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La începutul lunii martie a intrat în vigoare Ho- 

târîrea Consiliului de Miniștri nr. 328/1967 privind 
măsurile pentru îmbunătățirea corelațiilor dintre sa
lariile tarifare ale unor funcții tehnice și economice. 
Ea a fost primită cu un viu interes în toate între
prinderile. Prin Hotărîre s-au înlăturat anomaliile 
și unele neconcordanțe artificiale între salarizarea 
economiștilor și inginerilor sau tehnicienilor, tole
rate și chiar fals teoretizate de-a lungul anilor, 
s-au creat condițiile normale în scopul stimulării 
cadrelor economice în lupta de ridicare la un nivel 
superior a eficienței activității productive. Totoda
tă, Hotărîrea a creat cadrul pentru o mai strînsă 
colaborare între gîndirea tehnică și economică — 
imperativ primordial al conducerii moderne a în
treprinderilor. Așa stînd lucrurile, se pune întreba
rea : cum se aplică prevederile Hotărîrii și în ce 
mod e fructificată gîndirea economică în unitățile 
industriale ?

Primele investigații le-am început 
în cîteva întreprinderi din regiunea 
Galați. Cu cîtva timp în urmă, ing. 
Gheorghe Angheliu, șeful secției eco
nomice a Comitetului regional Galați 
al P.C.R., observase pe bună drep
tate. „La ora actuală, dirijarea com
petentă a activității productive este 
de neconceput fără împletirea și 
fructificarea la maximum a gîndirii 
tehnice și economice. Nu se pune 
problema supremației uneia sau a ce
leilalte. Economiștii sînt cei care 
„simt" în perspectivă, intuiesc pe 
baza prezentului situații viitoare și 
chibzuiesc la alegerea variantei op
time, capabilă să asigure un nivel 
superior utilizării fondurilor materia
le și bănești ale statului".

Considerația îndreptățită acordată 
economiștilor am constatat-o mate
rializată la Șantierul naval, de pildă, 
la întreprinderea de construcții și 
montaje siderurgice din Galați, unde 
salariile economiștilor au crescut 
considerabil — în cadrul stabilit de 
Hotărîre — ei fiind îndreptați spre 
munci de concepție, de răspundere. 
Efectele pozitive nu au întîrziat să 
apară, concretizîndu-se în rezulta
tele economice și financiare superioa
re ale acestor întreprinderi, în orga
nizarea mai bună a activității lor.

Aprecieri asemănătoare s-au sem
nalat și în unele întreprinderi din 
regiunea Crișana, în genere, preve
derile respective s-au aplicat cu grijă 
și răspundere.

— După apariția Hotărîrii și pe 
parcursul aplicării ei, s-a înțeles în 
fapt mai bine valoarea pe care o are 
economistul în viața întreprinderii, 
rolul și locul ce trebuie să îl ocupe 
acesta în funcție de pregătirea și 
specialitatea în care a studiat — 
ne spunea tov. Iosif Maștei, din sec
ția economică a Comitetului regional 
Crișana al P.C.R. Dovada : la „înfră
țirea", IMTF, TCMM și alte multe în
treprinderi s-au efectuat 
importante și s-au revizuit, 
încadrările pe posturi.

Dar, s-au consemnat și 
cînd Hotărîrea s-a aplicat 
spirit îngust, neconcludent,

situații 
într-un 

.......... ________-_____  . cu com
promisuri, ceea ce pune sub semnul 
întrebării modul în care s-a înțeles 
sensul și însemnătatea ei. Evident, la 
întreprinderile analizate nu am găsit 
cazuri de încălcare flagrantă a Hotă
rîrii. In schimb, s-au reliefat alte as
pecte care, uneori, îi diminuează e- 
fectele, ceea ce nu este de
loc în favoarea intereselor între
prinderilor respective, înviorării bu
nei conlucrări dintre cadrele econo
mice și cele tehnice.

Bunăoară, așa cum ni s-a spus la 
Direcția de control și revizie pentru 
regiunea Galați a Ministerului Finan
țelor, în uncie întreprinderi, raportul 
de încadrare medie a economiștilor 
cu studii superioare s-a denaturat. E 
cazul „Laminorului“-Brăila, Uzinei 
de tablă subțire Galați. Prin mărirea 
salariului, unii economiști nu au mai
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fost trecuți In 
maxim, sau aproape maxim, pe ca- 
re-1 dețineau anterior, ci la cel mi
nim sau aproape de el. Oare eco
nomiștii în cauză îndeplinesc în pre
zent o muncă mai puțin însemnată 
decît înainte ? Conducerea uzinei 
din Galați a justificat situația prin 
lipsa de fonduri primite de la forul 
tutelar. Dar, prin efortul propriu al 
unității s-a făcut totul pentru buna 
gospodărire a fondului de salarii 
utilizarea lui cît mai eficientă ?

Nerespectarea prevederilor Hotărî
rii are la bază, totuși, cauze mult mai 
adinei decît firavele justificări enun
țate. Iată, de pildă, ce ne-a relatat 
tov. Teodor D. Cristea, directorul 
Direcției de control și revizie pentru 
regiunea Crișana a Ministerului Fi
nanțelor. „Am întîlnit cadre tehnice 
care sînt convinse că un inginer — 
propulsat într-o încadrare similară 
— poate să facă treaba economistului, 
că nu e cazul să dovedim strictețe 
în această privință"... Eronată con
cepție ! Atît inginerul cît și econo
mistul au studii superioare și posedă 
diplome de stat. Unul e specialist în 
tehnică și celălalt în domeniul eco
nomic. Poate cineva să confunde, de 
pildă, procesul de cracare catalitică 
cu analiza factorilor care influențea
ză producția marfă vîndută și încasa
tă ? Nicidecum. Procesul nu poate 
substitui analiza și nici invers. Se 
poate aprecia, deci, că una din cau
zele, de adîncime, care generează 
inechitatea dintre economiști și ingi
neri constă în concepția eronată a 
substituirii lor, care încalcă cele mai 
elementare norme ce deosebesc spe
cializarea tehnică de cea economică.

în acest sens, un caz curios se ma
nifestă la Trustul regional de con
strucții Crișana. Deși noua Hotărîre 
desființează deosebirile limitei ma
xime de salariu, care era diferită 
pentru inginerul sau economistul nu
mit în funcția de șef de serviciu plan 
sau organizarea muncii, neconcor- 
danța se menține totuși, dar sub o 
formă voalată. Celor două funcții li 
s-au dat, în plus, așa, ca să fie, o 
sumă simbolică. Justificarea ? Eco
nomiștii nu prea ar avea ce face în 
cadrul trustului — se șusține de că
tre unii tovarăși din conducerea lui. 
Ori ei nu înțeleg însemnătatea gîn- 
dirii economice, forța ei atunci cînd 
e canalizată spre marile probleme ale 
activității productive, ori continuă să 
fie prizonierii vechilor concepții de a 
„ține în loc“ economiștii cu studii su
perioare.

Ancheta a dezvăluit și alte menta
lități care frînează aplicarea întoc
mai a Hotărîrii, folosirea prevederi
lor ei. Discutînd cu conducerea între
prinderii 7 Construcții Galați despre 
cauzele nepromovării economiștilor 
cu studii superioare în funcții de răs-

Foraj la mare adîncime

CEL DE-AL XVI-LEA 
„TUR CICLIST AL ROMÂNIEI 

H Startul azi, la ora 14,45
Eveniment mult așteptat de iubitorii sportului, „TURUL CICLIST 

AL ROMÂNIEI", aflat la a XVI-a ediție, ÎNCEPE ASTĂZI DUPĂ- 
AMIAZA CU ETAPA BUCUREȘTI — PLOIEȘTI. Primii 20 de kilo
metri vor fi străbătuți pe un circuit pe străzi principale din cartierele 
Cotroceni și Drumul Taberei, urmînd ca apoi caravana ciclistă să pără
sească Bucureștiul pe la Arcul de Triumf, îndreptînau-se spre Ploiești.

La startul marii competiții cicliste s-au înscris alergători fruntași din 
șapte țări străine (AUSTRIA, BULGARIA, CEHOSLOVACIA. DANE
MARCA, R. D. GERMANĂ, OLANDA, SUEDIA) și din ROMÂNIA.

(Amănunte la rubrica de sport — pag. a V-a).

DEVA. — Bilanțul realizări
lor obținute de colectivele în
treprinderilor industriale din 
regiunea Hunedoara în opt 
luni ale acestui an arată că 
acestea și-au întrecut prevede
rile valorice de plan cu 
158 420 000 lei la producția glo
bală și peste 198 milioane lei 
la producția marfă vîndută și 
încasată. Minerii din Valea 
Jiului și din Poiana Ruscăi au 
extras în această perioadă — 
în afara prevederilor — 55 761 
tone de cărbune și minereu 
de fier. Siderurgiștii de la 
Hunedoara și Călan au dat în 
această perioadă aproape 
20 000 tone de fontă, peste
18 000 tone de oțel și circa
19 500 tone laminate finite pli
ne peste plan. în șapte luni, 
pe ansamblul industriei regiu
nii s-au realizat 66 000 000 lei 
economii și mai mult de 116 
milioane lei beneficii peste ce
le planificate. (Agerpres)

• • ;•

Nu este în intenția mea să dis-' 
cut forma de organizare a univer
sității actuale fiindcă, această pro
blemă comportă o amplă dezba
tere care depășește limitele pe 
care mi le-am impus în acest ar-, 
ticol. îmi propun numai să relev 
o racilă ce poate fi identificată din 
cînd în cînd, pe care aș numi-o 
„feudalismul” științific.

învățămîntul nostru universitar 
cuprinde un numeros detașament 
de intelectuali care se consacră 
plenar pregătirii temeinice a stu
denților, a noilor generații de ca
dre universitare și științifice. în
treaga pleiadă de specialiști care 
s-au afirmat în ultimele decenii 
și-au făcut ucenicia didactică și 
de cercetători cu ajutorul colegilor 
lor de catedră cu mai multă expe-

Intreprinderea de piese radio și semiconductor! Baneasa
Foto : Agerpres I

Un nume întipărit în ființa j
Numele lui Mihail Kogălni

ceanu s-a întipărit nu numai 
în filele istoriei, nu numai în 
pecetea documentelor ce au 
hotărît soarta României mo
derne, deschîzîndu-i căile 
progresului și ale civilizației, 
ci în însăși ființa noas
tră națională a cărei slu
jire neprecupețită a fost uni
ca rațiune a vieții lui. Este 
omagiul suprem ce î-l putem 
aduce, de altfel singurul care 
l-ar fi bucurat. Și totuși nu ne 
putem opri aici, așa cum nici 
ecoul strădaniei sale nu s-a 
oprit aici, atunci cînd, după 
fapte de o energie exempla
ră, ce au influențat cursul is
toriei noastre, omul tumultuos 
a încetat să mai existe. De 
aceea, cînd recitim ceea ce 
au scris de-a lungul decenii
lor despre Kogălniceanu oa
menii proeminenți ai acestei 
țări, nu este greu să ne dăm 
seama că ideea permanentei 
sale actualități pentru viața și 
sufletul românesc a devenit 
un adevărat numitor comun, 
repefîndu-se ca o sacră moș
tenire din generație în gene
rație. Cum spunea în 1935 
Nicolae lorga : „Nimic din 
ideile sale nu aparține unui 
trecut isprăvit, unei mode 
care ar fi. dispărut". Aceeași

credință o avem și noi astăzi, 
și ea își află temeiul în cele 
două trăsături fundamentale 
ale personalității sale : unita
tea și consecvența ei. Tînărul 
care plecase la studii în străi
nătate ducînd cu sine — 
după cum avea să mărturi
sească mai tîrziu — documen
te, cronici, letopiseți și cîntece 
despre trecutul patriei, tînărul 
ce scotocea librăriile pentru 
a afla marile cărți de istorie 
pe care le așeza adeseori mai 
presus decît plinea cea de 
toate zilele, tînărul care își 
închina nopțile „la cetirea și 
extragerea a tot ce ziarele 
ziceau despre Moldova și 
Țara Românească", avea în fi
rea lui nobila tradiție a unor

cărturari români ca Dimitrie 
Cantemir, Stolnicul Constan
tin Canfacuzino sau învăfații 
Școlii Ardelene, pentru care 
contactul cu lumea străină 
constituise un prilej fecund 
de investigare a tuturor sur
selor ce vorbeau despre isto
ria țării lor. întors în țară, el 
a așezat în același timp cu 
Bălcescu fundamentele istorio
grafiei moderne românești, 
atît prin lucrările sale istorice, 
prin cursurile universitare, cît 
și prin excepționala sa activi
tate de editare a cronicilor și, 
în general, a documentelor. 
Cultura românească îl înscrie 
pe Mihail Kogălniceanu prin
tre acei cărturari cu orizont 
enciclopedic nu numai prin 
vastitatea cunoștințelor sale,

dar mai ales prin perspecti
vele pe care le-a deschis 
dezvoltării tuturor domeniilor 
vieții noastre spirituale. Cu el 
și prin el se depășește faza 
de pionierat reprezentată de 
Eliade și Asachi, faza avîntu- 
lui generos dar neseleefiv și 
se intră în aceea a activității 
temeinice, fundamentată știin
țific. Păstrînd intact entuzias
mul celor doi iluștri înaintași, 
Kogălniceanu îi adaugă spiri
tul critic, rațional, sistematic. 
Bazată pe aceste elemente, 
întemeiată pe o cunoaștere 
profundă a istoriei în toate 
corolarele și implicațiile ei, o- 
pera lui Mihail Kogălniceanu 
se va răsfrînge asupra tuturor 
domeniilor culturii noastre.

riență. Totuși, după părerea mea, 
uneori catedra universitară pierde 
prin practici nepermise caracterul 
de servjciu public, se transformă 
uneori într-un privilegiu personal.

Profesorul șef de catedră sau al 
diferitelor colective este consi
derat pe bună dreptate îndru
mător și coordonator al activi
tății pedagogice și de cercetare 
științifică. Este inadmisibilă însă 
îngrădirea libertății de cercetare 
pentru vreunul din membrii co
lectivului și imorală confisca
rea paternității studiilor din par
tea șefului de catedră sau a 
îndrumătorului științific. Este de a- 
semenea inadmisibilă știrbirea me
ritului cercetătorului subaltern prin 
formula parazitară a asocierii nu
melui șefului de catedră sau de 
disciplină la lucrarea întocmită de 
el. Cînd studiile sînt coloctive, 
semnatarii, dacă , au probitate ști; 
ințifică, trebuie să aducă fiecare 
un aport oarecum egal. Noi nu 
sîntem împotriva controlului știin
țific dacă aceasta este expresia 
spiritului critic chemat să înlăture 
erori evidente și nu expresie a 
privilegiului unui om neînțelegător 
și arbitrar.

în știință stăpînul este adevărul 
și vehiculul lui este rațiunea. Așa 
stînd lucrurile, sînt convins că ra
cila amintită nu este incurabilă. 
Sînt destule mijloace concrete și 
legale care pot duce la înlătura
rea ei. Tocmai de aceea consider 
că într-o viitoare reglementare ar 
trebui să se stabilească drep
turile și îndatoririle șefului de ca-
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® Franța și Pakistanul nu vor participa la con
ferința militară a S.E.A.T.O. • Istanbul: Confe
rința comisiilor naționale pentru U.N.E.S.C.O. din 
țările balcanice și scandinave e Vizita președin
telui de Gaulle în Polonia o Deschiderea confe

rinței la nivel înalt a O.U.A. . însemnări de călătorie
de Paul Alexandru GEORGESCU

Se spune adesea că tim
pul capătă în mîna omului 
o mare plasticitate, devine 
maleabil, ductil. E în bună 
măsură adevărat. Dar con
statarea aceasta se referă 
exclusiv la oamenii har
nici, la cei care, prețuind 
timpul, dovedesc implicit 
că se prețuiesc pe sine. La 
cel deprins să-1 irosească, 
timpul capătă rigidități și 
asprimi nebănuite. Căci să 
nu uităm : caracteristica e- 
sențială a timpului este 
ireversibilitatea. Secunde
le, minutele, orele pierdute 
nu se mai întorc.

— Atitudinea la locul de 
muncă, folosirea cantita
tivă și calitativă a timpu
lui — arată un psiholog, 
conf. univ. Tamara Bobrin, 
prorector al Universității 
din București — exprimă, 
tocmai prin permanența și 
dominanta valorii lor în 
viața oamenilor unei socie
tăți evoluate, fapte caracte
rologice, dimensiunile, 
structura personalității.

Aș vrea să mă refer, în 
ordinea de idei a anchetei,

la diferitele tipuri de 
meni ocupați", care în 
litate nu realizează 
măcar performanțele 
dii, ba chiar creează 
cultăti în îndeplinirea în
datoririlor de către colec
tivele cărora le aparțin.

întîlniți adesea omul a 
cărui labilitate emoțională 
„arde" într-o acțiune sau 
alta. Dinamic. strălucit 
vorbitor, exuberant, cu un 
simt practic dezvoltat și cu 
dexteritate, deci cu cali
tăți remarcabile, rămîne în 
deficit permanent din lipsa 
continuității lucrului în
ceput, care nu are șanse 
să fie dus la bun sfîrșit 
decît de alții. Un altul pare 
stăpînit de nemulțumire 
față de sine, dar în rea
litate e prea preocupat de 
propriile sale probleme, 
ceea ce îl împiedică să uti
lizeze minutele și orele 
pentru ceea ce trebuie, a- 
tunci cînd trebuie și cum 
trebuie. Alte ipostaze ne pot 
aduce în față agitatul, care . 
nu se consumă decît în
tr-o acțiune cu mare mo
bilitate, ce trebuie mereu 
reîmprospătată, capricios, 
vorbăreț și vanitos, vesel 
și ușor descurajabll, care 
trece peste orice muncă ca 
printr-o reverie sau un di
vertisment, fără a o atinge

vreodată în fond. Opusul 
său direct este apaticul — 
imobil, taciturn, încăpățî
nat, prizonier al deprinde
rilor sale. Ușor descoperim 
în această diversitate — 
care e departe de a da 
toată gama posibilă — tră
sături de unire esențiale : 
lenea, egoismul, lipsa de 
economie rațională a efor
turilor, cu consecințe gra
ve asupra cantității și ca
lității muncii personale șl 
colective.

In aceste condiții, desi
gur, indiferent de funcția

ocupată și de drepturile de 
care beneficiază asemenea 
persoane, carențele lor sînt 
suplinite și compensate de 
eforturile sporite ale co
lectivității. în aceasta con
stă, după părerea noastră, 
fenomenul de cleptobioză.

Psihologia acelora care 
și-au creat un statut pro
priu pentru consumul ili
cit al timpului de muncă 
nu poate avea motivații in
terne predeterminate. în-

născute, ci ea este rezul
tatul unui proces de struc
turare a unei personalități 
care se vrea realizată după 
legea unui efort minimal, 
dar nu și .după aceea a 
unei recompense corespun
zătoare cu faptul îndepli
nit. Motivațiile individuale, 
pornind de la tempera
ment, cerințe specifice, fa
miliale sau sociale, sînt 
deobicei eșafodajul utilizat 
pentru a fi justificați, 
„înțeleși" și, bineînțeles, 
tolerați de către ceilalți.

Cîteva din trăsăturile 
principale amintite pledea
ză pentru o terapie com
plexă în ceea ce privește 
formarea umană în familie, 
în școală, la locul de mun
că, cultivarea noțiunilor de 
bază cu privire la coordo
natele de timp și spațiu, 
antrenamentul energiei' pe 
toate planurile (intelectual 
și fizic), structurarea voin
ței, a fondului afectiv și â 
atitudinilor dominante ; 
este o problemă de evo
luție a fiecărei persoane 
care depinde atît de com
plexitatea de influențe e- 
ducative, cît și de auto
control, autoreglare. Este 
dăunător pentru personali
tatea umană și pentru co
lectivitățile în care ea tră
iește să se tolereze moti
vații psihologice și să se 
încetățenească „cleptobio-

Victor BIRLADEANU

într-o oră și jumătate, călătorii care iau avionul de la 
aeroportul Esenboga străbat nu numai distanța de la An
kara la Izmir, ci și pe aceea dintre austeritatea podișului 
anatolic și exuberanța verde, zîmbitoare a țărmurilor medi- 
teraniene. Intr-adevăr, îndată ce treci munții Catal Kaya, 
Kemal Pașa Nit și Yamanlar, care ocrotesc, în semicerc, 
Izmirul, te întîmpină, generos revărsate, darurile care au 
făcut, probabil, pe legendara amazoană Smirna să înte
meieze aici orașul menit a deveni „perla Egeei". Ferti
litatea pămîntului cu felurimea lui de roade îmbietoare, 
dulceața aerului și strălucirea albastră a mării, drum desr 
chis îndrăznelii și schimbului de bogății, vioiciunea și 
inventivitatea oamenilor, tot ceea ce a pricinuit în trecut 
renumele orașului contribuie azi, în condițiile lumii mo
derne, la transformarea Izmirului într-un mare centru 
comercial,. industrial și turistic, port important al Medi- 
teranei orientale, sediu al unui vestit tîrg internațional. 
Cifrele statistice care exprimă și ilustrează acest proces 
de dezvoltare dobîndesc și ele, aici, pe malurile Egeii, 
culoare și pitoresc, lată de pildă noul port care se întinde 
pe o suprafață de opt hectare și depășește, ca trafic, 
două milioane de tone. Prin dimensiuni și activitate, el 
conferă peisajului marin un sens activ, o valoare umană 
perceptibile mai cu seamă celor care contemplă golful 
de pe Kordon, admirabila promenadă străjuită de pal
mieri care amintește de Nisa. Pentru a simți concret 
efortul productiv al acestui oraș de 500 000 de locuitori 
trebuie să te deplasezi spre . nord. Cartierele au aici altă 
înfățișare : fabrici, ateliere, depozite, linii de cale ferată 
■urmăresc kilometri întregi pe călătorul care părăsește ora
șul spre Manisa. Sînt semnele acțiunilor de industrializare 
ale Izmirului de azi. Capitala mondială, a stafidelor și 
smochinelor adaugă la prelucrarea fructelor, la fabricile de 
ulei de măsline și la manufacturile de tutun, alte activități 
de superioară complexitate și pondere tehnică, precum 
filafuri, mai ales de bumbac, întreprinderi metalurgice și 
petroliere. Tot aici se va construi o mare rafinărie care, 
împreună cu celelalte trei existente în țară, va acoperi ne
voile consumului intern de carburanți. în sfîrșit, nicăieri 
nu putem dobîndi o imagine mai pregnantă despre am
ploarea și importanța fîrgului anual de mostre la care 
participă cu regularitate și țara noastră, decît în însuși 
parcul special — Kulturpark — care pe un spațiu verde 
de 46 hectare adăpostește pavilioanele a 52 de țări și 
standurile a 3 000 de firme. Timp de o lună, de la 20 au
gust la 20 septembrie, prezențele oficiale și întîlnirile 
internaționale, exponatele și tranzacțiile, afluența vizitato
rilor — peste două milioane de intrări — și ambianța tes
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[faptul!

„Spectacol" ?

{DIVERS
I

Alaltăieri, fiind duminică, mulți 
I. turiști au poposit pe malurile la- 

; cuhii „Sfînla Ana". Și-au parcai 
autoturismele la marginea pădu- 

I ; rii și apoi s-au pregătit să petrea
că o gi în mijlocul naturii. Din 

i neglijenta unui excursioniști, în 
Ii miezul zilei, s-a aprins o porțiune 

; de pădure. (Cauza ; probabil o 
' țigară ammcată, sau un foc uitat 

I nestins). Excursioniștii — aproa
pe 400 — s-au strips în jurul in
cendiului privind curioși, cu bra- 

Itele încrucișate. Nici unul n-a 
pus mîna pentru localizarea in
cendiului. Mai tîrziu, plictisiți de 

I acest „spe-ctacol", au plecat să 
caute un loc liniștit, fără fum. 
Pînă seara mai erau cîteva cea- 

I- șuri. Și ei veniseră să se distreze.
Incendiul nu era în program.

| Telefonul 
| fatal

Iln casa lui Ștefan Mazilescu 

“din Brăila, sti. Cazănuli 18 sună 
l^felefonul ca la Miliție. Cu un an 

I în urmă i s-a schimbat numărul 
I " de telefon Noul număr aparți- 
I-nuse miliției. Astfel că omul este 

■‘trezit la orice oră pentru a i se 
"cere informații de tot felul și 

I pentru a fi înștiințat de isprăvile
’’huliganilor și bețivilor din oraș. 
^ Această situație se prelungește și 

Ijclin pricina cărții de telefon, edi- 
-daiă în 1963, în care, natural, nu- 
- mărul respectiv figurează ca fiind 

Ii..dl miliției. Se spune că de cîteva 
" luni șe, află sub tipar o nouă carte 
de telefon cu modificările la zi. 

I. Dar apariția ei întârzie, Disperat, 
■ $t. Mazjleșcu abia așteaptă să o 

vadă pusă în vînzqre. Pînă atunci 
Iînsă, continuă să fie cel mai in

format om din Brăila-

I Impostorul 
I și victimele 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L_

fer»
Cei care l-au cunoscut pe Vir? 

"iții Mureșan din Arad (str- Pa
ganini 8) îi voi păsțra o amintire 
de neșters. îți aduc aminte de el, 
mai cu seamă Petru Bitțenbinder, 
Elena Mihail, Emerit Nehez, Ka
rol Szibinski, Flavin Meteșan, 
Ilona Blascovici și Monica Stan- 
ciu. Aceștia l-au cunoscut între 
30 decembrie 19(53 și 8 martie 
1907, Dîndu-se drept inginer-con- 

“silier în diferita ministere, direc
tor general adjunct etc., el le-a 
promis cetățoniloi de mai sus 
procurarea de autoturisme și alte 
servicii. A reușit să-i înșele cu 

„suma de 190 100 lei. Acum, toți 
păgubașii au aflat cine era „con
silierul" : escroc cunoscut, fără 

'ocupație. condamnat în 1959 la 
14 ani muncă silnică pentru înșe
lăciune. în decembrie 1963, eli- 

iberat provizoriu pentru a fi in
ternat în spital, Virgil Mureșan 

“și-a reliiat „activitatea de bază". 
•“Rostind ciivîrjtul magic, „automo

bil", toți naivii îi căutau priete- 
"nia. Și pe toți (care l-au cunos- 
7 cut) i-a lăsat pe jos.

Fără sifon
. Conducerea autovehiculelor în 
..stare de ebrietate este interzisă 
prin lege. Multe accidente de 

-circulație grave se datorează ig- 
-norării acestei pievederi. De a- 
’ceea încălcarea legii se pedep
sește. Leonida Vpiculaș dip Zăr- 

"nești a condus în stare de ebrie- 
_tate o rpQțQcicletă, proprietate 
„personală, accidentfpdu-se, în 
„plus a fpst condamnat Ia 10 luni 
„închisoare. Aviz, amatprilor I

Obstrucție
Disputa dintre U.S. „Mistre- 

tur București (beneficiarul) fi 
„Tehnofrig,” Cluj (furnizorul) a 
ajuns la Arbitrajul de Stat. Cauza 
divergentei: contractul dintre a- 
ceste întreprinderi pentru livra
rea de utilaje necesare secției 
conserve Filaret (prevăzută a in
tra în funcțiune pînă la 30 sep
tembrie). Repartiția beneficiaru
lui (primită de la fond șău tute
lar — Ministerul Industriei Ali
mentare) prevede termen de li
vrare 30 iunie Repartiția furnizo
rului (emisă de forul său tutelar, 
Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini) prevede ca o parte 
din utilaje să fie livrate la 30 sep
tembrie, iar restul la 31 decem
brie. Dată fiind această necon
cordantă a intervenit Arbitrajul 
de Stpț regional Cluj, care, fa 8 
august, a dat cîștig de cauză be
neficiarului. Dar, 30 iunie, cînd 

‘trebuiau livrate utilajele, a 
trecui. Punerea în funcțiune la 
termen a secției de conserve Fi
laret a devenit incertă. Și toate 
acestea, pentru că M.l.CM. când 
a emis furnizorului repartiția a 
ignorai cerințele beneficiarului.

Rubricâ redactată de s
Ștefan ZIDARIȚA 
Ștefan DINICĂ

cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

ecouri «A ClUCGâ/
la caWLța

realizarea unor produse 
în condiții economice a- 
avantajoase. In orașul Cra
iova nu sînt satisfăcute 
cererile tot mai mari de 
paturi de lemn și de fier, 
țarcuri, mesuțe și scău
nele pentru copii, butelii 
pentru autosifoane, lămpi 
de gătit, produse la Tg. 
Mureș și Oradea. In pre
zent unitățile comerciale 
din oraș primesc pe tri
mestru intre 5 și 10 lămpi 
de gătit, in ciuda faptului 
că cererile sînt foarte mari. 
Lipsesc sau se găsesc ex
trem de rar obieete de 
strictă necesitate într-o
gospodărie cum ar fi: to
cătoarele de lemn, cazo
nele pentru fiert rufe, bi
doane pentru untură, cozi 
pentru periile de praf, 
mături, aparate pentru 
lustruit parchetul, spălă
toare de vase, stropitoare 
de diverse mărimi, cup
toare pentru aragaz și alte 
obiecte de uz gospodăresc. 
Ca să și le procure, cra- 
iovenii sînt nevoiți adesea 
să meargă tocmai la 
București.

Din cite mi-am dat sea
ma, nu este vorba de niște 
simple „goluri" în apro
vizionare, ci de articole 
care sînt permanent defi
citare, pe care cetățenii 
le cer mereu, dar indus
tria locală le ignoră. La 
o asemenea situație cred 
că s-a ajuns și din pri
cină că industria locală 
nu este stimulată și inte
resată să se orienteze cu 
precădere spre produce
rea lor In această pri
vință nici comerțul nu 
face mare lucru. Deși atît 
de necesare și de căutate, 
produsele industriei lo
cale existente în unitățile 
comerciale adesea „se 
pierd" printre celelalte 
mărfuri ale industriei re
publicane și trec aproape 
neobservate. De ce să nu 
oferim cumpărătorilor o 
oglindă clară despre ceea 
ce poate da industria lo
cală ?

Poate că magazine de 
desfacere a acestor produ
se, înființate în orașele re
gionale, ar ajuta la detec
tarea pulsului pieței, a 
cerințelor cumpărătorilor.

Carol BORA 
economist, 
Sfatul popular 
al orașului Craiova

mergeau șchiopătind pen
tru că industria locală în
cerca să repete, cu posi
bilități scăzute și la un 
nivel redus, industria re
publicană. Cu alte cuvin
te, nu avea atribuții pre
cise. In prezent, situația 
e cu totul alta. Sarcinile 
industriei locale au fost 
definite de mult. To
tuși, deficiențele persistă. 
Este cazul ca factorii 
interesați să analizeze 
cu toată seriozitatea 
acest lucru și să ia neîn- 
tîrziat măsuri pentru a 
lichida discordanța din
tre activitatea întreprin
derilor de industrie locală 
și cerințele îndreptățite 
ale cumpărătorilor.

I. GORUN
București

DEPARTE DE
WMIiB III JIIII

PULSUL PIEȚEI

Comerțul resimte încă 
lipsa unor produse pe 
care industria republica
nă nu le fabrică, iar in
dustria locală le livrează 
în cantități insuficiente 
și, uneori, de calitate ne
corespunzătoare. O ase
menea situație, cred eu, 
se datorește faptului că 
industria locală, pe de o 
parte, nu studiază și nu 
cunoaște încă în suficien
tă măsură cerințele pieței, 
iar pe de altă parte, deși 
dispune de mari rezerve 
care stau nevalorificate, 
nu are nici o bază tehnică 
în măsură să-i permită

Vânzătorii sînt nevoiți să 
răspundă foarte des „nu 
au sosit încă" atunci cînd 
este vorba de umbrele, au- 
tosifoane și truse — 
capsule pentru autosifoa
ne, galerii de perdele 
din aluminiu e.loxat, sal
tele și pătuțuri ’ plian
te pentru copii, mă
turi din pai, cozi pentru 
periile de șters praful etc. 
Aceste produse nu satis
fac — sub raport canti
tativ — cerințele cumpă
rătorilor ; se primesc in 
cantități insuficiente și 
rar. Cum însă „ofurile" 
cumpărătorilor nu prea 
sînt luate în seamă de 
conducerile întreprinderi
lor de industrie locală din 
Timișoara, Arad, Ploiești, 
București (printre cele 
mai delăsătoare in apro
vizionarea cu asemenea 
articole) situația se per
petuează.

Mai există apoi și un 
alt factor care îngus
tează gama articolelor 
industriei locale: o se
rie de produse continuă 
să fie deficitare din 
punct de vedere calitativ. 
Acestea sînt prost fini
sate, au defecțiuni de 
funcționare, sînt greșit 
executate, ruginite, iar 
aspectul lor numai co
mercial nu este. Astfel de 
„mărfuri" s-au primit de 
la, industria locală din 
Călărași, Buzău, Tg. Mu
reș, Arad, Sibiu, Gilort. 
Firește au fost resti
tuite imediat, cheltuindu- 
se, sau mai bine zis zvîr- 
lindu-se pe fereastră su
me importante și irosin- 
du-se timp prețios cu re- 
ambalarea și reexpedierea.

O serie de unități ale in
dustriei locale continuă 
să trimită produse cu 
un aspect banal, de
pășit, a căror inutilitate 
este dovedită de mult. 
De exemplu astăzi, cînd 
curentul electric a pătruns 
pînă în cele mai îndepăr
tate cătune de munte, 
1,1,1). „Metalurgica“-Bu- 
zău bombardează Capita
la, respectiv magazinul, 
cu însemnate cantități 
de... mașini de călcat 
cu cărbuni. Producând 
cu perseverență demnă 
de o cauză mai bună 
solnițe din lemn, poșete 
format plic refuzate de 
comerț, dozatoare de za
hăr, sacoșe demodate, 
glastre din material plas
tic, industriile locale din 
Rarău, Tg. Mureș, Cluj și 
Timișoara servesc gu cre
dință cauza inutilului, 
căci nimeni, de multă 
vreme, nu mai caută ase
menea „noutăți". Produ
cătorii acestor mărfuri 
știu oare pentru ce a- 
nume le produc ? Cine 
le permite să imobi
lizeze, să sustragă in 
felul acesta din avu
tul obștesc sume în
semnate, creând produse 
pe care comerțul apoi să 
le pună în vânzare, știind 
bine că nimeni nu le 
caută ? Oare in indus
tria locală nu trebuie 
să acționeze principiul 
rentabilității, iar lucrăto
rii ei nu trebuie să fie 
direct interesați în respec
tarea lui ?

Pînă acum cîțiva ani. 
treburile în acest sector

Răspunde industria locală cerințelor pieței, menirii sale de a Îmbogăți 
gama produselor de larg consum solicitate de populație î în urma anche
tei noastre, la redacție au sosit o seamă de scrisori, care aduc in discu- 

dintro ele.

Dar cum putem pune 
în valoare toate aceste re
surse, cum putem folosi 
in mod rațional utilajele 
cu care sințem înzestrați 
dacă nu ni se asigură ma
teria primă de care avem 
nevoie ? Mă refer la ma
terii și materiale de bază 
ca : furnir de nuc, PAL, 
abrazive, lacuri și vopsele, 
carton ondulat etc. Din 
45 articole principale ce
rute prin planul de apro
vizionare, 27 nu au fost a- 
sigurate la necesarul pro
ducției noastre, iar mate
rialele repartizate sînt de 
calitate inferioară. Așa 
stau lucrurile cu reparti
ția nr. 6 380/528 aM.E.F. 
și ordinul de livrare nr. 
6 380/F/962 al D.R.E.F.- 
Argeș.

Industria locală din Rm. 
Vilcea și cea din regiunea 
Argeș își realizează sar
cinile de plan, aprovizio- 
nîndu-se cu materiale de 
la unitățile care le produc 
sau de la alte unități a- 
provizionate peste nece
sar ; o astfel de aprovizio
nare se face cu cheltuieli 
și cu eforturi suplimenta
re, imobilizîndu-se mij
loace de transport și forță 
de muncă necesare in altă 
parte, fapt pentru care se 
mărește prețul de cost al 
produselor, adueîndu-se 
prejudicii economiei na
ționale.

Deși delegații între
prinderii se prezintă cu 
repartiții în regulă la uni
tățile M.E.F. (mă refer la 
C.I.L.-uri), acestea nu le 
onorează cu materiale 
pînă nu satisfac nevoile 
unităților din cadrul 
M.E.F. Dacă rămîn mate
riale și pentru „diverși* 
mai eliberează, dacă nu,., 
pe altă dată. Oare în a- 
ceste condiții industria 
locală mai poate face față 
exigențelor cu adevărat 
mari și îndreptățite ale 
cumpărătorilor ?

Gheorghe BURCEA 
director I.R.I.L, „6 Martie" 
Rm. Vîlcea

IN CONTRATIMP

ție noi lațete ale problemei. Subliniem cîteva

COPIL

DE PRIPAS?

In multe privințe, in 
dustria locală este tratată 
ca un copil de pripas In 
treprinderea pe care o 
conduc realizează peste 
30 sortimente destinate

comerțului local din re
giune și din alte regiuni 
care solicită produsele 
noastre. Ponderea cea mai 
mare o are industrializa
rea lemnului, specifică in 
general orașelor de mun
te : ea ocupă 60 la sută 
din planul de producție 
al întreprinderii. (De altfel 
unitatea este dotată cu u- 
țilaj corespunzător, iar 
meșterii noștri sînt nein- 
trecuți în arta prelucrării 
lemnului).

— Alo ! Agenția TAROM... Bună 
ziua si sărut infinite,,■

— Alo 1 Ce doriți 7
— Pentru mîine dimineață un bi

let la cursa de Satu Mare. Vă rog, 
nu spuneți nu.

— Cu plăcere, dar pentru mîine nu 
mai avem

— Chiar dacă vă rog frumos 7
— N-avem.
Ce fac sătmărenii mîine fără mine, 

m-am întrebat eu îngrijorat și m-am 
deplasat totuși la agenție. Am făcut 
o reverență din ușă, apoi am îm
preunat palmele a rugăciune și cu 
multă smerenie în glas am încercat 
să îndupțec intransigentele tovarășe 
de la ghișeu. întrucîtva, le-am în
duplecat, pentru că au luat diagrama, 
au studiat-o. au ridicat din umeri, 
l-au chemat pe șeful agenției, au dis
cutat ceva între dumnealor, apoi 
mi-au spțis să trec pe la orele IS. In 
acest interval, am rugat rudele, prie
tenii și toti cunosctiții să țină pum
nii strînși în vederea viit.pp.rei reuși
te. Victorie ! La 18 și 5 minute, mult 
rîvnitul bilet de avion (nr. 0184037) 
era la mine în buzunar.

A doua zi, la ora 5,30, conform in
dicației de pe bilet, m-am prezentat 
la ghișeu pentru viză. După ce mi 
l-a vizat, funcționarul ml-a spus:

— Am o rugăminte la dumneata. 
Să stai pe lingă ușă.

— Care ușă 7
— Ușa care dă spre aeroport.
— De ce ?
— Ca. să nu pierdeți avionul.
— N-aveți stație, nu se anunță pier 

civile și sosirile 7 E defectă ?
— Nu, N-a venit responsabila sta

ției. Ieri g fost leafa... N-avem che
ia... de ia stație.

— Eri nu pot sta lingă ușă. Mi-e 
teamă de curent. Vg interesează. Fa
ceți rost de cheie. Dacă pierd avio
nul din cauza dumneavoastră, răs
pundeți.

Funcționarul de la ghișeu, ca să nu 
răspundă, a și alergat să fașă rost de 
cheie. La ora 5,50, o voce, alta decît 
cea care trebuia, a anunțat plecarea 
avionului.

Sînt într-un Li-2. Ne-am urcat toți 
pasagerii. Un tovarăș din echipaj 
controlează ușa. E asigurată. Uită 
să ne ureze călătorie plăcută. îl în
treb :

— Plecăm 7
— Da.
— Nu se poate. Nu au sosit toți pa

sagerii. Sînt 4 locuri libere.
Omul din echipaj se uită la dia

grama lui, ne numără încă o dată și, 
uitîndu-se ca la unul care se vîră un
de nu-i fierbe oala, dă să plece.

— Stai, dom'le I de ce pledi 7 Cela 
4 locuri șînț țteocupate.

— Dacă nu s-au vândut locurile I
— Bine, dar eu. ieri...
Caut să-i explic că ieri m-am bă

tut să scot w bilet, dar omul din e- 
chipaj dispare în cabina lui. Aud 
cum se trag zfipoarele. Motoarele 
s-au pus în mișcare. Am decolat. 
Ziarele de astăzi nu le-am putut lua, 
pentru că tonetele șe deschid ime
diat după plecarea avionului. Mă uit 
pe un pliant. „Tarife și orarii". O 
reclamă din pliant îmi atrgge aten
ția : „In timpul călătoriei, puteți con
suma la bord diverse băuturi și dul
ciuri". Cum să fac 7 Vreau să con
sum ceva. Nici un buton pentru a-

si vice-

versa
note de drum

de Nicuță TĂNASE

pel. Bat în ușă. Se deschide ușa.
— Vă rog, o oranjadă, ori dacă 

aveți...
Nu-mi aduc aminte cum a fost pri

vit Galilei cînd a rostit „e pur si 
muove", dar eu atunci cînd am co
mandat oranjada am fost privit și 
mai crunt. Și-a mai revenit, cînd 
i-am arătat pliantul cu reclama 
TAROM-ului.

— Avem bufețe numai pe Il-urj, și 
ăsta-i Li.

«r Atunci, vă rog o bomboană din 
aceea egre se ia împotriva răului da 
Her...

— Tot pe Il-uri găsiți.
— Mersi.
îmi ocup Jocul, mă uit pe fereas

tră în jos, că în sus n-ai ce vedea. 
Ce așezare o fi aia ? îl întreb pe ve
cinul din dreapta care citește un ziar 
vechi. Dă din umeri. Un mic gol de 
aer. Jos, în față, se zărește un oră
șel. Cum s-o numi 7 Vreau să-l în
treb pe vecinul din fată, dar acesta 
tresare înainte de a-l atinge pe u- 
măr. Se ridică în picioare și se uită 
după cineva îngrijorat.

— Lăzărescu, unde-i Lăzărescu 7
-- O fi la..,
— Nu e... Răsuflă ușurat.
L-a găsit pe Lăzărescu. Era prin

tre niște baloțuri de stofe, căzute din 
stivele, clădite lingă cabina piloților. 
11 alegem dintre baloturi și Lăzăres
cu își revine.

Bat la ușa baricadată. Iese același 
om care mi-a dat lămuriri în legătu
ră cu pliantul.

— Iar ?
— Acum nu mai vreau oranjadă, 

ci puțină ppă pentru dumnealui, da
că ați avea și un medicament...

Aduce o trusă cu medicamente și 
ne roagă, să ne descurcăm noi dacă 
reușim. Iau eu trusa, pentru că am 
un văr felcer și mă mai pricep pu
țin, O deschid. In ea. vreo două fio
le cu habar n-am ce. niște hapuri 
prăfuite, piște vată vărsată lingă niș
te tinctură de iod evadată din sticlu
ță... Am închis repede trusa de me
dicamente și am alergat în coada a- 
vionului la„. să mă spăl pe mîini. 
Apă 7 Săpun ? Prosop 7 Feri-te-ar 
sfîntu’... Am ajuns la Tg. Mureș. Ușa 
șe deschide și aud vocea omului care 
aranja scara :

— Ați ajuns la Tîrgu Mureș; bine 
ați venit, bună dimineața l

Consemnez acest „bună dimineața" 
voios gl omului cu scara pentru că 
mi-a plăcut. Alerg la bufetul ae
roportului, Închis, Comandantul ae
roportului îmi spune că se va deschi
de abia pe la orele 9, cînd avionul 
ajunge la Satu Mare.

— De ce tocmai la ora 9 și nu îna
inte de sosirea avionului 7

— Așa au făcut programul tovară
șii de la secția comercială a orașului. 
Cică nu-i rentabil. In schimb, seara 
e deschis pînă tîrziu. Vînd băuturi 
lucrătorilor de la șantierele din îm
prejurimi.

Sintem din nou în avion. Am deco
lat. Văd iar niște așezări. Dacă aș a- 
vea un pliant, un pliant care să-mi 
răspundă la întrebările ce mi le pun 
ar fi bine. Aș repeta cu ocazia așta 
puțină geografie. Dar dacă hu e 7! 
Dar dacă ar ieși din cabina aia fere
cată un tovarăș din echipaj și-ar înce
pe: „Dragi călători, ne aflăm deasupra 
cutărei așezări. In dreapta vedeți... 
In stingă... Peste 5 minute veți ob
serva... etc., etc". Am intrebat, la co- 
borîrea din avion la Tg. Mureș, pe 
comandantul navei de ce nu șe pro
cedează astfel. Mi-a explicat că ase
menea explicații se dau numai pe 
Il-uri.

Motoarele și-au micșorat viteza. 
Aterizăm la Satu Mare. Alerg la ușă 
să iau eu primul acel „bună dimi
neața" voios al omului cu scara. Se 
deschide ușa și în Joc de salut aud :

-- Ai răbdare, ce te-nfigi așa 7
Mă fac că n-aud și alerg la bufet. 

E deschis. Niște cîrnăciori sfîrîie in
tr-o tigaie. Comand un cîrnăcior și 
pîine.

— Pîine n-avem. N-a sosit mașina. 
Vă dau niște cozonac vechi.

Cozonac cu cîrnăciori I In sfârșit, 
cer muștar. Nici muștar n-a sosit. Mi 
se recomandă o bere. O bere, care 
dacă n-ar avea puțină spumă, foarte 
ușor ar fi confundată cu un ceai nu 
prep fierbinte. îmi dau seama că 
n-au frigider, și încep să mă gân
desc la herpesul viitor.

Vizez biletul de întoarcere și 
sîntem iar în aer. Coborâm din nou 
la Tg. Mureș. Bufetul de aici s-a 
deschis. Dar nu găsesc decît niște 
brînză ..Lica", și asta fără pîine. 
Să măntnci brînză goală 7 Nu ți se 
face sete 7 Cum o astîmperi 7 In a- 
vion n-ai răcoritoare decît pe pli
ant...

Atei ar urma să vă descriu ruta, 
peisajele, satele, orașele, munții, vă
ile și celelalte peste care am trecut 
în această călătorie de agrement. Nu 
le vot descrie. Dar nu din vina mea.

București. Sînt lingă ușă. Îmi fe
resc pantalonii pentru a nu-i agăța 
în cuiele lăzilor de lemn ce au fost 
urcate la Tg. Mureș. Sînt primul la 
coborîre. Aud cum se așează scara. 
Se deschide ușa. Nu ne urează ni
meni „bun sosit". Nu ne întreabă ni
meni cum am călătorit...

D-aia vă spun eu. Așa gm călăto
rit. E bine ?

E bine, tovarăși de la TAROM 7

P.S. Am aflat de la tov. inginer șef 
al aeroportului că în acea cursă tre
buia să meargă și tov. director al 
TAROM-ului. Nu știu cu ce treburi. 
A renunțat în ultima clipă.

Regret 1

în cei cîțiva ani de exis
tență, magazinul bunu
rilor de consum prove
nite din industria locală, 
situat în Capitală, la doi 
pași de Gara de Nord, a 
devenit cunoscut nu nu
mai in rîndul cumpărăto
rilor bucureșțeni, dar și 
al celor din alte orașe, 
care vin cu treburi în 
București.

Cumpărătorii vizitează 
magazinul convinși că 
vor găsi cele mai ne
cesare sortimente de uz 
gospodăresc Dar.,, la po
mul lăudat să nu te dud 
cu sacul Adesea ei nu gă
sesc ce le trebuie și plea
că nemulțumiți. Au deve
nit adevărate rarități îm
pletiturile din răchită, 
coșurile-pat pentru noii 
născuți, coșurile pentru 
piață, pentru damigene, 
fotolii și mese de grădină. Tn Sighișoara

® ® n s ■
(Liniare din pag. I)

?e“ ce atacă înseși rapor
turile noastre socialiste do
minate de exigență și auto
exigență.

Paralelisme, 
nedelimitări
si... jumătăți 
de normă

Există felurite canale, 
mai camuflate sau mai fă
țișe. ale irosirii de timp. 
Unul dintre cele mai des 
amintite în convorbirile cu 
interlocutorii noștri a fost 
suprapunerea, paralelis
mul :

— Din păcate, mai întîl- 
nim încă situații cînd a- 
numite servicii fără atri
buții prea bine precizate își 
caută singure de lucru sau, 
mai bine zis, se străduiesc 
să-și găsească o justificare 
a timpului de lucru, în- 
greunînd munca altora — 
ne spunea tovarășul Ște
fan Medrcgan, secretarul 
comitetului de partid din

Ministerul Industrie! Ali
mentare. Se nasc astfel tot 
felul de suprapuneri și pa
ralelisme, aspect elocvent 
al utilizării neraționale a 
timpului, Bunăoară la Di
recția generală a industriei 
cărnii din ministerul nos
tru, aceleași date privind 
realizarea decadală a pro-

— 30 noiembrie. Direcția 
generală a industriei bău
turilor și tutunului pri
mește din partea întreprin
derilor subordonate la fie
care 3 zile situația recol
tării strugurilor pe fiecare 
cooperativă agricolă de 
prodnoție cu sarcini de li
vrare. . De ce oare trebuie

încărcare'* — ne spunea to
varășul Octavian Popovici, 
secretarul Comitetului e- 
xecutiv al sfatului popular 
30 Decembrie — este esen
țială în munca adnjinis- 
trativă. Eu sînt de părere 
că, în anumite munci ad
ministrative care comportă 
un nivel mai înalt de re-

@ a h ® a
ximă precizie, toate ope
rațiile ce se îndeplineso 
în cadrul serviciului. în 
felul acesta va putea 
asigura un control eficient, 
ferm, intolerant față de 
orice încercare de chiul.

Derogarea de la obligați
ile profesionale, fuga după 
efort minim cu cîștig ușor, 
folosirea titnpului cu ran
dament scăzut, mai pe ro
mânește chiulul, își mani
festă sub diverse forme no
civitatea, conform străve
chiului proverb, cu sclipiri 
de diamant aforistic al te
zaurului noșțru de înțelep
ciune populară: „lenea 
pierde vremea".

— în economie — ne spu-
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organizare științifică a pro
ducției, este de a micșora 
tot mai mult „marja" între 
ele prin apropierea consu
mului total de consumul 
fundamental, și aceasta 
printr-o conducere tot mai 
bună, mai eficientă a între
prinderilor, prin utilizarea 
cu maximum de randament 
a mașinilor și utilajelor și 
mai ales, a acestui cel mai 
de preț „utilaj" uman, 
timpul.,.

O problemă asupra că
reia s-au oprit unii din
tre interlocutori a fost a- 
ceea a irosirii de timp pe 
care o comportă abuzul ce 
se face în unele locuri cu 
jumătățile, sferturile, opti-

tul că mai există cazuri 
cînd unii titulari ai subdi
viziunilor de normă nu-și 
îndeplinesc cu conștiincio
zitate îndatoririle pentru 
care primesc remunerațiile 
respective. Așa s-a întîmplat 
nu demult la Proiect-Bucu- 
rești, unde inginerii și ar- 
hitectii cumularzi N. Tran
dafir, G. Darie (chiar 
din cadrul Institutului), 
precum și M. Enescu 
(de la secția industrie 
locală a sfatului popu
lar orășenesc), G. Ber- 
genthal (de la Trustul 
construcții montai minier), 
A. Bădic (de la Ministerul 
Comerțului Interior) au 
profitat de slăbirea con-

Psihologia timpului pierdut
ducțiel de conserve de car
ne sînt cerute și de ser
viciul tehnic producție-fa- 
brici și de serviciul plan. 
La fel și la Direcția gene
rală a industriei laptelui, 
unde datele operative pri
vind aprovizionarea cu ma
terie primă se culeg la te
lefon și de serviciu] teh- 
nic-agricoi si de serviciul 
producție. Uneori se a- 
junge la lucruri absurde : 
în perioada 15 septembrie

să știe direcția generală si
tuația pe fiecare coopera
tivă și cum poate acționa 
eficient din București pen
tru înlăturarea eventuale
lor rămîneri în urmă ?

Nedeterminarea și nede- 
limitarea precisă a sarcini
lor și atribuțiilor se con
jugă uneori cu decalaje e- 
vidente între „gradul de 
încărcare" a zilei de mun
că a fiecărui funcționar,

— Problema „gradului de

petabîlitate, sg poate între
prinde chiar și un început 
de normare. La noi s-au 
făcut unele studii prin cro- 
nometrarea anumitor ope
rații care necesită un con
sum aproximativ egal de 
timp (de pildă, eliberarea 
diferitelor certificate, la 
secția secretariat). Dar cel 
mai important pentru ca 
treburile să meargă bine 
este ca șeful serviciului să 
cunoască temeinic, cu mâ

neau tovarășii ingineri Cor
nel Costescu și Ion Ungurp 
din Comitetul pentru pro
blemele organizării muncii 
și producției și ale salari
zării — aceasta se exprimă 
prin diferențele uneori exa
gerat de mari între consu
mul total al timpului de 
muncă și cel fundamental, 
absolut indispensabil fabri
cării unui produs, Tendința 
generală, pe care o jalo
nează întreaga acțiune de

mile de normă, flimeni nu 
tăgăduiește dreptul și posi
bilitatea cuiva de a munci 
— dacă-i permit sănătatea, 
forțele fizice și intelectuale 

și în orele rezervate de 
obicei odihnei. Unii simt 
chiar o plăcere în aceasta. 
Principalul este însă să nu 
se creeze, prin aceste sub
diviziuni, spărturi de sus
tragere din avuția noastră 
comună — timpul.

E vorba în special de fap-

trolului în orele de după 
amiază spre a nu-și înde
plini orele pentru care 
erau plătiți,

— Jumătățile și sferturi
le de normă se datoresc, 
paradoxal, încărcării exce
sive a cadrelor cu pregăti
re superioară — afirmă 
tov. Constantin Pîslărașu, 
director tehnic al Institutu
lui Proiect-București. (De 
aceeași părere, subliniem, 
au fost și alți conducă-

tori de institute de pro
iectări, care au văzut 
în subdiviziunile de norme 
un fel de „rău necesar"). 
Iar această încărcare se 
datorește în bună parte 
insuficienței numărului de 
cadre cu pregătire medie, 
ceea ce duce la executarea 
unei multitudini de operații 
simple tot de către ingi
neri sau arhitect!...

Se pune întrebarea : 
oare prin măsuri organi
zatorice temeinic gîndite, 
prin aplicarea unor forme 
mai precise și mai eficien
te. de stimulare în munca 
de proiectare, nu s-ar 
putea înlătura aceste ju
mătăți și sferturi, care au 
drept efect, într-un fel sau 
altul, irosiri sau chiar sus
trageri din „seiful" obș
tesc al timpului ?

Coordonată fundamenta
lă a oricărei activități u- 
mane, timpul de muncă își 
dobîndește semnificația de
plină exclusiv în măsura 
în care se valorifică inte
gral, cu toate valențele 
sale cantitative și calitati
ve. De aici și preocuparea 
intensă a întregii noastre 
societăți de a închide toate 
canalele „cleptobiozei", de 
a astupa toate fisurile 
prin care se irosește un a- 
tît de prețios avut social. 
Vasta acțiune de scoatere 
la iveală a tuturor rezerve
lor timpului prin organiza
rea științifică a muncii în 
întreaga economie, în 
toate compartimentele vie
ții sociale — acțiune iniți
ată și condusă de partid 
— are drept scop tocmai 
transformarea întregului 
timp de muncă în creație 
efectivă de valori.
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SOSIREA UNEI DELEGAȚII MIMSTRBL BIIMȚIIIIII Șl PRBOAMAmi
A PARLAMENTULUI BELGIAN

La invitația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, luni seara a sosit în Capi
tală o delegație a Parlamentului 
belgian, condusă de Paul Victor 
Antoine Struye, președintele Sena
tului.

Din delegație fac parte senato
rii Georges Joseph N6'el Dejardin, 
Jeroom Iozef Stubb.e, Arsene Jean 
Pierre Uselding, Jan Hubert Ghis- 
leen Bascour, deputății Fernand 
Lefere, Simion Paque, Amedee De 
Keuleneir, Guillaume Schyns, Leon 
G. P. M. Gh. Hannotte și Jean 
Temmerman, secretarul delegației.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Ion Pas, președintele 
Comitetului de conducere al Gru
pului român al Uniunii interparla
mentare, Ștefan Milcu, președinte
le Grupului român pentru relațiile 
de prietenie România—Belgia din 
M.A.N., Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
președinți ai unor comisii perma
nente și secretari ai M.A.N., depu- 
tați, funcționari superiori din 
M.A.N.

A fost de față Robert Van Over- 
berghe, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Belgiei la București.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, a rostit un

cuvînt de bun sosit. A răspuns 
Paul Victor Antoine Struye.

Pe aeroportul Băneasa erau ar
borate drapelele de stat ale celor 
două țări.

★
în onoarea delegației Parlamen

tului belgian, președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voitec, 
a oferit un dineu.

Au luat parte Mia Groza, vice
președinte al M.A.N., Ion Popes- 
cu-Puțuri, membru al Consiliului 
de Stat, Aurel Moga, ministrul să
nătății și prevederilor sociale, Ion 
Pas, președintele Comitetului de 
conducere al Grupului român al 
Uniunii interparlamentare, Ștefan 
Milcu, președintele Grupului ro
mân pentru relațiile de prietenie 
România—Belgia din M.A.N., Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, președinți ai u- 
nor comisii permanente și secretari 
ai M.A.N., deputați, funcționari su
periori din M-A.N., oameni de ști
ință și cultură.

A participat Robert Van Over- 
berghe, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Belgiei la București.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
Ștefan Voitec și Paul Victor An
toine Struye au rostit toasturi.

(Agerpres)

ECONO|CT OIN ITALIA 
A SOSIT h CAMĂ

Plecarea unei

delegații a P. C R.
Tendințe noi

La invitația președintelui Comi
tetului de Stat al Planificării, 
Maxim Berghianu, luni seara a so
sit în Capitală Giovanni Pieraccini, 
ministrul bilanțului și' programării 
economice din Italia, împreună cu 
soția și un grup de specialiști.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, oaspetele a fost întîmpinat de 
Maxim Berghianu, cu soția, de 
membri ai conducerii C.S.P. și de 
funcționari superiori din Ministe 
rul Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Niccolo Mos 
cato, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

în cuvîntul de bun sosit adresat 
oaspetelui, tovarășul Maxim Ber
ghianu, exprimînd satisfacția față 
de evoluția relațiilor dintre Româ
nia și Italia, în folosul reciproc, al 
colaborării între popoare și al pă
cii, a spus : Sînt deosebit de bucu
ros și aștept cu interes să conti
nuăm dialogul pe care l-am început 
la Roma în luna martie a acestui 
an, să facem o trecere în revistă 
a evoluției relațiilor economice bi
laterale, să căutăm căi și punți noi 
pentru dezvoltarea lor în viitor. Aș 
dori ca șederea dv. în România să 
fie plăcută și folositoare dezvol
tării multilaterale a relațiilor tra

diționale, • prietenești, dintre țările 
și popoarele noastre.

în cuvîntul de răspuns, Giovanni 
Pieraccini a împărtășit punctul de 
vedere comun privind utilitatea 
schimbului de vizite. Consider fo
lositor acest contact — a spus oas
petele — și pentru dezvoltarea re
lațiilor noastre economice. Politica 
italiană este o politică fondată pe 
relații cu toate țările, profund in
teresată în consolidarea păcii în 
Europa și în toată lumea. De aceea, 
sînt profund convins că o colabo
rare economică dintre diferite țări 
este unul din instrumentele impor
tante pentru ajungerea la acest 
scop. Sînt bucuros de a revedea 
după foarte mulți ani România, de 
a lua cunoștință de progresele ob
ținute în acești ani.

în timpul șederii în țara noastră, 
ministrul italian, care răspunde pe 
această cale vizitei făcute în , pri
măvară în Italia de președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
va avea un schimb de păreri în do
meniul planificării, precum și asu
pra dezvoltării relațiilor economice 
bilaterale dintre România și Italia. 
El va vizita unele obiective in
dustriale, culturale și turistice.

(Agerpres)

in R. 0. Germană
Luni dimineața au plecat la Ber

lin tovarășii Ștefan Voicu, prof. dr. 
Valter Roman, membri ai C.C. al 
P.C.R., dr. conf. univ. Aurel Negu- 
cioiu, și dr. conf. Gh. Apostol, pen
tru a participa, la invitația C.C. al 
P.S.U.G., la Sesiunea științifică 
consacrată aniversării a 100 de ani 
de la apariția operei lui Karl Marx 
„Capitalul".

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, au fost prezenți Ion Popescu- 
Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul Institutului de studii is
torice și social-politice, activiști de 
partid, precum și Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București.

(Agerpres)

în energetica 
cehoslovacă

SPORT
™ Azi începe „ Turul României"
• TRASEU • CONCURENȚI • ȘANSE — interviu cu arbitrul

principal OCT. AMZA
Primii oaspeți — cicliștii suedezi

— se află de vineri seara în Capi
tală ; simbătă ei au și făcut cunoș
tință cu traseul etapei inaugurale
— circuitul din cartierul Cotroceni. 
Dumunică și luni au sosit ceilalți 
alergători de peste hotare — din 
Olanda, Bulgaria, R. D. Germană, 
Cehoslovacia, Austria, Danemarca.

După cum am mai anunțat, primii 
kilometri — din cei peste 1 600, cit 
măsoară întregul traseu — vor fi 
parcurși pe străzile bucureștene, 
pe un itinerar în circuit ce are ca 
punct de plecare piața Operei. 
Startul tehnic se va da la ora 14,45, 
pe bd. dr. P. Groza, din fața Fa
cultății de Medicină, Apoi...

— Caravana va porni propriu-zis 
la drum, părăsind Bucureștiul spre 
nord, pe la Arcul de Triumf — Pia
ța Scinteii, cu direcția Ploiești, 
unde se încheie etapa.

Interlocutor ne este arbitrul prin
cipal al cursei, OCTAVIAN AMZA, 
pe care l-am întilnit cu ocazia con
ferinței de presă organizate de 
„gospodarii’ competiției, Federația 
română de ciclism și Loto-Prono- 
sport.

— Cîți cicliști s-au înscris î
— Voi începe cu oaspeții. Invita

țiilor noastre le-au răspuns șapte 
federații de peste hotare, care au 
trimis echipe de cîte cinci alergă
tori. Celor 35 de alergători străini 
li se adaugă cicliștii români — 
două echipe reprezentative (A și B), 
două formații de tineret, echipa 
Voința Ploiești și „individualii". în 
total, la start contăm pe 65 de con- 
curenți.

— Ce ne puteți spune despre 
traseu, despre șansele alergători
lor ?

— Ca lungime, traseul are un 
kilometraj mediu. Etapele sînt re
lativ scurte (cea mai lungă, Ploiești 
Galați, măsoară aproape 200 km). 
Un anumit echilibru există și în ce 
privește profilul — drumul plat al
ternează cu cel muntos. întregul 
traseu cupzinde șosele moderniza
te, în mare majoritate asfaltate. 
Toate acestea sînt propice realiză
rii unor medii orare ridicate. De 
altfel, regulamentul stimulează și 
el obținerea unor viteze mari, pre- 
văzînd clasamente specifice, cum 
ar fi clasamentul „tricoului violet", 
alcătuit pe baza adiționării puncta
jului acordat primilor 10 clasați în 
fiecare etapă, sau clasamentul 
sprinterilor, în care contează punc
tele acumulate la sprinturile inter
mediare. Firește, grimperii își au și 
ei clasamentul lor.

Despre șanse îmi este foarte greu 
să anticipez. Echipele străine și ro
mânești, antrenorii lor păstrează

Turneul internațional 
de tenis 

de la „Progresul"
Pe terenurile Progresul din Ca

pitală au început ieri întrecerile 
amicale de tenis între jucătorii 
noștri fruntași și sportivi de peste 
hotare care au luat parte la recen
tul turneu de la Mamaia. Un re
zultat valoros a obținut tînărul Ilie 
Năstase care l-a învins cu 8—6, 
6—3 pe Tom Okker, campionul O- 
landei. Ion Tiriac l-a întrecut cu 
8—6, 6—0 pe Ingo Buding (R. F. a 
Germaniei).

Partida de dublu Ilie Năstase, 
Ion Țiriac — Tom Okker, Ingo 
Buding s-a întrerupt (din cauza în
tunericului) la scorul egal de 6—4, 
4—6 și va fi continuată astăzi, (de 
la ora 15), cînd vor avea loc și alte 
jocuri.

În cîteva rînduri

tăcere asupra potențialului indivi
dual al alergătorilor. Cunqscînd în 
general posibilitățile cicliștilor o- 
landezi, suedezi, cehoslovaci, da
nezi, ale celor din R. D. Germană, 
consider că ei vor furniza pe frun
tașii cursei.

— Cum apreciaji forma și mai 
ales șansele cicliștilor noștri în a- 
cest mare „Tur al României" ?

— Nu încape îndoială că cicliș
tii noștri, mai ales componenții e- 
chipelor reprezentative, rămîn to
tuși printre principalii favoriți. An
trenorii Voicu și Golgoți nu exclud 
deloc posibilitatea ca învingătorul 
să fie chiar unul din cicliștii echi
pelor lor — România A și respec
tiv România B. Moiceanu sau Ar- 
deleanu, Grigore sau Gh. Suciu,

Ciumeti sau Ciocan ? Numele aces
tora, fără a-i exclude însă pe out- 
sideri, mi se par îndreptățite, dată 
fiind desigur forma bună în care 
se află, să figureze în fruntea cla
samentelor de etapă iar apoi a 
clasamentului general.

*

Etapa de azi măsoară 80 
km. Primii 20 km vor fi par
curși în București, pe circuit; 
traseul continuă apoi pe șo
seaua 3pre Ploiești. Prin loca
litățile intermediare, cicliștii 
urmează a trece în jurul ore
lor — Otopenî (15,45), Săftica 
(15,55), Puchoni (16,27), Româ
nești (16,40). Sosirea la Ploiești, 
pe stadionul Petrolul, în Jurul 
orei 17.

CELE 12
I (12 septembrie): Bucu- 

rești-PIoiești (80 km); II (13 
septembrie): Ploiești — Galați 
(200 km); III (14 septembrie): 
Galați — Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej (140 km); IV (15 sep
tembrie) : Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Brașov (124 km) ; 
V (16 septembrie): Brașov — 
Tg. Mureș (170 km) ; VI (17 
septembrie): Tg. Mureș — 
Acățari — Tg. Mureș (30 
km, individual contratimp);

ETAPE
la 18 septembrie zi de 
odihnă; VII (19 septem
brie) : Tg. Mureș-Cluj (105 
km); VIII (20 septembrie): 
Cluj-Oradea (152 km); IX (21 
septembrie): Oradea — Arad 
(117 km); X (22 septembrie): 
Arad-Deva (154 km); XI (23 
septembrie): Deva — Sibiu — 
Călimănești (190 km); XII 
(24 septembrie): Rm. Vîlcea — 
București (175 km).

Turneul candidatelor la titlul mon
dial de șah, care se desfășoară la 
Subotica, a continuat cu disputarea 
partidelor din runda a treia. Com
patrioata noastră Alexandra Nicolau 
a învins pe Mac Grath (Australia) 
la mutarea 23. Margareta Perevoznic 
a pierdut partida cu olandeza Hem- 
skerk. In clasament conduc Zatu- 
lovskaia si Stadler cu cîte 2,5 punc
te. urmate de Nicolau. Aleksandria, 
Hemskerk și Kozlcvskaia cu cîte 
2 puncte, Aronson si Perevoznic cu 
cite 1,5 puncte etc.

In runda a 13-a a turneului inter
national de sah „Memorialul Capa- 
blanca". liderul clasamentului. Lar
sen, l-a învins pe Rodriguez. iar 
Smîslov ne Pachman. Alte rezultate: 
Gligorici — Rossetto 1—0 : Taimu- 
nov — Hennings 1—0. Partidele 
Cobo — O’Kelly. Donner — Jime
nez. Vesterinen — Bednarski, Lete- 
lier — Filip și Polugaevski — 
Schmidt s-au încheiat remiză. Parti
da dintre Barcza si Garcia s-a în
trerupt la mutarea 53.

în campionatul maghiar de fotbal 
după 22 de etape conduce echipa Fe- 
rencvaros cu 42 de puncte, urmată 
de Dozsa 32 puncte. Vasas 30 puncte, 
Gyor 29 puncte etc. Duminică. Fe- 
rencvaros a obtinut o victorie Ia 
scor (7—1) în dauna formației Honved.

La Tunis au continuat „Jocurile 
sportive mediteraneene". în cadrul 
concursului de natatie proba de 
100 m liber masculin a fost cîștigată 
de spaniolul Jose Chicoy cronome
trat cu timpul de 55”4/10. La femi
nin. pe aceeași distantă, victoria a 
revenit italiencei Maria Strumolo cu 
l’03”l/10.

în turneul de baschet masculin, 
Iugoslavia a întrecut cu 99—70 re
prezentativa Greciei, iar selecțio
nata Franței a dispus cu 85—47 de 
formația Algeriei.

vremea

Început promițător la handbal
Fără îndoială, după nu

mai două etape ale noului 
campionat național de hand
bal, nu pot fi trase conclu
zii temeinice asupra poten
țialului echipelor, iar pro
nosticurile privind viitoarea 
campioană ar fi hazardate. 
Totuși, comparativ cu peri
oada similară a ediției tre
cute, meciurile de pînă a- 
cum au avut o caracteristi
că îmbucurătoare în pregă
tirea fizică și tehnică mai 
bună a majorității echipelor.

Printre partidele cele mai 
reprezentative din acest 
punct de vedere se numără 
și cele dintre echipele mas

culine Universitatea Bucu
rești—Textila Cisnădie și 
Politehnica Timișoara — 
Steaua București. Prima, 
desfășurată duminică dimi
neața pe Stadionul Tinere
tului din Capitală, a dat loc 
unei dispute foarte dinami
ce și atractive, cu numeroa
se faze de poartă de ambe
le părți. Scorul cu care au 
învins studenții bucureșteni, 
25—15 (11— -8), reflectă atît 
raportul de forțe de pe te
ren, cit și plusul de inci
sivitate al gazdelor. Oaspe
ții au lăsat, de asemenea, o 
bună impresie prin coeziunea 
formației lor și prin preocu

parea predominanță pentru 
ofensivă. La frumusețea jo
cului a contribuit și numă
rul mic de faulturi, atmosfe
ra de sportivitate. Nu ace
lași lucru se poate spune, 
însă, și despre derbiul de la 
Timișoara, unde —- mai a- 
les în finalul reprizei se
cunde ■— frumusețea dispu
tei a fost știrbită de unele 
ieșiri nesportive din partea 
ambelor echipe. Steliștii, de
ținători ai titlului de cam
pioni, au învins la limită cu 
15—14 (7—5), golul victo
rios fiind înscris de Gruia 
în ultimul minut de joc.

Celelalte rezultate din ca
tegoria A : masculin : Dina
mo București—Rafinăria Te- 
leajen 32—10 (15—5), C.S.M, 
Reșița—Universitatea Cluj 
17—17 (8—7), Dinamo Bra
șov—Dinamo Bacău 19—15 
(8—8), feminin : Universita
tea București — Progresul 
București 13—5 (3—3), U- 
niversitalea Timișoara—Poli
tehnica Galati 12—9 (7—3), 
Constructorul Timișoara— 
Liceul nr. 4 Timișoara 
13—4 (2—0), Rulmentul
Brașov—Confecția București 
6—7 (2—4), Mureșul Tg. 
Mureș — Rapid București 
5—10 (3—4).

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut în general frumoasă cu 
cerul variabil în Muntenia, Do- 
brogea și Moldova, dar a fost 
instabilă și s-a răcit în celelalte 
regiuni, unde cerul a fost mai 
mult acoperit și au căzut ploi 
temporare și sub formă de aver
se. Vîntul a suflat slab pină la 
potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 14 grade la 
Zalău și 28 de grade la Giur
giu. In București : Vremea a 
fost în general frumoasă, cu ce- ■ 
rul variabil. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 28 de grade.

Timpul probabil pentru 13-14- 
și 15 septembrie. în tară : Vre
mea va fi în general instabilă și 
se va răci. Cerul va fi schimbă
tor. Vor cădea ploi temporare. 
Vînt potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 4 și 
14 grade, jar maximele între 15 
și 25 de grade. în regiunea de 
munte se va semnala lapovită. 
In București : Vremea va fi 
ușor instabilă cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi locale. Vînt 
potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară. |

Sosirea unei delegații 
de activiști ai Partidului 
Socialist Unit din Germania

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
luni seara a sosit în Capitală, în 
schimb de experiență, o delegație 
de activiști ai Partidului Socialist 
Unit din Germania, condusă de 
Heurich Gerhard, șef de sector la 
C.C. al P.S.U.G.

La aeroportul Băneasa, delega
ția a fost salutată de Nicolae Toa- 
der, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost de față Karl Kormes, con
silier al Ambasadei R. D. Ger
mane la București.

(Agerpres)

Călătorului ear® străbat® Praga clădi
rea impunătoare a cărei siluetă se 
reflectă în undele Vita vei, domintod 
toate construcțiile de pe țărmul sting, 
nu-i trece neobservată. Zilele trecute, 
pașii ne-au pvrtat spre ea. Motivul 1 
Perspectiva unei discuții interesante ou 
lucrători ai Comisiei de Stat a Planifi
cării oare-și are sediul în clădirea amin
tită, Tema convorbirii : perspectivele 
bazei energetice și de combustibil a 
R.S. Cehoslovace, văzute de oei care îi 
schițează contururile dezvoltării viitoare. 
O temă oare în ultima vreme revine tot 
mai mult în paginile presei cehoslovace, 
formînd obiectul unui larg schimb de 
opinii.

Interlocutorii noștri : ing. Miroslav 
Seliga, ing. Vladimir Soucek și ing. Mi
roslav Cibula, de la Secția de com
bustibil și energie din cadrul Co
misiei de Stat a Planificării. Ei au trecut 
în revistă numeroase aspecte ele femei 
abordate, ne-au informat despre 
preocupările actuale și de viitor ale 
specialiștilor cehoslovaci în domeniul 
planificării energiei și combustibilului. 
Redăm mai jos din relatările tor.

— In ultimii ani se observă o serie

produefiei-merfă, ier tona de cărbune 
extras a costat ou aproape opt coroane 
mai pu.tjn, to condițiile creșterii cali
tății.

— Aceasta nu înseamnă că to cadrul 
bazei noastre energetice cărbunele în
cetează să mai aibă o importanță deo
sebită — subliniază ing. Cibula. Să nu 
uităm că sistemele hidroenergetice de 
pe Vltava și Vah, cale mei mari din 
țară, alături de alte hidrocentrale mai 
mici, au o putere instalată totală de 
numai circa 1 150 MW. De aceea, ne 
îndreptăm atenția spre extinderea rețe
lei de termocentrale, a căror putere in
stalată a fost la sfințitul anului trecut de 
7 500 MW. Aceste termocentrale folo
sesc și vor folosi pentru producerea de 
energie electrică cărbunele.

La care inginerul Soucek adaugă l 
— Dat fiind că folosirea combustibilului 
gazos este limitată, iar folosirea ener
giei atomice este încă nerealizebilă, 
principala schimbare oare se observă to 
momentul de față în structura bazei 
energetice din Cehoslovacia o consti
tuie creșterea ponderii combustibilului 
lichid, a hidrocarburilor grele. Un kilo
gram de combustibil seftd are circa

CORESPONDENȚA DIN PRAGA DE LA EUGEN IONESCU

zileiCronica

Luni, deputății japonezi Asao 
Mihara, membru al Partidului li
beral democrat, și Yoshio Doumori, 
membru al Partidului socialist, care 
se află în vizită în țara noastră, au 
fost primiți la Palatul Marii Adu
nări Naționale de către ing. Vasile 
Mateescu, președintele Comisiei 
pentru agricultură și silvicultură a 
Marii Adunări Naționale.

La primire au participat depută
ții prof. Tudor Ionescu și prof. 
Stanciu Stoian, membri ai Comisiei 
de politică externă.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

★

La institutul politehnic din Bra
șov au început luni lucrările celei 
de-a VIII-a sesiuni a grupului de 
lucru F.A.O. pentru corectarea to- 
renților, lupta contra avalanșelor 
și amenajarea bazinelor hidrogra
fice, care reunește specialiști din 
Austria, Elveția, Franța, R. F. a 
Germaniei, Grecia. Italia, Iugosla
via, Norvegia, România, Spania și 
Turcia.

★

Luni după-amiază, la facultatea 
de medicină din București, a avut 
loc o ședință comună a Societății 
de chirurgie din Lyon și Societă
ții române de chirurgie.

(Agerpres)

de schimbări treptate în structura resur
selor energetice — spune ing. Seliga. 
Industria modernă, transporturile, agri
cultura, ca urmare a automatizării unor 
procese tehnologice, cer forme mereu 
superioare de energie, în primul rind 
electricitate, gaze și combustibili lichizi. 
Satisfacerea cerințelor prin folosirea ex
clusivă a cărbunelui brun, de care Ce
hoslovacie dispune în cantități însemna
te, este teoretic posibilă, dar practic 
foarte neeconomicoasă, Din aceste mo
tive, considerațiile privind elementele 
componente ale bazei energetice în 
viitor au pornit de la schimbările ce se 
vor produce și de aci înainte în struc
tura resurselor energetice.

— în prezent — intervine ing. Sou
cek — baza energetică a Cehoslovaciei 
se prezintă astfel : ponderea cea mai 
mare o are combustibilul solid (peste 
82 la sută). Aici se include, bineînțeles, 
și energia electrică produsă de termo
centralele care folosesc combustibilul 
solid. Urmează, în ordine, combustibilul 
lichid (circa 13 la sută), hidroenergia 
(aproape 3 la sută), combustibilul gazos 
(aproximativ 1,5 la sută).

— Cerințele de care pomeneam mai 
înainte ne-au determinat să ne orientăm 
spre reducerea ritmului de creștere a 
producției combustibilului solid — con
tinuă ing. Seliga. Este vorba, în primul 
rînd, de cărbune. în anii trecuți, ritmul 
anual de creștere a extracției de căr
bune a fost de 5 milioane de tone. In 
prezent, urmărim să păstrăm pe cit po
sibil producfia fiecărui an la nivelul 
anului precedent. In această direcție, 
în ultimul timp s-au luat o serie de 
măsuri pentru limitarea sau chiar sista
rea extracției în unele mine mioi, neren- 
fabile, pe baza concentrării acestei 
extracții tn întreprinderi mai mari. Mă
surile i-au dovedit eficiente : de pildă, 
în bazinul Ostrava—Karvin, în 1966, 
productivitatea muncii a crescut fajă de 
1965 cu 12,1 la sută, s-au redus chel
tuielile materiale, a fost depășit planul

3 400 de calorii, to timp oe aceeași can
titate de combustibil lichid ajunge la 
10 000 de calorii. Pierderile de energie 
la arderea cărbunelui sînt incomparabil 
mai mari decît la arderea păcurii, de 
pildă. Totodată, folosirea combustibilu
lui lichid aduce consumatorului o eco
nomie de aproape 30 la sută.

Cum se va înfățișa structura bazei 
energetice a R.S. Cehoslovace în anii 
următori ? — Ham întrebat pe inter
locutori.

— Perspectivele dezvoltării bazei 
noastre energetice pînă în anul 1980 
trebuie să țină seama atît de factorii 
care aii intervenit în cadrul eî pînă 
acum, cît și de cei care vor surveni, 
fără îndoială, o dată cu scurgerea 
timpului — spune ing. Seliga.

Gazdele ne oferă spre consultare un 
tabel cu date privind structura bazei 
energetice în anul 1980. Din el desprin
dem : Combustibilul solid ar urma să 
reprezinte 61,2 la sută din totalul ener
giei produse în țară. Ponderea com
bustibilului lichid va ajunge la 29,8 la 
sută, iar a celui gazos la Ș,9 la sută, în 
timp ce ponderea hidroenergiei va re
prezenta doar 1,3 la sută. Din lectura 
tabelului, o cifră ne atrage atenția în 
mod deosebit. Este vorba de energia 
nucleară, care în 1980 va fi o compo
nentă a bazei energetice cu o pondere 
de 1,6 al sută. După cum au arătat 
interlocutorii noștri, construcfia de cen
trale atomoelectrice va constitui o pre
misă necesară a schimbărilor structurale 
ce urmează să se efectueze în balanța 
energetică după anul 1980.

.„Desigur, convorbirea avută cu cei 
trei specialiști n-a epuizat toate aspec
tele activității intense ce se desfășoară 
azi în Cehoslovacia în vederea dezvol
tării bazei energetice. Ea a surprins însă 
cîteva din laturile esențiale ale acestei 
activități, oferindu-ne o imagine de an
samblu a stadiului aciuai și a perspecti
velor ce se conturează în acest impor
tant domeniu al economiei naționale.

VECINA NOASTRĂ, TURCIA
(Urmare din pag. I)

tivă, manifestată noaptea în multicolora 
iluminajie, fac ca Izmirul să devină ca
pitala de fapt a Turciei. Desigur, tîrgul 
e gîndit și turistic : organizatorii parcu
lui culturii l-au prevăzut cu un lac arti
ficial, grădină botanică și zoologică, 
acvarium, muzee, restaurante, un teatru 
în aer liber și chiar cu un turn înalf — 
se pare foarte căutat — de unde ama
torii se pot arunca cu parașuta.

Nu mai pujin remarcabilă este activi
tatea edilitară și urbanistică ce se des
fășoară în acest oraș des încercat, în 
istoria sa, de seisme și incendii. Izmi
rul crește cu repeziciune, tinzînd să-și 
facă o centură de sateliți urbani : Bali- 
kesir, Aydin, Denizgli, Mugla, dar ad
ministrația orașului reușește să extindă și 
să îmbunătățească serviciile municipale 
în același ritm. Din cauza pasiunii pe 
care o vădește pentru pavare, prima
rul orașului este chiar denumit de con
cetățenii săi — adevărați mediteranieni 
— Asfalt Bey. O mărturisește chiar el în
suși, cu un zîmbet de legitimă satis
facție. De asemenea mi se par urba
nistic meritorii conservarea cu grijă a 
ansamblurilor de arhitectură veche — 
piața centrală Konak, de exemplu — 
și preocuparea de a integra noile clă
diri în specificul peisajului și istoriei 
Izmirului. In această privință, Grand 
Hotel Efes, construit de Casa de credit 
și economii a funcționarilor, constituie o 
deosebită reușită datorită liniilor zvelte, 
fațadei luminoase în alb și albastru, gri
jii pentru detaliu artistic. In holul hote
lului, statuia Artemisei anatolice, zeița 
fertilității, ne aduce aminte că Izmirul 
nu este numai pămînful rodniciei și 
efortului organizat, ci și acela al artei, 
al frumuseții. Istoria plutește aici în 
aura mitului și trecătorul înfîlnește la 
fiecare pas umbre glorioase, nume ce

lebre. Pe muntele Pagus, înălțimea de 
pe care privirea cuprinde rotitor magni
fica panoramă a urbei și a golfului, se 
ridica încă zidurile groase și arcurile 
cetăfuii clădite de Alexandru cel Mare ; 
puțin mai departe fi se arată mormîn- 
tul regelui Tanfal, cel pedepsit de Zeus 
la chinul etern al setei, iar lîngă ter
mele Artemisei pofi vedea locul unde 
Homer ar fi recitat nemuritoarele-i cîn- 
furi. De altfel, întreaga regiune e con
stelată de faimoase ruini : la nord — 
Troia în care și-au încrucișat tragic des
tinele eroii lliadei : Elena și Paris, Hec
tor și Achile ; la sud — Efesul, orașul 
lui Heraclit și al templului Dianei, una 
din cele șapte minuni ale lumii, astăzi 
complet distrus. Am rămas aproape o 
zi în splendoarea apusă a acestei ce
tăți, pășind pe lespezile de marmură 
ale Viei arcadiene care ducea spre 
mare, odihnindu-mă pe treptele teatru
lui lui Adrian, zăbovind în-fafa temple
lor, fîntînilor, bibliotecii lui Celsius, in
scripțiilor pe jumătate șterse...

LOCUL FRUMUSEȚII 
SUAVE

La Bursa — sau la Brusa, cum spun 
europenii, gîndindu-se la întemeieto
rul ei, regele Prusias al Bitiniei antice 
— am sosit către sfîrșitul unei limpezi 
după-amiezi de mai. Liniștea și lumtoa 
cernută premergătoare înserării reliefau 
șl mai mult frumusețea dulce, delicată 
a peisajului Bursei, O frumusețe făcută 
din silueta albastră, încoronată de ză
padă a muntelui Uludag — Olimpul 
Bitiniei — din șirurile de case albe sau 
roz urmînd ascultătoare unduirea coa
nelor orașului, din prospețimea vegeta
ției luxuriante celebrate continuu de 
șopotirea celor două sute de fîntîni și

izvoare. O frumusețe pătrunsă totodată 
de seninătatea nobilă și ușor melan
colică pe care o dau gloria trecută și 
comorile de artă care ne privesc de 
peste secole. Căci Bursa a fost prima 
capitală a imperiului otoman, iar cele 
două moschei principale — Ulu Cami 
și Yeșii Cami — reprezintă cele mai 
strălucite creații ale artei turce din pri
ma ei perioadă. Cea dintîi, Marea Mos
chee, impresionează îndeosebi prin 
monumentalitatea ei — 24 de cupole, 
14 000 persoane capacitate — cea de-a 
doua, Moscheea Verde, prin splendoa
rea decorației, în primul rînd prin fa
ianțele de culoarea turcoazei. Mai atră
gătoare însă decît orice excelență teh
nică, mi s-au părut simplitatea umană 
a acestei arte, deschiderea ei spre viaja 
cotidiană, obișnuită.

Sînt, desigur, și alte lucruri care au 
contribuit la faima, din trecut și pre
zent, a Bursei : apele termale cunos
cute încă de pe vremea Bizanțului, jo
cul și cîntul popular pentru care s-a 
organizat un festival international anual. 
Fizionomia acestui oraș se întregește 
cu un detaliu de grafioasă gingășie : 
Bursa e singurul loc din lume unde 
există o clinică pentru berzele bolnave 
sau betege.

Ceea ce nu înseamnă deloc că din 
orașul frumuseții suave lipsesc viața și 
prezentul. Dimpotrivă. Bursa este cen
trul unei regiuni agricole bogate în ce
reale și fructe. Continuînd o veche tra- 
difie — mătasea produsă aici era și este 
vestită — se dezvoltă o industrie tex
tilă care se poate de pe acum mîndri 
cu marea întreprindere „Merinos Fabri
cași”. Apele termale, Uludag și locurile 
istorice din apropiere — Nicea, Myrlea, 
Apollonia — formează bazele industriei 
turistice. Și fapt caracteristic, Bursa 
are un plan urbanistic de dezvoltare 
elaborat nu pe ani, ci pe decenii, semn 
al încrederii în sine și în viitor.



KINSHASA

Deschiderea 
conferinței 
la nivel înalt 
a O. U. A.

KINSHASA 11 (Agerpres). — Luni, 
după-amiază, s-a deschis la Kinshasa 
conferința la nivel înalt a Organiza
ției Unității Africane.

Pe agenda conferinței se află zece 
rezoluții, douăzeci de recomandări cu 
caracter politic și cinci cu caracter 
financiar administrativ, adoptate ' în 
cursul reuniunii miniștrilor 'de'externe 
încheiate duminică.

Printre problemele care constituie 
obiectul rezoluțiilor și recomandărilor 
se află un raport care condamnă com
plicitatea Marii Britanii în criza rho- 
desiană și, în mod special, conversa
țiile „discrete, dar reale" care au loc 
între guvernul britanic și regimul lui 
Ian Smith. O a doua rezoluție insistă 
asupra necesității ca toate statele 
membre să-și sporească contribuția la 
fondul special al O.U.A. destinat 
sprijinirii mișcărilor de eliberare din 
Africa.

în ceea ce privește teritoriile aflate 
sub dominația portugheză, una din 
rezoluții cere tuturor mișcărilor de 
eliberare din aceste teritorii să se 
unească și să-și coordoneze activita
tea. Se recomandă, de asemenea, 
crearea unui comitet alcătuit din re
prezentanții a cinci țări, precum și a 
unei comisii adhoc de,experți militari, 
reprezentînd 17 țări africane, pentru 
a-i ajuta pe membrii organizațiilor de 
eliberare. O altă rezoluție condamnă 
puterile occidentale pentru colaborarea 
lor politică, economică și militară cu 
R.S.A.

Franța si PakistanulJ J

nu vor participa la
reuniunea militară a S.E.A.T.0

' ’ ii, : ' ■ '
BANGKOK 11, (Agerpres). —

Franța și Pakistanul nu vor parti
cipa la.ce.a db-a'27-a conferință mi-;- 
litară consultativă a Organizației*. 
Tratatului Asiei 'de sud-est ' 
(S.E.A.TiO.), care se deschide as-

VIIITA PREȘEDINTELUI DE GAULLE IN POLONIA

Cuvîntările rostite

COMUNICAT 
GRECO-TURC

ALEXANDROPOLIS 11 (Ager
pres). — în orășelul grec de fron
tieră Alexandropolis s-au încheiat 
convorbirile dintre premierii Gre
ciei și Turciei, Constantin Kollias 
și Suleyman Demirel.

La sfîrșitul convorbirilor a fost 
dat publicității un comunicat co
mun în care se arată să interlocuto
rii „au căzut de acord să continue 
pe căi adecvate explorarea posibili
tăților de apropiere a punctelor lor 
de vedere asupra problemei Cipru
lui. Ei au recunoscut, de asemenea, 
necesitatea de a lua măsuri potri
vite pentru a împiedica sporirea 
tensiunii în Cipru și de a continua 
eforturile depuse în vederea găsi
rii de comun acord a unei soluții 
pașnice".

în încheiere se arată că cele două 
părți vor dezvolta colaborarea în 
domeniul economic și că în cursul 
convorbirilor au fost examinate 
probleme ale situației internațio
nale actuale.

DECLARAȚIA 
SESIUNII 
MIȘCĂRII 
PUGWASH

STOCKHOLM 11 (Agerpres). — La 
Ronneby a 'fost’- dată publicității "de
clarația finală a celei de-a 17-a se
siuni a mișcării Pugwash care și-a 
desfășurat lucrările în zilele de 3—8 
septembrie. In acest document se cere 
încetarea imediată a bombardamente
lor asupra Republicii Democrate Viet
nam. In document se cere, de aseme
nea, recunoașterea Republicii Demo
crate Germane. In' legătură cu nece- 

' sitatea asigurării securității europene, 
în declarație !se subliniază că țările 
de pe acest. continent ar trebui să-și 
asume obligația de a nu recurge la 
forță pentru soluționarea problemelor 
internaționale litigioase.

După cum se subliniază în decla
rație, participanții la conferință au 
acordat o deosebită atenție probleme
lor legate de țările în curs de dezvol
tare. Conferința a adoptat o serie de 
recomandări privind sprijinirea efor
turilor de dezvoltare ale acestor țări.

în încheierea declarației se subli
niază că progresul științei și tehnicii 
face ca răspunderea oamenilor de 
știință pentru menținerea păcii să fie 
din ce în ce mai mare.

tăzi la Bangkok, 
w France Presse, citînd

piațe conferinței.
Este pentru a doua

Franța nu participă la
ferință anuală și pentru prima dată 
Cînd Pakistanul nu va fi reprezen
tat la lucrări nici măcar printr-un 
observator.

Ceilalți membri ai S.E.A.T.O. 
sînt: Statele Unite, Marea Britanie, 
Australia, Noua .Zeelandă, Filipi- 
nele și Tailanda.

anunță agenția 
surse apro-

oară cînd 
această con-

ANKARA 11 (Agerpres). — La Is
tanbul și-a deschis lucrările cea de-a 
treia conferință subregională a Comi
siilor naționale pentru U.N.E.S.C.O. 
din țările balcanice și scandinave. La 
lucrările conferinței participă repre
zentanți din Bulgaria, Grecia, Turcia, 
Iugoslavia, Finlanda, Islanda, Norve 
gia, Danemarca și Suedia. Țara , noa
stră este reprezentată de Andrei O- 
țetea, președintele Comisiei naționale 
române pentru U.N.E.S.C.O., și de 
Claudiu Ionescu-Bujor, directorul se
cretariatului comisiei. Pe ordinea 
zi a conferinței figurează o serie de 
probleme printre care examinarea re
zultatelor lucrărilor comisiilor națio
nale pentru U.N.E.S.C.O. în perioada 
care a trecut de la cea de-a doua

de

conferință, care și-a desfășurat lucră
rile la Sofia în anul 1965 ; elaborarea 
planului activității comune în cadrul 
U.N.E.S.C.O. a țărilor balcanice și 
scandinave în vederea îndeplinirii 
programului pe anul 1967—1968 ; ela
borarea planurilor de participare a ță
rilor balcanice și scandinave la anul 
internațional al drepturilor omului, o- 
crotirea și restaurarea monumentelor de 
cultură și istorice în țările balcanice 
și scandinave ; activitatea comisiilor 
naționale ale țărilor balcanice în do
meniul cercetărilor seismologice.

Conferința subregională a Comisii
lor naționale pentru U.N.E.S.C.O. din 
țările balcanice și scandinave își va 
continua lucrările pînă la 16 septem
brie.

în sesiunea Seimului

de presă transmit:
S-A DESCHIS CEL DE-AL 86-LEA TÎRG INTERNA

ȚIONAL DE TOAMNA DE LA VIENA. Participă 2 727 de firme 
austriece și aproape tot atîtea firme și întreprinderi din 32 de țări, prin
tre care și România. Pavilionul românesc expune mașini și instalații, trac
toare și mașini agricole, aparate electronice, pompe și compresoare, pro
duse chimice și petrolifere, mobilă, precum și produse ale industriilor 
ușoară și alimentară.

VIZITA DELEGAȚIEI P.C. DIN MAREA BRITANIE IN. 
UNIUNEA SOVIETICA. La invitația C.C. al P.C.U.Ș., luni a sosit 
la Moscova o delegație a Partidului Comunist din Marea Britanie alcă
tuită din John Gollan, secretar general al partidului, și George Matthews, 
membru al Comitetului Politic al Comitetului Executiv.

ÎNCHEIEREA TIRGULUI INTERNAȚIONAL DE LA LEIP
ZIG. Duminică s-a încheiat Tîrgul internațional de toamnă de la Leip
zig. Vizitat de 225 000 persoane, dintre care 50 000 din străinătate, el a 
prilejuit încheierea a numeroase contracte. La ediția din acest an au 
fost de asemenea prezenți reprezentanți ai unor firme din România.

REZULTATELE REFERENDUMULUI DIN GIBRALTAR.
Potrivit agenției France Presse, din totalul celor 12 237 alegători, 12 138 
s-au pronunțat pentru menținerea legăturilor cu Anglia, iar 44 de cetă
țeni au votat pentru alipirea la Spania.

• ATACURI ALE 
PATRIOJILOR 
SUDVIETNA- 
MEZI • DESCHI
DEREA TIRGU- 
LUI INTERNAȚI
ONAL DE LA 
VIENA • DUPĂ 
REFERENDUMUL 
DIN GIBRALTAR

VARȘOVIA 11 (Agerpres). — Du
pă ce a evocat tradiționalele legături 
de veacuri între popoarele francez și 
polon, președintele de Gaulle, în cu- 
vîntarea rostită în cadrul sesiunii 
Seimului R. P. Polone, a relevat sa
tisfacția față de succesele obținute în 
lecuirea rănilor războiului, în construc
ția Poloniei noi, subliniind că există 
toate condițiile necesare pentru stabi
lirea unor relații de colaborare crescîn- 
dă între Franța și 
țări, a spus el, sînt 
sate în 
conomice, 
bitorul a 
lonia „în 
pact cu granițe foarte juste și bine 
determinate, cu care, de altfel, Franța 
a fost întotdeauna de acord, începînd 
cu anul 1944. O văd mai convinsă ca 
oricînd de personalitatea sa naționa
lă". „Adevărata securitate a fiecărui 
stat de pe continentul nostru — a 
spus vorbitorul — nu trebuie să fie 
rezultatul existenței a două blocuri cu 
forțe armate gata de luptă aflate față 
în față, a unor pacte opuse. Dimpotri
vă : fie ca între noi, de la Oceanul 
Atlantic și pînă la Ural să se instau
reze o politică și praotică deliberată 
de destindere, înțelegere și cooperare. 
Atunci ar exista toate posibilitățile 
pentru ca în condițiile și în atmosfe
ra nouă, astfel create, popoarele Eu
ropei să poată aborda în comun și 
reglementa ele însele problemele ce 
le privesc, printre care principala 
este soarta poporului german".

Generalul de Gaulle a declarat că 
după cel de-al doilea război mondial, 
după prăbușirea Reichului, țara sa se 
străduiește să aibă cu vecina sa 
dincolo de Rin relații sincere de 
conciliere.

In continuare, el a subliniat 
Franța năzuiește să întărească contac
te cordiale și constructive în toate do7 
meniile cu țările Europei de Est și 
Centrale, tot așa cum o face cu statele 
occidentale. El și-a exprimat speranța 
că în felul acesta, în interesul securi
tății comune în Europa, se va crea

Polonia. Ambele 
foarte intere- 

dezvoltarea legăturilor e- 
culturale și umane. Vor- 
declaral că vede Po- 

posesia unui teritoriu com-

de
re-

că

ASELENIZAREA SONDEI

„SURVEYOR-5"
PASADENA 11 (Agerpres). — 

Sonda lunară americană „Surve- 
yor-5“ a aselenizat luni la ora 0,46 
G.M.T. Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic a preci
zat că rachetele de frînare au fost 
puse în funcțiune cînd sonda se afla 
la 1 320 m deasupra Lunii. în pofida 
pierderilor de heliu intervenite în 
urma defectării supapei Unui rezer
vor — pierderi care au făcut să se 
creadă că sonda se va prăbuși pe 
Lună — aselenizarea a decurs în 
condiții normale.

La aproximativ două ore după a- 
țelenizare, „Surveyor-5“ a început

fotografierea suprafeței lunare. 
Primele imagini recepționate de 
N.A.S.A. înfățișează un suport al 
sondei, precum și peisajul din ju
rul acesteia.

★
După o primă examinare a „pa

sagerilor" navei cosmice „Biosate- 
lit—2", specialiștii se declară mul
țumiți de rezultatele obținute, în po
fida readucerii ei precipitate pe Pă- 
mînt. Nava a fost recuperată de un 
avion sîmbătă, cu 24 de ore înaintea 
termenului prevăzut, în timp ce se 
afla la 3 500 metri deasupra Pacifi
cului, în zona Insulelor Hawai.

Turneul președintelui Saragat
Președintele Italiei, Giu

seppe Saragat, însoțit de 
ministrul afacerilor exter
ne, Fanfani, și de alte per
soane oficiale a plecat luni 
cu un avion special spre 
Ottawa, prima etapă a vi
zitei sale oficiale în Ca
nada, Statele Unite și Aus
tralia.

Cercurile politice și ob
servatorii diplomatici din 
capitala Italiei consideră 
această vizită ca fiind o 
acțiune importantă a po
liticii externe italiene. 
Washingtonul este apreciat 
ca principala etapă a celei 
mai lungi călătorii pe care 
a făcut-o vreodată în stră
inătate un șef de stat ita
lian. In capitala S.U.A., 
este de părere ziarul „II 
Messaggero", vor fi dez-

bătute multe probleme atît 
, din cadrul sferei atlantice 
cit și din afara ei. Obser
vatorii remarcă faptul că 
în cursul acestor convorbiri 
va fi abordată și problema 
dezvoltării relațiilor cu ță
rile

Vietnam, ieșirea din
N.A.T.O. și neutralitatea 
țării.

din Est. De asemenea,

Referindu-se la angaja
mentele guvernului de a 
fi fidel alianței atlantice, 
„L’Unita" se pronunță Presa de aici relevă, în 
pentru promovarea unei 
politici italiene proprii, 
pentru renunțarea la Pac
tul Atlanticului de nord.

CORESPQNDENȚA DIN ROMA 
DE LA N. PVICEA

se așteaptă ca oaspeții ita
lieni să înfățișeze președin
telui Johnson poziția Ita
liei în problema tratatului 
de neproliferare a arme
lor nucleare. „II Messagge- 
ro“ arată că se va discuta 
și despre războiul din Viet
nam.

Președinții grupurilor 
parlamentare ale P.S.I.U.P. 
au cerut într-o audiență 
președintelui Saragat ca în 
timpul vizitei sale să țină 
seama de punctul de vedere 
al acestui partid care cere, 
printre altele, condamna
rea agresiunii americane în

legătură cu vizita în Ca
nada, că. discuțiile purtate 
cu liderii canadieni vor fi 
axate în jurul problemei 
neproliferării avînd în ve
dere că ambele țări sînt 
membre ale Comitetului ce
lor 18, care dezbate in 
prezent proiectul de nepro- 
liferare a armelor nucleare.

O altă particularitate a 
etapei canadiene este de
terminată de calitatea Ca
nadei de membră a Co
misiei tripartite de control 
pentru Vietnam, ceea ce va 
oferi oaspeților italieni o 
posibilitate în plus de a 
aborda problema războiului 
din Vietnam.

treptat o ordine la care vor participa 
și pe care o vor garanta solidar țările 
continentului.

Referindu-se la situația din Viet
nam, de Gaulle a vorbit despre ne
cesitatea încetării bombardamentelor 
și luptelor terestre, și apoi a lichi
dării cauzelor, respectiv a interven
ției străine, precum și a groaznice
lor distrugeri pricinuite în această 
zonă.

In cuvîn tarea sa de răspuns, după 
ce s-a referit la unele aspecte ale is
toriei relațiilor polono-franceze, Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., a vorbit despre perso
nalitatea președintelui Franței și a 
relevat că primirea călduroasă care 
i s-a făcut în Polonia constituie o 
dovadă a viabilității prieteniei po
lono-franceze. Vorbitorul a arătat că 
după cel de-al doilea război mondial, 
„Polonia a renăscut în granițe noi, 
juste din punct de vedere istoric, și 
care corespund securității întregii 
Europe. Sîntem fericiți, a spus el, că 
Franța a fost primul din statele occi
dentale care a recunoscut aceste 
frontiere ca fiind definitive și in
tangibile".

In continuare, vorbitorul a arătat 
că în prezent există în lume focare 
de încordare determinate de dorința 
unor state de a-și extinde hegemonia 
asupra altor țări, și in această ordine 
de idei a declarat că Franța și Polo
nia sînt de acord că este necesar să 
înceteze imediat intervenția străină în 
treburile interne ale Asiei de sud-est, 
asigurîndu-se poporului vietnamez 
dreptul la existență de sine stătă
toare.

„Polonia populară, a spus vorbito
rul, se pronunță pentru lichidarea ba
rierelor artificiale care separă țările 
Europei de Est de cele din Vest. Noi, 
a spus el, ne pronunțăm pentru ca 
divizarea periculoasă a Europei în 
blocuri militar-politice opuse unul 
altuia să fie înlocuită prin colabora
re care să deschidă calea securității 
colective". Pacea și securitatea trai
nică în Europa pot fi construite nu
mai pe fundamentul integrității teri
toriale și suveranității tuturor statelor 
europene, inclusiv al recunoașterii e- 
xistenței a două state germane egale 
în drepturi. Arătînd că Polonia are 
relații trainice cu vecinul său de vest 
— R.D. Germană — și că ea este gata 
să stabilească, de asemenea, relații 
normale cu cel de-al doilea stat ger
man — Republica Federală a Ger
maniei — voibitorul a subliniat nece
sitatea ca politica acesteia să porneas
că de la principii noi, realiste.

W. Gomulka a vorbit apoi despre 
necesitatea întăririi colaborării polo
no-franceze în toate domeniile și în 
primul rînd despre utilitatea lărgirii 
cooperării economice, tehnico-științifi- 
ce, în diferite sectoare ale industriei.

★
In aceeași zi, președintele Consi

liului de Stat al R. P. Polone, Edward 
Ochab, a oferit un prînz în- cinstea 
președintelui Franței, de Gaulle. Au 
participat Wladislaw Gomulka, Josef 
Cyrankiewicz și ălți conducători po
lonezi.

Seara, generalul de Gaulle a rostit 
o cuvîntare la posturile de radio și. 
televiziune poloneze.

Comisia pentru drepturile omului a O.N.U a însărcinat un grup de experți 
să facă o anchetă asupra tratamentului aplicat în închisorile sud-africane, 
populației de culoare. Lucrările comisiei au loc la Geneva. In fotografie : 

membrii grupului de experți în timpul unei conferințe de presă.

PRETORIA 11 (Agerpres).'*."- — 
Luni, în fața tribunalului din Pre
toria au compărut 37 de patrioți 
africani, acuzați de „terorism, tră
dare și conspirație, vizînd înlătu
rarea administrației R.S.A. asupra 
Africii de sud-veșt", In virtutea 
legislației în vigoare, ei sînt pa
sibili de pedeapsa cu moartea.

Toți cei 3.7 de acuzați sînt 
membri ai partidului Organizația 
populară din Africa de sud-vest 
(S.W.A.P.O.), care cere acordarea 
independenței acestui teritoriu, în 
conformitate cu rezoluția O.N.U. 
din octombrie 1966, care a anulat 
mandatul R.S.A.

■ Se așteaptă ca procesul:,.să: dure-;. .. 
ze mai multe săptămîni. Numerba- 
se organizații din țară și din în
treaga lume și-au exprimat protes
tul față de procesul pus la cale de 
autoritățile de la Pretoria. Comisia 
Internațională a Juriștilor, cu se
diul la Geneva, a adresat secreta
rului general al O.N.U., U Thant, 
cererea de a interveni pe lîngă gu
vernul sud-african pentru a opri .. 
procesul împotriva patrioților. în 
telegramă se sublinia că jurisdic
ția sud-africană asupra celor 37 de 
acuzați este „ilegală și arbitrară", 
întrucît mandatul R.S.A. asupra 
Africii de sud-vest a fost revocat 
de O.N.U.

FORȚELE PATRIOTICE SUD-VIETNAMEZE au lansat luni 
un puternic atac asupra bazei militare americane de la Con Thien. Pa- 
trioții au supus timp de cîteva ore unui puternic baraj de mortiere și 
tunuri de mare calibru baza, atacînd-o apoi cu mitraliere și cu alte arme 
automate. 219 militari americani au fost scoși din luptă.

CONVORBIRE NIKEZICI-MALIȚA. La 11 septembrie, Marko 
Nikezici, secretarul de stat pentru afacerile externe al Iugoslaviei, a 
avut o convorbire cu Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste România, cu privire la lucrările apro
piatei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFII ROMANEȘTI. La Bensberg, în 
Republica Federală a Germaniei, s-a deschis o expoziție de fotografii in
titulată : „Oameni și peisaje în România", trimisă de Institutul român 
pentru relații culturale cu străinătatea. Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de doctor Miiller Frank, primarul orașului. Au fost de față repre
zentanți ai vieții social-culturale, ziariști, precum și un numeros public, 
în continuare, au fost prezentate filmele „Excursie în împărăția păsări
lor și a peștilor" și „Fauna Carpaților".

VIZITA LUI MAHMUD RIAD IN U.R.S.S. Agenția TASS 
anunță că Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P,C.U.S., a primit 
luni pe Mahmud Riad, ministrul afacerilor externe al R.A.U., care se 
află în.prezent la Moscova. Au fost abordate probleme privind căile de 
înlăturare a consecințelor conflictului arabo—izraelian, precum și pro
bleme de interes reciproc. în aceeași zi, M. Riad a fost primit de Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

FABRICA DE PRODUSE ELECTRICE „E.I." DIN NIȘ a în
cheiat cu firma „Remington Rand" din S.U.A. un contract de cooperare în 
vederea producerii de mașini electrice de bărbierit. Este pentru prima 
oară — precizează agenția Țaniug — cînd o întreprindere iugoslavă în
cheie cu o firmă americană un contract care prevede producerea în co
mun a unor bunuri de consum.

UN NOU SATELIT ARTIFICIAL AL PĂMÎNTULUI - 
„COSMOS—175" — a fost lansat la 11 septembrie în U.R.S.S. La 
bordul satelitului se află instalată aparatură științifică destinată conti
nuării cercetării spațiului cosmic. Potrivit datelor preliminare, aparatele 
funcționează normal.

UNUL DIN FRUNTAȘII PARTIDULUI COMUNIST DIN IN
DONEZIA, Sardono, a fost arestat sîmbătă la Djokjakarta, sub acuza
ția de a fi difuzat propagandă antiguvernamentală. Cu puțin timp îna
inte, un alt lider comunist din Java, Yakub Margolan, fusese arestat de 
autoritățile indoneziene sub o acuzație asemănătoare. . > •

EMISIUNE DE POEZIE ROMANEASCĂ. Postul de radio France 
Culture a traiișmis'' o:, eipisiune Tde poezie românească. La. invitația., lui. 
Pierre de Boisdefre, critic literar, directorul Radiodifuziunii franceze, 
scriitorii români Ana Blandiana, Alexandru Andrițoiu și Romulus Rusan 
au răspuns la întrebările redacției despre literatura română, citind din 
lucrările lor. La aceeași emisiune și-au dat concursul scriitorul Robert 
Sabatier și actorul Jean Louis Barrault,

Pe alte piețe, 
cu alte mijloace

In relațiile comer
ciale dintre Piața co
mună și S.UA., așa- 
zisul „război al pui
lor de găină" a făcut 
istorie. Chiar dacă in 
ultimul timp nu s-a 
vorbit despre el, 
„războiul" continuă 
și astăzi, numai că se 
desfășoară pe alte 
piețe și cu mijloace 
oarecum diferite.

Ziarul „Frankfurter 
Rundschau" rela
tează că in 1962
R. F.G. a fost cel mai 
mare importator de 
pui de găină din
S. U.A. După intro
ducerea de către 
C.E.E. a tarifelor va
male protecționiste, 
acest import a scăzut 
de la 50 000 la numai 
284 tone anual. Con
comitent insă prețu-

.. ; rile au crescut simți
tor pentru că puii de 
găină proveniți din 
țările Comunității E- 
conomice Europene 
sint mai scumpi decit 
cei importați de peste 
ocean. In consecință 
consumul s-a micșo- 

' rat.
Astăzi, țările mem

bre ale Pieței comu
ne, care mențin in 
interior prețurile ri
dicate, înregistrează 
un surplus de pro
ducție de pui de gă
ină pe care caută să-l 
plaseze pe piețele u- 
nor terțe țări, prin

tre care Austria și 
Elveția. Aici însă se 
lovesc din nou de 
concurența america
nă.

Pentru a putea 
face față, țările 
C.E.E. au trecut la 
subvenționarea pro
ducției lor. In Elve
ția, de pildă, kilogra
mul de pui de găină 
provenit din R.F.G. 
sau Olanda se oferă 
la prețul de 1,85— 
1,95 mărci vest-ger
mane, în pofida fap
tului că prețul de 
cost este de 3—3,20. 
mărci. După ce pro
testele producători
lor americani la 
Bruxelles împotriva 
acestei practici - n-au 
avut nici un efect, 
S.U.A. au trecut și 
ele la subvenționarea 
exportului lor de pui 
de găină în scopul 
de a zădărnici tenta
tiva „celor 6“ de a 
cuceri poziții pea- 
ceste piețe.

Caracterizînd si
tuația creată, Paul 
Minnemann, atașatul 
agricol al Ambasadei 
americane la Bonn, a 
arătat: Războiul pui
lor de găină nu s-a 
terminat. El este con
tinuat astăzi de ță
rile membre ale' 
C.E.E. contra S.U.A. 
pe alte piețe.

G. DASCALU

A. Novotny în vizită 

în Iugoslavia
BRIONI 11 (Agerpres). 

— Agenția Taniug trans
mite că la Brioni a sosit 
luni ■ Antonin Novotny, 
președintele R. S. Ceho
slovace, care va face o

vizită neoficială de cîte
va zile în Iugoslavia. La 
sosire, pe aeroport'. A. 
Novotny a fost întîmpi- 
nat de președintele losip 
Broz Tito.

Dezvoltarea comerțului exterior 
al R. S. Cehoslovace

BRNO 11 (Agerpres). 
— Frantisek Hamouz, 
ministrul comerțului ex
terior al R. S. Ceho
slovace, a arătat, cu pri
lejul unei conferințe de 
presă în cadrul Tîrgu- 

' lui internațional de la 
Brno, că în primul se
mestru al anului 1967 
volumul producției in
dustriale a R. S. Ceho
slovace a crescut cu 5,5 
la sută în comparație cu 
perioada corespunzătoa
re a anului precedent 
El a subliniat importan
ța pe care o are colabo
rarea economică și teh- 
nico-științifică, precum

și schimbul de mărfuri 
cu țările socialiste. Refe- 
rindu-se Ta evoluția re
lațiilor comerciale ale 
Cehoslovaciei cu țările 
capitaliste dezvoltate din 
punct de vedere indus
trial, vorbitorul a decla
rat că în 1966 volumul 
schimburilor de mărfuri 
cu aceste țări a fost de 
patru ori mai mare de- 
cît în 1953 și a scos în 
relief totodată necesita- t . .
tea înlăturării bariere
lor existente încă în co
merțul Est-Vest în sfera 
economică și extraeco- 
nomică.

• Președintele Comisiei 
pentru energia atomică din 
S.U.A., dr. Glenn Seaborg, 
a anunțat sîmbătă desco
perirea celui mai greu a- 
tom care a putut fi vre
odată observat. Atomul 
este un izotop al elemen- 
tplui 101 — Mendelevium 
— avînd 258 u.a.m. (uni
tăți atomice de masă). Izo
topii unui element se deo
sebesc numai prin numărul 
neutronilor din nucleele

lor. Cei mai greu atom, ob
servat anterior acestei ulti
me descoperiri, a fost un 
izotop al elementului 100 
— Fermium — avînd 257 
u.a.m. Noul atom greu a 
fost produs prin bombar
darea elementului Einstei
nium cu ioni de heliu, în 
acceleratorul linear de ioni 
grei de la laboratorul de 
radiații Lawrence din Ber
keley.
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