru sume nelimitate (conve
nite) stabilite de asigurat, dar 
nu mai mici de 5 000 de lei, pe 
durate de pînă la cinci ani.

Primele de asigurare, la am
bele feluri de asigurări, se sta
bilesc în funcție de. suma pentru 
care solicitantul dorește să se 
asigure, de profesia lui, de felul 
întreprinderii în care acesta lu
crează, precum și de durata con
tractului. De exemplu, pentru un 
muncitor din construcții (dul
gher, zugrav, zidar) prima anuală 
de asigurare este, 3,20 lei pentru 
fiecare 1 000 de lei din suma 

S asigurată total ; la asigurările 
pentru sume nelimitate, prima se 
poate plăti și in rate lunare, tri
mestriale sau semestriale.

Pentru a se preîntîmpina unele 
neajunsuri ce se pot ici în plata 
cu regularitate a primelor, exis
tă posibilitatea ca acestea șă fie 
achitate și pe baza unui „con- 

Isimțămînt scris", care constă in 
împuternicirea pe care asiguratul 
o dă lucrătorilor care le achită 
drepturile bănești, de a plăti 
Administrației Asigurărilor de 
Stat, în numele său, primele de 
asigurare, atît pentru asigurările 
în curs, cît și pentru cele ce le 
va încheia sau reînnoi.

Interesează 
pe ' 

gospodine
Pentru a veni în ajutorul 

gospodinelor care au prin 
cămări sticle și borcane goa
le de valorificat, cooperativele 
de consum fac achiziții cu 
plata pe loc. Achizițiile se fac 
de către unitățile care desfac 
produse alimentare, centrele 
speciale pentru cumpărare de 
sticle și borcane cît și de a- 
chizitorii care se prezintă la 
domiciliu.

Sticlele și borcanele goale 
se achiziționează atît de la 
populație cît și de la diferite 
instituții: cantine, spitale, cre- 
șe, restaurante etc.
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Cu 6 luni în urmă, 
în ziarul nostru a apă
rut articolul : 
tatea tehnică 
că și consum 
risipă mare", în care se 
critica faptul că, în no
menclatorul produselor 
ce se fabrică la 
„Tehnofrig" din 
există o serie de 
gate frigorifice și 
utilaje destinate indus
triei alimentare a că
ror concepție și reali
zare nu asigură o utili
zare rațională, econo
micoasă a metalului, a- 
vînd greutăți proprii 
exagerate, cu mult mai 
mari decît cele ale 
unor produse similare 
fabricate în străinătate. 
Ce măsuri s-au între
prins în acest răstimp 
în uzină pentru înlătu
rarea neajunsurilor 
semnalate, pentru vin
decarea „obezității" teh
nice și închiderea altor 
canale prin care se 
iroseau mari cantități 
de metal?.

Se poate aprecia că 
în uzină s-a privit cu 
seriozitate critica făcu
tă, iuîndu-se 
care au dat 
pozitive, fără 
situația să se îndrepte 
radical. Cu deosebire 
sînt de consemnat reali
zările în domeniul pro
iectării și modernizării 
produselor. Colectivul 
condus de ing. Rene 
Racoviță. specialist cu 
ani multi la activ în in
dustria 
de mașini 
gică, a 
compresor 
kilocalorii 
vînd o greutate de nu
mai 360 kg — față de 
670 kg cît cîntărește cel 
de 150 000 kilocalorii pe 
oră — și o turație mai 
mult decît dublă. Noul 
compresor va fi reali
zat printr-o tehnologie 
nouă de turnare care 
va asigura o caiilate 
superioară a pieselor. 
Un alt agregat — com
presorul de 100 000 kilo
calorii — se află în curs 
de proiectare. El va a- 
vea o greutate proprie 
mult mai scăzută și o 
turație de 1 500 ture pe 
minut. Un colectiv con
dus de ingl A. Klima, 
de la atelierul de con
cepție nr. 3. lucrează la 
asimilarea unei familii 
noi de c.ompresoare în
tre 10 000 — 230 000 kilo- ' 
calorii ne oră. care, de 
asemenea, se caracteri
zează nrin turație ridi
cată si gabarite reduse, 
la nivelul celor mai 
bune produse similare 
exigente ne niata mon
dială.

După cum ni s-a 
spus. o importantă eco
nomie de metal, evalua
tă în acest an la circa 
360 tone (adică echiva
lentul a 140 agregate 
frigorifice de 40 000 
kilocalorii ne oral, se 
va realiza prin reduce
rea consumurilor spe
cifice. Intervenția foru
lui tutelar, care a apro
bat pentru acest an un 
indice mediu de con
sum de metal cu mult 
sub realizările 
precedenti 
decît cel 
uzină. a 
conducerea 
derii să 
hotărîte 
dări rea 
Printre 
bunătătit tehnologia de 
fabricație a anumitor
repere mari consuma
toare de metal. Nume
roase piese au început 
să fie forjate în ma
trițe. Totodată, s-a lăr
git gama pieselor con
fecționate din material 
plastic. în locul celor de

„Obezi- 
provoa- 
dar și

uzina 
Cluj, 
agre- 

alte

măsuri 
rezultate 
însă ca

constructoare 
și metalur- 
proiectat un 

de 140 000 
pe oră, a-

anilor 
și mai mic 
propus de 
determinat 
întreprin- 

măsuri maiia
pentru gospo- 

materialelor. 
altele, s-a îm-

metal, deși în acest do
meniu există mari posi
bilități nefructificate 
încă. Este de adăugat că 
în secțiile uzinei s-a pus 
ordine în evidența și 
gospodărirea materiale
lor ; nu mai vezi ’ca 
înainte, peste tot, gră
mezi de metal aruncat 
sau șpan. în prezent se 
ține o evidență precisă 
a deșeurilor folosibile, 
care sînt cîntărite și 
predate la magazii. 
„Nici nu credeam că ne 
putem încadra într-un 
consum atît de „strîns" 
de materiale" — remar
ca ing. Alexandru Hoch.

Desigur, nimeni nu 
poate subaprecia rezul
tatele obținute în ^gos
podărirea mai bună a 
metalului în această u- 
zină. Satisfacția ar fi 
fost însă deplină, dacă 
ar fi fost înlăturate și 
alte neajunsuri semna
late în articolul amin
tit și care trenează de 
multă vreme. Ne refe
rim la cantitățile mari 
de piese ce se rebu- 
tează încă în această 
întreprindere, mai ales 
în turnătoria de fontă, 
în prima jumătate a a- 
nului s-au rebutat oiese 
cu o greutate totală de 
70 tone. Chiar dacă 
față de aceeași perioa
dă a anului trecut 
lumul rebuturilor 
redus întrucîtva. 
zultatele nu sînt de
tură să mulțumească.

O examinare atentă a 
situației arată că oon- 
derea încă ridicată a 
rebuturilor se 
nu atît din 
mijloace 
turnare, ci din cu totul 
alte cauze și. în primul 
rînd. datorită neresnec- 
țării disciplinei tehno
logice. După cum a re
ieșit dintr-o recentă a- 
dunare a organizației 
de partid din turnăto
rie, care a dezbătut toc
mai această problemă, 
aici, din lipsa de supra
veghere tehnică, multe 
operații se fac de 
mîntuială. Sînt cazuri 
cînd amestecurile de 
formare nu sînt pregă
tite corespunzător.- Oa
lele de turnare nu sînt 
curățate bine de zgură, 
înlesnind incluziunile și 
impuritățile ; se exe
cută, de asemenea, ma- 
selotaje incorecte, 
plus, 
uscate 
nu se 
seama 
pe care trebuie

vo- 
s-a 
re- 
na-

ridicată 
menține 

lipsa de 
moderne de

se
în 

formele nu sînt 
corespunzător, 

ține întotdeauna 
de temneratura 

să o 
aibă fonta la turnare. 
Nici asistența tehni
că nu e pusă la 
punct. în schimbul 
de după-amiază. cînd 
se face pregătirea pă- 
mîntului pentru turna
re. conducerea și con
trolul sînt 
seama unui 
chină.

Credem 
momentul i 
rea uzinei 
cu toată seriozitatea și 
răsnunderea de situația 
critică ce persistă _ la 
turnătorie, 
neîntîrziat 
pentru a desprinde clar 
cauzele si a lua cele 
mai indicate si urgente 
măsuri care să ducă la 
înlăturarea lor. S-ar în
chide astfel unul din 
principalele canale de 
irosire a metalului, s-ar 
crea condiții ca și tur
nătoria să meargă în 
pas cu celelalte secții 
ale uzinei pe calea tra
ducerii în viată a sar
cinii trasate de oartid 
tuturor întreprinderilor 
de a reduce substantia’ 
consumul de metal.

Al. MUREȘAN 
corespondentul 
„Scînteii"

lăsate pe 
sef de e-
că a sosit 

ca conduce- 
să se ocupe

examinînd 
deficientele
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t
n regiunea Ploiești, aproape 
jumătate din suprafața agri
colă este supusă influentei 
negative a unor factori na
turali cum sînt eroziunea 
solului, seceta și inundațiile. Pentru 

a se înlătura cît mai mult efectul 
lor nefavorabil asupra producției 
agricole, comitetul regional de 
partid a inițiat desfășurarea unor 
acțiuni largi în vederea bunei folo
siri a pămîntului. în acest scop, au 
fost organizate colective de specia
liști cunoscători în probleme fun
ciare, care au făcut unele studii 
valoroase asupra felului cum se fo
losesc, dar mai ales cum trebuie fo
losite, pe viitor, pămînturile. Aceste 
studii au fost concretizate într-un 
plan de măsuri din care unele au și 
fost aplicate în practică. Ca urmare, 
prin redarea în circuitul agricol a 
unor terenuri neproductive, cît și 
prin lucrări de evidență funciară și 
organizare intergospodărească, 
praf ața agricolă a 
cu 
ha. 
tre 
ne 
trat în raioanele 
Tîrgoviște. Telea- 
jen, Buzău.

Circa 40 la su
tă din suprafața 
agricolă a regiu
nii o reprezintă 
zona deluroasă, 
în vederea bunei 
folosiri a acestor 
suprafețe s-au în
tocmit proiecte 
de amenajări an- 
tierozionale pen
tru 42 000 ha, din 
care 11000 ha 
pentru plantații 
de vii și 14 000 ha 
pentru 
tură.
nea, 
mit 
vind 
circuitul 
a unor suprafețe 
cotate ca nepro
ductive : Valea
Slănicului, care 
afectează o su
prafață de peste 
70 000 ha, terenu
rile de pe Valea 
Dîmboviței pen
tru înființarea u- 
nui bazin pomi
col în cultură in
tensă. Pe baza a- 
cestor docufnen- 
tații s-au 
tuat, pînă 
amenajări 
erozionale 
suprafață de pes
te 52 000 ha. Pe 
o parte din tere
nurile recuperate 
pentru agricultură 
pomi și arbuști fructiferi. La 
podăria agricolă de stat Tohani, bu
năoară, s-au amenajat și plantat. în 
ultimii ani, 816 ha, reprezentînd 
47 la sută din suprafața unității.

Rezultate pozitive în folosirea pă
mîntului au și cooperativele agrico
le7 din Greceanca, Zărnești, Valea 
Călugărească, Cărpiniștea, Breaza și 
altele, care valorifică cu bune re
zultate pămînturile pe care le au. 
în raionul Mizil, unde există o pre
ocupare susținută pentru amenajarea 
terenurilor în pantă, se realizează a- 
nual 400 ha plantații de viță de vie. 
Comitetul raional de partid are un 
merit deosebit în această acțiune de 
mare amploare. Și în raionul Telea- 
jen au fost obținute rezultate bune 
în acțiunea de folosire a pămîntu
lui. Cooperativa agricolă Cornetul 
Cuib, de exemplu, pe un teren altă
dată plin de cioate și tufișuri, a plan
tat 30 ha zmeură, care aduce un ve
nit anual de peste 600 000 lei.

Nu poate fi trecut cu vederea că 
în alte raioane — Rm. Sărat. Cislău. 
Cîmpina — nu se manifestă sufi
cient 
folosirea 
din 
unități s-au întocmit

peste 36 000 
Rezultate din- 
cele mai bu- 
s-au înregis-

pomicul- 
De aseme- 
s-au întoc- 
studii pri- 
redarea în 

agricol

efec- 
acum, 
anti- 
pe o

su-
regiunii a crescut

tru organizarea interioară a terenu
rilor în pantă, consiliile agricole și 
uniunile cooperatiste raionale nu au 
sprijinit unitățile respective pentru 
a porni hotărît la transpunerea lor 
în viață. Cunoscînd această situație, 
comitetul regional de partid a luat 
măsura ca și în aceste raioane să 
fie întărită munca politică și organi
zatorică desfășurată de organele și 
organizațiile de partid în vederea 
bunei folosiri a fondului funciar.

în regiunea Ploiești, circa 30 la 
sută din terenul agricol, mai ales din 
zona de cîmpie și coline, suferă de 
lipsă de apă. Indicația comitetului 
regional de partid este de a se ex
tinde cît mai mult suprafețele iriga
te, prin identificarea de noi surse de 
apă. Există o serie de studii efec
tuate din care rezultă că, în acest 
cincinal, suprafața irigată din uni
tățile agricole se poate extinde cu

unor 
posibi- 
se ex-

irigă

Combinatul de celuloză și hîrtie din Dej Foto : Agerpres

suri. Deși în regiune există o boga
tă rețea hidrografică, care permite 
amenajarea pentru irigații a 
suprafețe importante, aceste 
lități nu au fost folosite. Așa 
plică de ce, în prezent, se
doar 14 800 ha, ceea ce reprezintă 
numai 2 la sută din suprafața agri
colă. Subliniez faptul că nu s-a e- 
fectuat încă un studiu aprofundat și 
fundamentat din punct de vedere 
științific asupra tuturor posibilită
ților și rezervelor care există în re
giunea Ploiești pentru extinderea în 
perspectivă a suprafețelor irigate.

Chiar și pe terenurile amenajate și 
irigate recoltele sînt mici, deoarece 
se fac udări insuficiente și cu canti
tăți mai mici de apă decît cele ne
cesare. Unele unități, deși au supra
fețe amenajate pentru irigat, nu le 
folosesc în întregime. G.A.S. Plo
iești, din 289 ha amenajate, utilizea

ză doar 206 ha. ; 
cooperativa agri
colă Negoești, din 
300 ha amenaja
te. nu folosește 
decît 210. De aici 
se desprinde con
cluzia că extinde
rea irigațiilor 
trebuie să mear
gă mînă în mînă 
cu folosirea ma
ximă a suprafețe
lor respective, e- 
fectuarea numă
rului corespunză
tor de udări, res- 
pectîndu-se nor
mele de apă ne
cesare lă hectar.

O importantă 
mai mare trebuie 
să se dea și lucră
rilor de desecare 
si apărare contra 
inundațiilor a u- 
nor terenuri. Este 
drept că s-au 
realizat canale 
pentru colectarea 
torentiloi- din 
zona Năieni-Gre- 
ceanca sau din 
Valea Putului-Să- 
ceni-Valea 
cului. în 
Tîrgoviște 
executat 
de desecare 
zona Brădet-Ulmi 
pe circa 2 000 ha 
etc. Dar-nu-în toa
te raioanele' sînt 
initiate asemenea 
acțiuni și. de a- 
ceea. multe tere
nuri continuă să 
se degradeze. 
Chiar și acolo 
unde se între- 

Ljjșjin. cauză, că nu 
se efectuează întregul complex de 
lucrări, rezultatele obținute în ce 
privește sporirea producției sînt cu 
mult sub posibilități. Un exemplu 
concludent îl oferă G.A.S. Măgurele. 
Aici nu s-au executat, la cele trei 
hectare cu plantații de pomi, drenu- 
rile> necesare. Ca urmare s-au pro
dus alunecări de teren. Tot în a- 
ceastă unitate, pe unele suprafețe 
de livadă, intensivă s-au făcut plan
tări fără să se fi executat lucrări de 
terasare. Din această cauză s-a ac
centuat procesul de eroziune a te
renului. De aici concluzia că toate 
lucrările se cer făcute cu răspunde
re, respectîndu-se cu 
catiile specialiștilor.

Recent a avut loc o 
mitetului regional de 
care a analizat problema 
raționale a pămîntului. 
unor dezbateri aprofundate, plenara 
a adoptat o hotărîre, care cuprinde 
sarcinile organizațiilor de partid, ale 
organelor agricole, instituțiilor și în
treprinderilor care lucrează în acest 
domeniu. Printr-un efort mai mare, 
prin acțiuni mai bine corelate și în 
regiunea Ploiești se va ajunge ca fie
care palmă de pămînt să fie folo
sită cu cel mai mare randament.

t- -

1 . lllll

s-au plantat vn, 
go's- Gheorghe

secretar al Comitetului regional 
Ploiești al P.C.R.

Pe Un mont al chimiei
s-a dștigat

Tean- 
raionul 

s-au 
lucrări 

în

Bill

Să- 
văzînd 

scos la hectar, 
în

încă 10 000 ha. Pînă în prezent, ju
mătate din aceste prevederi au și 
fost realizate, ceea ce ne îndreptă
țește să considerăm că la finele lui 
1970 ne putem prezenta cu depășiri 
în acțiunea de irigare. Cooperatorii 
din Frasinu. Cojeăsca, Sălciile, 
geata și alții s-au convins, 
ce recolte mari au
cît de rentabile sînt investițiile 
lucrările de irigare. în 1966 la cul
tura porumbului s-a obținut în me
die o producție de aproape 5 000 kg 
boabe la ha, de aproape două ori 
mai mult decît pe terenuri neirigate. 
Acest lucru este valabil și pentru 
alte culturi.

Tinînd seama de avantajele mari 
pe care le prezintă irigațiile, se cere 
ca organele agricole, consiliile agri
cole, uniunile cooperatiste și Trustul 
Gostat să se ocupe cu mai multă 
răspundere de extinderea lor. Spun 
aceasta, deoarece în activitatea aces
tor organe se manifestă unele lip-

strictețe indi-

plenară a Co- 
partid Ploiești 

folosirii 
în urma

---Uzina „Policolor 
București, unul din impor
tantele obiective ale chi
miei, are termen de pune
re în funcțiune a tuturor 
instalațiilor trimestrul IV al 
acestui an. Recent, la sec
ția rășini sintetice și la „Di- 
fil" — centrala de utilități 
—>;'a'u început probele me
canice, ceea ce înseamnă că 
termenele stabilite în grafi
ce. au fost devansate cu mai 
bine de o lună. Este un 
succes cu atît mai semnifi
cativ, cu cît lucrările de 
construcții au început cu o 
întîrziere de peste trei luni. 
Ce metode au fost folosite, 
ce măsuri s-au aplicat pen
tru recuperarea timpului 
pierdut și obținerea unui a- 
vans față de grafice ? Iată 
ce ne-a relatat reprezentan
tul beneficiarului, Adrian 
Grigorescu, inginerul-șef 
uzinei „Policolor" :

al

al— în primul semestru 
acestui an, la acest obiectiv 
industria] - 
re unitate 
va produce 

lacuri, 
poligrafice 

pentru tipar 
peste. 60 la sută din 
anual de investiții, 
susținut în care s-au

cea mai ma- 
chimică care 

rășini sinte- 
vopsele, cer

și ac-
— s-a

tice,
neluri
cesorii 
realizat 
planul
Ritmul
desfășurat și se desfășoară 
lucrările își găsește izvorul

spirit de inițiativă pentru 
superioară a terenurilor 

zonele colinare. Deși în unele 
proiecte pen-

(Urmare din pag. I)

unitățile enumerate nu au do- 
Firește, nu va fi ușor, dacă

o concentrare de forțe și o

Electrificarea ultimului tronson al liniei ferate care 
leagă Capitala cu Brașovul — între Ploiești și Bucu
rești — se află într-un stadiu avansat. în prezent se 
lucrează la consolidarea terasamentelor, introducerea 
centralizării electrodinamice și a blocului de linie au
tomat, precum și la amplasarea stîlpilor metalici și 
de beton. Pe anumite porțiuni, așa cum se vede in
fotografie, se execută întinderea și reglarea cabluri
lor aeriene. Lucrările pe acest tronson se desfășoară 
fără întreruperea circulației, în condițiile unui intens 

trafic feroviar

„devorat" suplimentar, în semestrul I, 
peste 33 milioane lei.

Privind o atare stare de lucruri, e 
greu de crezut în seriozitatea efortu
rilor depuse de conducerile unor 
întreprinderi, de ministerele tu
telare, pentru eradicarea pierde
rilor. în mod obligatoriu, pînă la finele 
anului 1967 e absolut necesar să se 
recupereze rămânerile în urmă față de 
angajamentele luate în cadrul acțiunii 
de rentabilizare. Dar aceasta presu
pune 
înaltă responsabilitate, ceea ce pînă 
acum 
vedit.
ținem seamă că ele nu au fost capabile 
cel puțin să se înscrie cu pierderile în 
nivelul prevăzut. Acesta nu poate 
constitui însă un motiv de justificare. 
Regretabil este că situația descrisă se 
datorează unor cauze cunoscute, ace
leași de ani și ani: neatingerea para
metrilor tehnico-economici proiectați, 
în special la unele unități din cadrul 
Ministerului Industriei Chimice, de
pășirea consumurilor specifice și mari 
cheltuieli neproductive, fabricarea 
unor produse de slabă calitate. în 
multe din cazurile înfățișate, alta pu
tea fi situația financiară dacă condu
cerile de întreprinderi ar fi urmărit cu 
perseverență și responsabilitate adu
cerea la îndeplinire a măsurilor pro
puse în cadrul acțiunii de rentabili
zare. dacă ministerele de resort ar fi 
exercitat un coritiol sistematic și ai 
fi tras la răspundere materială și mo
rală pe cei .lin cauza cărora pieide- 
rile nu s-au diminuat și înlăturat.

Nu este deloc de prisos să amin
tim că trebuie combătută orice ten
dință de formalism în ce pri
vește controlul modului în care sînt 
aduse la îndeplinire prevederile pla
nului de măsuri în domeniul renta
bilizării, atît din partea întreprinderi
lor, cît și a forurilor lor tutelare. 
Astfel de tendințe se manifestă încă 
la unele întreprinderi subordonate 
Ministerului Industriei Metalurgice, ca 
Uzina de sîrmă Buzău și întreprinde
rea de produse refractare Alba Iulia, 
sau Ministerului Economiei Forestiere. 
Formalismul se datorează ori ne
înțelegerii scopului și amploarei ac
țiunii, ori incapacității de a fructifica 
prompt, operativ, inițiativele, înțelep
ciunea colectivului — materializate în 
măsurile de. rentabilizare. Momentul 
în care ne aflăm, faptul că pînă la 
sfîrșitul anului mai sînt doar cîteva 
luni, impun ca analizele pe care le 
întocmesc acum cadrele de specialiști 
din ministere și celelalte organe cen
trale asupra măsurilor propuse de în
treprinderi în scopul rentabilizării, ca 
și dezbaterile ce se vor organiza în 
colegiile ministerelor să nu se tergiver
seze. Totodată, aceste analize și dez
bateri trebuie să se finalizeze cu con
cluzii clare, să găsească noi rezerve 
de rentabilizare, prin concentrarea e- 
fortului propriu al întreprinderilor. 
Important este ca măsurile să-și dea 
efectul economic cît mai curînd po
sibil, ca pînă la sfîrșitul acestui an să 
se înlăture dacă nu toate, cel puțin 
marea majoritate a pierderilor planifi
cate.

în colaborarea strînsă din
tre proiectant, constructor 
și beneficiar, în unirea e- 
forturilor pentru depășirea 
„punctului critic" din pe
rioada de început.

— Cauza rămînerii în 
urmă de anul trecut o 
cunoaștem. „în mare". E 
vorba de lipsa proiecte
lor. Ați putea s-o adîn- 
ciți ?
— Da. Anul trecut, lu

crările de proiectare au fost 
mult întîrziate. Predarea 
proiectelor pe părți și ca
tegorii de lucrări a consti
tuit una 
frîne 
tații 
plus, 
timp 
tare, . _______ ... .... .
tut fi bine coordonate. Cu 
toții am intervenit, iar pro
iectantul a înțeles, pînă la 
urmă, să-și îndeplinească o- 
bligațiile, predînd pînă la 
sfîrșitul trim. IV 1966 în
treaga documentație de exe
cuție.

— Mai înainte vor
beați de colaborarea 
strînsă dintre constructor 
și beneficiar.
— Această conlucrare a 

constituit „motorul" intensi- 
lucrărilor. 

acest dome-

din principalele 
în dinamizarea activi- 

constructorilor. în 
nu s-au sesizat la 
deficiențele de proiec- 
iar lucrările nu au pu-

ficării 
Firește, 
niu ar fi multe de spus. 
Important 
în calitate de beneficiar, am 
ținut permanent legătura cu 
constructorul și împreună 
am analizat critic, la peri
oade foarte scurte de timp, 
stadiul fizic al lucrărilor, 
piedicile care impietau rit
mul lor. Concluziile des
prinse au impus, totodată, 
intervenția operativă, 
măsuri eficiente, atît 
partea constructorului, 
a beneficiarului. Țin 
subliniez că întreprinderea 
de montaje-București și în
treprinderea de instalații- 
București au conlucrat bine 
cu constructorul, spre ace
lași țel : impulsionarea tu
turor lucrărilor, potrivit u- 
nor grafice realiste.

— Se pare că, datori
tă ritmului intensiv de 
execuție a! lucrărilor, 
noua uzină va fi reali
zată in 16—18 luni, ter
men comparabil cu cel 
obținut în țări dezvolta
te industrial.
— Prin intrarea uzinei în 

probe tehnologice, cu o lu
nă înainte de termen, se 
va putea obține o produc
ție suplimentară de aproxi
mativ 25 milioane de lei. în 
scopul realizării acestui 
cîștig de timp, atingerii cît 
mai rapide a indicatorilor 
tehnico-economici proiec
tați, cu toții am pus un ac
cent deosebit pe pregătirea 
probelor tehnologice și de 
recepție. Muncitori cu ex
periență din unități înrudi
te au fost trimiși ’a specia
lizare în străinătate. Cea 
mai mare parte a muncito
rilor, calificați în școli pro
fesionale, au lucrat efectiv 
în întreprinderi similare din 
sector pentru a se acomo
da. Pregătirea etapei de 
probe tehnologice se desfă
șoară în paralel și la La
boratorul Central de Cer-

ritmului 
în

este că noi,

cu 
din 

cît și 
să

cetări pentru Lacuri și Cer
neluri, unde se face verifi
carea proceselor tehnologice 
și a comportării materiilor 
prime pe care le vom uti
liza.

Întrebarea inițială am a- 
dresat-o și constructorului, 
în persoana ing. Lazăr 
Tendler, șeful șantierului 
nr. 1 al întreprinderii de 
construcții-montaje ~ 
rești, care, pentru 
ne-a spus:

— Consider că 
în „bătălia" cu timpul, s-a 
cîștigat, în primul rînd, da
torită folosirii unor elemente 
de organizare științifică a 
producției și a muncii, prin
tre care metoda „drumului 
critic". Anul trecut, Minis
terul Construcțiilor pentru 
Industria Chimică și Rafi
nării a încheiat o conven
ție cu ÎNCERC privind a- 
plicarea acestei metode mo
derne pe mai multe șantie
re, deci și pe cel al uzinei 
„Policolor". S-au întocmit 
grafice de execuție pe fie
care obiectiv și pentru în
treaga construcție în an
samblu. în aceste grafice — 
potrivit „drumului critic" —• 
au fost fixate fazele de exe
cuție și stadiile fizice care 
trebuiau atinse la anumite 
perioade.

— Cum s-a asigurat 
concordanța dintre pre-, 
vederile graficelor și 
stadiul real al lucrări
lor ?

Bucu- 
început,

avansul

— Prin reactualizarea 
sistematică a graficelor. S-a 
avut permanent în vedere 
înlăturarea, pe parcursul e- 
xecutării lucrărilor, a anu
mitor nepotriviri între gra
ficele de execuție și stadiul 
efectiv al lucrărilor. Opti
mizarea graficelor a mers 
mînă în mînă cu pregăti
rea și organizarea activită
ții de construcții sub toate' 
aspectele. Pe șantier, loturile 
de construcție au fost înca
drate cu ingineri și maiștri 
cu experiență. De asemenea, 
s-au asigurat suficienți mun
citori calificați, în raport cu 
volumul lucrărilor.

— Concret, cum a e- 
voluat ritmul de execuție 
în acest an ?
— într-o dinamică ex

trem de vioaie. Pregătirile 
făcute pentru lucrul 
timp de iarnă 
posibilitatea să ______
în primul trimestru 28.5 la 
sută din planul anual — 
deci mai mult decît era 
hotărît. Accelerarea ritmului 
de execuție a fost influen
țată și de gradul ridicat de 
industrializare a lucrărilor, 
în prezent, ritmul se men
ține alert, urmînd să exe
cutăm cît mai repede toate 
lucrările, să dăm în func
țiune înainte de termen a- 
cest important obiectiv.

Acestea sînt doar cîteva 
elemente care concretizează 
experiența acumulată în 
construirea uzinei „Polico- 
lor"'-București. E clar că pe 
acest șantier și-au spus cu- 
vîntul buna organizare a. 
producției și a muncii, co
laborarea strînsă între pro
iectant, constructor și be
neficiar.

Gheorghe RADEL

pe 
ne-au dat 

realizăm
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Pe urmele anchetei:

CULTURALĂ ÎN
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GĂSIȚI INTERESANTĂ

Sub acest titlu, ziarul nostru a- 
naliza în urmă cu jumătate de an, 
slaba activitate culturală din Petro- 
șeni. Timpul s-a scurs, carențele au 
rămas, ba chiar s-au amplificat.

Nici pînă acum nu au fost înde
plinite vechile deziderate ale cetă
țenilor, cum ar fi organizarea unor 
expoziții de artă plastică, permanen
tizarea audițiilor și medalioanelor

muzicale, ciclurile tematice de filme 
etc. In ancheta amintită se arăta că 
noua casă de cultură nu-și justifică 
existența pe deplin. La fel este și 
acum. E drept, între timp a fost în
locuit directorul. Dar nu o simplă 
„rocadă" de scaune era suficientă 
pentru remedierea acestei stări de 
lucruri. Dintr-o sumară trecere în 
revistă a programelor din ultimele

gi

VIAȚA
ORAȘUL

luni, reiese că au avut loc doar 4 
spectacole ale artiștilor amatori din 
localitate, cîteva seri pentru tineret, 
un proces cinematografic, vreo două 
simpozioane și cam atît. Activități 
permanente nu există. Formațiile de 
amatori trăiesc sporadic, doar în 
preajma concursurilor. Este cazul 
orchestrei simfonice a amatorilor.

„Spectatorilor li se prezintă une
ori surogate artistice, improvizații de 
calitate îndoielnică, la Casa de cul
tură, ne relata tov. C. Cotoșpan, re
dactor la ziarul local „Steagul 
Roșu". Astfel s-a întîmplat la 
un recent spectacql pentru pionieri 
și școlari, unde prezentatorul, do
rind să se dovedească spiritual, a a- 
lunecat pe nesimțite pe panta vulga
rităților, rostite cu seninătate în fața 
a sute de elevi".

Ancheta publicată atrăgea atenția 
și asupra stilului de muncă defec
tuos al Comitetului orășenesc U.T.C. 
Acesta din urmă, în răspunsul tri
mis redacției aprecia drept „oare
cum prea categorice afirmațiile din 
articol" și cita o mulțime de cifre 
cu privire la munca de „mobilizare" 
a uteciștilor. Nu contestă nimeni că 
în ultima perioadă, în localitate a 
crescut preocuparea pentru atrage
rea tinerilor Ia diverse manifestări 
cultural-artistice. Manifestările, însă, 
se desfășoară după arhicunoscutele 
șabloane.

Colectivul Teatrului de 
pune eforturi pentru a 
localnicilor spectacole de 
artistică corespunzătoare,
acestea, sîmbăta și duminica seara, 
cînd au loc spectacole la sediu, nu
mărul spectatorilor este redus. Prin
tre cauze se află si aceea că strada, 
la capătul căreia se află 
trul, este plină de hîrtoape, 
noaptea e înecată în beznă, 
aceea nu puțini sînt cei care 
nuntă la spectacol la gîndul verita
bilei curse cu obstacole ce îi aș
teaptă. Cetățenii din cartierul Aero
port. situat la peste 3 km distantă 
de teatru, au solicitat de mai multe 
ori ca la terminarea spectacolelor 
măcar un autobuz să. le stea la dis
poziție. Rugămințile ’lor au rămas 
însă fără ecou, cu toate că tov. Con
stantin Mischie, secretarul sfatului 
popular orășenesc, ne-a asigurat 
de... întregul sprijifi al sfatului 
popular pentru dezvoltarea vieții cul
turale a Petroșenilor.

Am expus toate aceste constatări 
forurilor care răspund de manifes
tările cultural-artistice locale. Ele 
se învinuiesc reciproc :

stat de- 
prezenta 
o ținută 

Cu toate

ION BLAGA, 
lui local al sindicatelor :,, 
punem de baza materială, 
totul la dispoziția U.T.C.-ului și a co
mitetului pentru cultură și artă".

VASILE OROS, secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.C. : „Am ana
lizat de mai multe ori această pro
blemă. Ne-am propus și o serie de 
acțiuni, dar eficiența lor e slabă pen
tru că nu găsim nici acum sprijinul 
necesar din partea sindicatelor, a co
mitetului de cultură și artă".

CORNEL HOCMAN, secretarul co
mitetului orășenesc pentru cultură 
și artă : '„Am spus de mai multe ori 
și repet: sindicatele și U.T.C.-ul, a- 
dică organizațiile de care depinde 
baza materială și mobilizarea masei 
largi de oameni la viața culturală 
lucrează prea mult cu hârtiile".

Și o ultimă părere, cea a tov. 
DUMITRU MARCU, directorul ad
junct al Teatrului Valea Jiului : „Ne 
înțelegem bine cu asociația studen
ților din Institutul de mine, unde 
actorii noștri prezintă de mai mul
tă vreme un bogat ciclu de teme din 
istoria teatrului, ne înțelegem bine 
și cu colectivele de intelectuali din 
oraș. Am propus și U.T.C.-ului să 
organizăm seri distractive model cu 
participarea actorilor noștri. Tova
rășii au fost de acord în principiu, 
dar nu se prezintă niciodată la a- 
pel... In fine, sindicatelor le dăm un 
ajutor efectiv prin actori-instructori 
voluntari, dar tovarășii de la consi
liul local ne cer lucruri peste pu
tință. De pildă, ne pretind să dăm 
spectacole la casa de cultură, în
vreme ce sala noastră a teatrului stă 
goală. Sîntem puși astfel în situația 
să transportăm cu camioanele deco
ruri și costume la numai cîteva. sute 
de metri de sediul 
deasupra să le mai plătim și chirie 
pentru sală".

Articolul publicat
a. c. avea, în loc de concluzii, o listă 
lungă de propuneri, menită să ur
nească din loc munca culturală din 
Petroșeni. De data aceasta nu vom 
mai reveni cu propuneri, ci socotim 
absolut necesară intervenția hotărî- 
tă a Comitetului orășenesc de partid 
Petroșeni, a tuturor organelor de 
care depinde ridicarea vieții cultu
rale a Văii Jiului la nivelul cerin
țelor exprimate de marea masă a 
oamenilor muncii din această parte 
a țării.

secretarul Consiliu- 
,Noi dis

punem

(Urmare din pag. I)

dorește cultivate — 
muncii, ale maselor

in tabăra studențească de la Timișul de Sus
Foto : Agcrpres

Șe împlinesc 90 de ani de la naș
terea lui Francisc Șirato, pictor 
important in viața noastră artistică 
între cele două războaie și al cărui 
nume se aude încă mai des astăzi 
decît în timpul vieții lui. Acest 
nomen se datorește și faptului 
Șirato este îndeosebi interesant 
gînditor în probleme artistice.

S-a născut la Craiova, în 1877, 
probabil dintr-o familie modestă și 
fără avere. Din pricina situației 
sale sociale, el se gîndește de foarte 
tînăr la o profesiune din care să 
poată trăi, dar care in același timp 
să aibă contingențe cu arta. Marile 
afișe ilustrate erau atunci la modă 
și îndeplineau această calitate. Ho
tărăște deci să se consacre acestei 
activități. Pentru ca să devină un 
bun litograf de afișe ilustrate, la 
vîrsta de 21 ani pleacă la Diissel- 
dorf și urmează timp de un an 
cursurile școlii de artă. N-o termi
nă însă, poate din lipsă de mij
loace. Se întoarce în țară și, după 
puțină vreme, urmează Școala de 
arte frumoase din București, între 
1900 și 1905. După încheierea cursu
rilor, întîmpină mari greutăți, ceea 
ce îl împiedică să se manifeste ca 
artist altfel de cum se manifestase 
pînă atunci, adică între artă și 
meșteșug cu afișele ilustrate. A- 
ceastă ocupație a avut totuși efectul 
de a-1 pune în contact cu muncito
rii ce-i tipăreau afișele, cu scopul 
social al activității lor. cu ideile și 
aspirațiile lor politice. Grație tem
peramentului său sincer și curajos, 
Șirato începu să se exprime con
form ideilor pe care le cîștigase din 
contactul cu viața și cu greutățile 
pe care le resimțea la tot pasul. 
Este epoca desenelor satirice, unele 
de o vigoare remarcabilă, pline de 
atacuri antidinastice sau antiguver
namentale, altele în legătură 
răscoala țăranilor din 1907.

Aceste manifestări și tonul 
virulent si dinamic sînt întru I 
potrivite cu ideile artistului, 
un om. pe cit mi-1 amintesc 
prima noastră întîlnire. cam 
de statură, slab atunci, timid

lor 
totul 

Era 
din 
mic 

______ __  . I si 
avînd aerul că reflectează înainte 
de a face un gest sau de a spune o 
vorbă._____________________, ,

în 1917 el este numit custode la 
Muzeul național de artă populară. 
Munca în muzeul în care se păstrau 
admirabile obiecte ieșite din mîna 
țăranului, i-a influențat puternic 
pe Șirato. Acele obiecte l-au fami
liarizat cu costumele pitorești pur
tate de țăranii din diverse regiuni 
ale țării, i-au deschis ochii asupra 
psihologiei țăranului în diverse îm
prejurări. Este poate motivul pen
tru care primele opere ale lui Și
rato, și pentru mine cele care îl 
caracterizează mai deplin, sînt cele 
cu subiecte în care personajul 
principal este țăranul și mai ales 
țăranca. Cultivat cum era, și cerînd 
artei ceva mai mult decît impresii, 
cum era cazul cu artiști chiar mai 
dotați decît dînsul — el știa impri
ma viziunii sale o monumentalitate 
incontestabilă, pe care în asemenea 
subiecte n-am întîlnit-d decît rar 
la Ștefan Dumitrescu și mai adesea 
la Ghiață. Evident, pentru a ajunge 
la acele figuri care respiră o liniș
te. o mîndrie și o conștiință a dem
nității umane din tărăncile lui Și
rato. a trebuit să le cunoască, să le 
prețuiască și să ajungă la conclu-

zia că răspundeau 
estetice. Desenul în 
calitatea lor principală, coloritul 
fiind ținut într-o gamă închisă, dar 
nuanțată. Aceleași însușiri le întîl- 
nim și în portretele contemporane, 
în acele tablouri, printre care se 
găsesc cîteva imagini de femei și 
tot acolo una din picturile impor
tante ale lui Șirato. Vînzătorul de 
covoare.

Șirato. cu timpul, ajunge să-și 
facă _ un nume și să fie remarcat 
de cîțiva oameni de cultură, a că
ror activitate se petrecea între pic
tură Si critică, adică autori de cro
nici. în genere foarte răsunătoare. 
Așa se formează „grupul celor pa
tru". compus din Tonitza. Han. 
Ștefan Dumitrescu și Șirato. Este 
evident că primii doi. cu tempera
ment mai combativ, mai vijelios, 
au jucat un mai important rol în 
arta noastră decît Șirato. Cu moar
tea lui Ștefan Dumitrescu grupul 
se dizolvă, dar Șirato își continuă 
activitatea, pe de o parte ca artist 
creator, pe de alta ca critic în 
„Sburătorul" lui Lovinescu.

Pentru critica sa de artă. Șirato 
merită, de asemenea, să fie pre
țuit din plin. în general, spre deo
sebire de alti artiști critici, care 
pornesc de la un punct de vedere 
Personal si interesat, el este obiec
tiv și sincer. Prin educația sa. prin 
temperament, el era obișnuit. în 
afară de orice considerente perso
nale. șă-și judece toate manifestă
rile. și tot așa procedează cînd este 
vorba de arta altuia. A putut să 
greșească uneori dar în genere, 
aprecierile și concluziile sale 
sînt nu numai iustificate din punc
tul său de vedere, dar reușesc să 
convingă.

în același timp, evoluția sa ca 
pictor continuă. De la pictura cu 
puține personaje si cu acele însu
șiri de simplitate maiestuoasă, la 
care făceam aluzie, el trece la com
poziții cu mai multe personaje, ca 
Un popas. în care un grup de 
țărani osteniți s-au strîns împreu
nă ca să se odihnească. Nu este 
singura dată cînd acest subiect este 
tratat în Pictura noastră. Ștefan 
Popescu îl imaginase cam în ace
eași vreme, și plasase grupul de 
țărani într-un peisai admirabil. 
Dar țăranii lui Stefan Popescu, ca 
Si cei ai lui Ressu. n-au aspectul 
de oameni fără noioc ca la Șirato.

în ultimii ani ai vieții Șirato își 
bazează expresia, spre deosebire de 
ceea ce se întimplase în prima par
te a activității sale, mai ales De cu
loare. Evident. în vederea acestei 
faze a evoluției sale, motivele pre
ferate vor fi flori si naturi moar
te. încetul cu încetul el care a- 
tunci cînd Pictase imagini de ță
rănoi se mărginise la o armonie de 
tonuri neutre, depune acum toată 
atentia și toată puterea sa de ju
decată — care, după cum am spus, 
era excepțională — la exaltarea 
coloritului. Dispar mai întîi contu- 
rele prea accentuate — dar subli
niez. încetul cu încetul — si florile, 
subiectul lui preferat, devin 
care ca niște mici explozii de 
loare. care acoperă suprafața 
bloului. pe un fond închis.

Pictorul moare în 1953. lăsînd 
după sine nu numai o operă im
portantă. dar și amintirea unuia 
dintre cei mai serioși și mai culti
vat! dintre artiștii noștri.
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la 15 februarie

L VISKI
corespondentul „Scînteii"

Dind expresie politicii partidului, colecti
vele ziarelor socotesc o îndatorire de inaWi 
răspundere din a oglindi multilateral strălu
citele rezultate ale creației maselor, de a 
releva figurile înaintate din peisajul nostru 
social, a face cunoscute faptele, experiența 
lor. Presa își lărgește tot mai mult raza de 
acțiune, pătrunde cu eficiență sporită în toate 
compartimentele vieții sociale de unde ex
trage o mare bogăție de material proaspăt, 
de fapte de viață, de semnificații. Tematica 
ziarelor și revistelor reflectă tot mai intens 
preocuparea susținută a societății noastre, a 
forței sale conducătoare. Partidul Comunist 
Român, pentru perfecționarea continuă a 
practicii și gîndirii economice, sporirea avu
ției naționale și îmbogățirea patrimoniului 
spiritual al poporului, pentru promovarea 
eticii și moralei socialiste în mase.

Presa își afirmă tot mai pregnant rolul în
semnat ce-1 are în oglindirea și susținerea 
efervescenței creatoare ce caracterizează ope
ra noastră de construcție socialistă, în pro
movarea permanentă a schimbului de opinii, 
de idei și de experiență între toți cetățenii 
țării ; ea scoate în relief. în cadrul acestui 
schimb, idei valoroase, care servesc mersului 
înainte al societății noastre. înfătisînd si con- 
fruntînd puncte de vedere, atitudini, ea sen
sibilizează opinia publică, o face tot mai re
ceptivă la elementele înnoirilor reale, c/ ajută 
să discearnă noul de ceea ce este perimat și 
să acționeze ca atare, să participe la dezba
terea creatoare a problemelor social-politice 
contemporane. Prin sondarea și investigarea 
mereu mai aprofundată a opiniei publice, 
prin relevarea a ceea ce este înaintat în ati
tudinea, în comportarea civică sau particu
lară a oamenilor, presa contribuie la acredi
tarea unor trăsături superioare — pe care 
partidul le cultivă si le 
în rîndurile oamenilor 
largi.

_ Participarea directă a maselor la scrierea 
ziarului îi dă acestuia posibilitatea să trăiască 
și să acționeze în miezul vieții, al activi
tății oamenilor, în mijlocul evenimentelor. O 
cercetare sumară a corespondentei redacțiilor 
relevă că astăzi dialogul'cti cititorii a căpă
tat valențe noi ; cetățenii se adresează acum 
presei nu numai cu probleme de ordin strict 
personal, revendicativ, ci își spun cuvîntul, 
comentează, fac observații și emit reflecții 
valoroase în legătură cu multiplele probleme 
ale construcției socialiste ; publicîndu-le în 
paginije sale, presa stimulează. exprimarea 
observațiilor sociale valoroase din .toate do
meniile de activitate dezvăluie tendințe și fe
nomene — negative sau pozitive — din reali
tate. afirmă poziții înaintate, contribuie lo 
perfecționarea continuă a formelor de viață 
socială. Valorificarea largă în presă a mari
lor zăcăminte de înțelepciune, de pricepere 
și experiență ale maselor largi, dau vibrație 
și prospețime paginilor ziarului. îl leagă •)' 
strîns de realitate. îl feresc de profesionalis
mul îngust și îl împiedică să „îmbătrinească", 
să-și întunece culoarea sub influenta nocivă 
a șablonului.

Cronică vie ce consemnează cotidian isto
ria contemporani», presa .are o mare respon
sabilitate în orierițareș opiniei publice. în in
terpretarea fenomenelor vieții, în evidenție
rea legăturii adinei dintre faptele particulare 
și ansamblul construcției socialiste ; țelul ei 
fundamental este de a ajuta la înțelegerea 
temeinică a mobilurilor nobile care impulsio
nează societatea noastră, la înțelegerea poli
ticii — interne și externe — a partidului, de 
a însufleți și mobiliza întregul popor la apli
carea în practică a importantelor obiective 
puse în fața țării de Congresul al IX-lea al 
partidului. în condițiile perfecționării rețelei 
de circulație a informațiilor, devine tot mai 
important — ca o cerință esențială a însăși 
dezvoltării presei — ca ziarele să nu fie nu
mai informative, dar să-și accentueze con
tinuu caracterul formativ, de .educare a opi
niei publice ; el trebuie să ajute pe cititor 
să înțeleagă sensul faptelor și. să le inter
preteze în complexitatea vieții, să înarmeze 
masele cu criterii juste de apreciere a feno
menelor contemporane, să le învețe să ju
dece aceste fenomene de pe pozițiile progre
siste, înaintate, ale societății noastre, de pe 
pozițiile partidului.

Promovînd un spirit nou, științific, în 
toate domeniile construcției socialiste, par
tidul îndrumă presa să-și sporească necon
tenit combativitatea, să acționeze cu hotă- 
rîre pentru înlăturarea practicilor învechite, 
a mentalităților anchilozate care frînează 
progresul, mersul nostru înainte. Ziarele 
au . capacitatea să aducă o contribuție tot 
ma’. însemnată la cunoașterea obiectivă a 
realității, la _ relevarea stărilor de lucruri 
negative și să le pună în dezbaterea opiniei 
publice, să asigure executarea dreptului de 
control încredințat obstei — în cadrul de
mocrației noastre socialiste — asupra modu
lui în care diferitele colective din economie, 
cultură, viata socială, transpun în viată sar
cinile încredințate de partid și popor.

Viața, înaintarea continuă a țării pe căile 
progresului socialist, lărgește în permanentă 
evantaiul de atribute și preocupări ale pre
sei. pune în fata lucrătorilor ei exigente 
si cerințe tot mai mari. Pretutindeni, reali
tatea oferă ziaristului un bogat material 
faptic : selectarea acestuia cere eforturi, o 
mare răspundere și mai ales o temeinică 
pregătire profesională, un înalt nivel de cu
noștințe politice și ideologice, un larg ori
zont cultura] alimentat si îmbogățit con
tinuu ; îi cere pasiune pentru a descoperi 
noul, faptul cu adevărat semnificativ și defi
nitoriu. pentru a găsi cuvîntul cel mai potri
vit. care să exprime cel mai bine realitatea, 
să găsească ecou, să îndemne la reflecții, să 
mobilizeze.

Pregătirea multilaterală temeinică, lichi
darea hotărîtă a oricăror forme de diletan
tism. receptivitatea față de tot ceea ce este 
nou sînt condiții primordiale pentru creș
terea prestigiului profesiei de gazetar — 
care are nobile tradiții de cultură în tara 
noastră. Prin întreaga sa activitate, ziaristul 
trebuie să se situeze în primele rînduri ale 
militantilor pentru progresul și înflorirea 
patriei noastre socialiste. .
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22,10
22,40
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— In direct... Unde facem întreținerea tehnică a automo

bilului ? Transmisiune de la stația de întreținere auto- 
Băneașa.

—. Pentru copii : ..Un joc neobișnuit" — Film, producție a 
Televiziunii- române.,..

— Pentru tineretul școlar;1001 de întrebări.
— Telejurnalul de seară.
— Teatru filmat „Mizantropul" de Moliere.
— Concertul artiștilor Teatrului muzical „Stanislavski. 

Nemirovici Dancenco"." Transmisiune în direct de 
Moscova.

— Divertisment muzical cu Denise Constantinescu și for
mația instrumentală condusă de Bebe Prisada.

— Telejurnalul de noapte.

LUMEA ANOND

Nu e un secret pentru 
nimeni faptul că o parte din 
succesul sau insuccesul u- 
nui spectacol revine celor 
pe care 
comun ■ 
nicieni i 
doar și poate, într-o 
ră mai 
acest lucru e aplicabil de 
asemenea în cinematogra
fie sau televiziune.

Un decor îngrijit lucrat, 
bine montat și precis schim
bat (în văzul spectatorilor 
sau cu cortina lăsată), un 
costum perfect finisat, o lu
mină exact potrivită, o mo
bilă bine întreținută, acce
sorii ce nu contrazic epoca 
și acțiunea, iată numai cîte
va elemente ce contribuie 
categoric la crearea acelei 
„vrăji" scenice, solicitîn- 
du-ne participarea afectivă 
și rațională la actul artistic.

Desigur, mulți spectatori 
nu sînt atenți la asemenea 
„detalii". Ei urmăresc o 
piesă, un spectacol și nu o 
schimbare de lumină sau 
decor. Ei își formulează o 
apreciere globală și pe baza 
ei părăsesc mulțumiți sau 
nu sala.

Și totuși... Dacă decorai 
ar fi cîrpit, costumele uza
te, dacă s-ar lumina colțul 
sting al scenei în timp ce 
protagonistul era în dreap
ta, dacă, vorbindu-se de 
greieri, pe banda de magne-

> — cu un termen
— îi numim 
de teatru. Și

mare sau mai

teh- 
fără 

măsu- 
mică,

A CULISELOR

te. Actorii, regizorii, sceno
grafii, directorii sînt cei 
care, prin exemplul propriu, 
pot califica sau descalifica 
pe colaboratorii lor teh
nici, pot impune respect 
față de meseria scenei ; con- 

pentru per- 
un îndemn 

profesionali- 
de muncă,

tofon s-ar auzi lătratul unor 
dulăi, aceiași spectatori ar 
fi jenați de prezența tehni
cienilor, i-ai „vedea" și ju
decata lor de valoare ar fi 
conștient influențată de ne- 
înderriînarea 
scenă.

Să nu fiu 
Cele de mai 
un repioș adresat publicu
lui. Un bun tehnician e cel 
ce nu se vede, cel ce nu 
atrage atenția, cel ce creea
ză actorului și omului din 
stal condițiile propice pen
tru acceptarea convenției 
scenice, pentru bucuria ce
lor trei ore de vis și gînd.

Lumea culiselor rămîne 
consemnată zgîicit, la finele 
lungilor pomelnice de nume 
și profesii din programele de 
sală. De ea nu ne prea ocu
păm. Sau ne ocupăm cu to
tul și cu totul superficial. 
Paradoxal, o dată cu creș
terea gradului de tehnici
tate al instalațiilor scenice 
(puteți citi : platou de fil
mare, studio de televiziu
ne), scade grija pentru pro
fesionalizarea 
să mînuiască 
că. Nu există
nici un curs pentru tehni
cienii de teatru, film sau 
televiziune! Ei sînt recru
tați dintre cei cu meserii, 
chipurile, asemănătoare, de
oarece n-a dispărut încă 
prejudecata după care cel

oamenilor de

greșit înțeles.
sus nu se vor

celor meniți 
această tehni- 
nici o școală,

ȘI EXTAZ — film pen- 
panoramic : PATRIA 
Permanente) — 9: 12;

• VULCANUL INTERZIS : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 2086 
— orele 20)
• AGONIE 
tru ecran 
(completare 
15; 18; 21.
• CĂLĂTORIA FANTASTICĂ —
cinemascop : REPUBLICA — 9;
11,30; 14; 16,45; 19,15; 21,30. STA
DIONUL DINAMO - 20.15 (la am
bele completarea Io, Mircea Voie
vod). FESTIVAL (comoletare 
tunul) — 8.30; 11; 13,30: 16;
21. la grădină — 19,45; 22.
• SĂ-MI FACEȚI MIE UNA 
ASTA ! : LUCEAFĂRUL - 
11,15: 13.30: 16; 18,30: 21. GRĂDINA 
DOINA — 20 (la ambele completa
rea Mîinile pictorului).
• CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS — cinemascop: BUCU
REȘTI (completare Tînjeaua) — 9; 
11,15; 13,30: 16.30; 19; 21.15, FERO
VIAR — 8,30; 11: 13,30; 16; 18.45; 
21. EXCELSIOR - 9,41; 12,15; 15; 
17,45; 20,15. MELODIA — 8.30; 11; 
13,30; 16,15; 18,45; 21 (la toate trei 
cinematografele completarea Mă-

Tu-
18.30;

CA
9;

au 
a- 
ai

de

ce poate repara o siguranță 
e capabil să creeze lumina 
unui spectacol, cel care coa
se un tighel e capabil să 
cioiască hainele din perioa
da Renașterii și că oricine, 
chiar fără vreo meserie, poa
te monta și schimba un de
cor. Plata este, oarecum, pe 
măsura acestor „cerințe". 
Toate la un loc prejudicia
ză buna desfășurare a mun
cii pe scene și platouri, 
un efect negativ asupra 
devărațiloi profesioniști 
culiselor.

Desigur, avem o serie
oameni capabili, specializați 
în procesul muncii. Oameni 
ce-și iubesc meseria și o 
fac cu măiestrie. Adevârați 
tehnicieni de teatru. Numă
rul lor, însă, se împuținea
ză și deocamdată nu facem 
nimic pentru prevenirea a- 
cestei stări de lucruri. Ti
neretul nu e îndrumat spre 
aceste profesiuni și ajunge 
aici din întîmplare.

E poate exagerat să ce
rem înființarea unor școli, 
e însă normal să pretindem 
formarea noilor cadre, 
fesionalizarea multora 
tre actualii tehnicieni, 
cadrul unor cursuri de 
cializare.

în aceeași ordine de idei, 
nu trebuie totuși ignorate 
o serie de aspecte care fa
vorizează neprofesionaliza- 
rea, sau, mai mult chiar, a-

pro- 
din-

în 
spe-

rășești 1917—1967), GLORIA (com
pletare Lucrările sesiunii Marii A- 
dunări Naționale — 9; 11.15: 13,30; 
16; 18.30; 20.45.
• PANTERA NEAGRĂ — cinema
scop : CAPITOL (completare 
tunul)
21. la
— 9;
GRĂDINA EXPOZIȚIA - 20 
ultimele două completarea Oameni 
deasupra orașului).
• CANALIILE : VICTORIA - 9;
11,15; 13.30; 16; 18,30; 20.45. FLO- 
REASCA (completare Tutunul) — 
9; 11,15: 13.30; 16; 18.30; 20,45. MO
DERN - 9,30: 11.45; 14; 16,30; 18.45;------------------- -- 20

Orizont ști-

Tu-
— 9; 11.15; 13.30; 16; 18,30; 
grădină — 20.15, GRIVIȚA 
11,15: 13,30; 16; 18.30: 20.45,

(la

21. ARENELE LIBERTĂȚII -
(la ambele completarea 
intific nr. 6/1967).
• MÎNASTIREA DIN 
CINEMATECA - 9.30; 
18.15; 21.
• OLIVER TWIST - 
CAUZE DREPTE 
TARA DE 
CENTRAL.
• OMUL PE CARE-L IUBESC — 
cinemascop : LUMINA (completare

PARMA :
12.15;

- 9.30; 
15; 18;

GRANATE -

15.15:

12,15;
bră-
20.45 :

jută la crearea unui climat 
de dezinteres și neglijență 
în sectorul tehnic. E greu, 
dacă nu imposibil, să-i pre
tindem unui om de scenă 
să îngrijească decorul sau 
mobila unui spectacol cînd 
el va constata că, des, foar
te des, cu ocazia unor de
plasări sau turnee, condu
cerea teatrului face „eco
nomie" de decor. Că spec
tacolul se joacă cu un de
cor 
un 
cor 
fel

la „centra" și doar cu 
soi de amintire de de- 
în deplasare. Că într-un 
joacă actorii la sediu și 

într-altul în turneu, că o 
piesă de succes ajunge, nu 
arareori, după 100 de re
prezentații să fie interpre
tată de oricine în afară de 
titularii care au repetat. Că 
se „taie" scene și roluri în 
funcție de buna sau proas
ta dispoziție a unor pseudo- 
actori.

Atmosfera din teatre și 
studiouri, exigența sau lip
sa de exigență influențează 
direct gradul de conștiin
ciozitate, de profesionalism 
al tehnicienilor. Nu poți 
amina o premieră la infi
nit pretinzînd în același 
timp tîniplarilor rapiditate 
în execuția decorurilor. 
După cum nu poți acredi
ta, continuu, ideea confec
ționării unor costume din 
deșeuri, pretinzînd în ace
lași timp croitorilor calita-

tinua lor grijă 
fecționare este 
concret pentru 
zarea, la locul 
a tehnicienilor. 
. încercam la 
cestor rînduri să fixez oare
cum locul și rolul tehnicia
nului de teatru în cadrul 
complexului proces de 
creare și desfășurare a spec
tacolului. Exemplele unor 
meseriași de teatru deveniți 
artiști m-au îndemnat, prin 
contrast, să semnalez o se
rie de lipsuri ce pot în 
timp, prin neglijența noas
tră a tutui or, să se genera
lizeze.

în lumea culiselor sînt 
nume pe care le rostim cu 
respect. îmi permit, în fuga 
condeiului, să citez 
cîțiva dintre ei, cum ar fi 
maeștrii electricieni 
stantinescu sau Levițki, 
ordonatorii tehnici Morarii, 
Levinta sau Niculescu. exe- 
cutanți iscusiți ai linot cos
tume ca Popa, Ana Ivașcti, 
Bărbulescu. Și lista ar pu
tea cuprinde încă 
multe nume de i 
tehnicieni creatori, 
păcate încă nu I 
majoritatea.

Lumea culiselor 
vede. Fără ea, totuși, 
na își pierde o parte 
strălucirea ei Piesa sau 
nariul se poticnesc, 
ral nu se simte la 
său.
Spectatorul, fără să știe de 
ce, e 
teresul
impun măsuri de remedie- 
re de «• iiî.or noi
tehnicieni, capabili și cu a- 
devărat profesioniști.

Lucian GIURCHESCU

începutul a-

pe

Con-
co-

i multe, 
adevărați 
care din 
formează

nu se 
sce- 
din 

sce-
A?to- 
laigul 

Teatrul șchioapătă.

nemulțumit în in- 
scenei, ecranului, se

formare a unor noi

2

Lucrările sesiunii Marii Adunări
Naționale) — 9,15; 11.30; 13.45; 16,15; 
18.30; 20.45.
• OMICRON : UNION (completare 
Succesul) — 15,30; 18; 20.30.
• PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9: 10.

cinema
• CHEMATI-L PE MARTIN ! :
DOINA (completare Dacă o iubești) 
— 11.30; 13.45; 16; 18,30; 21.
• VULCANUL INTERZIS - ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 7/1967 —
MArAȘEȘTI 1917—1967 : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR — cinemascop : GIULEȘTI 
(completare Orizont științific nr. 
7/1967) — 15.30; 18; 20,30. LIRA
(completare Consfătuirea pe tară a

chimică)lucrătorilor din industria
— 15,30, 18; 20.30.
• ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop : 2
TIREA ÎNTRE POPOARE — 
16; 18.15; 20.30 COTROCENI 
15.30; 18; 20,30 (la ambele comple
tarea Consfătuirea pe tară a lucră
torilor din industria chimică).
• DOAMNA DE PE ȘINE — cine
mascop : DACIA (completare E mai 
bine așa ?) — 8.30—20,30 în conti
nuare.
• PRINTRE VULTURI — cinema
scop : BUZEȘTI - 15,30; 18. la gră
dină - 20.30. CRÎNGASI (comple
tare Pectita) — 15.30; 18; 20.30.
• COMISARUL X — cinemascop :
BUCEGI (completare Tutunul) — 
16; 18.15. la grădină — 20.30. AU
RORA (completare Dacă treci Po
dul Ponoarelor) — 8.30; 10,45; 13;
15.30; 18; 20,30. la grădină — 20.
• HIPERBOLOIDUL INGINERU
LUI GARIN — cinemascop : UNI
REA — 16: 18,15.
• MARELE RESTAURANT — ci
nemascop : TOMIS — 8,30; 11; 13,30; 
16,15; 18,45; 21. la grădină — 20,

ÎNFRĂ- 
io;

FLAMURA — 9; 12; 14,30; 17,30;
20.30 (la ambele completarea Vizita 
conducătorilor de partid si de stat 
in regiunea Brașov).
e VIATA LA CASTEL: FLACĂ
RA (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiu
nea Ploiești) — 15.15; 18.30; 20.45.
• FRENCH-CANCAN : VITAN
(completare Judecata lui Paris) — 
15.30; 18: 20,30.
• DON GABRIEL — cinemascop : 
14,30; DENUNȚĂTORUL — 16.30; 
18.45; 21 : MIORIȚA.
• DRAGOSTEA MEA : POPULAR 
(completare Cum zboară păsările) 
— 10,30; 15,30; 18; 20.30. VOLGA 
(completare Orizont științific nr. 
7/1967) — 15,30; 18; 20,30.
• PESCARUL DIN LOUISIANA : 
ARTA (completare Orizont știin
țific nr 6/1967) — 15,30; 18; 20.30, 
la grădină — 20. RAHOVA — 15,30; 
18. la grădină — 20,15.
• NU SINT DEMN DE TINE : 
MUNCA — 10; 16; 18; 20.
• LUPOAICA — cinemascop : MO
ȘILOR — 15,30; 18.

K
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Sosirea ministrului SIMPOZION WA phlhntllui celei de-a xxi-a5
afacerilor externe

al Iranului, Ardeshir Zahedi
Luni seara a sosit în Capitală 

Ardeshir Zahedi, ministrul aface
rilor externe al Iranului, care, la 
invitația guvernului Republicii So
cialiste România, face o vizită ofi
cială în țara noastră. Ministrul 
iranian este însoțit de Mohammad 
Reza Amir-Teymour, subsecretar de 
stat pentru afaceri politice, Moham
mad Hassan Pouyani, director în 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Iranului, și dr. Shapour Bahrami, 
.directorul secretariatului Ministe
rului Afacerilor Externe al Iranu
lui..

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de

Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Vasile Gliga și Petru 
Burlacu, adjuncți ai ministrului 
afacerilor externe, Ion Pas, pre
ședintele Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
Valentin Steriopol, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Pavel 
Silard, ambasadorul României în 
Iran, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față Soltan H. V. Sa- 
nandaji, ambasadorul Iranului la 
București, membri ai ambasadei, 
precum și Jamsheed K. A. Marker, 
ambasadorul Pakistanului la 
București. (Agerpres)

„Epopeea de la Mărășești, Mă- 
răști, Oituz“ a fost tema simpozio
nului organizat luni după-amiază 
în grădina Boema din Capitală de 
către Consiliul pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifice, 
Universitatea Populară-București și 
Comitetul orășenesc București al 
U.T.C. Cu acest prilej, au vorbit 
conf. univ. Dumitru Ălmaș, gene- 
ral-maior în rezervă Polihron Du
mitrescu, veteran de război, și co
lonel Mihai Cucu, de Ia Academia 
Militară Generală.

In încheiere, Ansamblul Ministe
rului Forțelor Armate a susținut 
un program artistic.

(Agerpres)
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PE ClMPIA 
MĂRĂ-
ȘEȘTILOR
(Urmare din pag. I)

șee a miilor de ostași ce au ră
mas aici ca să vegheze peste 
veac soarta țării și eu aud prin
tre focurile de armă repetate 
acele expieri divine. Umbrele 
nopții ajută mai bine imagina
ției noastre întoarse cu o jumă
tate de veac în urmă. Știu acum, 
în această clipă sublimă, ce-i a- 
cela eroismul unei națiuni, suma 
unică de energie adunată într-o 
clipă sub faldurile unui steag ce 
vine din milenii. Toți morții 
neamului nostru greu încercat 
sînt evocați aici, spiritul lor hă
lăduiește in jur și nu sînt la
crimi pe obrazul nimănui, ci o 
vajnică hotărîre de a-i conti
nua pe morți dacă Patria o va 
mai cere.

Coloane de foc și stele rotind 
peste locurile pline de rod re
memorează instalarea în eterni
tate a miilor de oameni căzuți. 
Pe culmi nevăzute de pămînt 
veghează statuile celor mai buni 
bărbați ai neamului nostru. Nici 
granitul, nici cîntecul cel mai 
frumos nu pot să spună ce simt 
toți cei de față, înțelegînd prin 
asta și milioanele de privitori 
care cu ajutorul televiziunii a- 
sistă la măreața ceremonie.

Un arc de triumf de lumină 
se ridică peste corpul mauso
leului. Artificiile se risipesc în- 
tr-un foc roș-galben-alb-verdc, 
drapelele se înalță ușor sub ce
rul întunecat. Mii de ostași a- 
prind în jur facle. O tăcere so
lemnă, în care nu se aude decit 
arderea rășinei, marchează cli
pa de comuniune.

Tîrziu, spre miezul nopții, 
■. cînd ultimii oameni au plecat, 

am mai privit în urmă glorioa
sa cîmpie veghind în așteptarea 
răsăritului. Deasupra ei mai 
pîlpîia o flacără mică, spulbe
rată de vînt, veghind mormîntul 
acoperit cu flori. Auzeam încă 
glasuri acompaniind rotirea ste
lelor :

„Pe aicea nu se trece !“
Nu mai băteau clopotele anu

lui 1917, nu mai băteau tunu
rile lui. Era o tăcere rodnică. 
Auzeam bruma căzînd pe stru
gurii reci...

Expoziții la Curtea de Argeș
CURTEA DE ARGEȘ, străveche re

ședință domnească, localitate cu re
zonanță istorică în trecutul de luptă 
al poporului nostru pentru indepen7 
dență și apărarea ființei naționale, se 
pregătește în aceste zile pentru a săr
bători 450 de ani de la terminarea 
construcției bisericii episcopale.

Luni dupa-amiază s-au deschis în 
localitate două expoziții. Prima, aflată 
în localul grupului școlar forestier 
din apropierea mînăstirii, este o expo
ziție documentară. Ea cuprinde un 
mare număr de hărți, fotocopii, dese
ne, piese arheologice care atestă exis
tența societății omenești pe aceste 
meleaguri din cele mai vechi timpuri, 
vitejia cu care și-au apărat glia stră
bună oștenii voievozilor de la Curtea

de Argeș. Materialul bogat, prezent în 
această expoziție, este completat de 
documente privind oglindirea bisericii 
episcopale argeșene în folclor, artă și 
literatură, precum și încadrarea ei în 
contextul celorlalte monumente arge
șene.

Cealaltă expoziție, amenajată în 
clădirea grupului școlar agricol înfă
țișează arta populară argeșeană. 
Cuprinzînd numeroase obiecte de 
port popular, ceramică, ca și țe
sături textile pentru decorul interior 
al locuințelor, covoare, mobilier popu
lar din lemn etc. expoziția înfățișea
ză bogăția folclorului din această par
te a țării, care trăiește și se dezvoltă 
strîns legat de istoria poporului care 
i-a dat naștere.

(Agerpres)

apărut nr. 2-1967 al revistei

„STUDII Șl CERCETĂRI DE CALCUL ECONOMIC 
Șl CIBERNETICĂ ECONOMICĂ"

Edjtaîă de Centrul de caicul economic 
și cibernetică economîcă-Bucureșii

In acest număr semnează : 
Manea Mănescu, membru cores
pondent al Academiei Republicii 
Socialiste România, articolul 
„Preocupări cu privire la tehui” 
ca de elaborare a modelelor ci
bernetice in economie", comuni
care prezentată la cea de a Il-a 
Sesiune științifică a Centrului dc 
calcul economic și cibernetică 
economică — București ; C. 
Moineagu, C. Gheție, O. 
Popescu articolul „Aplicații 
ale metodei corelației sta
tistice la analiza factorilor pre
țului de cost al producției de lap
te"; conf. univ. Gh. Lelescu și 
dr, ing. A. Carabulea „Aspecte 
privind rentabilitatea căilor fe
rate electrificate" ; ing. V. Bjță

„Metode ale controlului automat 
al calității datelor statistice" ; 
conf. dr. L. Tovișsi, L. Curta, 
ing. I. Teodorescu „Studiu sta- 
tistico-matematic al variației tri
coturilor semifasonate" ; R. Co- 
roiu „Algoritmul simplex primai 
pentru probleme cu variabile 
mărginite" ; conf. V. Trebici și 
un colectiv „Populația de pers
pectivă : metode de calcul" ; 
dr. M. Horovitz „Aplicarea pro
gramării matematice la optimi
zarea comerțului exterior".

La rubrica Critică și bibliogra
fie, prof. Ed. Nicolau prezintă 
cartea „Svstem Engineering 
Handbook" (Manual de ingine
rie a sistemelor) editată de R. E. 
Machol, Mc-Graw Hill, 1965.

vremea
Ieri în tară : Vremea a lost în 

general frumoasă, cu cerul varia
bil. S-an semnalat averse izolate, 
însoțite de descărcări electrice în 
Transilvania. Banat. Oltenia. Mun
tenia și Moldova. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Temperatura 

20 de grade la Zalău și 31 de grade laaerului la ora 14 oscila între
Caracal. în București: Vremea a fost în general frumoasă, cu cerul 
variabil. Vîntul a suflat, slab, pînă la potrivit. Temperatura maximă a 
fost de 29 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 17 și 18 august. în țară : Vreme 
ușoi instabilă, cu cerul schimbător. Vor cădea ploi locale, mai ales în 
jumătatea de vest a tării. Vînt slab, pînă la potrivit din vest. Tem
peratura in creștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 10 și 20 
de grade, iar maximele între 22 și 32 de grade. în București : Vreme 
în general frumoasă, cu cerul variabil. Averse slabe de ploaie. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura în creștere ușoară.

In dimineața zilei de luni A. R. 
Pazhwak, președintele celei de-a 
XXI-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., care ne vizitează țara la 
invitația ministrului de externe al 
României, a plecat într-o scurtă 
călătorie pe litoral.

A. R. Pazhwak a făcut o vizită 
protocolară președintelui Comitetu
lui executiv al Sfatului popular al 
orașului Constanța, Petre Nicolae, 
unde a avut o convorbire cu repre
zentanți ai organelor locale de stat. 
Oaspetele s-a interesat de activita
tea sfatului popular în special în 
domeniul organizării turismului și 
construcțiilor, apreciind ca deosebit 
de frumoase noile construcții de la 
Constanța, Mamaia și din celelalte 
stațiuni de pe litoral. Președintele 
Adunării Generale a O.N.U. a vizi
tat, de asemenea, Muzeul arheolo
gic din Constanța și Edificiul ro
man cu mozaic. Oaspetele a sem
nat în cartea de onoare a Muzeu
lui arheologic și a mulțumit profe
sorului Vasile Canarache, directo
rul muzeului, și directorului ad
junct Adrian Rădulescu pentru ex
plicațiile date.

în timpul călătoriei pe litoral 
A. R. Pazhwak a fost însoțit de 
Mircea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Gheorghe 
Diaconescu, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste Româ
nia la O.N.U., Virgil Constantin.es- 
cu și Mircea Andrei, directori ad
juncți în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Seara, președintele celei de-a 
XXI-a sesiuni a O.N.U. și persoa
nele oficiale care l-au însoțit s-au 
înapoiat în Capitală.

★

Cu prilejul vizitei în țara noas
tră, Abdul Rahipan Pazhwak a 
ținut în sala de cultură a 
i.R.R.C.S. o conferință cu tema 
„Rolul statelor mici în Organizația 
Națiunilor Unite".

Au participat Mircea Malița și 
Mihai Marin, adjuncți ai ministru
lui afacerilor externe, Virgil Gân
dea, director științific al Asociației 
de drept- internațional și relații, in
ternaționale, și Eugen Baraș, di
rector științific al Institutului de 
cercetări juridice al Academiei Re
publicii Socialiste România, func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, juriști, ziariști.

Dineu oferit de ministrul 
afacerilor externe

Luni seara, ministrul afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu, a ofe
rit un dineu în cinstea președin
telui celei de-a XXI-a sesiuni a 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, Abdul Rahman 
Pazhwak.

Au luat parte Alexandru Boabă, 
ministrul petrolului, Adrian Dimi- 
triu, ministrul ■ justiției, Ion Pas, 
președintele I.R.R.C.S., Victor Io- 
nescu, președintele Camerei de co
merț, Ion Cosma, președintele Co
mitetului Executiv al Sfatului 
Popular al orașului București, Mir
cea Malița și Petru Burlacu, ad
juncți ai ministrului afacerilor ex
terne, David Davidescu, vicepreșe
dinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, Costin Nădejde, ad
junct al ministrului învățămîntului, 
Alexandru Bălăci, vicepreședinte 
al C.S.C.A., Gheorghe Diaconescu, 
reprezentantul permanent al Re
publicii Socialiste România la 
O.N.U., Ștefan Cleja, ambasador, 
director în M.A.E., funcționari su
periori ai M.A.E.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă cordială, Corneliu 
Mănescu și Abdul Rahman Pazh
wak au rostit toasturi.

(Agerpres)

A REPUBLICII CONGO

Vedere din Brazzaville, capitala Republicii Congo

SPORT

Poporul congolez sărbătorește 
astăzi două evenimente de sea
mă din istoria patriei sale : pro
clamarea, cu șapte ani în urmă, 
a independenței Republicii 
Congo (Brazzaville) și împlinirea 
a patru ani de la victoria revo
luției populare care a dus la în
lăturarea regimului reacționar al 
lui Fulbert Youlou.

Scurta perioadă care s-a scurs 
de la această victorie este mar
cată de importante transformări 
în viața poporului congolez în
dreptate spre lichidarea grelei 
moșteniri coloniale, spre pro
pășirea țării. Planul de dez
voltare economică în curs de 
aplicare prevede ridicarea u- 
nor obiective economice de 
bază, diversificarea producției 
agricole, dezvoltarea învățămîn
tului, a asistenței sociale. Primele 
unități industriale au și început 
să producă. Resursele naturale 
ale țării, de pe malul drept al 
Congoului, sînt valorificate în in
teresul poporului congolez. Au 
fost naționalizate o serie de ferme

ce aparțineau unor proprietari 
străini și, paralel, pentru a veni 
în sprijinul țăranilor, s-au înfiin
țat organizații de stat a căror 
sarcină este achiziționarea și 
desfacerea produselor agricole. 
Eforturi considerabile au lost de
puse în vederea ridicării nivelu
lui de trai al populației, pentru 
lichidarea analfabetismului.

Republica Congo militează, pe 
plan extern, pentru lichidarea 
pe pămîntul african a colonialis
mului și rasismului, pentru dez
voltarea de relații prietenești cu 
tinerele state de pe continent, cu 
toate țările lumii.

între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Congo se 
dezvoltă relații de prietenie și 
colaborare în interesul celor două 
țări și popoare, al cauzei păcii. 
Cu prilejul Zilei naționale a ' Re
publicii Congo, poporul român u- 
rează poporului congolez noi 
succese în lupta sa pentru con
solidarea Independenței țării 
sale, pentru pace și progres.

Tenis ȚifSIAC Șl NĂSTASE 
PRINTRE FRUNTAȘII 
TURNEULUI
DE LA VIAREGGIO

V1AREGGIO 14 (Agerpres). — 
Tenismanii români Ion Țiriac și 
Ilie Năstase au ciștigat finala pro
bei de dublu inving:ndu-i cu 6—2, 
6—5, 6—3 pe Piețrangeli (Italia), 
Arilla (Spania). In semifinale, cu
plul român dispusese cu 8—6, 6—3 
de perechea Carriejo, Bravo (Chile).

In semifinalele probei de simplu, 
iugoslavul Jovanovici a dispus cu 
4—6, 7—5, 8—6 de Ion Țiriac, după 
un meci deosebit, de disputat. Năs
tase n-a mai putut reedita victoria 
in fața lui Piețrangeli; de data a- 
ceasta, jucînd remarcabil, italianul 
a ciștigat cu 6—1, 6—4 Așadar, in 
finală se vor întâlni Jovanovici și 
Pietrgngeli (și nu Țiriac-Năstase, 
cum dintr-o eroare a agențiilor de 
presă s-a transmis prima oarăl. In 
„sferturile" probei de dublu mixt, 
Beltrame (Italia) și Năstase (Româ
nia) au învins cu 6—3, 6—1 pe Ale
xander (Austriaj-Demenico (Italia).

Ciclism A ÎNCEPUT 
„CRITERIUL JUNIORILOR"

Competiția internațională de ci
clism „Criteriul Juniorilor" a în
ceput ieri cu o probă de 98 km cu 
plecare în bloc, desfășurată pe 
șoseaua Constanța-Negru Vodă. 
Primul loc a revenit lui B. Hocke 
(R. D. Germană), cu timpul de

2h22’39” (medie orară 41,200 km) ; 
în același timp cu învingătorul au 
fost cronometrați W. Sieber, R. 
Drechsler (ambii din R.D.G.), C. 
Tudoran (Brăila), V. Selejean (Di
namo), L. Szapanos (Ungaria), Gh. 
Ciumeti (C.P.B.), A. Țicleanu 
(Olimpia), M. Bondet (Franța) și 
J. Henry (Franța). Astăzi este pro
gramată o probă de 30 km contra- 
cronometrului. La cursă participă 
70 de alergători din Bulgaria, 
Franța, Ungaria, R. D. Germană și 
România.

® Astăzi și mîine, pe 
terenul amenajat lîngă 
Sala Floreasca din Capi
tală se vor desfășura în 
nocturnă două întîlniri a- 
micale de baschet între 
reprezentativele masculi
ne ale României și R. D. 
Germane. în ambele zile 
programul începe la ora 
20.

LA CAMPIONATUL MONDIAL 
DE ȘAH PENTRU JUNIORI, 
D. Ghizdavu (România) l-a învins 
pe danezul Jensen. Alte rezultate din 
grupa ,,C“ :Maters (S.U.A.) — Cabe- 
zudo (Uruguay) 1—0 ; Neumann (Iz- 
rael) — Wibe (Norvegia) remiză.

ÎN ULTIMA ZI A CAMPIONATE
LOR DE NATAȚIE ALE S.U.A., 
Mike Burton a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 1 500 m : 
16’34”l/10 ; vechiul record îi aparți
nea cu 16’41”6/10. Un nou record 
mondial a stabilit și Greg Buckin
gham, în proba de 200 m mixt; 
2T1”3/ÎO. Proba de 100 m liber a re- | 
venit lui Don Schoîlander cu 53”3/10.

răsfoind presa străina
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(Urmare din pag. I)

zi ? Ce poate fi mai inutil ? Practicile 
birocratice ale I.A.P.L. par bătute în 
cuie. Contabililor I.A.P.L.-urilor li se 
pretind și alte atiapodisrne : de pildă, 
să țină evidenta contabilă a materiale
lor de constmpții ale.., centrului de 
meseriași ai T.A.P.L. I Cu toată stră
dania noastră și a nenumăraților func
ționari cp care am avut convorbiri a 
fost imposibil să aflăm de unde, cînd, 
cum, în ce scop contabilii țin eviden
ta cărămizilor și nisipului centrului 
de meseriași ?

în ultimul timp „balastul birocra
tic" a căpălat, se vede, și mai multă 
vigoare. Pur și simplu a reușit să 
smulgă merceologii I.A.P.L. din acti
vitatea lor specifică. Și ce fac ei a- 
cum ? în loc să se ocupe de aprovi
zionare și desfacere, merg în fie
care zi în unități, deschid cutiuțele 
(fantomă) de sugestii și se ocupă de 
conținutul lor. Ne întrebăm cu toată 
seriozitatea: aceste practici intolera
bile sînt cunoscute de Ministerul Co
merțului Interior ? Și dacă sînt cu
noscute, cîț timp le va mai admite ?

Zilnic responsabilii unităților de a- 
limentație publică trebuie să sacrifice 
două, din cele 8 ore de lucru, pentru 
a întocmi și trimite I.A.P.L.-urilor si
tuația vînzărilor din producția pro- 
piie. Mai exact; cîte fripturi, cîți ar
dei și vinete coapte etc. vînd pe zi. 
De ce ? Răspunsul : în cazul cînd 
unitățile de alimentație publică au 
vîndut prea puțin din producția pro
prie să... Să ce ? Să fie impulsionată 
vînzarea acesteia. Cum ? Nu se indică 
nici o metodă. Dar situația trebuie 
dată. Zilnic.

Decadal, I.A.P.L.-urile trebuie să 
trimită forurilor tutelare situația fur
nizorilor care și-au respectat și care 
nu și-au respectat sarcinile contrac
tuale. Ce fac forurile tutelare cu situa

țiile respective. Impulsionează furni
zorii ? Nu. Dar să zicem că e așa. 
Dai dacă forurile impulsionează, ce 
mai fac responsabilii și directorii de 
restaurante ?

— Ce faceți dv. cu com-urile, col
urile, și celelalte situații ? l-am între
bat pe contabilul-șef de la T.A.P.L. 
„Ciocîrlia".

— Le trimitem forului tutelar.

cu atîtea hîrțoage". După aceea 
au plecat. Duși au fost 1 Noi lucrăm 
în continuare la fel. Alimentația pu
blică e năpădită de funcționari. Dar 
— paradoxal — nimeni nu stă de
geaba. Cel puțin un sfert din activi
tatea funcționarilor este ocupată cu 
„realizarea" situațiilor inutile.

— Pe care le transmiteți forurilor 
superioare...

lucru necesar, acum pare ridicol (cum 
pare ridicolă statistica de azi a... ardei
lor copti — n.n.)... Dacă propunerile 
noastre de simplificare a actelor pe 
care I.A.P.L.-urile ni le transmit vor 
fi aprobate, unitățile de alimentație 
publică vor putea respira în voie...

Ce spune Direcția comercială a Ca
pitalei ? Ce spunea și altădată. Că cele 
mai multe situații pe care ea le pre-

Ziarul vest-german „DIE WELT" 
publică un articol despre situația din 
Haiti, din care extragem :

„Domnia de groază a dictatorului 
Franpois Duvalier din republica Haiti 
a căpătat forme inimaginabile. Aproa
pe zilnic sosesc știri despre crunte 
acte de represiune. Orice opoziție este 
înăbușită cu brutalitate. Cît timp va 
mai putea să se mențină acest re
gim de teroare ? — se întreabă ob
servatorii politici. Pînă acum toate 
încercările adversarilor lui Duvalier 
de a răsturna regimul acestuia au 
eșuat.

în ultimul timp, după cît se pare, 
dictatorul este obsedat de teama că 
va fi victima unui atentat, deoarece 
acțiunile sale de teroare se îndreaptă 
și împotriva vechilor săi prieteni și 
chiar împotriva celor mai apropiați 
membri ai familiei.

Iată cîteva știri revelatoare. Duya- 
lier și-a exilat soția care, potrivit pro
priei sale dorințe, urma să-i succeadă 
la conducerea statului. Despre gine
rele său se afirmă că ar fi întreținut 
legături cu un grup de tineri ofițeri 
ostili dictatorului. Mult mai greu atîr- 
nă în balanță moartea misterioasă a 
socrului Iui Duvalier, intervenită acum 
cîteva săptăniîm. Versiunea oficială 
că ar fi murit de pe urma unei boli 
grave, nu este verosimilă.

Ca dovadă că «șobolanii părăsesc 
nava care se scufundă» se pot cita 
următoarele două cazuri : șeful 
serviciului secret, Jean Tassy, de
numit adeseori «eminența cenușie» a 
dictatorului, s-a refugiat, împreună cu 
familia, la o ambasadă străină din

Port-au-Prince. Bancherul particular 
al președintelui — unul din marii 
profitori ai regimului lui Duvalier — 
sub pretextul că trebuie să consulte 
un medic, a încercat să fugă din Haiti 
în S.U.A. El a fost însă prins și arun
cat în închisoare.

Concomitent, asupra orașului Port- 
au-Prince ș-a abătut un val de ares
tări. La sfîrșitul lui iulie, sub pre
textul că s-ar fi încercat un atentat 
împotriva lui Duvalier, au fost arestate 
dintr-odată peste 100 de persoane. 
Dar încă înainte de aceasta, plutoa- 
nele de execuție au avut multă trea
bă. După ce au fost împușcați 19 
funcționari căzuți în disgrație, Duva
lier a ordonat execuția a încă patru 
«complotiști».

Populația statului Haiti numără ceva 
mai puțin de 5 milioane locuitori și este 
formată în proporție de 90 la sută din 
negri. Poporul trăiește într-o mare 
sărăcie, majoritatea nu știe nici să 
citească, nici să scrie. Și totuși, din 
bugetul de stat care se ridică la 100 
milioane mărci și la care se adaugă 
programe americane de „ajutorare", 
aproximativ o treime este cheltuită de 
Duvalier pentru întreținerea politiei și 
a altor forțe de represiune. Promisiu
nea că «faza explozivă» a regimului 
său — o expresie cu adevărat eufe
mistică pentru schingiuirile, asasinatele 
și jafurile practicate de dictator — 
se va încheia în curind, a rămas ne
împlinită de un deceniu. Se poate 
însă presupune că în curind va lua 
■sfîrșit însuși groaznicul regim al lui 
Duvalier".

Coșmarul funcționarului 
din alimentația publică

Este adevărat că dv. cereți I.A.P.L.- 
urilor situații inutile ?

— Adevărat — ne-au răspuns șefii 
de servicii de la T.A.P.L. Noi cerem 
funcționarilor de la I.A.P.L.-uri si
tuații inutile.

— De ce ?
— Pentru că și nouă ni se cer a- 

ceste situații.
— N-ați sesizat nimănui aceste 

practici anti-comerciale ?
— Ba da. Chiar acelora care ne 

cer situațiile respective.
— Și ?
— Au venit de la M.C.I., de la 

Statistică ș.a.m.d. felurite comisii și 
comiții. • Ne-au întrebat de una, de 
alta ; au constatat și ne-au zis : „Vai 
de voi ! Greu vă mai descurcați

— Exact. M.C.I.-ului, Direcției co
merciale a orașului București și Sta
tisticii orășenești.

...Direcția statisticii orășenești.
— Sînt sau nu inutile situațiile din 

com-uri, col-uri, mecom-uri pe care 
le primiți lunar, trimestrial, semes
trial, anual de la T.A.P.L.-urile din 
țară ?

în loc de o precizare, tov. Victor 
Ionescu, directorul direcției susnumite, 
și Lucia Cazacu, economist' princi
pal, ne spun :

— Am propus simplificări...
— Deci sînteti conștienti de inuti

litatea formalităților... ?
— Știm noi ce să vă spunem I Pînă 

mai ieri era prinsă în statistică și sa
rea. Atunci, statistica sării părea un

tinde I.A.P.L.-urilor și T.A.P.L. sînt 
cerute de M.C.I.

...M.C.I. Sînt în biroul tov. Nae 
Alexe, secretar general.

— Da, apreciază domnia sa, scrip- 
tologia poate fi simplificată. Trebuie 
să lăsăm oamenii să facă comerț... De 
fapt ministerul a luat legătura cu Di
recția centrală de statistică. Avem 
promisiuni că în 1968 evidența va fi 
îmbunătățită.

Ce greu s-au pus în mișcare (oare 
s-au pus în mișcare cu adevărat ?) 
organele comerciale, instituțiile de 
care depinde înlăturarea balastului bi
rocrației în alimentația publică 1 Ai 
senzația vagă că aceste organe și in
stituții nici nu știu cit de mult costă 
acest balast. Iată o situație și niște

concluzii asupra cărora am mai atras 
o dată atenția respectivelor or
gane. Le reproducem exact. Ca
pitala are aproximativ 370 de 
unități de alimentație publică. De ac
tivitatea acestora răspund 30 de di
rectori ai T.A.P.L. și un director al 
Direcției comerciale a Capitalei. 370 
unități : 31 directori = 11,9 unități 
pentru fiecare director, Pe lîngă cei 
31 de directori conduc bufetele și 
restaurantele un număr de 537 res
ponsabili. Pe urmă vin la rînd c onta
bilii șefi, șefii planificatori și comer
ciali, revizorii. Numărul lor se i.dică 
la 600. 600 (îndrumători) + 537 (res
ponsabili) = 1 137. Deci fiecare bufet 
este îndrumat, contabilizat și contro
lat în afară de directori și de cîte 3 
funcționari ori responsabili. Situația 
pe țară e aceeași ca și mai înainte, 
în sistema comerțului local lucrează 
3 537 de funcționari, cărora li se a- 
daugă, pentru cele aproximativ 4 400 
de localuri — circa 6 000—7 000 de 
responsabili și ajutori de responsabili. 
Deci avem aproximativ 10 000 de func
ționari, conducători, îndrumători etc., 
etc. pentru aproape 30 000 de lucră
tori operativi, oameni care participă 
direct la deservire.

Nimeni nu contestă că în alimenta
ția publică e necesar să existe per
sonal funcționăresc ca în orice uni
tate cu gestiune financiară. Problema 
e însă ca aparatul acesta să capete 
un caracter rațional, pornindn-se, 
cum se procedează și în alte țări, de la 
cerințele rentabilității și eficacității u- 
nităților. într-un asemenea sector e 
nevoie de un aparat funcționăresc re
dus numericește, dar foarte elastic.

După cum am văzut, persoane cu 
munci de răspundere în alimentația 
publică sînt de aceeași părere cu noi 
că trebuie simplificat.

Dar cînd, pentru numele lui Dum
nezeu ?

I DE PRETUTINDENI i
j 5 milioane 
| de lire sterline 
. false
I Ir. orga micuței biserici San Va- 
Ilentino de la Maia Bassa. di Me- 

rano (Bolzano), au fost găsite 5 
milioane lire sterline, împachetate 

Icu multă grijă. Descoperirea a fost 
făcută de un specialist care verifica 
starea instrumentului muzical. Sosit 

Ila fața locului, directorul unei bănci 
a declarat că banii sînt falși. Agen
ția France Presse precizează că bi- 

Iletele găsite fac parte din marea 
„Operație Bernhardt", pusă la cale 
de Heidrich și aprobată de Hitler.

I Această operație urmărea aruncarea 
pe piața engleză a milioane de lire 
sterline în scopul provocării unei 
inflații. Biletele imprimate în Ger- 

I mania erau apoi depozitate în cas- 
| telul Labers, din apropierea locali

tății Merano. Cea mai mare parte 
Ia stocului a fost transportată în 

Austria cu puține zile înainte de 
sfirșitul războiului.

’ Fotbalul e
I de vină...

I Brazilianul Paulo Darval deține un 
record mondial în materie de trau
matisme din cauza fotbalului. El a

fost internai de 24 de ori pentru 
răni căpătate in timpul meciurilor. 
Cel mai interesant este faptul că 1 
Darval nu este fotbalist ci suporter. | 
De 12 ori el a fost rănit în timpul 1 
unor bătăi cu suporterii altor echipe, ■ 
de două ori s-a prăbușit împreună I 
cu tribuna arhiplină, de patru ori a 1 
fost lovit de caii polițiștilor, o dată I 
într-o mare aglomerație a fost lovit 9 
de o femeie cu umbrela. Darval nti-și 1 
mai amintește de împrejurările în I 
care a căpătat celelalte răni.

Ploi torențiale 
în Sudan |

Ploile torențiale care au căzut în 
ultimele 48 de ore in Sudan au pro- I 
vocat însemnate daune materiale. In | 
capitala țării, mii de familii au ră
mas fără adăpost. Cele mai mari I 
pierderi au fost înregistrate în re- | 
giunea Omdurman, partea veche a 
capitalei sudaneze, unde ploile au I 
distrus șoselele și au perturbat co- | 
municațiile telefonice. în provincia 
de nord a Sudanului, numeroase po- 5 
duri au fost avariate, iar rețeaua de | 
căi ferate a fost distrusă. Ca urmare 
a ploilor și. inundațiilor, comunica- I 
țiile cu partea de est a Sudanului j 
au fost întrerupte. Guvernul sudanez 
a dislocat în această regiune unități I 
ale armatei pentru a participa la lu- ] 
crările de salvare a populației.



Congo

Mercenarii
FRANȚA Reacții fată
--------------- 9 9

de reforma
Manifestări în cinstea

se mențin

în Bukavu
KINSHASA 14 (Agerpres). — Ul

timele știri transmise din Congo 
(Kinshasa) informează că în țară 
situația continuă să rămînă încor
dată. Mercenarii rebeli, conduși de 
colonelul Jean Schramme, continuă 
să se mențină în Bukavu, situat la 
extremitatea sudică a lacului Kivu, 
în apropierea frontierei congo- 
ruandeze, instituindu-și controlul 
în oraș. Se pare însă, apreciază 
surse oficiale de la Kinshasa, că 
Schramme ar fi renunțat la planul 
său de a fugi în Ruanda, întrucît 
guvernul ruandez a afirmat că nu 
va tolera nici un mercenar pe 
teritoriul său.

La Kinshasa nu se ascunde fap
tul că în afara implicațiilor de or
din politic, răscoala mercenarilor 
a produs totodată serioase dificul
tăți economice Congoului. O mare 
parte a navelor companiei fluviale 
de navigație, staționate în provin
cia orientală, au fost distruse, nu
meroase poduri au fost aruncate 
în aer de mercenari pentru a în
greuna deplasarea trupelor armatei 
naționale congoleze, multe drumuri 
și clădiri administrative sînt ava
riate. Aceste acțiuni, se mențio
nează la Kinshasa, fac parte din 
așa-numitul plan Kerilis, care pre
vedea ca o primă etapă pentru de
clanșarea unei eventuale lovituri 
de stat

Luni 
goleză 
protest
cenarilor la Bukavu, anunță agen
ția France Presse.

în legătură cu situația din ca
pitala provinciei Kivu, postul de 
radio Kinshasa a anunțat că gu
vernul a dislocat în această regiune 
15 000 de soldați ai armatei națio
nale congoleze, care vor participa 
la operațiunile de lichidare a de
tașamentelor de mercenari și jan
darmi katanghezi.

Potrivit corespondentului din 
Bruxelles al agenției U.P.I., com
pania belgiană de transporturi ae
riene Sabena a sistat începînd de 
luni toate cursele spre capitala 
congoleză.

securității sociale
9

PARIS 12 — Corespondentul
Agerpres Georges Dascal transmi
te : Consiliul de Miniștri al Franței 
a stabilit modalitățile practice de 
aplicare a decretelor guvernamen
tale adoptate anterior cu privire la 
reforma securității sociale (asigu
rările de boală, alocațiile fami
liare și pensiile de bătrînețe) și la 
„interesarea muncitorilor în dez
voltarea întreprinderilor".

Primul decret prevede majorarea 
cotizațiilor cu 0,5 la sută pentru 
salariați și cu 2 la sută pentru pa
troni, reducerea procentului ram
bursărilor din fondul securității 
sociale pentru unele cheltuieli 
medicale făcute de salariați. De 
asemenea, se modifică compo
nența consiliilor de administrație 
ale securității sociale, ai căror 
membri nu vor mai fi aleși de 
muncitori ca pînă acum, ci desem
nați în mod paritar de organizațiile 
sindicale și cele patronale. în felul 
acesta, un milion de patroni vor 
dispune de un număr de locuri egal 
cu cel care va reveni unui număr 
de 15 milioane de salariați.

Exprimîndu-și poziția față de a- 
ceste măsuri, cercurile sindicale le 
consideră ca „o acțiune de regres 
social". Potrivit relatărilor presei 
franceze, diversele centrale sindi
cale procedează în prezent la con-

zilei de 23 August
Actualități
tehnico-știinfifice

sabotajul economic.
a avut loc în capitala con- 
o mare demonstrație de 
împotriva agresiunii mer-

Tratativele privind 
evacuarea bazelor mi-
litare străine din Libia

TRIPOLI 14 (Agerpres). — La Tri
poli continuă convorbirile între re
prezentanți ai guvernului libian și 
ai S.U.A. privind lichidarea și e- 
vacuarea bazei 
Wheelus Field, 
ritoriul libian.

Convorbirile 
ai Libiei și S.U.A. în această pro
blemă au intervenit după ce guver
nul de la Tripoli a cerut Statelor 
Unite și Marii Britanii ca bazele 
militare ale celor două țări, am
plasate pe teritoriul libian să fie 
lichidate. Acordul libiano—ameri
can privind baza militară de la 
Wheelus Field expiră, în anul 1971. 
Baza Wheelus Field este deservită 
de 3 000 de militari americani și 
3 000 de civili.

militare americane 
amplasată pe te-

între reprezentanți

Convorbiri greco-cipriote
ATENA 14 (Agerpres). — La în

toarcerea sa de la Nicosia, unde a 
efectuat o vizită oficială de cîteva 
zile și a avut întrevederi cu pre
ședintele Makarios, colonelul Pa
padopoulos, ministru la Președinția 
Consiliului de Miniștri al Greciei, 
a declarat că guvernele grec și ci
priot vor găsi o soluție problemei 
alipirii insulei la Grecia. El a refu
zat să arate cînd. și dacă tratativele 
greco-turce în această problemă vor 
fi reluate.

Pe de altă parte, la Nicosia pre
ședintele Makarios a declarat că 
„Enosisul (unirea Ciprului cu Gre
cia — n.r.) reprezintă singura solu
ție justă și definitivă care poate fi 
găsită problemei cipriote".

Cercurile oficiale din Ankara au 
primit cu rezervă declarațiile lui 
Papadopoulos și Makarios, apre
ciind că aceste declarații nu sini în

măsură să ușureze soluționarea 
problemei cipriote. „Turcia nu va 
accepta niciodată o soluție în pro
blema Ciprului bazată pe enosis", 
a declarat duminică ministrul de 
externe turc, Caglayangil.

★
ROMA 14 (Agerpres). — Ziarul 

italian „II Messaggero" relatează că 
peste 60 de ofițeri superiori ai ma
rinei militare grecești au fost înde
părtați din posturile lor ca urmare 
a opoziției crescînde ce se mani
festă în rîndul forțelor navale față 
de actualul regim militar. Ziarul 
relevă că acest regim „trece prin- 
tr-o gravă criză internă datorită 
opoziției crescînde din rîndul mari
nei, forțelor aeriene și armate". Po
trivit unor știri neconfirmate, scrie 
ziarul, 11 dintre ofițerii demiși se 
află sub stare de arest.

's
Astăzi, poporul Indian, sărbătorește împlinirea a 20 de ani de la eve

nimentul memorabil al istoriei sale — proclamarea independenței Indiei, 
în perioada care a trecut de atunci, poporul acestei țări a depus efor
turi intense pentru a înlătura urmările dominației coloniale, pentru a-și 
dezvolta patria pe calea progresului.

Mașina înainfa lent pe străzile aglo
merate din Delhi, capitala Indiei, oraș 
în care parcurile și grădinile, monu
mentele vechi și clădirile moderne, rit
mul trepidant al vieții cotidiene compun 
un tablou de o mare diversitate și a- 
tractivitate.

Ne aflăm 
a orașului), 
rea reflectă 
talentul, sensibilitatea unui popor care a 
creat opere de artă de o valoare inesti
mabilă. lată, chiar aci, în jurul nostru, 
la tot pasul, prăvălii și „ateliere" ame
najate în plină stradă, în care obiecte 
fără număr — din lemn, fildeș sau ar
gint — uimesc prin finețea și acuratețea 
execuției.

lată ceva mai departe nu mai puțin 
vestitul Fort Roșu — palat impresionant 
prin monumentalitatea și măiestria sa ar
hitectonică, ridicat cu sute de ani în 
urmă. Monument de o rară frumusețe 
artistică, Fortul Roșu simbolizează tot
odată în istoria Indiei contemporane un 
moment de răscruce. Aici, în incinta sa, în 
ziua de 15 august 1947, mii de oameni 
au aclamat proclamarea independenței 
Indiei. Stăpînirea colonială luase sfîrșit, 
țara pășea într-o nouă etapă a dezvol
tării sale.

In cursul călătoriei prin regiunile In
diei am putut constafa pretutindeni nă
zuința poporului indian și efortul făcut 
de el pentru vindecarea rănilor trecufului

și consolidarea independentei țării, prin 
făurirea unei industrii proprii și valori
ficarea marilor bogăfii ale Indiei. In 
cuprinsul țării și-au făcut apariția, în

în Old Delhi (partea veche 
unde tot ce întîlnește privi- 
o istorie bogată, hărnicia,

sultări între ele, pregătind acțiuni 
de protest. Intr-un comunicat co
mun al Partidului Comunist Fran
cez și al Federației stîngii demo
crate și socialiste se arată, printre 
altele, că acestea „sînt hotărîte să 
participe în comun la lupta forțe
lor sindicale, sociale și politice, la 
marea mișcare de protest a celor 
34 milioane de beneficiari ai secu
rității sociale, pentru a zădărnici 
proiectele guvernului, pentru a asi
gura apărarea drepturilor 
dite și extinderea lor".

Cu privire la cel de-al 
decret, Leon Mauvais,

dobîn-

doilea 
secre

tar al Confederației Generale a 
Muncii, a subliniat că „este vorba 
de o operațiune favorabilă marilor 
monopoluri, care își pot permite 
astfel o nouă bază de investiții și 
un nou pretext de a se opune și 
mai hotărît majorării de salarii și 
satisfacerii revendicărilor în gene

SOFIA 14 — Corespondentul A- 
gerpres Gh. leva transmite: Cu 
prilejul apropierii zilei de 23 Au
gust, sărbătoarea națională a Repu
blicii Socialiste România, la Velin- 
grad a avut loc duminică 
culturală. în acest cadru 
prezentat filmul românesc 
Arhitect Nikola Boiadjiev, 
ședințe al Sfatului popular al ora
șului Velingrad, a vorbit despre 
semnificația pentru poporul român 
a zilei de 23 August.

Din partea ambasadei Republi
cii Socialiste România la Sofia, 
Grigore Crăiniceanu, secretar 
ambasadei, a rostit un cuvînt 
salut.

o seară 
a fost 

„Dacii", 
vicepre-

al 
de

★
PARIS 14 — Corespondentul 

gerpres Georges Dascal transmi
te : Cu prilejul apropiatei sărbători 
naționale a României — 23 August 
— Valentin Lipatti, reprezentantul 
permanent al Republicii Socialiste 
România Ia UNESCO, a ținut o

A-

conferință la Boulogne sur Mer 
despre „civilizația română". Au a- 
sistat reprezentanți ai autorităților 
locale, personalități politice și cul
turale, precum și un public nu
meros.

Cu aceeași ocazie, Teofil Balaj, 
atașatul cultural al ambasadei Ro
mâniei la Paris, a ținut în locali
tatea Confolens o conferință cu 
tema „Cultura română, tradițiile și 
perspectivele ei". Manifestarea a 
avut loc în cadrul Festivalului in
ternațional de folclor, la care par
ticipă și ansamblul de cîntece și 
dansuri „Doina" al Centrului uni
versitar București.

Succesul „Rapsodiei

TUNEL 
SUBMARIN

ln nordul Jutlandei, 
sub fiordul Lim, a înce
put construcția unui tu
nel submarin, care va fi 
daf în folosință în 1969. 
O modernă autostradă 
va lega, prin acesf tunel, 
sudul Danemarcei de ex
tremitatea nordică a Jut
landei. Traficul prin funel 
va fi complet automati
zat. Camere de televi
ziune vor supraveghea 
în permanență circulația 
auto. Plafonul va fi căp
tușit cu plăci speciale de 
absorbție a larmei pro
dusă de motoarele auto
vehiculelor. Iluminația se 
va adapta în mod auto
mat luminel zilei. Detec
tori de ioni și oxid, de 
carbon vor controla în 
permanență aerul, insta
lațiile de încălzire. Din 
50 în 50 m vor fi insta
late semnalizatoare pen
tru alarmă. La mijlocul 
tunelului vor exista porți 
împotriva incendiilor, ca
pabile să izoleze com
plet cele două părți ale 
lui.

racfer este analizat 
după caracteristicile sale 
geometrice și comparat 
cu un „dicționar" de lo
gică de recunoaștere. 
Dispozitivul de citit și 
sortat corespondența, 
Tr-2, poate separa co
respondența specială de 
corespondența obișnuită 
prin recunoașterea 
rii și formei mărcii 
tale.

lucrează le proiectul 
unui avion de pasageri 
supersonic „Tu-144”. In- 
fr-un interviu acordat re
vistei „Grajdanskaia A- 
viația”, academicianul 
Tupolev a declarat că 
primul său avion super
sonic de pasageri va fl 
un aparat cvadrimofor, 
sigur și economic. El va 
zbura cu viteza de 2 500 
kilometri pe oră, avînd 
o rază de zbor de 6 500 
kilometri. Luînd la bord 
121 de pasageri, avio
nul se va putea ridica la 
înălțimea de 20 000 de 
metri.

Referindu-se la dez
voltarea acfuală a avia
ției, Tupolev a declarat 
că dezvoltarea prezentă 
a cercefărilor științifice 
permite crearea unui a- 
vion de pasageri care 
să zboare cu vifeza de 
3 000 kilometri pe oră.

POȘTAȘUL 
ELECTRONIC

APARAT 
PENTRU 
REGLAREA 
CORDULUI

culo- 
poș-

Co-In laboratoarele 
misiei americane pentru 
energia atomică se află 
în prezent în probe un 
aparat atomic pentru 
reglarea cordului. Apara
tul, pus la punct pentru 
tratamentul medical al 
opririi cordului, este ac
ționat într-o primă peri
oadă de baterii elec
trice convenționale. Abia 
ulterior d va fi ufilat 
cu dispofflîvul său nu
clear. Noul aparat va 
putea fi folosit timp de 
circa 20 de ani, în vreme 
ce durata de folosire a 
aparatelor electrice de 
reglat cordul este de 
circa doi ani. Noul apa
rat va folosi plutoniu

Biroul de proiectare 
al cunoscutului construc
tor de avioane Tupolev

Române“ in U.R.S.S.

SUPERSONIC

PSSE RSS

Din cauza conjuncturii nefavo
rabile, în unele ramuri ale in
dustriei engleze se intensifica 
mișcarea revendicativă. Tn foto
grafie: un pichet de greviști de 
la uzinele Vauxhall protestînd 
împotriva reducerii săptămînii 
de lucru, care atrage după sine 

micșorarea salariilor

liBS

SOCI 14 (Agerpres). — Co
respondență de la Grigore Cuza : 
In continuarea turneului pe care-l 
întreprinde in Uniunea Sovietică, 
ansamblul „Rapsodia Română" a 
prezentat o suită de patru specta
cole la Soci, unde s-a bucurat de 
un deosebit succes.

Intr-o amplă cronică a specta
colelor, ziarul local „Cernomors- 
kaia Zdravnița" sublinia că „în- 
tilnirea cu arta optimistă a po
porului român a devenit un 
mare și îmbucurător eveniment 
in viața culturală 8, stațiunii".

Ansamblul „Rapsodia Română" 
își continuă turneul la Leningrad, 
unde miercuri va susține primul 
său spectacol.

PROIECTUL 
UNUI AVION

Firma japoneză „To
kio Shibaura Electric”, 
din Chiyoda-Ku, a pus 
la punct mașini care ci
tesc și sortează cores
pondența poștală. Mași
na citește în mod auto
mat numerele de cod 
scrise cu mîna pe plicuri, 
pe care le sortează 
în stive în ritmul de 5 
plicuri/sec. Cînd fața 
unui plic este prezen
tată mașinii, fiecare ca-

Comemorarea
a 30 de
de la

țăranilor
J>

am
J

VARȘOVIA 14 — Coresponden
tul Agerpres I. Dumitrașcu trans
mite : Polonia comemorează în a- 
ceste zile 30 de ani de la răscoala 
țăranilor din august 1937, impor
tant eveniment, al mișcării popu
lare poloneze. Cu acest prilej, în 
țară au avut loc întîlniri cu parti- 
cipanții la acele evenimente, de
puneri de coroane de flori la mor
mintele eroilor căzuți. în localita
tea Majdan Sieniawski, din sudul 
țării, unde acum 30 de ani poliția 
s-a răfuit crunt cu răsculații uci- 
gînd 15 și rănind alți 30, a avut loc 
o adunare la 
Czeslaw Wycech, mareșal al 
mului R. P. Polone.

care a participat
Sei-

două ori și jumătate. Totodată s-au luat 
măsuri pentru extinderea suprafețelor 
irigate. Am avut prilejul de a 
zita sisteme 
obiective 
boratoare.
sie canalul care străbate deșertul Ra- 
jasthanului, 
o lungime < 
de deșert,

vi
de irigații vaste,

industriale importante, la-
Produce o puternică impre-

pornind de la Bahradam, pe 
de 400 de mile. Intr-o zonă 
, unde altădată stăpîneau

note de călătorie din India

Atacuri ale forțelor patriotice în Aden d încheierea 
vizitei președintelui R. S. F. Iugoslavia în Siria Debray 
a declarat greva foamei H Plan O.N.U. pentru standardi
zarea denumirilor geografice

0 delegație economică a 
R. D. Vietnam a sosit Ia 
MOSCOVa. Ea este condusă de Le 
Thanh Nghi, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. Delegația va avea 
la Moscova convorbiri în legătură cu 
colaborarea economică dintre Uniunea 
Sovietică și R. D. Vietnam.

Comunicat siriano-iugo- 
SlaV cu privire la convorbirile dintre 
președintele Siriei, Noureddin El A- 
tassi, și președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, care a făcut o vizită 
în această țară. în comunicat se arată 
că cei doi șefi de state au făcut un 
schimb de păreri referitor la criza 
din Orientul Mijlociu, la situația in
ternațională, precum și la dezvoltarea 
relațiilor iugoslavo-siriene. Președintele 
Tito l-a invitat 
tassi să facă o 
urmînd ca data 
lită ulterior.

pe Nonrcddin El A- 
vizită în Iugoslavia, 
acesteia să fie stabi-

Expoziție
Le Havre, organizată sub auspiciile 
Ministerului Afacerilor Externe și Mi
nisterului Afacerilor Culturale al Fran
ței în cadrul programului acordurilor 
culturale franco-romfine. Expoziția a 
fost prezentată și la Paris, în cursul 
lunii iulie, la Muzeul de artă mo
dernă.

Țuculescu Ia

Pornind de la aceste realități, stalul 
caută să găsească soluții corespunză
toare. Planul de perspectivă al In
diei, care va lua sfîrșit în 1971, prevede 
un volum de investiții de 237,5 miliarde 
rupii, din care o bună parte va fi alo
cată pentru producția de mașini și uti
laje agricole, care să ducă la o creș
tere substanțială a producției în acea
stă ramură. Chiar la începutul lunii au-

NOI PAȘI PE CALEA
PROGRESULUI

decursul anilor din urmă, fabrici și uzine 
moderne, instituții științifice și culturale, 
școli și spitale bine amenajate. Eforturile 
depuse de India în direcția dezvoltării 
economiei sale naționale s-au concre
tizat prin aceea că numărul diverselor 
întreprinderi industriale aproape s-a 
dublat din 1948, iar indicele producției 
industriale a crescut în ultimii 15 ani de

exclusiv nisipurile, am făcut popas la o 
fermă experimentală, care lucra un te
ren de aproape 10 000 de hectare. La 
Sindri funefionează o fabrică de îngră
șăminte minerale, la Calcutta — între
prinderi metalurgice, de chimicale și 
de prelucrare a iutei. In New Delhi am 
vizitat laboratorul national de fizică și 
Institutul indian pentru agricultură.

gust a acestui an a fost inaugurat un 
mare baraj pe rîul Krishna, care va per
mite irigarea unei suprafețe de teren 
de aproximativ 2 milioane hectare.

Ceea ce atrage, de asemenea, aten
ția celui ce vizitează India este crește
rea rolului pe care tineretul îl are 
în viața socială. Majoritatea specialiști
lor au învățat în universitățile din țară.

In Aden continuă ciocnirile puternice între trupele britanice 
și patrioții arabi. Frontul de eliberare a sudului ocupat al Yemenului (F.L.O.S.Y.) 
a dat publicității un comunicat prin care informează că unitățile sale au ocupat
cartierul general al șeicului Qassem Abdul Rahman, conducătorul șeicatului 
Muflahi, pe care l-au arestat. în același timp, comunicatul informează că 
emirul Abdullah Bin Aii, unul dintre conducătorii emiratului Lahej, a 
silit să plece la Londra împreună cu întreaga sa familie.silit să plece la Londra împreună cu

La Rawalpindi, cu prilejui 
manifestărilor organizate în cinstea ce
lei de-a 20-a aniversări a proclamării 
independenței Pakistanului, președin
tele țării, feldmareșalul Ayub Khan, 
a rostit luni un discurs radiotelevizat. 
Referindu-se la situația economică din 
țară, el a spus că, pentru buna înde
plinire a tuturor obiectivelor propuse, 
planul cincinal de dezvoltare este pre
lungit cu încă un an. în domeniul 
extern, a precizat, totodată, Ayub 
Khan, Pakistanul se pronunță pentru 
relații prietenești cu toate statele lumii, 
mari sau mici.

...Străbați drumurile Indiei,
Delhi spre Dehra-Dun pe șosele stră
juite de pomi fructiferi, în special man
go — și de numeroase grădini de 
zarzavat. Pe alocuri, în dreapta sau în 
stingă traseului, vezi, nu prea departe, 
înălțîndu-se fumul unor fabrici, clădirile 
unor întreprinderi industriale.

Ne apropiem de Dehra-Dun, pe ser
pentine. Sîntem în apropiere de Hima
laia. Munții se înalță în coloane uriașe, 
în vîrful cărora stă agățată zăpada ne- 
păsătoare parcă în fața timpurilor și 
anotimpurilor.

în Dehra-Dun ne așteptau momente 
de deosebită satisfacție. La sediul 
O.N.G.C. (Oii Natural Gaz Comission), 
care se ocupă cu importul de utilaj pe
trolier, am întîlnit oameni care și-au 
manifestat simpatia caldă față de noi 
și de țara noastră. Un specialist fînăr, 
care și-a făcut studiile la Bombay, ne-a 
vorbit cu însuflețire despre utilajul pe
trolier românesc, despre specialiștii noș
tri pe care a avut ocazia să-i cunoască. 
Aceleași cuvinte calde de apreciere 
față de țara noastră se pot auzi la Ah- 
medabad, Gauhati, Barauni și în alte 
localități în care specialiștii români s-au 
făcut cunoscuți prin munca desfășurată 
alături de colegii lor indieni, pentru 
crearea și dezvoltarea unei industrii 
petroliere naționale.

In toate acesfea am văzuf o minuna
tă expresie a relațiilor priefeneșfi exis
tente între România și India, relații în 
continuă dezvoltare, în interesul am
belor popoare, al cauzei păcii și cola
borării internaționale.

Mihai NICOLAESCU
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Elaborarea unui plan 
dezvoltare a regiunii 
nord-est a Braziliei 0 /°st °- 
nunțată de președintele Costa e Silva. 
Se preconizează construirea de șosele, 
modernizarea portului Recife, acorda
rea de credite pentru construirea unor 
centrale hidroelectrice, pentru dezvol
tarea petrochimiei. Totodată urmează 
să fie pus la punct un program de 
dezvoltare a învățămîntului și ocrotirii 
sănătății în această regiune, conside
rată ca una din cele mai puțin dez
voltate din Brazilia.

Reuniune est-africană. 
Miniștri reprezentînd Uganda, Kenya 
și Tanzania, întruniți la Kampala, au 
examinat felul în care va fi pus în apli
care tratatul de cooperare a țărilor 
Africii răsăritene, ce va intra în vi
goare la 1 decembrie. S-a convenit 
asupra creării unor organisme comune 
de transport aerian, transport pe calea 
ferată, poștă și telecomunicații.

NEW YORK 14 (Agerpres). — 
Secretariatul O.N.U. a dat publici
tății un plan privind realizarea 
unui larg acord pentru standardi
zarea denumirilor geografice. 
U Thanf a invitat 128 de guverne 
precum și mai multe organizații și 
instituții cu profil lingvistic și geo
grafic să-și trimită experți la Ge
neva pentru a lua parte la o con
ferință ce se va deschide la 4 sep
tembrie. O.N.U., se spune în a- 
nunțul Secretariatului general, con
sideră că standardizarea numelor 
geografice este esențială pentru 
îmbunătățirea hărților, precum și 
pentru cunoașterea mai bună a re
surselor de care dispune omeni
rea.

Turneul în țările arabe 
al ministrului de externe al Pakistanu
lui, Sharifuddin Pirzada. El a sosit 
duminică la Bagdad. Ministrul pakista
nez a declarat că va discuta cu con
ducătorii țărilor arabe „problema înlă
turării consecințelor economice ale, 
conflictului din Orientul Apropiat". în;, 
cercurile de afaceri, călătoria lui Pirza
da este apreciată drept o acțiune ce 
are ca scop dezvoltarea relațiilor co
merciale dintre Pakistan și țările arabe.

Festivalul de Solelor 
de la BurgaS 0 Jeepul du
minică. Participă ansambluri din 
R. P. Bulgaria, R.S.F. Iugoslavia, 
Italia, Republica Socialistă Româ
nia și U.R.S.S. Din tara noastră 
la festival își va da concursul 
grupa de folclor a Ansamblului de 
cîntece și dansuri al U.T.C., sub 

' conducerea dirijorului Florian 
Economii și a maestrului coregraf 
Teodor Vasilescu.

Acord economic între 
R. P. Chineză si Republica 
Mali. După cum anunță agenția 
China Nouă, la încheierea vizitei de
legației guvernamentale a Republicii 
Mali, condusă de Seydou Badian 
Kouyate, la Pekin a fost semnat un 
acord economic între cele două țări.

Regis Debray a declarat 
greva foamei. Tînărui publicist 
francez, arestat cu cîteva ,luni în urmă 
de autoritățile boliviene sub mo
tivul că ar fi participat 
de partizani din Bolivia, 
astfel față de tratamentul 
i se aplică în închisoarea

la mișcarea 
protestează 
umilitor ce 
din Camili.

Ministrul de externe ai 
Angliei a sosit Ia Oslo,într 0 
vizită oficială. în timpul convorbirilor 
pe care George Brown le va avea 
cu oficialități norvegiene vor fi exami
nate o serie de probleme internațio
nale și evoluția relațiilor bilaterale. O 
atenție deosebită va fi acordată per
spectivelor aderării Angliei și Norve
giei la Piața comună și acțiunilor pe 
care guvernele celor două țări le vor 
întreprinde în acest sens.

Acțiunile forțelor patriotice sud-vietnameze în provincia 
Thu Dau Mot s-au soldat cu scoaterea din luptă a 400 de militari americani 
și saigonezi și capturarea a alți 45. Au fost distruse șase tunuri și incendiate 
două depozite de benzină. Agenția Reuter informează că, datorită „eroriloi de 
reglaj", 21 de pușcași de marină au fost internați duminică în stare gravă la 
spital, fiind răniți de cîteva obuze lansate asupra pozițiilor lor de către o 
unitate a primei divizii americane de infanterie, amplasată lingă Da Nang.
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