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0 acțiune de mare însemnătate economică

După cum se știe, în prima jumătate a acestui an s-a simțit puternic lipsa precipitațiilor, majoritatea județelor fiind afectate de secetă. In schimb, lunile iulie și august au fost mai ploioase decît în alți ani. îndeosebi ploile care au căzut în zilele de sîmbătă și duminică, în sudul țării, au fost deosebit de abundente, însumînd în Bărăgan, în medie, 20 litri la metrul pătrat, iar chiar 30—35 de î'-’.sud, ca și în l*a umezit pe o bilă, creîndu-se tru dezvoltarea porumb, floarea sfeclă de zahăr, mai important,care au fost cultivate cu cereale păioase și s-au eliberat, există posibilitatea ca, pînă la venirea frigului, să se obțină a doua recoltă îndeosebi la legume și plante furajere.

în unele locuri litri. în acest fel, nordul țării, solul adîncime aprecia- condiții bune pen- culturilor tîrzii! soarelui, cartofi, însă ceea ce este de pe terenurile

In toate județele se desfășoară acțiuni ample în vederea realizării — conform sarcinii stabilite — a unei suprafețe suplimentare de 25—30 000 hectare cu legume și în- sămînțarea a circa un milion de hectare cu porumb și furaje. Acum, cînd timpul a devenit atît de favorabil — umiditate și căldură suficiente pentru dezvoltarea culturilor — este momentul să se intensifice lucrările de însămînțare. Din datele centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că, pînă la sfîrșitul săptămînii trecute, s-au semănat și plantat legume în cultură succesivă pe o suprafață care însumează în total aproape 52 000 ha. în întreprinderile agricole de stat s-au realizat în întregime suprafețele prevăzute a fi în- sămînțate cu legume în culturi succesive, iar în cooperativele agricole prevederile au fost îndeplinite în proporție de 76 la sută. în majoritatea județelor însă sortimen-
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Concursul

al vinurilor
Interviu cu

prof. I. C. TEODORESCU
președintele juriului internațional

în această vară, țara noastră va fi gazda a două manifestări internaționale în domeniul viticulturii. Initre 12 și 22 august se va desfășura concursul internațional de vinuri, iar de la 2 la 12 septembrie cel de-al XII-lea Congres al viei și vinului, organizate de Consiliul Superior al Agriculturii în colaborare cu Oficiul internațional al viei și vinului. în legătură cu modul de desfășurare a concursului internațional de vinuri, am solicitat unele amănunte cunoscutului specialist român în viticultură, prof. 
TEODORESCU, dintele juriului național.

— Cititorii .... .. 
sînt interesați să afle 
unele amănunte pri
vind concursul inter
național de vinuri. Ce

I. c. preșe- inter-■noștrt

le-ne puteți spune în 
gătură cu aceasta 7— Propriu-zis, concursul internațional de vinuri, primul de acest fel organizat în țara noastră, va constitui un prolog pentru cel de-al XII-lea Congres al viei și vinului. După cum se știe. România și-a cîștigat un binemeritat renume pe plan mondial pentru calitatea strugurilor și a vinurilor sale, care au fost premiate la diferite manifestări a- semănătoare organizate în străinătate. Ținîndu-se seama de progresele înregistrate în dezvoltarea viticulturii și vinificației în tara noastră, s-a impus organizarea unui concurs internațional de vinuri în care produsele noastre să poată confruntacele similare din alte țări. se cu

Faptul că un număr mare de țări și-au a- nunțat participarea constituie o dovadă a interesului pe care a- cest concurs l-a stîrnit în străinătate. în a- ceste zile continuă să sosească numeroase probe de vin și alte băuturi, care vor pune la grea încercare pe degustători. Vreau să amintesc că din Portugalia au sosit (sau urmează să vină) 93 probe, din U.R.S.S. — 91, R. F. a Germaniei — 79, Cehoslovacia — 66, Ungaria — 59, Bulgaria — 55, Franța — 49, Israel — 40, R. D. Germană — 21 și altele. Ceea ce caracterizează acest concurs este faptul că pentru prima dată participă la o asemenea manifestare țări din alte continente cum sînt Japonia, Australia, Chile. Țara noastră și-a propus să participe la acest concurs cu 360 de probe de vin și alte băuturi.
(Continuare 
în pag. a III-a)

tele nu se realizează întocmai.’. Ce se constată ?Ținînd seama de nevoile pieței și de situația legumelor existențe în cultură, cea mâi mare atenție trebuie să se acorde tomatelor, cepei și rădăcinoaselor. Prin înșă- mînțarea sau plantarea unor suprafețe suplimentare se vor putea obține cantități mari din aceste produse atît de necesare aprovizionării populației. Pentru toate acestea s-au asigurat cantități îndestulătoare de sămînță și s-au produs cantități mari de răsad. Cu toate acestea, în județele Arad, Brăila, Galați, Olt, Satu Mare a în- tîrziat plantatul în cîmp al tomatelor. Se știe că, din cauza secetei și neirigării culturilor, producția de ceapă este nesatisfăcătoare. Prin cultivarea suplimentară a unor suprafețe cît mai mari cu ceapă din răsad, acest neajuns poate fi, în parte, acoperit. Pînă la începutul lunii noiembrie s-ar putea obține, pe această cale, chiar și ceapă uscată. Insă acțiunea de plantare întîrzie îndeosebi în județele Argeș, Bihor, Brăila, Dîmbovița, Dolj, Galați, Iași, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea și Vîlcea. De asemenea, deși se poate obține o bună producție de morcovi timpurii, țelihă etc., întîrzie semănatul celor 1500 ha prevăzute a se cultiva suplimentar cu rădăcinoase. Suprafețe cu mult sub posibilități au fost semănate în județele Iași, Ialomița, Dolj, Bacău, Argeș, Olt, Suceava, Teleorman, Timpul este dedșebit. de prielnic. — solul are umiditate suficientă și o temperatură de peste 20 grade — s-au asigurat cantități îndestulătoare de semințe. Aceste condiții trebuie folosite din plin pentru a se asigura cantități suplimentare de legume necesare bunei aprovizionări a populației și care aduce venituri suplimentare operativelor agricole.Consumul legumelor în stare proaspătă, îndeosebi a tomatelor, poate fi prelungit pînă la venirea iernii prin cultivarea lor în solarii. După cum se știe, în primăvară au fost amenajate circa 1000 ha de solarii, care au permis obținerea unor recolte mult mai timpurii decît cele din cîmp deschis. Este deosebit de economic pentru cooperativele agricole și întreprinderile agricole de stat ca, în aceste solarii, să se facă acum a doua cultură, investițiile necesitate de construcții recuperîndu-se foarte repede. Acțiunea de plantare a răsadurilor a început, cele mai mari suprafețe realizîndu-se în județele Ilfov, Teleorman și Timiș. Lucrările au început și în județele Constanța, Bacău, Olt, Satu Mare și Hunedoara, în timp ce în celelalte județe nu s-a făcut nimic în această direcție. Este necesar ca acțiunea de plantare în solarii să fie intensificată peste tot, iar apoi să se acorde cea mai mare atenție lucrărilor de îngrijire a pentru a se putea obține superioare din punct de cantitativ și calitativ.Ploile căzute în ultima vreme au creat condiții favorabile și pentru asigurarea unor cantități suplimentare de furaje, care ar putea

Noi 
mașini-unelte

Gama mașinilor-unelte ro
mânești a fost completată re
cent cu două agregate noi de 
strunjire folosite la lucrările 
de finisare și degroșare a pie
selor pentru motoare. Agrega
tele, realizate de constructorii 
Uzinelor de autocamioane din 
Brașov, lucrează în ciclu se
miautomat cu șase și, respec
tiv, 8 cufite de strunjire.

O altă noutate în acest do
meniu este presa cu excentric 
în două regimuri de lucru : cu 
lovituri repetate și cu lovituri 
singulare. Ea se folosește la 
executarea, în limitele admisi
bile, a celor mai variate ope
rații de ștanțare, iăiere, îndoire, 
ambutisare, imprimare. Nona 
presă este realizată de colecti
vul Uzinei mecanice din Sibiu. 

(Agerpres)

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a oferit, joi la amiază, o masă tovărășească în cinstea tovarășului Chivu Stoica, cu prilejul sărbătoririi celei de-a 60-a aniversări a zilei sale de naștere.Au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîr- lădeanu, Emil Bodnaraș, Paul Ni- culescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, membri și membri su- pleanți ai Comitetului Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră.

(Continuare în pag. a III-a)
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urîndu-i mulți ani și noi succese în activitatea sa.Răspunzînd, tovarășul Chivu Stoica a mulțumit călduros Comitetului Central al Partidului, Consiliului de Stat și guvernului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru înaltele aprecieri referitoare la activitatea sa, pentru deosebita cinstire ce i se acordă cu prilejul a- cestei aniversări. El a arătat că consideră de datoria sa să răspundă acestei cinstiri și încrederi în- deplinindu-și cu și mai multă vigoare și consecvență sarcinile încredințate de partid, dedieîndu-și întreaga activitate cauzei partidului, întăririi unității sale, înfăptuirii liniei politice a partidului.în încheiere, sărbătoritul a toastat pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central al partidului și secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru o viață tot mai prosperă a poporului român.Conducătorii de partid și de stat l-au felicitat cu căldură pe tovarășul Chivu Stoica, adresîndu-i urări de sănătate și fericire.

In cuvîntul rostit cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat înalta apreciere pe care Comitetul Central al Partidului, Consiliul de Stat, guvernul o dau activității depuse de tovarășul Chivu Stoica în mișcarea muncitorească, în partidul comunist, atît în anii ilegalității cît și în anii de după eliberarea țării, în anii construcției socialismului. Vorbitorul a relevat contribuția pe. care tovarășul Chivu Stoica a adus-o, în muncile de răspundere încredințate de partid, la îndeplinirea sarcinilor care au stat în fața partidului, a poporului, pentru înflorirea României socialiste, la întărirea partidului, a unității sale, la înflorirea liniei sale marxist- leniniste.Exprimîndu-și convingerea că și în viitor tovarășul Chivu Stoica va înfăptui cu toate forțele sale sarcinile de răspundere încredințate de partid și stat, secretarul general al C.C. al P.C.R. a toastat în .. sănătatea sărbătoritului,
Noua structură a claselor

Convorbire cu prof. Eugen BLIDEANU, 
director general în Ministerul Învâfâmîntului

culturii recolte veder»

Deschiderea noului an școlar din toamna aceasta va aduce— printre alte noutăți — șl pe a- ceea a organizării într-un mod deosebit a claselor de început și de încheiere a școlii de cultură generală. După cum s-a mai anunțat, odată cu noul an de învățămînt, așa cum prevede Legea învățămîntului, va începe școlarizarea copiilor de la vîrs- ta de 6 ani. Tot atunci, începe să funcționeze, la liceul de cultură generală, clasa a Xll-a, înfăptuindu-se astfel în practică o importantă prevedere a Congresului al IX-lea al partidului nostru, anume prelungirea școlii de cultură generală la 12 ani. Răspunzînd interesului cu care opinia publică școlară și părinții elevilor îl manifestă în legătură cu aceste probleme, am adresat prof. Eugen Blideanu, director general în Ministerul învățămîntului, rugămintea de a prezenta unele aspecte specifice ale activității claselor I și a XII-a, pregătirile care se fac pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educativ.

elaborarea unor programe și manuale noi, în care materia de studiu să fie eșalonată pe a- ceastă durată de școlarizare și, respectiv, completată cu o serie de probleme noi, legate direct de realizările științei și tehnicii contemporane, de cerințele societății noastre socialiste. Din totalul de 27 manuale ce se vor folosi la această clasă — atît la secția reală cît și la cea umanistă — 17 sînt noi, iar celelalte reprezintă o revizuire a manualelor ultimei clase de liceu de pînă acum. Ridicarea nivelului de cultură generală al elevilor se va realiza și prin studiul u- nor ramuri noi ale disciplinelor de învățămînt, a unor noi capitole și teme care se vor preda pentru prima dată în liceul din țara noastră.
— Puteți sS dațl ți cîteva 

exemple concrete 7

— Fără să însemne eă-l ne
glijăm pe cei mai 
lari, v-am ruga 
începeți relatarea 
elevii din clasa a 
structura acestei clase.

mici șco- 
totuși să 
dvs. cu 
Xll-a, cu

Frauda face casă bună 

cu indolenta

— Prelungirea duratei învăță- mîntului de cultură generală de la 11 la 12 ani are ca scop principal ridicarea nivelului de cunoștințe al elevilor, îmbogățirea pregătirii lor generale sub aspect științific și cetățenesc. A fost firesc deci, ca pentru organizarea acestui învățămînt de 12 ani să se pornească de la

— Desigur, referindu-ne la această clasă a Xll-a, programa și manualul de limba română vor da elevilor o imagine mai cuprinzătoare asupra literaturii noastre, preconizînd studiul monografic al unor scriitori valoroși incluzînd și capitole noi referitoare la dramaturgia noastră dintre cele două războaie mondiale, critica și istoria literară și contribuția adusă de personalități marcante la înflorirea culturii noastre. Programele de fizică și chimie, la rîndul lor, urmăresc să introducă pe elevi în cunoașterea unor probleme moderne ale acestor discipli- cum ar fi: fizica plasmei, modele atomice, modelene,
(Continuare în pag. a IV-a)

Direcția generală de urmărire si investigații a Procuraturii generale ne-a pus la dispoziție cîteva zeci de dosare ale unor inculpați într-un mare proces. Răsfoind actele, se pune, firesc. întrebarea : cum au fost posibile asemenea fapte ? în esență, numiții Octavian Stanciu, Dumitru Beretchi, Ion lonescu, Constantin Badea, Dumitru Stanciu... (urmează un șir de făptași, din ale căror dosare de urmărire si cercetare rezultă aceleași capete de acuzare) sînt învinuiți de foarte grave încălcări ale legilor tării, sînt chemați să dea socoteală pentru : înșelătorie în dauna avutului obștesc ; trafic de valută ; fals în acte publice,; operațiuni cu mijloace de plată străine ; speculă. Daunele aduse statului se ridică, după unele antecalcule, la cîteva milioane de lei. Cine sînt „numi- ții“ ? Sînt — sau mai exact au fost — șoferi ai întreprinderii de transporturi internaționale auto și ai autobazei numărul 4 a Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene. în calitatea lor de ..șoferi internaționali", li s-a încredințat mi

siunea de mare răspundere de a transporta în străinătate mărfuri românești.Deschidem o scurtă paranteză. Drumurile în străinătate le făceau (si le fac) cîteva sute de șoferi. La plecare, întreprinderile în care lucrau le avansau o sumă de bani în valută. O parte din acești bani reprezentau „cheltuieli curente", ca și diurna zilnică — sumă fixă, acordată legal persoanelor aflate în deplasare și asupra căreia nu vom stărui. O altă parte din valuta acordată șoferilor trimiși peste graniță reprezenta cheltuielile de cazare. Și această sumă este acordată legal și firesc pentru oameni plecați în deplasare pe timp mai îndelungat. Dar aici am ajuns la punctul cel mai sensibil al acestor întîmplări. Cît de mari trebuiau să fie aceste sume, cît în raport cu cheltuielile reale necesare cazării? Aici intervine o primă și gravă greșeală a conducerilor celor două unități economice: în loc să cerceteze din capul locului cataloagele de tarife ale hotelurilor aflate în

orașele europene cu care avem relații comerciale, să explice în amănunt șoferilor ce înseamnă un decont legal. să controleze cum se fac deconturile, și-au trimis mesagerii peste graniță cu atîția bani, în valută, în- cît, de fapt, au avut mult prea mult! Și între sutele de șoferi trimiși peste graniță — oameni serioși și cinstiți — s-au găsit și lichele, a căror unică țintă în toate deplasăiile era căpătuiala, îmbogățirea cu orice chip. Ei și-au făcut o socoteală simplă : „Mie întreprinderea îmi dă „x“ valută pentru o zi de cazare. în o sută de zile îmi dă de o sută de ori mai mult. Sumă mare, care, băgată în buzunar, ar prinde bine..."Să arătăm pe scurt faptele lui Gh. Plăcintă și Gh. Urdă. Cum au procedat ei ? Au „tras" din întîmplare la un restaurant dintr-un oraș de destinație. Au observat că pe notele de plată, semnate și ștampila-
Gh. GRAURE

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU ,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBucureștiApreciez felicitările pe care ați binevoit să mi le adresați în numele dv., al poporului român și al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, cu ocazia sărbătoririi revoluției Mulțumindu-vă foarte sincer pentru bunele dv sentimente, exprim cele mai bune urări ca relațiile de afecțiune și prietenie statornicite între țările noastre să continue și să se dezvolte tot mai mult spre binele lor comun, pentru consolidarea păcii internaționale pe baza dreptății.împreună cu omagiile mele, transmit Excelenței Voastre cele mai sincere urări de sănătate și fericire, iar poporului român de bunăstare, măreție și înflorire

(Continuare tn pag. a V-a) Heliopolis-Cairo

GAMAL ABDEL NASSER 
președintele 

Republicii Arabe Unite

Opinia publică din țara noastră a luat cunoștință de nota guvernului român din 30 iulie către guvernul polonez. De asemenea, în „Scînteia" de ieri a fost reprodus articolul redacțional din „Trybuna Ludu", organul central al P.M.U.P., consacrat acestei note. După cum an putut vedea cititorii, acest articol și-a propus sarcina de a justifica manifestările neprietenești, atactirile calomnioase la adresa politicii P.C.R., a României socialiste, care și-au găsit tribună publică în ultima vreme în paginile unor ziare poloneze sau în emisiuni de radio și televiziune și care au determinat protestul guvernului român. Dar problemele ridicate, „argumentele" folosite în acest articol se înscriu pe aceeași linie de prezentare deformată a politicii partidului și guvernului român, de dezinformare a opiniei publice. Respectul față de adevăr, față de cititori, sentimentele de prietenie și stimă față de poporul frate polonez ne determină de aceea să facem cîteva remarci în legătură cu unele aspecte din acest articol.„Trybuna Ludu" ne asigură că presa, radioul, televiziunea din Polonia se călăuzesc după „tendința de a informa obiectiv opinia publică poloneză despre viața țărilor prietene" și se pronunță pentru „o confruntare de păreri obiectivă, fără invective și născociri". Acest lucru este cu adevărat esențial și neapărat necesar pentru întărirea raporturilor de prietenie, încredere și respect reciproc dintre popoarele și țările noastre, pentru cauza unității sistemului mondial socialist. Dar, cu regret trebuie să constatăm că. în pofida declarațiilor de principiu, în unele ziare poloneze, la radio și televiziune, în unele conferințe publice apar sau se expun materiale care contravin în mod flagrant tendinței de a informa obiectiv și spiritului prieteniei între țările socialiste.Să ne adresăm faptelor. Oare autorul editorialului din „Trybuna Ludu" consideră că corespunde principiului enunțat punerea în discuție In cadrul emisiunii din 25 iulie de la postul de televiziune din Varșovia și prezentarea deformată a unor aspecte ale politicii externe a României, aprecieri denigratoare la adresa ei, cum că într-un caz sau altul ar fi oferit „un exemplu de cum nu trebuie să se comporte o țară socialistă". că ar fi „rupt frontul luptei comune" sau etichetări jignitoare de „naționalism" etc. Dacă aceasta înseamnă „confruntare de păreri o- biectivă. fără invective și născociri", atunci ce se mai cheamă atitudine neprietenească, neprincipialitate. denigrare ? >Nu sîntem, firește, împotriva confruntărilor de păreri. Dar dacă, în loc de discuție principială, de relatări corecte și obiective, se recurgă

la dezinformare, la denaturare, la insinuări și procese de intenții, însoțite de invective, aceasta constituie încălcări flagrante ale normelor de relații tovărășești, care fac din presa respectivă un instrument nu propiere între popoare, ci de nare, prejudiciază unității.Emisiunea respectivă nu a întîmplare nefericită, un caz Am putea aminti — numai din ceea ce cunoaștem — numeroase alte cazuri de afirmații neconforme cu a- devărul, de insinuări și speculații răuvoitoare apărute în publicații poloneze la adresa politicii României. Partea română a mai atras atenția și în alte rînduri părții poloneze a- supra multora dintre aceste fapte, relevînd caracterul lor dăunător și cerînd să se ia măsuri pentru curmarea lor ; cu toate acestea, ele nu numai că n-au încetat, dar au devenit mai frecvente.Și cum stau lucrurile în ce privește „tendința spre informare obiectivă" ? Dacă se manifestă o asemenea preocupare, să ne fie permis să întrebăm : de ce nu s-a dat publicității in nici un ziar polonez nota guvernului român ? De ce, în genere, în coloanele ziarelor și la radioul polonez nu se reflectă, în mod adecvat, din sursă autorizată, poziția oficială a României în principalele probleme internaționale ? Articolul din „Trybuna Ludu" se referă la problema stabilirii relațiilor diplomatice dintre România și R.F. a Germaniei Nu ne este însă cunoscut ca în același ziar să fi fost prezentate. pe baza luărilor de poziție ale conducerii de partid și de stat punctul de vedere oficial și acțiunile concrete ale României în problemele securității europene, cerința ei permanentă de a se porni în acest domeniu de la realitatea existentei celor două state germane, respingere, pretenției R. F. a Germaniei de ? vorbi în numele întregului popoi german, combaterea cercurilor militariste și revanșarde, paralel cu necesitatea de a stimula tendinței», realiste din R.F.G. Dacă „Trybun- Ludu" dorea să-și informeze obiectiv cititorii în problema de ce nu a găsit spațiu tru o singură relatare toare a poziției române tate cu Partidul Comunist din Cehoslovacia, cu poporul cehoslovac îr lupta lor pentru perfecționarea orîn- duirii socialiste ?Este de neînțeles surprinderea pt care o manifestă ziarul, în legătură cu momentul apariției notei române Firesc ar fi fost să se manifest» această surprindere în legătură ci momentul în care s-a produs atacu de la televiziunea poloneză împotriva României. Cehoslovaciei și alto;

de a- dezbi-fost o izolat.

cehoslovacă măcar pen corespunză- de solidari'

(Continuare în pag. a V-a)
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Codul de procedură 

administrativă
Vinovat
O* V V MWrara ir/aa

Considerînd că această hotărîre a instanței 
m-a nedreptățit, am solicitat procurorului gene
ral să introducă recurs in supraveghere. Fără 
să mi se arate motivele, mi s-a răspuns că 
nu e cazul să se introducă acest recurs. Astfel, 
pentru niște deficiențe ale celor ce lucrează 
în sistemul de aprovizionare din întreprindere, 
sînt obligat să plătesc eu.

Cerințe spirituale

Prin scrisorile sosite la redacție, mulți cititori sesizează faptul că, pentru rezolvarea unor petiții, în nenu
mărate împrejurări sînt purtați în mod nejustificat pe 
drumuri, zile în șir, de la o instituție la alta, pe motiv 
că problema în cauză nu este de competența respecti
vului organ administrativ. Oare nu există, intr-adevăr, 
o reglementare precisă și legală a competenței fiecăruia 
dintre aceste organe ? Și dacă așa stau lucrurile, ce 
trebuie întreprins pentru reglementarea urgentă a unei 
astfel de situații — motiv de tergiversare a rezolvării 
cererilor oamenilor muncii ? La aceste întrebări ne-a 
răspuns, în cadrul unei convorbiri, tovarășul procuror . . seo^ej de supraveghere a 

la Procuratura Municipiului
EMIL GEORGESCU, șeful 
organelor administrative de 
București.— în vederea drepturilor și legitime ale muncii — ne-a spus interlocutorul — există o serie de dispozițiuni legale, printre care și un decret (534/1966) referitor la primirea și rezolvarea sesizărilor și propunerilor țenilor. Nu este puțin adevărat însă în cei peste doi de la elaborarea sa, apărut pe parcurs și nele rențe, 
ra de 
ritelor 
sumar 
reflectat negativ în activi
tatea de restabilire a drep
tului legal al cetățeanului, 
atunci cînd el a fost încăl
cat. De aici și necesitatea 
existenței unei proceduri 
administrative, chiar a unui 
cod de procedură adminis
trativă (așa cum există în multe alte țări), care să re
glementeze competențele 
diverselor organe ale ad
ministrației de stat atunci 
cînd e vorba de rezolvarea 
cererilor cetățenești, moda
litatea de verificare a te
meiniciei acestora, probele 
pe care le pot aduce, cetă
țenii în susținerea petiției, 
cine are dreptul să dea o hotărîre (în numele organului ce a primit petiția), 
ce căi de 
mulțumit

respectării intereselor oamenilor
cetă- mai că, ani au u— ca-lacune, unele 

deoarece procedu- 
rezolvaro a dife- 
petiții este prea 
reglementată, fapt

atac are cel ne- 
de soluția dată.

explicați para— Cum 
doxul: cînd cetățeanul a- 
dresează o acțiune civilă 
sau penală (deci tot o pe
tiție) procuraturii sau justiției, dovezile ce trebuie 
tă le aducă în sprijinul ce
rerii sale, căile de atac îm
potriva soluției date, sînt 
jrecis stabilite de codurile 
le procedură penală și ci- 
lilă, iar cînd același cetă- 
ean adresează petiția unor 
ninistere, comitete de stat, 
omitete executive ale unor 

■onsilii populare etc, posi- 
ilitățile de rezolvare sînt 
tît de sumar reglementate, 
ncît uneori, pînă este des- 
operită instituția ce poate 
i are dreptul să soluțio- 
eze problema, petiționarul 
nevoit să parcurgă kilo

metri, să piardă timp ?
— Paradoxul se explică 

iernai prin inexistenta u- 
ei reglementări unitare a 
idatoririlor și coinpeten- 
ti fiecărei categorii de or- 
ine ale administrației de

1 ■ ■ ■ o

I
® i $ © ®

egislației

stat. Un cod de procedură administrativă i-ar scuti pe oamenii muncii de multe necazuri. Astfel, ar înceta și drumurile inutile, în cerc sau în cruciș, acel du-te-vino enervant și mare consumator de timp pentru descoperirea forului indicat să rezolve o cerere sau alta ; ar înceta și fuga de răspundere a unor instituții inițiatoare de asemenea „excursii". Cetățeanul Constantin Patac, de exemplu, a adresat Comitetului executiv al Consiliului Chiajna prinsul posedat comasat treprinderii agricole de stat Dudu fără a primi însă în schimb o altă suprafață corespunzătoare și în consecință solicita rezolvarea a- cestui lucru. Comitetul executiv a considerat că petiția nu e de competenta sa și l-a îndrumat să se adreseze I.A.S. Dudu. Cetățeanul s-a adresat atunci, cu o altă petiție, organului superior, respectiv Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 7 — București, care, de asemenea, a considerat că nu este de competenta sa, co- munieîndu-i că reclamatia a fost trimisă vare Trustului rilor agricoleBucurești. Din nou o goană pînă la trust... Zadarnic. Acesta îi trimisese petiția Consiliului Superior al A- griculturii (Departamentul întreprinderilor agricole de stat) care a răspuns solicitantului să se adreseze... Comitetului executiv al Consiliului popular comunal Chiajna.Absența unei proceduri administrative îl dezorientează adesea pe cetățeanul care nu știe încotro să-și mai îndrepte pașii, care pînă la ' urmă, conform principiului „mai bine la toți decît la niciunul". se adresează la o sumedenie de instituții pentru a-și căuta dreptatea. Normal ar fi ca petiționarul să se poată adresa unui anume organ administrativ, iar dacă nu este mulțumit de rezoluția primită, prin lege să aibă dreptul să se adreseze, re- curgînd la recurs, organului ierarhic superior, așa cum stau lucrurile în procedura judiciară.

popular comunal o cerere, în cu- căreia arăta că a un teren ce a fost în perimetrul în-

spre rezol- întreprinde- de stat —

Se știe că organele administrative, cînd iau o măsură sau alta, apreciază, în limitele legii, soluția pe care trebuie să o dea. Acest drept de apreciere nu este supus controlului. Cetățeanul are posibilitatea să se plîngă unui organ administrativ ierarhic superior, în cazul în care s-a comis o inexactitate, dar pînă cînd lucrurile sînt puse pe făgașul dreptății, incompetența, incorectitudinea funcționarului, care a apreciat greșit, îl tîrăște spre abisul nedreptății. în anul ' 1964 Elena Ifrim din București a fost primită în spațiul lui Florin Balașiu din str. Pop Debăsești nr. 16. Ultimul decedînd. Elena I- frim a cerut ca spațiul pe care deja îl ocupa să i se repartizeze ei. Serviciul de gospodărire locativă al sectorului 3 însă, uzînd de dreptul de apreciere, fără să încalce vreo lege, repartizează camera unei alte persoane. Beneficiarul ordinului de repartizare, bineînțeles, s-a adresat justiției, care, pe de o parte neavînd competența să controleze dreptul de apreciere al organului administrativ, iar pe de altă parte constatînd că Elena Ifrim nu are ordin de repartizare, a dispus evacuarea ei. Ulterior, același serviciu a cazat-o meră din Uzînd însă dreptul de partizat și unei alte persoane. Din nou un proces, din nou Elena Ifrim este evacuată, I.A.L.- ul o cazează apoi în Calea Moșilor nr. 306, emitîndu-i. în sfîrșit, chiar și un ordin de repartizare. Culmea însă, de data aceasta a fost dat încălcîndu-se legea, fiindcă nu s-a tinut seama de dreptul de extindere al altui locatar din acel apartament și care, pe deasupra. era și proprietarul a- nartamentului. Urmează încă un proces (al cîte- lea ? !). instanța constată că ordinul e ilegal și dispune din nou evacuarea „ghinionistei" Elena Ifrim. Această tristă întîmpiare. cu toate zigzagurile ..traseului" pe care l-a parcurs, n-a durat decît.,. 4 ani !în actuala reglementare legală, cui avea dreptul să se plîngă Elena Ifrim împotriva modului de apreciere al I.A.L.-ulul ? Organului ierarhic superior, respectiv Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, ceea ce a și făcut. Potrivit legii însă, acest organ are termen de rezolvare 30 de zile, ori în treizeci de zile beneficiarul ordinului a și obtinut punerea lui în executare și evacuarea Elenei Ifrim și ar mai fi avut timpul necesar să facă încă 
o dată acest lucru. Din a- cest exemplu reiese lim-

pede necesitatea reglementării dreptului de apreciere al organelor administrative și a căilor de atac pe care omul trebuie să le aibă la îndemînă atunci cînd nu este mulțumit de rezoluția ce 1 s-a așternut pe petiție, căi ce se cer cit mai operative și mai eficiente.
— In cazul în care cetă

țeanul adresează o petiție 
unui membru dintr-un co
mitet executiv al consiliului 
popular, să zicem, de ce 
probe se poate el folosi, 

'dacă nici nu-l vede la față 
pe cel ce îi rezolvă ce
rerea, ci primește doar un 
răspuns ?— Unei asemenea întrebări, tot un cod de procedură administrativă ar putea să îi dea răspunsul potrivit. Este oare rațional ca o petiție adresată unei instanțe judecătorești se rezolve în colectiv, majoritatea de voturi.

Am fost salariatul întreprinderii de construcții 
montaje, depozite București, ca șef al șantierului 
Slatina. La 28 octombrie 1966 întreprinderea m-a 
anunțat că voi primi de la fabrica de ciment 
Fieni cantitatea de 20 tone ciment necesară pen
tru construirea unei rampe. Intrucît nici pînă la 
jumătatea lunii noiembrie cimentul n-a sosit pe 
șantier, am comunicat întreprinderii că, dacă se 
va mai întîrzia livrarea, din cauza frigului, nu 
vom putea executa la timp lucrarea. Spre sfîr- 
șitul lunii noiembrie, am primit de la fabrica Fieni 
— cu autocamioane I.R.T.A. — cimentul de care 
aveam nevoie. Astfel, lucrările au fost termina
te. iar șantierul a fost lichidat; magaziile au 
fost' desființate, muncitorii au plecat pe alt șan
tier.

Dar cînd să zic că totul a fost rezolvat, m-am 
trezit ca din senin, spre sfîrșitul lunii decem
brie 1966, cu încă un vagon de 20 tone de ci
ment, expediat tot pe baza comenzii din octom
brie 1966 (!). Neavînd cu cine descărca cimentul și. nemaifiindu-mi necesar, am înștiințat telefo
nic conducerea întreprinderii. Aceasta mi-a dat 
dezlegare să-l vînd altei întreprinderi.

întîrzierea cu care s-a descărcat vagonul^ s-a 
soldat cu o locație de aproape 670 de lei. plătită 
C.F.R.-ului de către I.C.M.D. Întreprinderea 
mi-a imputat inie suma respectivă. Intrucît pentru 
această dublă livrare nu mă făceam vinovat, 
am contestat decizia de imputare la comisia de 
litigii, care a anulat suma imputată mie. Comi
tetul sindicatului, de asemenea, mi-a dat drep
tate. întreprinderea, însă, s-a adresat judecă
toriei sectorului 8, care a anulat deciziile 
C.S.L.M. și comitetului sindical și m-a obligat să 
plătesc suma respectivă.

Adrian MATACHE
Craiova laNOTA REDACȚIEI : Ne-am deplasatI.C.M.D. Atît jurisconsultul E. Rădulescu, cît și șeful serviciului aprovizionare, N. Blebea, ne-au întîmpinat cu aceeași întrebare: „ce rost mai au aceste verificări, din moment ce s-a constatat, în fața instanței, că Adrian fost vinovatîntr-adevăr, la prima vedere, se stanța, în mod just, s-a pronunțat perirea prejudiciului, conform art.

Matache a
pare că in- pentru aco- r______  _____ . 67 din Codul Muncii. însă, potrivit rolului activ al judecătorului, dacă instanța verifica cu mai multă temeinicie ar fi constatat că întreprinderea se face vinovată în mare măsură acest prejudiciu. întreprinderea a că șantierul de la Slatina a aprovizionat în luna noiembrie 1966 și. în consecință trebuia să ia măsuri pentru prevenirea dublei aprovizionări. La serviciul aprovizionare se menționează că șantierul de la Slatina a primit ciment, în luna noiembrie, pe baza unei comenzi emisă de I.C.M.D., iar la serviciul contabilității se află scrisorile de transport seria O nr. 0292122 și Nr. O 292123 din 21 noiembrie 1966. Pe baza acestora, I.C.M.D. a avizat la 23 noiembrie 1966 plata transportului de ciment de la Fieni la Slatina, efectuat de I.R.T.A. Mai mult la serviciul contabilitate se află factura nr. 14585 pe care I.C.M.D. a achitat-o Fabricii din Fieni în extrasul din 25 noiembrie 1966. Avi- zînd aceste plăți, întreprinderea de construcții, implicit, a cunoscut că șantierul de la Slatina a fost aprovizionat. Iată dovezi care puteau sta la îndemînă instanței și care ar fi schimbat hotărîrea.

de știut fost

în zia-Cu aproape 4 luni în urmă, ul nostru a fost publicat articolul ititulat „Oameni care bagă pum- j1 în gură". Printre altele, artico- (1 aducea în discuție cazul salaria- i Maria Lazarovici, de la Intreprin- erea orășenească de industrie lo- »lă Hunedoara. Atunci, ne scria î în urma unei critici aduse șefu- li de serviciu plan-organizarea uncii, Traian Birău, acesta i-a dat ripostă huliganică. în această si- :ație, cerînd ajutorul conducerii în- eprinderii, nu numai că nu l-a ■imit, dar în mod brutal a fost ită afară din birou de către directul Ion Barbu, care a dovedit prin easta că el însuși este certat cu le mai elementare norme de etică, ■puțind suferi atitudinea princi- ală a unor salariați din subordi- ;a sa. Criticînd această atitudine, în ticolul respectiv se sublinia nece- :atea combaterii cu fermitate a u- ir astfel de manifestări retrograde, re nu pot să rămînă fără conse- îțe asupra activității desfășurate colectivul întreprinderii. Ce s-a tîmplat, însă, după publicarea ar- :olului menționat ?Două scrisori — una după alta — -au înștiințat că lucrurile s-au mplicat, luînd o întorsătură cu to- 
l neașteptată. Disperată, Maria La- rovici ne anunță că asupra ei s-a ătut un val și mai puternic de •rsecuții, amenințări, înscenări și esiuni pentru a da înapoi, cerîn- i-i-se chiar să retracteze cele sesi- te ziarului.Ne-am deplasat la Hunedoara. Aici 1 constatat că lucrurile s-au pe- »cut întocmai cum ni s-a sesizat, supă apariția articolului în ziar — spunea M. Lazarovici — tovară- l director nu mă mai poate suferi parcă aș fi ciumată. Orice lucrez, ; se spune că nu este bun. Sînt îm- edicată în fel și chip să-mi înde- inesc sarcinile de serviciu, pentru astfel conducerea să aibă motiv mă sancționeze. Cînd iau cuvîntul ședințele de partid și critic anu- te aspecte negative din întreprin- re, el mă repede cu brutalitate. .- propunerile mele nu sînt luate în amă. Intr-un cuvînt, mi s-a creat atmosferă de-a dreptul insuporta- ă".

neluate în seamă
In gurile de exploatare din cele trei întreprin

deri forestiere din județul Gorj lucrează sute 
de muncitori. Sus, pe munte, departe de locurile 
populate, ei sînt pur și simplu rupți de orice 
activitate culturală. Muncitorii de aici au 
cerut, în nenumărate rînduri, să li se trimită 
în exploatările forestiere caravane cinemato
grafice, brigăzi științifice, formații artistice de 
amatori, dar toate solicitările lor au rămas fără 
ecou. Mai mult, de cîtva timp, nici biblioteca de la I. F. Tg. Jiu. care numără peste 6 000 de vo
lume, nu mai poate fi folosită (și o dată cu ea 

. nici cele 38 de biblioteci mobile de la parchete), 
fiindcă nu are bibliotecar. Consiliul sindical ju
dețean, dintr-o greșită înțelegere, a redus acest 
post, pe care îl considerăm absolut necesar. In 
nenumărate seri, mai ales în cele de iarnă, bi
bliotecarul organiza cu salariații cercuri de citit, 
șezători literare etc., deosebit de interesante, 
atractive, mult apreciate. In ciuda acestui fapt, 
însă în locul postului de bibliotecar, la Tg. Jiu 
a fost înființat un post de îngrijitoare. Ne 
miră și un alt fapt; din bugetul comitetului sin
dical de la I. F. Tg. Jiu se plătesc alți doi sala
riați, pe posturi nou înființate — contabil și 
dactilografă — care lucrează zi de zi la consi
liul sindical județean.

Această nepăsare din partea consiliului sindical față de nevoile culturale ale muncitorilor 
forestieri nu mai poate fi îngăduită. Trebuit 
să se ia urgente măsuri de îndreptare a situa
ției, pentru ca și cei care lucrează în creierul 
munților să se bucure de condițiile social-cultu- 
rale cuvenite.

Ing. Constantin CALUGARU 
Tîrgu-Jiu

într-o altă ca- același imobil, a doua oară de apreciere, a re- această cameră

diferiți salariat!Stînd de vorbă cu din întreprindere, am aflat că articolul publicat în ziar a stîrnit aici o a- devărată furtună. După cîteva zile s-a organizat o anchetă care, din felul cum s-a desfășurat, nu a urmărit să facă lumină în acest caz, ci dimpotrivă să o scoată vinovată pe autoarea sesizării, disculpînd conducerea întreprinderii. Mai mult, lucrurile au mers atît de departe, încît la un moment dat Măriei Lazarovici i s-a cerut pur și simplu să nege cele relatate ziarului, obligînd-o să de-

să cu _ .de către membrii instanței, îndresată unui organ administrativ să se rezolve de o singură persoană, de regulă un funcționar ? Oare principiul muncii și conducerii colective nu-și găsește aplicarea și în rezolvarea sesizărilor cetățenilor de către organele administrative ?într-un cod de procedură administrativă și-ar găsi rezolvarea nu numai problema responsabilității funcționarului care nu rezolvă cu spirit de răspundere, temeinic și legal o cerere a cetățeanului, dar și a cetățeanului care cu bună știință se adresează cu recla- matii neîntemeiate diferitelor organe, punînd ne drumuri lucrători din aparatul de stat, generînd anchete peste anchete, pentru ca apoi să se constate că toate semnalele lui alarmante s-au spart ca un balon de săpun.barea : de ce trebuie să suporte(salarii, deplasări etc) ocazionate de reclama,țiile u- nor oameni de rea credință ? Dacă timpul pierdut cu verificarea unor astfel de „petiții" este, desigur, nerecuperabil, totuși cheltuielile pe care le prilejuiesc ar putea fi recuperabile, prin obligarea la plată a reclamantilor mincinoși. Normal, acest lucru ar trebui prevăzut tot în norme procedural - administrative.Elaborarea unul cod de procedură administrativă s-ar înscrie pe linia continuei preocupări a partidului, de perfecționare a activității râtului de stat și gislației, de întărire galitătii socialiste.

timp ce petiția unui organ să se a-

Se naște între-
statul cheltuielile

aaapa- le- i le-
Convorbire consemnată 
Dumitru MINCULESCU

te

rang, împotriva ei. Admonestată de directorul întreprinderii, ea s-a adresat consiliului de judecată. Ion Barbu, directorul întreprinderii, a chemat pe președintele consiliului, Gheorghe Iașinschi, și i-a dat dispoziție să administreze aceeași sancțiune ambelor părți.Și faptele s-au petrecut aidoma, după dictatul directorului. Președintele consiliului de judecată a „instrumentat" pe ceilalți membri ai consiliului și, după ce a reușit să-i „convingă" și pe cei care nu erau

Sînt în viață împrejurări cînd între anumite persoane se ivesc neînțelegeri, mai mari sau mai mici, conflicte, izvorîte din motive mai mult sau mai puțin întemeiate. Cum ne comportăm în astfel de situații, cum le soluționăm ? Omul pașnic apelează la rațiune, uzează de mijloacele pe care i le pune la dispoziție aceasta sau, dacă nu izbutește, se adresează instituțiilor create special de societate pentru a rezolva astfel de conflicte. Alții însă, puțini la număr — e drept, se socotesc liberi să-și facă singuri dreptate, își iau îngăduința să încalce, știent, brutal, regulile de conviețuire socială.„Mă aflam deunăzi cu articole electrice din șos. Mihai Bravu 
Nicolae Haraga, din vînzător îl apostrofa unul dintre cumpărători, adueîndu-i insulte și injurii. Nu-mi dau seama de unde a pornit toată povestea, dar știu ce a urmat. După un timp, cînd cumpărătorul în cauză a părăsit magazinul, respectivul vînzător a alergat după el, l-a ajuns din urmă și a început să-i care pumni în cap, do- borîndu-1 la pămînt. Nu știu cine e vinovat de declanșarea conflictului, dar socotesc că orice ar fi spus sau făcut cumpărătorul, nimeni și nimic nu-i dădea dreptul vînzătorului huligan să-I ia la bătaie. S-ar fi putut adresa responsabilului magazinului, dacă avea să-i impute ceva cumpărătorului respectiv, ar fi putut apela la organele de ordine publică, la instituțiile care au menirea să facă dreptate — comisia de împăciuire sau tribunalului. Am rămas, toți cei prezent!, profund indignați de această comportare condamnabilă".Cît de periculoși sînt astfel de indivizi e de prisos să mai vorbim. Un singur ins cu astfel de comportări necontrolate poate tulbura liniștea a zeci și zeci de cetățeni, cum s-a întîmplat, nu de mult, la grădina restaurantului „Marea Neagră" din București. După ce consumase, în altă parte, o cantitate apreciabilă de alcool — ne scrie, cu indignare, pensionarul Marin Costache — tî-

nărui Vasile Gheorghe din str. Gării de Nord 6—8 a intrat beat în grădină și, netam-nesam, a lovit puternic cu piciorul o femeie. Cum era firesc, cei de fată au luat atitudine fată de acest act brutal, ieșit din comun. Dar huliganul a ridicat scaunul să-l lovească în cap pe unul dintre consumatori. A fost arestat pe loc de un lucrător de miliție. Salutăm acest act al omului în uni-

flicte „puternice", culese din dosarele unei singure comisii de împăciuire :1) „Nu vrea să achite contravaloarea curentului electric consumat și înregistrat de contorul comun" ;2) „Nu se îngrijește de curățenia dependințelor comune"; 3) „Ține în curte păsări și cocoșii ne trezesc din somn noaptea" ș.a.m.d.— 207 astfel de pricini „extraordinare" au fost înregistrate în șase
în mod con- binecunoscuteîn magazinul și de fierărie 24 — ne scrie București. Un îndelung pe

Simulacrul de judecată la care s-a pretat consiliul a determinat judecătoria municipiului Hunedoara să trimită o scrisoare întreprinderii de industrie locală, prin care se atrage atenția asupra ilegalităților săvîr- șite. Totodată, judecătoria recomandă consiliului de judecată să fie exigent, să delibereze pe baza convingerii proprii — fără Influențe din a- fară — și numai în temeiul realității izvorîte din probe, asigurînd o corectă aplicare a legilor.
DUPĂ PUBLICAREA ARTICOLULUI

„OAMENI CARE
V

BAGA PUMNUL IN GURĂ"
clare că faptele semnalate de ea ar fi neadevărate. Timp de cîteva ore, atît ea cît și alți salariați au fost supuși unui adevărat interogatoriu pentru a fi determinați să facă un compromis cu propria lor conștiință.Ceea ce suprinde însă mai mult este faptul că această anchetă, inițiată evident în vederea cocoloșirii lipsurilor și abaterilor săvîrșite de conducerea întreprinderii, a fost condusă de un secretar al Comitetului municipal de partid Hunedoara.Tn fond, ce fapte trebuiau retractate pentru a scoate basma curată pe cei vinovați ? Să recapitulăm, pe scurt, cum s-au întîmplat lucrurile. Maria Lazarovici l-a criticat pe Traian Birău. Dar cum am văzut, critica respectivă s-a întors, ca un bume-

de acord cu această ilegalitate, a pronunțat o hotărîre nedreaptă : cei doi salariați au fost sancționați cu mustrare scrisă cu avertisment. Maria Lazarovici, nemulțumită, a adus cazul în fața tribunalului, care, constatînd nereguli în rezolvarea litigiului de către consiliul de judecată, i-a dat dreptate. Nu mai încape, deci, nici o îndoială că directorul întreprinderii a vrut cu orice chip s-o pună la punct pe Maria Lazarovici. Mai pot fi. aduse în acest sens și alte mărturii. „Avînd o discuție cu președintele consiliului de judecată — ne-a declarat Dumitru Dogaru, membru a! acestui consiliu — mi-a spus că tovarășul director a dispus ca amîndoi să primească aceeași sancțiune".

Așadar, lucrurile erau cît se poate de clare. Cu toate acestea ancheta de care am amintit mai sus a urmărit să le tulbure, pentru a mușama- liza faptele, astfel ca vinovății să nu fie trași la răspundere. în ce privește presiunile făcute asupra unor sala- riați pentru retractarea declarațiilor- lor inițiale (unele dintre ele devenite documente la dosarul procesului), acestea sînt cu atît mai absurde, cu cît chiar autorii ilegalităților săvîrșite nu le pot nega. în discuția a- vută cu directorul întreprinderii, el însuși, deși susținea că nu a influențat consiliul de judecată, a recunoscut că l-a chemat pe președintele acestuia și i-a comunicat să-i sancționeze pe amîndoi salariații, deoarece li

NEGHINA TREBUIE

ÎNDEPĂRTATĂ

GRlU

Pe marginea unor scrisori care cer 
sancționarea aspră a huliganilor

formă, pus să vegheze la respectarea ordinii publice. Se așteaptă acum judecarea și, desigur, condamnarea huliganului".Foarte multe conflicte, urmate de scandaluri și bătăi, se ivesc în blocuri, între unii colocatari certați cu regulile de conviețuire socială. Ce au la bază și de ce nu izbutesc acești oameni să le rezolve bună înțelegere ? Iată pricini i: prinde con-

luni din acest an la comisia de împăciuire a sectorului 6 din București, — ne spune tov. Stela Teodorescu, șefa oficiului juridic al sectorului. Din astfel de motive, cei mai în- răiți ajung să-și facă viața imposibilă — lor și tuturor celorlalți locatari — să se ia la bătaie, să se schilodească (cazul Lixandrei Petre, din str. Miercurea Ciuc 29, care a fost bătută de un vecin, în așa mod încît
vino-considera în aceeași măsură vați (!)în aceste condiții trebuie să noaștem că secretarul comitetului municipal de partid. Dumitru Bucur, și-a luat asupra sa o sarcină ingrată. Realitatea era greu, chiar foarte greu de mistificat. De altfel, acest lucru rezultă și dintr-un răspuns trimis de el ziarului, în care încearcă fără succes să ocolească faptele. în răspunsul amintit nu se suflă un cuvin- țel măcar despre încercarea evidentă a directorului de a înăbuși critica. în schimb, se menționează că „salariatei Maria Lazarovici i s-a atras atenția asupra greșelilor ce le-a făcut și să reflecteze asupra acestui fapt". Iată, deci, că din nou M. Lazarovici s-a văzut în postura de victimă a propriei sale critici. Cu toate presiunile exercitate asupra ei, știin- du-se complet nevinovată, Maria Lazarovici n-a acceptat, însă, să dezmintă realitatea, să facă rabat adevărului, dreptății. Atitudinea ei neconciliantă este subliniată chiar în „concluziile" răspunsului trimis redacției de către secretarul comitetului municipal de partid : „întrebată dacă este mulțumită (sic), tovarășa M. Lazarovici a răspuns negativ, deoarece ea a rămas în aceeași situație, iar asupra concluziei că directorul nu se face vinovat de sanctionarea ei a afirmat că organul de partid municipal a venit să apere pe director, pe ea să o scoată vinovată".Cercetînd faptele petrecute întreprindere, concluzia pe cît de gretabilă, pe atît de adevărată, __ impune aproape de la sine. Ancheta efectuată de secretarul comitetului municipal de partid a avut drept scop „reabilitarea" directorului întreprinderii în fața colectivului, constituind ea însăși o ripostă la fel de brutală împotriva celor ce au curaj să dezvăluie neajunsurile, să critice pe cei ce se fac vinovați de ele, indiferent de persoane. Este de-a dreptul surprinzător zelul pe care l-a depus secretarul comitetului municipal de partid pentru dezvinovățirea directorului Ion Barbu, insistenta cu care a cercetat tot felul de mărunțișuri nesemnificative, legate de activitatea Măriei Lazarovici. în timp ce în întreprindere tronează de mal

recu-

Iarîn re-se

multă vreme deficiențe grave, devenite notorii în colectivul respectiv, în condițiile în care întreprinderea duce lipsă de cadre calificate, capabile să organizeze producția, din cauza atitudinii retrograde a directorului mai multi ingineri au fost nevoiti să plece în alte unități. Planul de producție nu este îndeplinit, la secția de prefabricate — cu pondere însemnată în producția unității — se înregistrează stagnări îndelungate, iar locațiile ating cifre de zeci de mii de Iei.Se pune întrebarea : de ce sînt trecute sub tăcere toate aceste deficiente, a căror perpetuare demonstrează ea însăși că în întreprinderea respectivă critica, departe de a funcționa așa cum trebuie, este sistematic înăbușită ? Cum a putut fi ignorat sensul criticii făcute în ziar la adresa directorului întreprinderii ?Este de la sine înțeles ce consecințe grave, ce implicații profund dăunătoare pentru activitatea colectivului poate avea lipsa de fermitate fată de lipsuri. Faptul că unui director care nu ezită să ia măsuri arbitrare împotriva subalternilor „coltoși" nu i se adresează nici măcar un cît de mic reproș nu este oare cei mai bun act de încurajare a acestuia pentru a astupa gura celor care nu se împacă cu deficientele ?Datoria comitetului municipal de partid era tocmai aceea de a combate asemenea atitudini refractare fată de critică, de a lua astfel de măsuri încît orice salariat care vine cu un punct propriu de vedere asupra diferitelor probleme din întreprindere să nu aibă de suferit nici cea mai mică neplăcere. Este vorba doar de respectarea cu strictețe a unui principiu consfințit de democratismul o- rînduirii noastre, de exercitarea u- nui drept pe care statul nostru îl garantează fiecărui cetățean.Faptele petrecute la întreprinderea orășenească de industrie locală Hunedoara reclamă o analiză temeinică, principială din partea comitetului județean de partid.
Vasile MIHAI

a fost nevoie să fie luată cu „Salvarea" și internată în spital).în combaterea acestor manifestări dăunătoare, incompatibile cu comportamentul civilizat, un rol de seamă revine opiniei publice, care nu poate lăsa necondamnat actul huliganic. Dar pentru ca acțiunea ei să fie cu adevărat eficientă, se înțelege de la sine să aceasta trebuie să fie conjugată cu intervenția autoritară și promptă din partea miliției, procuraturii, justiției care au primit de la societate, printre altele, mandatul de apărători ai ordinii publice, ai liniștii, ai sănătății si vieții oamenilor. Aceste instituții acționează de cele mai multe ori cu răspundere, rapiditate și eficientă am văzut într-unul din exemplele de mai sus. Dar sînt și situații cînd se acționează ineficient sau cu multă încetineală, fapt care îi încurajează pe infractori. Iată un caz :în hala pieței centrale din Tg. Jiu la un centru de desfacere stăteau, ‘ într-o zi, mai multe persoane. La un moment dat, un ins (Cănăvoiu Victor, din str. T. Vladimirescu 25), sfidîndu-i pe cei din jur, iese din rînd și trece în față. Un altul (Stă— văroiu Mihail, din corn. Ceauru, județul Gorj) îi atrage atenția. Dar primul nu înțelege să treacă la rînd. începe cearta, apoi scandalul, apoi bătaia. Stăvăroiu îl lovește pe celălalt care, la rîndul său, încearcă să se apere. Agresorul scoate cuțitul. Panică în întreaga hală, țipete, spaimă generală, busculadă. Pînă la urmă cei doi au fost dați afară. „Eu, care am asistat la toată această scenă oribilă — ne scrie un cititor — am rămas uluit de cele întîmplate".Interesant este însă cu ce consecințe s-a soldat această faptă infracțională: o simplă amendă dată Iui Stăvăroiu și-atîta tot ! Care va să zică, doi indivizi își permit să facă scandal în public — unul să-l bată măr pe celălalt, să bage spaimă în populație — iar miliția îi aplică agresorului o simplă amendă și cu asta basta. Este această sancțiune de natură să ne ofere garanția că astfel de indivizi nu vor mai repeta asemenea fapte ?
Dar nu de puține ori. In astfel de 

situații, din păcate, organele ordinii 
publice pur și simplu nu intervin 
deloc.„în ziua de 26 octombrie 1967 am fost bătut în mod barbar de cinci inși din comună — ne scrie Con
stantin Chirca, din Sadu, județul Sibiu. Am fost internat de atunci în mai multe spitale — în total 157 de zile de spitalizare — am suferit și o operație din cauza urmărilor bătăii. Nici acum nu sînt restabilit, apt de muncă, fiind pensionat de boală. Mă aflu din nou în spital și mă întreb deseori de ce nu s-au luat din timp măsuri împotriva celor care mi-au distrus sănătatea ? Ei se plimbă liberi prin comună și eu — victimă a barbariei lor — sufăr prin spitale. Dosarul de cercetare penală n-a ajuns nici pînă acum la tribunal pentru a fi judecați și condamnați. Aflîndu-mă mereu prin spitale, eu n-am putut merge să insist la autorități pentru a se impulsiona cercetările. Miliția trebuia să-și facă 
datoria singură".Are perfectă dreptate semnatarul acestor rînduri. De ce n-a acționat, oare, militia comunală de la bun început ? Doar e foarte limpede că a- vem de-a face cu un act profund antisocial, cu o infracțiune gravă, de natură penală, și infractorii trebuiau să fie făcuți inofensivi încă de a- tunci și pedepsiți potrivit legilor tării noastre. Nu e firesc și legal ca toate aceste cheltuieli de spitalizare, precum și cele legate de daunele morale și materiale aduse invalidului pentru restul vieții să fie suportate de agresori ?Iată, deci, gravele implicații, cu repercusiuni adînci pentru om și societate, ale unor astfel de legi rămase nesancționate.Din cele de mai sus, ca alte exemple, nemenționate desprinde necesitatea respectării cu strictețe, de către organele cu sarcini precise în această privință, a legilor care garantează omului dreptul la o liniște neconturbată de nimeni, care-i garantează securitatea personală, viata. Așa cum neghina trebuie aleasă din grîu și dată de o parte, atentatorii la liniștea publică și la viata oamenilor trebuie să fie făcuți inofensivi.

așa cum

fărăde-și din aici, se

Al. STROE
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Conducerea partidului a sublimat în repetate rînduri gravitatea tolerării anomaliei pierderilor planificate, precum și necesitatea înlăturării ei cit mai grabnice. Referin- du-se din nou la această problemă, la plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c. tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat: „Trebuie să asigurăm îndeplinirea sarcinii stabilite de Comitetul Central ca pină la sfîrșitul anului să lichidăm pierderile planificate — această stare de lucruri economică anormală". Cum este tradusă în viață această importantă sarcină economică în întreprinderile din județul Alba, care au fost prevăzute să lucreze cu dotații de la bugetul statului sau care mai fabrică unele produse cu pierderi ? Iată tema convorbirii pe care am avut-o cu tov. ing. NICODIM ROȘCA, secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R.
'— Concret, de la ce situație s-a 

pornit în acest an și ce rezultate 
s-au obținut în sensul diminuării 
pierderilor planificate ?

— De la început vreau să arăt că, . din 25 întreprinderi cîte sînt în județul Alba, numai 3 au fost planificate în acest an cu dotații de la bugetul statului — și anume : întreprinderea minieră Baia de Arieș, întreprinderea de mecanizare și transporturi forestiere Sebeș și I.G.O. Aiud. Alte 10 unități economice, printre care I. F. Sebeș, fabrica „Căprioara" Sebeș, fabrica „1 Mai" Pe- trești, deși pe ansamblu sînt rentabile, produc totuși 53 sortimente cu pierderi. Volumul total al pierderilor prevăzute pentru acest an, pe ansamblul județului, se ridică la peste 90 milioane lei. După cum se vede, s-a pornit de la o situație deloc corespunzătoare. în lumina indicațiilor date de conducerea partidului privind intensificarea acțiunii de rentabilizare a tuturor întreprinderii'’^ și produselor, comitetul jude- țeui. de partid a întreprins o serie de acțiuni. Accentul a fost pus pe mobilizarea mai susținută a resurselor proprii de rentabilizare existente în aceste întreprinderi, în principal prin folosirea mai deplină a capacităților de producție, economisirea materiilor prime și materialelor, introducerea în procesul de producție a utilajelor inactive, reducerea cheltuielilor neproductive, folosirea mai rațională a timpului de lucru, îmbunătățirea structurii personalului. Un sprijin eficient în această acțiune a fost acordat și de către forurile de resort ale acestor unități. Ca urmare a ansamblului de măsuri luate, în primul semestru volumul total al do- K tațiilor a fost diminuat cu peste 6 milioane lei.— în ce întreprinderi s-au obți
nut rezultatele cele mai bune in 
acțiunea de diminuare ți înlătu
rare a pierderilor ? f.— Se poate spune că un real reviriment în acest sens a avut loc la 1 treprinderea de mecanizare și transporturi forestiere Sebeș. Aici s-au luat măsuri . hoțărîte, , pentru creșterea coeficientului de utilizare a capacității parcului auto, nivelul atins fiind cu 800 tkm/tcap mai mare față de plan, pentru reducerea duratei de execuție a reparațiilor prin organizarea mai judicioasă a acestora. Cu perseverență s-a acționat și în domeniul reducerii cheltuielilor de producție, prin stabilirea de consumuri judicioase de materiale și piese de schimb și urmărirea lor zilnică după planul de cheltuieli pe fiecare mașină, prin înlocuirea unor carburanți, lubrefianți și piese auto, cu prețuri ridicate, cu altele mai ieftine, fără repercusiuni tehnice asupra materialului rulant. Ca urmare, dotația aferentă primului semestru a fost diminuată cu peste 1 600 000 lei. Rezultate pozitive în domeniul reducerii pierderilor planificate s-au obținut și la I.M. Baia de Arieș.— Tn ce privește unitățile ren
tabile în ansamblu, dar care produc unele sortimente cu pierderi, 
care este evoluția ?— La I. F. Sebeș, spre exemplu, s-a constatat că organizarea defectuoasă a muncii, folosirea nerațională a capacității de transport a autocamioanelor și neasigurarea din timp a rampelor de încărcare cu material lemnos generează însemnate cheltuieli suplimentare, care influențează negativ rezultatele economice ale întreprinderii. Măsurile luate pentru înlăturarea acestor neajunsuri și mobilizarea de noi rezerve interne au permis ca, în primul semestru, din cele 14 produse prevăzute cu pierderi să fie rentabilizate 5. Este un rezultat care cred că arată destul de clar conducerii întreprinderii linia pe care trebuie să acționeze în continuare. Aici sînt încă suficiente rezerve care,
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Convorbire cu ing. Nicodim ROȘCA
secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R.

depistate șl valorificate susținut, pot să asigure rentabilizarea tuturor celorlalte produse.Cu rezultate bune în domeniul rentabilizării au încheiat prima jumătate a anului și I.I.L. „Mureșul" din Aiud, întreprinderea de cultură și fermentare a tutunului Ocna Mureș și I.G.O. Blaj. La I.I.L. „Mureșul" Aiud, prin mecanizarea lucrărilor la producția de cărămizi, organizarea judicioasă a fluxului tehnologic și folosirea unei materii prime de mai bună calitate, s-au realizat beneficii, față de o pierdere de 390 mii lei planificată pe semestrul I. în acest fel, din cele 4 sortimente ne-, rentabile au mai rămas doar 3, care au o pondere neînsemnată în producția unității. în ansamblul județului, din cele 58 de sortimente prevăzute cu pierderi au fost rentabilizate în primul semestru 21.— Din analiza rezultatelor pe 
primul semestru ce concluzie 
mai generală se desprinde ?— Firește, rezultatele consemnate puteau să fie mult mai bune, dacă nu ar fi apărut anumite anomalii care au favorizat menținerea pierderilor, atît la nivelul unor întreprinderi, cît și la unele produse și sortimente. Cert este că pe -alocuri acțiunea de rentabilizare s-a desfășurat mai mult scriptic, din birou, iară a se asigura întotdeauna,,^pop-. dițiile necesare pentru real(țărb^ț; măsurilor propuse. Așa se explica ds» ce în unele unități economice s-au înregistrat în primul semestru pier- deri peste cele planificate. în vederea înlăturării acestor traumatisme financiare, comitetul județean de partid a stabilit ca fără intîrziere colectivele din întreprinderi să reana- lizeze și să completeze planurile de măsuri întocmite în acțiunea de rentabilizare, stabilind termene ferme, obligatorii, cu responsabilități precise pentru aplicarea lor. s

— In principal, pe ce căi tre
buie să se persevereze în conti
nuare pentru rentabilizarea pînă

■ la sfîrșitul anului a tuturor întreprinderilor ți produselor ?— Condiția esențială este intensificarea la maximum a eforturilor proprii ale întreprinderilor care mai lucrează cu pierderi sau au încă produse nerentabile. Din analiza situației realizării indicatorilor de plan, atît pe ansamblul județului, cît și la nivelul unor întreprinderi, a reieșit că există încă importante rezerve interne în fiecare unitate care, valorificate din plin, vor duce la creșterea volumului producției și la reducerea cheltuielilor materiale și de muncă. Căile sînt multiple, dar accentul principal trebuie pus pe folosirea la întreaga capacitate a mijloacelor din dotare, economisirea materiilor prime și a materialelor, extinderea mecanizării în unele sectoare și activități, îndeosebi acolo unde se produc sortimente cu pierderi, îmbunătățirea calității produselor, eliminarea completă a rebuturilor și folosirea cît mai completă a timpului de muncă.Analiza efectuată ne-a dovedit că rezerve însemnate există la întreprinderea minieră Baia de Arieș,

unde în semestrul I nu s-au întreprins suficiente măsuri pentru mai buna folosire a capacității mașinilor de încărcat, indicele de utilizare planificat fiind realizat doar în proporție de 30 la sută. Nici locomotivele de mină nu s-au folosit corespunzător. Tot aici a devenit necesar să se pună în funcțiune sau să se transfere la alte unități utilajele rămase încă nefolosite, să se înlocuiască în mai mare măsură armarea

Două recolte 
de legume și furaje

(Urmare din pag. I)acoperi în mare măsură deficitul creat ca urmare a secetei. De altfel, în multe unități agricole se desfășoară acțiuni de mari proporții pentru însămînțarea culturilor duble de furaje. Din datele centralizate la Consiliul Superior a! Agriculturii rezultă că în întreprinderile agricole de stat s-au semănat 140 000 ha, ceea ce reprezintă 93 la sută din plan, iar în cooperativele agricole 538 500 ha — a- dică 63 la sută. După cum se vede, in cooperativele agricole însămînțarea culturilor furajere este încă foarte întîrziată. Dacă în județele Buzău, Brăila, Arad și Prahova acțiunea este încheiată sau se a- propie de sfîrșit, în județele Alba, Argeș, Brașov, Cafaș Severin, Cluj, Constanța, Dîmbovița, Gorj, Hunedoara, Mureș, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Vî’cea nu s-au realizat, pînă la sfîrșitul' săptămînii trecute, decît mai puțin de jumătate din prevederi. Neglijarea acestei lucrări menite să asigure un spor important de furaje, în condițiile cînd culturile se pot dezvolta foarte bine, aduce serioase prejudicii dezvoltării zootehniei, a- provizionării populației cu carne, lapte și alte produse de origine

animală. De aceea, se impune ca în fiecare unitate agricolă să se analizeze rapid tot ce se poate face pentru a se completa rezerva de furaje și să se însămînțeze de urgență suprafețe cît mai mari de teren eliberate cu plante de.nutreț.Direcțiile agricole județene, în colaborare cu uniunile cooperatiste, au datoria de a se ocupa cu cea mai mare răspundere de realizarea integrală și depășirea sarcinii stabilite privind însămînțarea culturilor duble. Ele trebuie să ia măsuri ca toate mașinile agricole ale întreprinderilor de mecanizare a agriculturii, ca și mijloacele Cooperativelor agricole să fie folosite din plin la aceste lucrări. Lucrările de însămînțare a culturilor succesive — acțiune de mare însemnătate pentru anihilarea efectelor negative ale secetei și asigurarea produselor agricole necesare aprovizionării populației și acoperirii nevoilor economiei naționale — trebuie să stea permanent în atenția organelor și organizațiilor de partid. Ele au datoria să antreneze pe membrii cooperativelor agricole la realizarea cu deplin succes a acestei acțiuni, la obținerea unei recolte suplimentare cît mai mari de legume, furaje și alte produse agricole.

abatajelor cu lemn — material scump și cu pondere însemnată în prețul de cost — prin susținerea prin toreretare și cu ancore, sistem mult mai economic.în vederea rentabilizării produselor care se rnai fabrică cu pierderi, la întreprinderea forestieră Sebeș va trebui să se treacă neîntîrziat la concentrarea activității de exploatare. Se va asigura astfel o organizare mai rațională a producției și a muncii, folosirea într-un grad mai ridicat a mecanismelor, ceea ce implicit va influența pozitiv asupra reducerii costurilor de producție. Țot pentru sporirea eficienței, este important ca inginerii, tehnicienii și maiștrii din această unitate să persevereze în găsirea unor soluții tehnice de mecanizare a muncii la operația de „scos" a lemnului din parchete, prin aceasta înlăturîndu-se și stagnările între faze. Un accent deosebit va trebui să pună colectivul acestei întreprinderi pe valorificarea completă și superioară a masei lemnoase, precum și pe eliminarea risipei în exploatări. Mari rezerve nefructificate încă există și în unitățile industriei locale.Rămîne ca în fiecare întreprinde-re, cu sprijinul organizațiilor de partid, comitetele de direcție să angajeze toate forțele colectivelor și posibilitățile interne pentru ca în scurt timp să se asigure lichidarea anomaliei pierderiloi’ planificate,creșterea gradului de rentabilitate a activității economice. Nici un moment nu trebuie să pierdem din vedere că problema rentabilității nu e 
o chestiune privată a diferitelor întreprinderi, Ci o problemă de însemnătate națională, fundamentală a întregii noastre societăți.

Convorbire realizată de 
Ștefan DINICÂ 
corespondentul „Scînleii*

C. I. L-DEJ

Perfecționări 
aduse tehnologiei

Inginerul Andrei Lazăr, cu sprijinul maiștrilor 
de la secția celuloză a combinatului din Dej, a 
reușit să elaboreze un nou procedeu de încărcare 
a fierbătoarelor și de reglare a regimului termic al 
acestdra. îmbunătățirile aduse tehnologiei de fier
bere a celulozei au avut ca rezultat obținerea a trei 
șarje în plus în fiecare zi, precum și o ridicare sim
țitoare a calității. Secția de celuloză a atins capaci
tatea proiectată cu peste trei luni înaintea terme
nului prevăzut. (Agerprcsj

NOI MATERIALE
DE CONSTRUCȚII5

La întreprinderea de prelucrare a marmurei din 
Simeria, județul Hunedoara, a intrat în funcțiune, 
înainte de termen, o linie tehnologică pentru produ
cerea dalelor mozaicate de marmură. Utilajele sale 
de înaltă tehnicitate asigură obținerea unei pro
ducții de peste 250 000 mp dale din mozaic granulat 
de diferite culori, care se folosesc la pardoseli. La 
aceeași întreprindere s-a montat, de asemenea, o 
linie de producție, prevăzută cu discuri diamantate 
și alte utilaje pentru producerea treptelor de mar
mură. Noile capacități au ca scop prelucrarea și va
lorificarea superioară a blocurilor și deșeurilor de 
marmură, permițînd creșterea cu peste 51 la sută a 
valorii producției globale a întreprinderii.

(Agerpres)

ADUNAREA GENERALA A REPREZENTANȚILOR SALARIAȚILORCÎMPIA TURZIIDE LA „INDUSTRIA SÎRMEI"
a opiniei colectiveV

părerilor și . de economice impor- armonios răspun

Afirmare constructivă

>■; Desfășurată'într-o, atmosferă cu pro- 'fund caracter de IUcrii, ădtmâtea reprezentanților salariaților de la uzina „Industria sîrmei" din Cîmpia Turzii a dezbătut și analizat cu răspundere activitatea desfășurată pentru înfăptuirea sarcinilor pe primul semestru, precum și măsurile necesare în perioada următoare în vederea îndeplinirii și depășirii prevederilor planului anual. Din informarea prezentată de tov. Ion Stanatiev, președintele comitetului de direcție, s-a desprins că în semestrul I planul a fost depășit atît la producția globală, cit și la producția marfă vîndută și încasată. întregul spor al producției globale de 22 milioane lei s-a obținut pe seama creșterii productivității muncii. De asemenea, s-au realizat economii suplimentare dfe peste 2,3 milioane Iei și beneficii peste plan de 8 milioane lei, aproape în totalitate prin efortul propriu al întreprinderii. Este demn d« relevat, totodată, că toate contractele cu termene de livrare în primul semestru au fost onorate, iar sarcinile de export au fost depășite cu peste 400 tone produse siderurgice.,Participanții la dezbateri, apreciind aceste rezultate pozitive, nu s-au declarat însă mulțumiți și au insistat asupra neajunsurilor care mai există, asupra rezervelor insuficient fructificate, formulînd propuneri pentru creșterea în continuare a eficienței economice a întreprinderii. Eugen Boțan, maistru la oțelărie, ing. Grigore Urs, director tehnic, Aurel Zugrav, prim- topitor, Ion Fărcățan, inginer șef, și alții au arătat că trebuie acordată o atenție mai mare folosirii raționale a metalului, prin reducerea consumurilor specifice și îmbunătățirea calității produselor. Este un fapt pozitiv, arătau vorbitorii, că prin reducerea re-

buturilor s-au realizat economii de o jumătate de milion de lei, dar la oțe- lărie. și laminoare mai există încă rebuturi și pierderi de metal, cărora trebuie să li se pună capăt. La anumite materiale se depășesc consumurile specifice datorită risipei ce are loc în timpul procesului de fabricație. De asemenea, faptul că în primul semestru s-au înregistrat opriri neprevăzute de 21 000 ore/mașină relevă că și în domeniul folosirii capacităților de producție sînt încă rezerve nefructificate. „La laminoare — spunea tov. Valentin Mătieș, membru în comitetul de direcție — stăruie încă o seamă de deficiențe care generează rebuturi și risipă de materiale. Ele se datoresc aprovizionării neritmice a locurilor de muncă, deselor schimbări de sortimente, de materii prime, uneori de calitate necotespunzătoare, bineînțeles, tehnologic", solicitat ministerului sprijine mai susținut uzina în aprovizionarea ritmică cu materii prime și materiale.Alți participant! la discuții s-au referit la activitatea comitetului de direcție care, în perioada scurtă care a trecut de la constituire, a examinat probleme de mare importanță, cum ar fi stadiul îndeplinirii planului de producție și de investiții, indicatorii economico-financiari, pregătirea și perfecționarea cadrelor necesare noilor obiective ce urmează să intre în funcțiune, proiectul planului de producție și al planului de investiții pe anul viitor. Ședințele comitetului de direcție, apreciau tov. Gheorghe Ilebean, președintele comitetului sindicatului, 
Vaier Deac, director administrativ, maistrul Pani Bere, lăcătușul Pavel 
Botoș și alții, au fost un prilej de ex-

să nerespectării procesului Mai mulți vorbitori au de resort să

■ primare deschisă a luare a unor decizii tante, îmbinîndu-se derea colectivă cu răspunderea personală a fiecărui membru al acestui organ de conducere colectivă a uzinei. O serie de vorbitori au recomandat comitetului de direcție să abordeze și alte probleme, cum ar fi organizarea unui sistem informațional mai eficient, îmbunătățirea condițiilor de lucru și a protecției muncii în secțiile și atelierele uzinei.în acest an urmează să intre în funcțiune fabrica de flux de sudură și trăgătoria de oțel tare II. Intrarea în exploatare a primului obiectiv, cu termen la 30 septembrie, e condiționată de livrarea unor utilaje și apa- rataje electrice. Pentru trăgătoria de oțel tare, cu termen la sfîrșitul anului, au întîrziat proiectul de montaj al instalației de patentare și contractarea din import a utilajelor auxiliare. Din peste 1 000 tone utilaje contractate cu uzina ,,Independența"-Sibiu, au sosit pe șantier doar circa 200 tone. Tinîndu-se seama de această situație, în adunare s-a solicitat ca Ministerul Industriei Metalurgice să intervină e- nergic pentru soluționarea tuturor problemelor de care depinde asigurarea punerii în funcțiune la termen a noilor obiective de investiții.Adunarea reprezentanților salariați- lor de la uzina „Industria sîrmei"- Cimpia Turzii a demonstrat hotărîrea unanimă a întregului colectiv al întreprinderii de a realiza integral sarcinile de plan în a doua jumătate a anului, inclusiv suplimentările angajate recent, de a ridica în continuare nivelul eficientei economice.
Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii*

Concursul international 
al vinurilor

(Urmare din pag. DPe lingă stațiunile experimentale, întreprinderile a- gricole de stat și unitățile Ministerului Industriei Alimentare, vor participa, pentru prima dată la un asemenea concurs, și cooperativele agricole. Intr-o competiție de asemenea anvergură, în care participă principalele țări viticole din lume, vor fi evidențiate, bineînțeles, acele probe care vor întruni cele mai bune calități.
— Ce s-a întreprins pen

tru buna reușită a con
cursului?— în primul rînd s-au luat măsuri organizatorice și tehnice pentru ca acest concurs să se poată desfășura în cele mai bune condiții. Vreau să subliniez faptul că pentru acest scop a fost rezervat palatul de la Buftea, o clădire cu încăperi somptuoase și o pivniță unde se pot păstra foarte bine probele de vin. Toate probele — etichetate și capsulate — sînt depozitate în pivniță și înscrise într-un registru secret. Au fost stabiliți și membrii juriului din care 16 experți sînt străini și 6 români. Printre experții străini, a-

mintesc pe prof. dr. Frantz Prillinger, de la Institutul de viticultură și pomicultură din Klosterneuburg- Austria, dr. ing. Erich Mi- nârik — Institutul de viticultură și vinificație Bratislava din Cehoslovacia, Louis Orizet, inspector general la Institutul denumirilor de origine a vinurilor — Franța, Eberhardt Ott, președintele importatorilor de vinuri din R. F. a Germaniei, dr. Tullio de Rosa, directorul stațiunii de viticultură și oenologie Co- negliâno — Italia, dr. Akos Asvăny, șeful secției de vinificație a Institutului de viticultură și vinificație Budapesta — Ungaria, ing. Marcel Jelaska, . de Ia Institutul din Split — Iugoslavia, și alții.Tinîndu-se seama de numărul mare al probelor prezentate, ca și de varietatea produselor care vor trebui degustate Ia acest concurs. s-au organizat două jurii care vor lucra paralel, pe baza regulamentului internațional stabilit de O.I.V. Notele pentru fiecare probă — ținută secret pentru juriu — vor fi înscrise în buletine, care se semnează de fiecare degus

tător. Rezultatele se centralizează și se proiectează pe un cadran electronic. Ele urmează să fie înscrise în catalogul concursului. Pe baza lor, juriul va acorda premii — medalii de aur, argint și bronz.
— Ce alte manifestări 

vor avea loc cu acest pri
lej ?— Pentru experții străini se vor organiza excursii de documentare în țară, într-una . din zile, se vor vizita Institutul pentru viticultură și vinificație de la Valea Călugărească, plantațiile și combinatul de vinificație ale acestui institut. In altă zi, se va face o deplasare în județul Constanta unde se vor vizita stațiunea experimentală de la Murfatlar, viile și combinatul de vinificație ale întreprinderii agricole de stat din această localitate, întreprinderea Vinalcool Constanța a Ministerului Industriei Alimentare, precum și localitățile balneare de pe litoral.Concursul oferă nu numai posibilitatea de a cunoaște băuturile provenite din diferite țări, ci și modul lor de prezentare. Une- le din acestea sînt îmbuteliate în vase de lut sau

de gresie, în sticle de diferite forme așezate în coșuri de rafie sau papură, cu etichete într-o gamă largă de culori și forme. De aceea, se intenționează organizarea unei expoziții care să înfățișeze cele mai interesante moduri de prezentare a băuturilor.Intrucît la cîteva zile după încheierea concursului internațional de vinuri va avea loc la București cel de-al XII-lea Congres mondial al viei și vinului, probele premiate la concurs vor fi prezentate partici- panților la congres. Se va servi cîte „un degețel" dip principalele probe premiate pentru ca participanții să-și poată da seama de însușirile băuturilor care au atins cel mai înalt nivel de calitate pe plan mondial. Consider că acest prim concurs internațional organizat Ia noi va constitui un bun prilej de învățăminte pentru dezvoltarea viticulturii în țara noastră, pentru îmbunătățirea tehnologiei de preparare a vinurilor și a calității lor.
Interviu consemnat de 
Ion HERJEG
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Discutînd despre Fabrica de tricotaje „Moldova" din Iași, neapărat se impun două precizări: este una din cele 71 ' întreprinderi care experimentează de peste un an unele măsuri de îmbunătățire a planificării, finanțării, creditării și conducerii activității e- conomice, de întărire a cointeresării și răspunderii materiale, iar colectivul ei se află puternic angrenat în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii.Dintre problemele asupra cărora au fost concentrate eforturile, se detașează vizibil cele referitoare la exploatarea rațională, intensivă a spațiilor de producție, perfecționarea fluxului tehnologic, utilizarea mai bună a timpului de lucru și întărirea disciplinei în muncă. Cu alte cuvJnte. s-a pus accentul pe folosirea mai rațională a potențialului tehnic și u- man al întreprinderii. Ca urmare, în 7 luni din acest an, s-a depășit cu 16,3 . milioane lei planul producției marfă vîndtltă și' încasată și cu 8,6 milioane lei livrările la fondul pieței. Cheltuielile la 1 000 de lei producție marfă vîndută și încasată au fost reduse, în primul semestru, cu 12,4 lei sub sarcina planificată. iar economiile suplimentare realizate prin e- fortul propriu al întreprinderii se ridică la 1 541 000 lei. Beneficiile au însumat pe șapte luni 4 319 000 de Iei în plus, comparativ cu planul.— Rezultatele acestea — ne spunea ing. Nadia Lă- rnășanu, directoarea fabricii — oglindesc nemijlocit interesul cu care întregul nostru colectiv a primit acțiunea de experimentare, responsabilitatea și spiritul de exigență în elaborarea studiilor făcute de specialiștii noștri, în fructificarea propunerilor muncitorilor și tehnicienilor. Dispunînd de drepturi și competențe lărgite, de mai multă autonomie, am putut preconiza măsuri mai eficiente, capabile să asigure o folosire cu randamente superioare a spatiilor și capacităților de producție, îmbunătățirea fluxului tehnologic. In cadrul secției confecții, bunăoară, s-a e- fectuat o reamplasare a mașinilor în sistemul agie- gatelor, eliminîndu-se multe operații manuale în cadrul fazelor mecanice de lucru. Creșterea productivității muncii, prin aplicarea acestei măsuri, s-a concretizat semestrial în 40 000 bucăți tricotaje peste plan. A sporit și gradul de ocupare a muncitorilor, astfel că fiecare deservește acum o zonă mai mare de producție.Ne-am notat, în continuare, că lărgirea zonei de deservire, adică a numărului de mașini la care lucrează un muncitor, a permis economisirea forței de muncă. Muncitorii disponibili au fost trecuti în secția de bobinat pentru a executa bobinarea diferitelor fire care înainte se a- duceau de la alte fabrici la un preț destul de ridicat. Deci, prin această măsură s-a redus prețul de cost al firelor bobinate și, implicit, s-au înlăturat acele perturbări ce aveau loc în procesul de producție din cauza întîrzierii unor livrări de la unitățile furnizoare. In același mod competent s-au stabilit și aplicat măsurile pentru mai buna utilizare a unor fonduri de investiții. S-au construit, spre exemplu, spatii de depozitare noi, renuntîndu-se la magaziile din interiorul secțiilor. Suprafețele eliberate se folosesc acum în scopuri tehnologice. Numai prin a- ceastă sporire a capacităților de producție se obțin în plus, față de indicatorii proiectați, 5 400 000 tricotaje anual. Se realizează astfel o investiție specifică de 3 lei pe bucata de tricotaj, față de 5 lei cît fusese prevăzut inițial.— In nici un caz nu ne putem opri la aceste rezultate, a adăugat directoarea fabricii. Perspectiva imediată ne rezervă realizări și mai mari, mai con

sistente. Fără nici un fel de investiții — numai prin trecerea la specializarea fabricii noastre, în sensul creșterii ponderii producției la articolele de lenjerie — vom putea ajunge la un plus de producție de circa un milion bucăți tricotaje pe an. Un astfel de studiu s-a înaintat direcției generale de resort din minister și sperăm că se va aproba, bineînțeles, cu perfecționările necesare.De un real folos pentru perfecționarea activității întreprinderii s-a dovedit și introducerea în unele secții a salarizării lucrătorilor după calitatea produselor fabricate. In legătură cu acest experiment, ing. 
Alexandru Vasiliu, responsabilul colectivului de organizare științifică a producției și a muncii, ne-a spus că măsura aplicată Ia secția tricotat a dus, pe de o parte, la creșterea indicelui de calitate a tricoturilor cu 1 la sută, iar pe de altă parte, la scăderea consumului specific de materie primă.— AVehi’ Studii întocmite și încercăm să extindem""’ sistemul de salarizare după calitate și în celelalte secții — a precizat interlocutorul.Discuțiile purtate au reliefat însă și unele posibilități de valorificare mai intensă a măsurilor supuse experimentării. în acest sens, inginerul-șef adjunct. Cornel Paraschiv, s-a referit la faptul că în domeniul aprovizionării și desfacerii persistă încă anumite elemente birocratice, forme de centralizare excesivă care, în afară de greutățile pe care le provoacă, consumă un volum mare de cheltuieli de circulație. Interlocutorul și-a exprimat părerea că întreprinderea s-ar putea aproviziona în mai mare măsură de la noua filatură a fabricii „Țesătura", cu care se învecinează.— Numai așa s-ar elimina cheltuielile exagerate de transport și întîrzieriie în livrarea materiei prime, s-ar putea interveni pe loc pentru îmbunătățirea calității firelor. Această soluție impune desigur, lărgirea producției fabricii noastre cu sortimente din fire pieptănate pe care le are „Țesătura", lucru de care am ținut cont atunci cînd ne-am prezentat la o- mologări cu colecția de sortimente — a conchis inginerul-șef adjunct.Se mai ridică necesitatea clarificării stimulentelor ce trebuie acordate lucrătorilor și specialiștilor pentru contribuția adusă în producție, la îmbunătățirea activității economice a fabricii.— Concret, am în vedere, ne-a spus directoarea fabricii, faptul că stabilirea categoriilor de salarizare a șefilor de secții, îndeosebi după numărul muncitorilor și salariaților din subordine, nu este realistă și stimulativă. Revizuită s-ar cere și problema salarizării mecanicilor, lăcătușilor, e- lectricienilor și maiștrilor de întreținere, urmărin- du-se să se prevină fluctuația mare în rîndul acestor cadre.Cît privește acordarea premiilor cuvenite din beneficiile realizate peste 1 plan, pe baza eforturilor proprii, interlocutorii și-au exprimat părerea că și în r acest domeniu sînt necesare perfecționări. S-a propus ca avansul de premie- . re alocat în timpul anului să crească de la 20 la sută - la 50 la sută.— Trebuie, în același timp, avut în vedere că ■ fondurile de premiere le primim foarte tir- • ziu — a precizat contabilul șef Simon Lăbel. Sînt cî-1 teva propuneri și preci- ’ zări care merită să fie e-1 xaminate de organele de I resort, pentru a se adinei sil perfecționa măsurile cu-' prinse în experimentare, stimulînd șl mai puternic colectivul fabricii în fructificarea mai largă a resurselor existente, în ridicarea continuă a nivelului eficienței economice.

Manole CORCACf 
corespondentul „Sclnteii*
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ORIZONTUL FILOZOFIC

AL CREAȚIEI

UNOR TINERI POEȚI
Asistăm în ultimul timp la o adevărată efervescență a poeziei, evidențiată, îndeosebi, prin apariția a numeroși tineri creatori înzestrați cu un acut simț poetic, talente în plină formare, completate de o serioasă cultură umanistă. Noile volume editate se remarcă printr-o mai riguroasă selecție a materialului poetic, cuprind de cele mai multe ori versuri pline de semnificații umane, încărcate de substanța și ritmul a- Iert al vieții noastre contemporane. Dintre numeroasele plachete semnate de debutanți ne-am oprit la „Bărci părăsite" de Romulus Guga, „Cîmpia eternă" de George Alboiu și „Un trandafir învață matematica" de Gheorghe Grigurcu, cărți aparți- nînd unor poeți cu structuri lirica diferite, ilustrate atît de capacitatea de a trăi și recrea dintr-o perspectivă proprie o anumită realitate cît și de modalitățile de exprimare artistică specifice. Ilustrînd zone de preocupări și viziuni lirice cu totul diferite, cei trei poeți se reîntîlnesc pe aceleași coordonate prin sentimentul participării lucide la căutările și realizările vieții contemporane, printr-o nebănuită deschidere în fața problemelor fundamentale și permanente ale existenței. Viața autentică, realitatea trecută sau imediată, tot ce are legătură cu omul reprezintă pentru toți acești tineri poeți vatra trainică, bogată în semnificații etice, de pe care și-au luat zborul în încercarea de a dărui materiei forța și destinul elevat specific artei. O sete de împlinire autentică întreține lăuntric nestins patosul tinereții cu marile ei chemări, avîn- turi și îndoieli.Romulus Guga aduce în versul său ceva din frămîntarea sufletului a- dolescentin, larg deschis către lume, însetat de autentice și permanente înțelegeri, asaltat necontenit de ma

rile întrebări ale existenței: „întrebarea ce ne chinuie și ne chinuia./ vine sîntem î Ce înseamnă lacrima / 
Ce ne străbate ca o lance ochiul, / Față de marile ploi / Ce putrezind de vii germinează ?... („Aici se cti
tori în zid"). Poetul este un elegiac sneditativ în fața timpului și a vieții ta sensul de confruntare, niciodată încheiată cu rosturile omului în a- ceastă lume, întrebări veșnice dar mereu noi, purtătoare ale unui destin ascuns, avar, care nu ocolește generațiile. „Cît timp voi sta în pragul acesta, / Cît timp pe urmă fiul și ceilalți ? / ...Cît timp voi sta și pe urmă / („Tu, iarbă"). RomulusGuga, prin stilul interogativ și patetic, uneori excesiv de retoric, a» mlntește de poeții Ardealului, de Coșbuc sau Goga, El se simte un descendent peste care trecutul năvălește : „Vine Ardealul spre mine, / Aud timpul cum se încrețește pe obraz. / Aud țărîna îmbătrînind pe cai: / („Vine Ardealul"). Cu toate acestea, la poetul orădean nu găsim forța profetică, vizionară a înaintașilor săi. O melancolie ușor eterată minează avînturile spontane, canali- zîndu-le insistent către propria lume. De altfel, poetul este un citadin crescut în umbra zidurilor, după cum mărturisește în poezia ce deschide volumul, mai puțin solicitat de elanuri vitaliste, ceea ce face ca lirica 
sa să se circumscrie cu precădere universului interior sau să se alimenteze din surse livrești cu pronunțată tentă istorică („Excursie în istorie", „Cum acel cîntăreț pe nume Eomer", „Bach"). Alteori, ca în ciclul „Spital 66", din cauza unei insuficiente decantări lirice, poezia, deși transmite o experiență trăită, rămîne Ia simpla notație, pe alocuri naturalistă, a faptelor. Romulus Guga dovedește însă că se poate ridica deasupra faptului banal, pentru a servi unei misiuni nobile, dăruindu-se cu tot patosul tinereții lumii în care trăiește : „Cine a spus că mă pot repeta? / Că momentul de acum e al risipei, / Fiecare zi, aproape fiecare mă cere, / ... Cine a spus că mă voi repeta ? / Acest timp e menit risipei și visului ? La ce să mă văd în oglinzi, / Cu această promisiune fictivă, / Cum mă cobor în teacă fără luptă ?“ („Cuvinte"). De fapt a- cesta pare a fi tonul viitoarei poezii 
a lui Romulus Guga, dominată de încrederea în viață, servind epocii și semenilor săi, purificată de tristețile clorotice, generate de o poză, oarecum livrescă, a tinereții. Poezia finală reconsideră întregul volum : „Gîndurile toate, bărci părăsite / Tristețile, speranțele, îndoielile și teama, / Pe un țărm tinerețea le-a adunat / Grămezi nesfîrșite pe nisipuri. U De acum voi veghea pentru alte corăbii, / Fără de mare e cu neputință de trăit / Voi scobi în lemn tînăr cu truda celor chinuiți / o altă lume ce nu putrezește plutind".

Dacă lirica lui Romulus Guga poate fi pusă sub semnul căutării unei modalități artistice proprii, cu împliniri incontestabile, fără a fi permanent egal cu el însuși, prin „Cîm- pia eternă" George Alboiu știe a găsi cadența poeziei profunde alcătuită dințr-o substanță încărcată de arome vechi, cu irizările pietrei autentice, străbătută de un fior emoțional neobișnuit: „Cei ce-și culcă noaptea urechea la pămînt / ascultă fascinați marele Cîntec. / Prin căi vînduta auzului urcă din adînc / încet prin pîclă și tăcere 1 partea de vis a cumpenei pe cînd / coboară-n haos partea ei de moarte" („Sublimul etern"). Venit de pe întinsurile Bărăganului, asemenea lui Zaharia Stancu sau Ștefan Bănulescu, tînărul poet își creează propriul său univers artistic, convertind lumea cîmpiei impregnată de basm și legendă într-o poezia a vieții eterne, dramatică și plină de adevăr. Folclorică rămîne, într-o oarecare măsură, numai viziunea, marile motive ale eposului popular fiind subsumate unei realități proprii, pe cît de autentică în datele ei fundamentale, pe atît de transfigurată artistic, căpătînd valori simbolice. Atmosfera de plutire între vis și realitate din versurile lui Alboiu este sugerată de un anumit ritual cu puteri magice, impus omului din vremuri străvechi. — ritual ce se află în înseși ritmurile permanente ale vieții: nașterea, nunta, iubirea, bătrî- nețea și moartea.Rămînînd la anume teme eterne, la motive folclorice, George Alboiu nu 
a reușit însă să treacă pragul implantării poeziei lui în evoluția morală și spirituală a satului nostru de astăzi; resursele talentatului poet și-ar fi găsit o expresie nouă tocmai în sublinierea modului în care lumea satului se eliberează de fantasme, de ceea ce o apăsa, de ceea ce constituiau odinioară motive și aspecte sumbre ale existenței. Acestea ar evidenția mai bine elementul într-adevăr original pe care un tînăr creator contemporan l-ar putea aduce față de înaintașii care au abordat teme asemănătoare. Fără să renunțe la trăsăturile sale, credem că strădania poetului de a intui realitățile ce au produs mutații radicale în conștiința satului și-ar afla o deplină întrupare artistică, garanții sigure de originalitate.George Alboiu este un poet al pă- mîntului, creator de viziuni mitica pe care le-am vrea incluse în ritmul vieții de astăzi, în plasma glodurilor și aspirațiilor contemporane. Din poezia lui se degajă deocamdată gravitatea și solemnitatea actului trăirii ca o luare în poezie a faptelor unice, irepetabile.De la debut, George Alboiu se definește ca un poet autentic de adîn- că vibrație lirică, posesor al unei sensibilități aparte. Esențial pentru poezia lui rămîne participarea a- fectivă intensă, trăirea integrală a stărilor poetice. De altfel sentimentul existenței emoției autentice ferește poezia sa de impresia fetișului folcloric. George Alboiu reprezintă în peisajul liricii noastre o certitudine ; versul său, uneori încă insuficient șlefuit ca mijloace și stil, poate fi susceptibil de perfecționări. Rămîne ca viitorul să confirme nu talentul ci posibilitatea autodepășirii, prin lărgirea orizontului artistic, realizabil printr-o îmbogățire substanțială a perspectivei de viață. O continuare în tiparele utilizate în acest prim volum poate nu ar fi ferită de riscul repetării, deci al manierei.Un poet de formație cu totul aparte — dintre cei discutați aici — ne apare Gheorghe Grigurcu. Criticul literar al revistei „Familia" pătrunde în zona poeziei cu sentimentul lucid al omului de cultură, ponderat la solicitările emotive, stăpîn pe o gîndire structurată în exclusivitate rațional, posesor al unei tehnici literare remarcabile. Pentru Grigurcu poezia înseamnă efortul inteligenței creatoare de a descoperi valențele poetice conținute în cuvînt. Această lirică cerebrală, intelectuali- zată, este concepută ca o structură de raporturi posibil de ordonat în forme geometrice. Dincolo de experiența încercată, se află convingerea că poezia poate trăi prin ea însăși; de aceea emoția filtrată la maximum în straturile dense ale memoriei sugerează vag intențiile poetului lăsînd un spațiu gol de observație pentru cititor. De o rigoare abstractă poezia lui Grigurcu se impune printr-o imagistică bogată. Afirmația după care o astfel de literatură tinde să descopere ordinea internă a „triumfătoarei vieți algebrice" poate să pară paradoxală tocmai prin incapacitatea ei de a se circumscrie, cu aproximativă precizie, unor trăiri profunde, unor sentimente sau emoții

autentice. Deși această lirică îșl caută uneori tonul personal în perimetrul încercărilor liricii moderne, ea nu eșuează în zone sterilizate de emoție, după cum ne arată poezia „Imn vieții" care ne dezvăluie un poet sensibil la ritmurile existenței. De unde atunci impresia de cerebralizare excesivă, de ermetism steril vecin cu ariditatea ? Se pare că toate acestea țin în primul rînd de concentrarea lirică ca și de insolitul formei, de factura uneori suprarealistă a versului care într-adevăr, șochează cîte odată: „O dimineață limpede îți strepezește dinții. / Iei arma repede și-nveți să zbori / precum o prepeliță ca s-o poți ucide. / apoi te-ascunzi în lut s-o poți mînca". („O dimineață"). O astfel de poezie riscă să devină totuși un joc gratuit. Experiența lui Gheorghe Grigurcu e supusă unor realități îndepărtate din care versul țîșnește nu o dată pe cărări întortocheate. Această poezie devine pe alocuri absconsă, diluîndu-și substanța.Ceea ce se impune, așadar, la a- cești tineri creatori este, pe lîngă îmbogățirea mijloacelor poetice și a u- nei mai atente elaborări artistice, în primul rînd lărgirea cîmpului de investigație, pătrunzînd cu vigoare și în alte zone ale existenței umane, ale realităților spirituale și psihologice de astăzi. în special lirica lui George Alboiu se poate îmbogăți cu noi tonuri prin abordarea mai directă a realităților istorice, ca și cele ale contemporaneității, oferind un exemplu viu despre adevărul vieții noastre socialiste, după cum poezia lui Gheorghe Grigurcu poate căpăta, printr-o amplă deschidere către viață, printr-un proces de limpezire ideatică și artistică, un plus de valoare, semnificații umane mai largi. Sinceritatea actului participării conștiente Ia tot ce se realizează în vremea noastră, adăugită sentimentului trăirii intense a actului creator pot da măsura întreagă a vitalității liricii autorilor respectivi.
Emil VASILESCU

de la Muzeul din Deva șt de la 
Institutul de istorie din Cluj al 
Academiei, sub îndrumarea docto
rului docent Octavian Floca, au 
scos la iveală importante construc
ții de interes civic ridicate în fos
tul castra roman Micia. A fost ast
fel dezgropat un zid circular cu 
diametrul interior de 30 metri, con
struit din piatră de stîncă și mor
tar, care închide o arenă de spec
tacole. Construcția, avînd forma 
obișnuitului amfiteatru roman, dis
pune de două porți mari, așezate 
față în față, și de altele două mai 
mici, cu praguri din piatră faso
nată, marcată cu locuri de închi
dere și deschidere. După marele 
amfiteatru de la Sarmizegetusa, a- 
ceasta este a doua arenă romană 
de spectacole descoperită în Dacia.

La mică distanță de fostul castru

peri. La unele dintre acestea se 
mai păstrează instalațiile de încăl
zire centrală și conductele de apă și canalizare, precum și fragmente din 
conductele ceramice îngropate în 
pereți, care asigurau încălzirea mai 
multor încăperi cu aburul rezultat 
de la baie. S-au găsit inscripții pe 
cărămizi și pe alte materiale pri
vind unitățile militare din garni
zoana cetății romane de la Micia, 
care au construit, reparat și extins 
aceste instalații balneare în de
cursul timpului.

Noile descoperiri constituie dovezi în plus despre trecutul Mintiei de 
astăzi — odinioară așezare vamală 
de mare importanță pentru viața ci
vilă și militară romană și un însem
nat port pe apa Mureșului.

(Agerpres)

10,00 — T.V. pentru specialiști. Ciclul „Medicină" : lotusul cerebral (reluare).10.30 — închiderea emisiunii dedimineață.17.30 — T.V. pentru școlari. Consultații la limba română (clasa a VIII-a). Gramatică : Propoziția completivă directă, indirectă, atributivă, diatezele verbale — probleme teoretice și analiza pe text. — Prezintă prof. G. Clon- descu.18,00 — Drumuri și popasuri — emisiune turistică.18,20 — Buletinul circulației rutiere.18.30 — Curs de limba spanio- lecției ală (reluarea4-a).19,00 — La porțile— emisiune neret: „Transparențe".19,30 — Telejurnalul de seară.19,50 — Buletinul meteorologic— Publicitate.20,00 — Actualitatea în agricultură.Studioul muzical: Tineri interpret români, Îiarticipanți la Festiva- ul Mondial al Tineretului și Studenților de la Sofia.Cărți și autori. Participă : Sînziana Pop, Ion Băieșu, Mihai Stoian, Manase Radnev.Reflector.Film artistic „Romanța pentru trompetă" — producție a studiourilor cehoslovace.22,45 — Telejurnalul de noapte.

cunoașterii pentru ti-

20,20

21,0021,15

teatre
• Sala Palatului : Concert de mu
zică ușoară — Helen Shapiro șl 
Tony Bolton — 20.
• Muzeul de artă „Fr. Storck șî 
Cecilia Cuțescu-Storck" : Cînd 
statuile vorbesc" (spectacol de su
net și lumină) — 20,30 ; 21 ; 21,30.
• Teatrul Giuleșt! (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Visul unei 
nopți de iarnă — 20.
• Teatrul „C. Tănase" (la gră
dina Boema) : „Boema Palace" — 
20.
• Ansamblul „Perlnița" (în sala 
Savoy a Teatrului „C. Tănase") : 
„Varietăți folclorice" — 19.

In cadrul procesului general de promovare a artei și culturii naționale, pe baza cunoașterii științifice și a valorificării creațiilor tradiționale, care — așa cum s-a arătat adeseori în ultimul timp — constituie un puternic suport pentru noi realizări în literatură, artă și cultură, științele antropologice, considerate în sensul cel mai larg, sînt

poporului și în legătură cu satisfacerea nevoilor sale de trai, formează un larg cîmp de activitate pentru cercetători și creatori.Se poate afirma că, prin contribuția unor înaintași de frunte, între care putem cita pe D. Cantemir, sau mai aproape de timpul nostru pe- G. Vîlsan, Si- mion Mehedinți, R. Vuia și alții, sau mai ales prin stu-

zația și cultura națională.Cele două trăsături pot fi tot mai clar descifrate în activitățile multiple ce se depun pe linia institutelor Academiei (Institutul de Etnografie și Folclor, Institutul de Istoria Artei, Institutul de cercetări sud- est europene), -ori a unor comitete și comisii specializate (Comitetul național de antropologie și etnolo-

Etnografia

românească

revendică un loc

la universitate

menite să joace un rol tot mai important.între acestea, alături și împreună cu sociologia, etnografia românească este chemată să-și aducă în a- ceastă privință o însemnată contribuție.Chiar dacă în ceea ce privește definirea obiectului, stabilirea locului în cadrul celorlalte discipline sau a metodelor sale de investigație mai este necesar să se facă precizări, ori a se aduce îmbunătățiri, astăzi nimeni nu mai poate contesta caracterul științific, necesitatea și actualitatea etnografiei, care s-a afirmat cu largi posibilități teoretice și practice ca o disciplină de toare.Istoria Ia zi materiale și arituale, cunoașterea complexă a manifestărilor concretizate în obiecte de uz sau în creații de certă valoare artistică, realizate în cadrul procesului îndelungat de dezvoltare a vieții

de Cornel IR.IMIE

sine stătă-a civilizației culturii spi-

diile complexe ale școlii sociologice de la București întemeiată și condusă de D. Guști, etnografia românească modernă nu face decît să continue o linie ascendentă.Două trăsături sînt caracteristice pentru linia nouă, contemporană, a cercetărilor etnografice: pe de o parte caracterul complex și multilateral al investigațiilor, care tind să țină seama de toți factorii sau condițiile în care au apărut, s-au dezvoltat și au acționat diferitele manifestări, fie că este vorba de cadrul geografic, de condițiile economico-sociale considerate în ansamblul dezvoltării istorice ș.a.m.d. — iar pe de altă parte caracterul aplicativ am spune, în sensul cel mai larg al valorificării bunurilor sau datelor privind civili-
e Viva Marla : PATRIA — 10 ; 12,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21,15, LUCEAFĂRUL — 8,30 ;
10.45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, GRADINA 
DOINA — 20,15.

. • șapte oameni de aur : REPUBLICA —
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, FESTI
VAL — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; *' ’ 
grădină — 20,15, CIRCUL DE STAT 
13 ; 15,30 ; 18 ; " “ ------------------
NAMO — 20.
« Moștenirea luî Achile t MODERN —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, ARENELE 
LIBERTĂȚII — 20,15.
« Intilnlre în munți : CAPITOL — 9.30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 19, la grădină — 20,30.
O Piramida zeului Soare : VICTORIA —
8.45 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, ME
LODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
® valea : CENTRAL — 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ;
14.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
O O fată ciudată : SALA CINEMATECA 
— 10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
C Freddy, lovește tu Întîl !; LUMINA — 
9,15—15,30 în continuare ; 18 ; 20,30.
O Vicontele plătește polița : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GRADINA 
EXPOZIȚIA — 20,15.
e Program pentru copii t DOINA — 9 ; 
10.
e Histria, Hericlela șî lebedele, Pe fir, 
Moara viselor, Hocus-Pocus s TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
a Domnișoarele din Rochefort; GRA
DINA PROGRESUL-PARC — 20,15.

21, la 
-10; 

20,30, STADIONUL DI-

» Prietenele : PARCUL HERĂSTRĂU — 
20,15.
• Escroc fără vole: UNION — 15,30; 
18 ; 20,30.
• Falsa lira de aur : FEROVIAR — 8,45—
14.15 în continuare ; 17,15 ; 20, EXCEL
SIOR — 9,45 ; 12,30 ; 15,15 ; 18,15 ; 21.
• Duelul lung : GIULEȘTI — 10 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,45.
« Caut o nevastă : DACIA — 8,15—16,30 
în continuare; 18,45 ; 21, COSMOS — 
15,30 ; 18 ; 20,15. *

• Judecata : UNIREA — 15,30 ; 18 ; la 
grădină — 20,15.
• Taffy Șl vînătorul : TOMIS — 9—15.43 
în continuare ; 18,15, la grădină — .20,30, 
FLAMURA — 9—16 în continuare ț 18,15 ; 
20,30.
• Intre noi : FLACĂRA — 15,30 | 18 ;
20,30.
• El Dorado : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30 1 
la grădină — 20,15.
• Un dolar găurit: MIORIȚA — 9); 11,15 s
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Mesteacănul : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• Un bărbat și o femele : MOȘILOR — 
15 ; 17,30 ; 20, la grădină — 20,30.
• Inimă nebună... nebună de legat: 
CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Răzbunarea haiducilor : VIITORUL —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Prin Kurdistanul sălbatec : VOLGA
— 9,30—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Studiu despre femei : RAHOVA — 
15,30 ; 18 ; la grădină 20,15, COTROCENI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Nebunul din laboratorul nr. 4 : LIRA — 
15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
• Pentru cîțiva dolari în plus t DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Cînd tu nu ești : FERENTARI — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Nuntă la Mallnovca : PACEA — 15,30 ; 
18 ; 20,15.

cinema
e Fantomas contra Scotland Yard : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE : 1» ; 16 ; 
18 ; 20.
• Alegere de asasini : BUZEȘTI — 15,30 ; 
18, Ia grădină — 20,30, MUNCA — 15 ;
17.30 ; 20, PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Aventurierii ; BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45, la grădină 20,15, 
AURORA — 8,30 ; 11,15 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, 
la grădină 20,30, ARTA — 9—15,45 în con
tinuare ; 18 ; 20,30, la grădină — 20, FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.

gie, Comisia pentru Atlasul ■ etnografic și folcloric al României), sau al unor asociații și organizații care se preocupă într-un sens sau altul de unele probleme ale culturii și artei populare (Societatea de științe filologice, U.A.P. și UCECOM), precum și — cîtuși de puțin pe ultimul loc — în cadrul muzeelor de etnografie și artă populară. al căror aport este e- sențial.Geografii, istoricii, lingviștii și specialiști din cadrul altor discipline se interesează și fac uz într-o tot mai largă măsură de datele etnografiei pentru interpretarea unor rezultate ale acestor diferite domenii. De aici, ca și din faptul că Ia origini etnografia românească s-a afirmat — la Cluj de pildă — ca disciplină mai mult prin activitatea unor geografi sau istorici, s-a născut confuzia că ea este tributară acestor discipline sau că ar face chiar parte din ele. Dacă etnografia poate fi utilă ca disciplină auxili-^j ară acestora, nu e mai puțin adevărat că șî ea. la rîndul său, face uz de rezultatele altor științe pentru a interpreta și explica datele care formează obiectul său propriu, anume creațiile de civilizație și cultură caracteristice unui popor și pe care acesta îe-a făurit sau preluat și transformat potrivit nevoilor și spiritului său în cadrul unor condiții specifice.De aici, necesitatea șî actualitatea reconsiderării obiectului și locului etnografiei în complexul științelor social-antropologice, ca o disciplină care nu poate face abstracție nici de istorie sau geografie, dar nici de sociologie, pentru a studia obiectele sau faptele de cultură și artă populară, în toată complexitatea lor. Tot de aici necesitatea cercetărilor complexe, multidisciplinare. care adeseori se desfășoară pe cîm- puri de interferență, la care etnografia trebuie să-și a- ducă contribuția sa.

Nu mal este suficient, de aceea, de pildă ca muzeele să colecteze zeci de mii de obiecte, nici ca să se îmbogățească doar, ori- ■ cît de substanțial, arhivele cu piese roase ca pune — tarea și fora — terii complexe, istorice, geografice, lingvistice șl nu mai puțin sociologice a fenomenelor, pentru a se a-, junge la sinteze.O dată cu procesul de clarificare a obiectului, locului și metodelor de investigație proprii etnografiei, se cere cu necesitate sistematizarea și clasificarea unitară a materialelor pe care le conțin colecțiile muzeelor și arhivele folclorice, fără ca aceasta să stînjenească, ci, dimpotrivă, să stimuleze în mod organizat culegerea și salvarea pieselor și documentelor ce se află în transformare sau pe cale de dispariție datorită procesului, normal și rapid, de adîncă prefacere a vieții noastre ■ sociale, a modului de trai, a gustului și a mentalității.Un pas mai departe ce se pare că este pe cale de înfăptuire și trebuie realizat privește introducerea învățămîntului etnografiei în școli de diferite grade, în primul rînd la universități. Este banal să mai arătăm aici că nu există țară în Europa în care etnografia să lipsească dintre disciplinele predate la universități. Pregătirea cercetătorilor Academiei, a numeroșilor muzeografi, a activiștilor din sistemul așezămintelor culturale, a unor specialiști din ampla rețea a UCECOM-ului, a Caselor de creație și a alto/ Vi instituții sau organizațibă/ impun cu acuitate introducerea învățămîntului etnografiei la universitate, pentru toate aceste cadre cărora li se cere pregătire superioară.în același timp, apare ca necesar învățămîntul etnografiei și pentru pregătirea cadrelor didactice din învă- țămîntul mediu, care au menirea ca, alături de istoria și geografia patriei, să cunoască și să predea istoria culturii și civilizației făurită de poporul nostru.începuturile timide, uneori cu caracter paleativ, ale predării unor cursuri de artă populară la Institutele de artă plastică sau chiar la Facultatea de istorie a Universității din București (să nu mai vorbim de Cluj, unde se predă de ani de zile etnografia unor popoare străine sau etnografia comunei primitive și nu cea românească !), trebuie depășite o- dată cu reorganizarea nouă 
a învățămîntului, în care — alături de sociologie și alte discipline ale antropologiei culturale — etnografia patriei să fie predată sistematic, ca disciplină independentă.Caracterul instructiv șl importanta educativă deosebită a etnografiei ca știință, ca și rezultatele obținute pînă în prezent și apreciate adeseori la congrese și conferințe internaționale constituie suficiente și elocvente dovezi asupra menirii sale în ansamblul științei românești, pentru cunoașterea creațiilor poporului nostru și pentru valorificarea lor multiplă în cadrul procesului de de- săvîrșire a construcției socialismului.

de folclor valo- atare, ci se im- pentru interpre- explicarea aces- aplicarea cunoas- complexe.

♦

(Urmare din pag. I) și a consultării unor specialiști psihologi și pedagogi s-a elaborat o programă unică de învățămînt care se va aplica în anul școlar ce se a- propie atît la clasele I cu copii de6 ani, cît și la clasele I cu copii de7 ani. Programa realizează o trecere ușoară de la grădiniță la școală cuprinzînd atît activități de tip școlar — 12—14 ore săptămînal — cît și activități de tip preșcolar, cum ar fi

țiilor de adunare și scădere de la 0—100, fără trecere peste 10, a cîtorva cunoștințe pentru formarea reprezentărilor despre unitățile de mă-' sură. Pentru îndeletnicirile practice se repartizează cîte o activitate săptămînal, iar pentru desen, muzică și educație fizică — două activități săptămînal. Programa pentru clasa I oferă, totodată, învățătorilor posibilitatea să organizeze, acolo unde si-pre- prin unor unor res- dacă

nucleare, formarea moleculelor în lumina mecanicii cuantice, izomeria plană și în spațiu, produși macromo- leculari ș.a. Tendința spre modernizarea conținutului s-a exprimat șl în noile programe și manuale de matematică prin introducerea unor noțiuni, ca de exemplu teoria probabilităților și statistica matematică, îmbunătățirile la care m-am referit sînt posibile nu numai datorită lungirii duratei studiului, ci și înlăturarea unor amănunte, a cunoștințe nesemnificative, a relatări despre istoria științei pective, pe care elevii pot,manifestă interes, să le dobîndească prin lectură personală. Spre ilustrare, s-ar putea da programa și manualul de biologie generală, unde s-a procedat la o reducere sensibilă a cunoștințelor de istorie a biologiei, punîndu-se în schimb accentul pe caracteristicile generale ale lumii vii, pe formele și modurile de organizare a acesteia, menite să conducă pe elevi la înțelegerea ideii de evoluție, în lumina progreselor actuale ale științei.
Trebuie precizat însă că preocu

pările și tendințele de perfecționare 
a programelor și manualelor pentru 
clasa a Xll-a din noul an școlar nu 
au putut depăși cadrul actualei or
ganizări a școlii noastre de cultură 
generală și a planurilor de învățămînt 
respective, aprobate cu cîțiva ani în 
urmă, pe baza cărora acum doi ani 
s-a trecut la elaborarea programe
lor și manualelor ce se vor aplica în 
acest an școlar. O perfecționare multilaterală și substanțială a planurilor de învățămînt, a programelor și manualelor școlii de cultură generală în ansamblul ei, în lumina sarcinilor trasate de Directivele C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea în- vățămîntului și prin Legea învăță- mîntului din România, constituie o- biectivul principal al activității ministerului nostru în vederea pregătirii deschiderii anului școlar 1969—1970. cînd va funcționa clasa a IX-a a școlii generale de 10 ani și primul an al noului liceu.

— Și acum, care vor fi particu
laritățile activității celor mai 
mici școlari ?— Pe baza programei experimentale, a discuțiilor organizate cu învățători care au predat la clasele I

Noua structură a claselor
I si XII ale scolii de cultură

7 1

generală
Jocuri distractive, activități aplicative, plimbări în aer liber — 10—12 ore pe săptămînă. Pentru introducerea treptată a copiilor în sistemul muncii școlare, perioada preabece- dară s-a prelungit de la 3 săptămîni cît era pînă acum, la 6 săptămîni. Predarea abecedarului s-a eșalonat pe întreaga perioadă a anului școlar, iar în cadrul limbii române pe lîngă învățarea citirii și scrierii sînt prevăzute și activități pentru dezvoltarea vorbirii și cunoașterea mediului înconjurător. La aritmetică se prevede, de asemenea, eșalonarea gradată a numărului de activități săptămînal, de la 3 în primul trimestru la 4 în trimestrele al II-lea și al III-lea. La acest obiect s-a introdus o perioadă pregătitoare de 5 săptămîni, în care se dau elemente cu privire la perceperea intuitivă a lor de obiecte, a etc., după care se numerațiel de la

tuația o va cere, teme suplimentare pentru școlarii de 7 ani (lecturi în plus la limba română, exerciții și probleme variate la aritmetică etc.)
— Poate n-ar fi lipsite de interes 

pentru cititori și unele date de or
din organizatoric în legătură, cu cele 
două categorii de clase. Vă rugăm, 
să dați cîteva.

mulțimi- relațiilor spațiale trece la însușirea 0—100, a opera-

— Clasa a Xll-a va funcționa la toate liceele de cultură generală din țară cu circa 60 000 de elevi la cursurile de zi și cu 20 000 de elevi la cursurile serale. Programul său de activitate va fi, în general, la fel cu al celorlalte clase ale liceului, cu excepția trimestrului al IH-lea, din care o bună parte va fi consacrat repetiției în vederea examenului de bacalaureat. De menționat și faptul că orarul la toate clasele liceului a fost redus de la 32 la 30 ore săptămînal, Cît privește pe cel

mai mici elevi, în noul an școlar vor funcționa clase I cu copii de 7 ani și un număr de clase cu copii de 6 ani. Acestea din urmă vor fi create numai în acele localități șl circumscripții școlare unde părinții și-au exprimat dorința de a înscrie copiii de 6 ani la școală și unde numărul acestor copii formează efectivul necesar pentru funcționarea unor clase. De asemenea, se preconizează și o anumită structură a lecțiilor acestor elevi. Astfel, tinînd seama de particularitățile psihologice ale copiilor de 6—7 ani, de nevoia acestora de variație și mișcare, lecția va cuprinde două părți: lecția propriu-zisă — care va dura 25—30 minute în trimestrul I, ajun- gînd Ia 35—40 minute în trimestrul al III-lea ; restul de 25—10 minute va fi folosit pentru jocuri distractive si activități aplicate dirijate de învățător.
— Organizarea claselor la care 

ne-am referit implică firește și 
măsuri organizatorice deosebite din 
partea forurilor locale de învăță
mînt. Ce ne puteți spune în acest 
sens ?— Pentru buna desfășurare a activității instructiv-educative în a- ceste clase se impune o atenție deosebită din partea tuturor forurilor de învățămînt. Măsurile întreprinse pe plan central de ministerul nostru — elaborarea programelor și manualelor, cursuri de perfecționare cu cadre didactice care vor preda la aceste clase, recomandări de ordin metodic ș.a. — trebuie completate pe plan local de către inspectoratele școlare județene și municipale, prin asigurarea spațiului de școlarizare, a sălilor de clasă, a laboratoarelor și dotarea acestora. încadrarea claselor cu cadrele didactice competente și cu experiență pedagogică, difuzarea la timp a manualelor școlare etc. Iar, odată cu deschiderea cursurilor, este de dorit ca noile clase I și a Xll-a să se bucure de sprijinul și îndrumarea permanentă a conducerilor de școli, a inspectorilor de specialitate din cadrul inspectoratelor școlare, a colectivelor didactice din școlile respective, pentru ca să se obțină rezultatele așteptate de societatea noastră socialistă în educarea și pregătirea pentru viață și muncă a elevilor.

Diefionare 
și 

ghiduri
de

conversație
J

Sub auspiciile Editurii Știin
țifice din București au văzut 
lumina tiparului, în primul se
mestru al anului, mai multe 
dicționare și ghiduri de con
versație destinate studiului 
limbilor moderne de largă cir
culație. Sub forma unui volum 
portativ, dicționarele de buzu
nar englez-român, român-en- 
glez, german-român, român- 
german și Micul dicționar spa- 
niol-român, prezintă celor in
teresați un minim de lexic u- 
zual contemporan, de primă 
necesitate. Ele sînt astfel con
cepute incit interesează in e- 
gală măsură atît pe cei care 
încep să învețe aceste limbi, 
cit și pe avansați.

Pentru consultanții de orice 
profesie, aceeași editură a 
realizat ghiduri de conversație 
în limbile respective, unde sînt 
expuse mici texte dialogate, 
modele practice de vorbire 
așa cum pot fi auzite în dife
rite medii și împrejurări: în 
familie, pe stradă, în magazi
ne, la teatru, in excursie etc.

Pînă la sfirșitul anului, în 
Editura Științifică vor mai a- 
pare dicționarul de buzunar 
român-rus și mici dicționare 
român-spaniol, italian-român 
și român-ital.ian.

Florica DINULESCU
(Agerpres)
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Primire la C. C. al P. C. R.Tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a primit joi după-amiază pe tovarășii Eduardo Gallegos Mancera, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din Venezuela, și Fredy Munoz, membru al C.C. al P.C. din Venezuela, care, la invitația C.C. al P.C.R., ne vizitează țara.Au participat tovarășii Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., și Traian Demian, adjunct de șef de secție la CC. al P.C.R.

In cadrul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă caldă, tovărășească, a avut loc o informare reciprocă asupra activității celor două partide și s-a făcut un schimb de păreri privind unele probleme ale situației internaționale actuale, ale mișcării comuniste și muncitorești mondiale, precum și în legătură cu dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Venezuela.
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(Urmare din pag. I)

Lucrările din noul bazin 
ai portului Constanța
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In noul bazin al 

portului Constanța 
s-a terminat cons
trucția postului de a- 
costare a navelor pe
troliere ți a început 
construcția primului 
chei de acostare pen
tru navele mineralie
re de mare tonaj. 
Concomitent, in inte
riorul bazinului se e-

xecută lucrări de ex- 
cavații și dragaje in 
vederea adincirii și 
curățirii bazinului. 
Au început să se con
tureze' și primele 
două dane pentru a- 
costarea navelor de 
mare tonaj. Con
strucția lor înghite 
zilnic mii de metri 
cubi de piatră și zeci

de blocuri uriașe din 
beton, în greutate de 
100 tone fiecare. A- 
nul acesta, în interio
rul noului bazin por
tuar este prevăzută 
construcția unor che
iuri pe o lungime de 
peste 1 000 metri.

(Agerpres)
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(Foto : Gh. Vințllă)

Tipuri noi de radioreceptoare 
și televizoareUzinele „Electronica* din Capitală au în pregătire noi tipuri de radi Sceptoare și televizoare. In curau- acestei luni, va fi produs intr-o iormă nouă de prezentare radioreceptorul cu tuburi electronice „Darclăe-4*. De asemenea, familia radioreceptoarelor porta

bile se va îmbogăți în curînd ch un nou aparat denumit „Albatros*, avînd patru lungimi de undă. Pînă la sfîrșitul anului, producției actuale de televizoare i se vor adăuga noi tipuri de aparate de genul „E-47* și „Dacia*. (Agerpres)
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A R F O GRAF
Hîrtia fotosensibilă pentru în

registrări, produsă la Combinatul 
chimic din Tîrnăveni, are carac
teristici sensitometrice speciale, 
obținute prin aplicarea unui strat 
fotosensibil pe bază de bromură 
de argint pe un suport alb de 
hîrtie baritată. La acest combi
nat se fabrică mai multe sorturi 
de hîrtie folosite în cercetări 
tehnice la înregistrarea oscilogra
melor, sensitogramelor, polaro- 
gramelor, precum și în cardiolo
gie pentru executarea electro- - --o - v- .........—,

cardiogramelor. Aceste 'Șorturi" carton duplex se hvreaza benefi- 
----- ‘------- ciaiilor în lăzi din brad sau în 

containere sigilate, protejate în 
interior cu hîrtie ondulată.

oscilograme și ARFOGRAF-BE-2, 
pentru electrocardiograme.

Hîrtia fotosensibilă pentru în
registrări este sensibilizată optic 
și are un grad de contrast ri
dicat. Ea are stratul fotosensibil 
uniform aplicat, iar suprafața 
netedă, fără încrețituri, impuri
tăți sau alte defecte care ar 
dăuna calității înregistrărilor.

Hîrtia fotosensibilă pentru în
registrări ambalată în nîrtie roșie 
ți neagră și introdusă în cutii din

sînt denumite în comerț ARFO- 
GRAF-BS-2, pentru seismogra- 
me; ARFOGRAF-BO-3, pentru

3X333

Frauda face casă bună
cu indolența

(Urmare din pag. I)te, scria : „Hotel-restaurant". Dar localul nu avea în realitate și hotel. Ce s-au gîndit atunci ? Au cerut patronului citeva zeci de note de plată în alb, chipurile, pentru a face cu ele reclamă... localului german în România ! Cum era și de așteptat, cererea le-a fost satisfăcută imediat, cu plăcere. Iar Plăcintă și cu Urdă au început să „lucreze", întocmind deconturi false pentru sume necheltuite. Curînd, pe la porțile autobazei nr. 4 și ale întreprinderii de transporturi internaționale auto au început să apară Mercedesurile, Opel- urile și alte mărci de turisme cu renume...După ce „s-au motorizat", unora dintre băieți le-a venit gustul să treacă peste graniță sume de bani românești mai mari decît cele legale. $i le mergea din plin. Au început să facă și comerț. Aduceau mărfuri ieftine și proaste și le vindeau scump, cu preț de speculă.O singură dată au fost deranjați din preocupările lor : atunci cînd unul dintre șoferi, Vasile Manea, a sesizat conducerea întreprinderii (I.T.I.A.) despre mistificarea despre afacerile dubioase pe fac unii. Cum a reacționat cerea (vechea conducere — întreprinderii ? Cum nu se putea mai rău : a început să-1 acuze de hoție pe cel... cinstit ! Mai mult, a dat „cuvînt de ordine" printre șoferi : „Să fiți blindați cu acte. încolo..."$i cel interesați erau într-adevăr „blindați" cu acte — acte false.Abia acum începe la I.T.I.A. „treaba". Se decontează cu ochii închiși orice sumă, diurna și cazarea pe ori- cîte zile, contabilitatea, financiarul „înghit" orice fel de hap, în actele contabile domnește haosul. Pare a- proape de necrezut I Niște șoferi necinstiți inventează un mijloc de a-și însuși ilicit valută din fondurile statului și, timp de un an-doi. nimeni nu bagă de seamă ! Se „lucrează" intens și pe sub nasul tuturor revizorilor și controlorilor se fură cu acte în regulă. In ambele întreprinderi s-a creat un mediu favorabil hoției, manevrelor cu valută. Cum ? Simplu : Ia I.T.I.A., șoferii necinstiți au reușit să corupă, prin cadouri, o parte din personalul tehnic al întreprinderii. Și astfel — după cum ne-a informat noua conducere a acestei unități economice — rutele cele mai convenabile erau „plasate" șoferilor mai largi la pungă. Rutele erau „stabilite" în bufetul „Grand" la o țuică bătrînă cu măsline... Conducerile celor două unități par însă adormite. La I.T.I.A. Chiriac Vasiliu, bunăoară, a fost înlocuit mai de mult din funcția de director, „judecat" fiind pentru alte fapte pe care, din decentă, nu le vom mai aminti. Ar rămîne contabilul șef, Ion Oboncea. omul care poartă pe umeri răspunderea financiară a operațiunilor contabile. El _ ce făcea 7 Acum, cînd faptele sînt in-

actelor, care le condu- n.n.) a

tr-un stadiu avansat de cercetare, la I.T.I.A. se vorbesc multe... Cert este că acest contabil șef a fost înlocuit și el din funcție pentru incompetență. A primit și o... mustrare. Ba a fost chiar „retrogradat" : nu mai e contabil șef la I.T.I.A.. cu un salariu de 2850 lei lunar, ci simplu șef de serviciu la Departamentul pentru valorificarea legumelor și fructelpr, cu un salariu de... 3 200lei lunar. Asta ca să se învețe minte și altă dată să țină mai din scurt evidența contabilă !Să trecem la cealaltă unitate de transporturi internaționale — Autobaza nr. 4. Stau de vorbă cu Ion Mihalache, contabilul șef, cu Nicolae Dinescu, inginerul șef. cu alți specialiști în transporturi auto. întreb :— E vorba de fraude, prin înșelăciune. care se ridică la milioane de lei. Cum vă explicați că la dv. în unitate s-au putut petrece asemenea lucruri ?Inginerul șef: „De unde era să știm noi ?...“Contabilul șef : „...Că doar șoferii prezentau acte justificative. Dacă am fi știut noi că sînt false, altfel procedam..."— Nici faptul că majoritatea șoferilor dv. internaționali și-au cumpărat, negîndit de repede, limuzine de lux nu v-a șocat ?— Ba da...— Unii au fost prinși la vamă cu mărfuri au fost cu un preț de dată cum de au deschis șoferii, la domiciliul lor, „talciocuri" în miniatură, de unde aveau atîția bani ca să ducă viața pe care o duceau ? Doar totul s-a petrecut în văzul lumii...Inginerul șef : „Nu".Contabilul șef : „Nu".La I.T.I.A., la fel ca la Autobaza nr. 4. nimeni nu știe nimic. Nimeni verificat, n-a cercetat, n-a pus

clandestine. Aceste mărfuri cumpărate din diferite țări, scop precis : revînzarea la speculă. V-ați întrebat vreo-

n-acap la cap faptele șoferilor falsificatori de acte publice, risipitorilor de valută... Pentru că frauda n-ar fi putut avea loc dacă organele de control și revizie și-ar fi făcut conștiincios datoria, dacă toți membrii celor două colective ar fi privit în jur cu ochii deschiși, cu exigentă și răspundere... Deci lucrurile se repetă ca și în alte cazuri similare : fenomenul infracțional se manifestă în voie, favorizat fiind de climatul prielnic de îngăduință și miopie, de mentalitatea mărginită, iresponsabilă a Iul „nu văd nimic, nu știu nimic, nu mă amestec".Desigur, infractorii își vor primi pedeapsa pe măsura faptelor. Dar tot atît de important este ca pretutindeni să se ia asemenea măsuri încît repetarea lor să devină practic imposibilă. Avem în vedere măsuri preventive, care să vizeze intensificarea controlului, ca și sancționarea severă a indolentei, a „cumsecădeniei". a atitudinii de gură-cas- că — medii propice apariției și dezvoltării fenomenului infracțional.

SPORT
INTRE 2 Șl 15 SEPTEMBRIE

U

3 septembrie — etapa a III-a i 
Ploiești — Brăila (150 km) ; 4 sep
tembrie — etapa a IV-a : Brăila — 
Galați (contratimp individual, 
30 km) • 5 septembrie — etapa a 
V-a : Galați — Bacău (165 km);
6 septembrie — etapa 
Bacău — Piatra Neamț 
Roșu (142 km); 7 septembrie —
etapa a VII-a ; Lacul Roșu — 
Gheorghieni — Tg. Mureș (102 km) : 
8 septembrie — etapa a VIII-a : 
Tg. Mureș — Turda — Cluj (100 
km): 9 septembrie — zi de odihnă 
Ia Cluj ; 10 septembrie — etapa
a IX-a : Cluj — Oradea (155 km) i 
11 septembrie — etapa a X-a : 
Oradea — Arad — Timișoara (160 
km); 12 septembrie — etapa a

peret). Organizatoriiîși .. .rezervă. . . Xț-a.:„ Timișoara — Băile Hercu- 
‘ • . . lane 0>-2 . 13 septembrie —

etapa a Xll-a : Băile Herculane — 
Turnu Severin — Craioya (125 km) j 
14 septembrie — etapa a XIII-a i 
Craiova — Rm.
nești (140 km): 
etapa a XlV-a 
Rm. Vîlcea — 
rești (170 km).

„Turul ciclist al României" — competiția de cea mai mare anvergură a sportului cu pedale — se va desfășura în acest an între 
2 și 15 septembrie, pe un traseu de aproape 1700 km. „Turul României", organizat în colaborare de F.R.C. și A. S. Loto-Pronosport, va reuni la start alergători din opt țări. După cum ne-a comunicat ieri secretarul general al federației, Traian Dinuț, au confirmat participarea federațiile de ciclism din Austria, Bulgaria, Danemarca, 
Franța, R. D. Germană, Italia și 
Olanda. înscrierile nominale urmează să fie făcute pînă la 20 august. România va fi reprezentată de două selecționate (seniori și ti--dreptul de a invita la cursă și pe unii dintre cei mai în formă alergători de la cluburi românești.Competiția are 14 etape (cu o zi de odihnă, la Cluj). Iată itinera
rul complet: 2 septembrie — eta
pa I : circuit în București (contratimp individual, 6 km) și etapa a Il-a : București — Ploiești (60 km);
Pe scurt de

• La Leeds (Anglia) s-a desfășurat primul meci orașelor tîrguri" Leeds United si Ferencvaros Budapesta. Victoria a revenit gazdelor cu scorul de 1—0 (1—0). Returul — 11 septembrie, la Budapesta.
• în turneul de șah de la Polia-nica (Polonia), după 3 runde conduc Adamski și Doda cu cîte 2 puncte, urmați de Simaghin 1,5 (1) puncte. Rezultate din runda a 3-a : (Cehoslovacia) — Adamski (Polonia) remiză ; Grombczewski (Polonia) — Smîslov (U.R.S.S.) 0—1 ; Forintos(Ungaria) — Soos (România) remiză ; Simaghin (U.R.S.S.) — Doda (Polonia) 1—0 ; Bilek (Ungaria) — Pîdev- ski (Bulgaria) remiză.
o Federația de atletism a Cehoslovaciei a selecționat pentru Jocurile Olimpice un Iot de 13 sportivi

al finalei „Cupei la fotbal între

Jansa

a Vl-a: 
— Lacul

Vîlcea — Călimă- 
15 septembrie — 

Călimănești — 
Pitești — Bucu-

peste hotareși sportive : bărbați : Danek (62,78 m), Jungwirth(l’47''4/10) ; “ ’1/10) ; Odlozii — 1 500

r

Cronica zilei
TELEGRAMĂMinistrul afacerilor externe al Republicii Zțrabe Unite, Mahmud Riad, a trimis o telegramă ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, prin care mulțumește pentru mesajul transmis cu prilejul zilei naționale a Republicii Arabe Unite.

★După spectacolul susținut la Sibiu, Ansamblul folcloric breton din Franța, care întieprinde un turneu în țara noastră, a prezentat joi seara, în sala „Mihail Eminescu" din Sighișoara, un interesant spectacol muzical-coregra- fic. Alături de artiștii francezi și-a dat concursul și Ansamblul folcloric al sindicatelor din municipiul Sighișoara. Spectacolul comun al artiștilor francezi și români s-a bucurat de mult succes. (Agerpres)

— disc800 m Plachy - 800 m (1’47” -----  (3’41”):------- - Im. Vadenicek — 110 m garduri (13 6/10); Alea (2,15 m) ; Hubner (2,13 m) ambii la săritura în înălțime. Femei : Gleskova — 100 m (ll”3/10) ; Chme- kova — — 800 (1,80 m), (1,78 m) înălțime.cele mal anul acesta de olimpicii cehoslovaci.® La Leningrad s-a încheiat asea-. 
ră competiția internațională de box 
„Turneul speranțelor olimpice". V. Ivan, singurul boxer român calificat în finale, a pierdut la puncte în fata cubanezului Adelin.

400 m (54"l/10) ; Jehlickova m (2’05”4/10) ; Valentova Rezkova (1,82 m), Faithova toate trei la săritura în în paranteză sînt trecute bune rezultate obținute

însemnări din Singapore

Singapore își păstrează de secole faima de centru comercial al Asiei, fiind situat la întretăierea căilor maritime ce leagă toate continentele. In decursul istoriei sale zbuciumate, datorită poziției geografice, acest „oraș al a fost ocupat pe rînd de ja-leului și dragonuluiportughezi, olandezi, ponezi, englezi. In 1359, Singapore intră în componența Federației Ma- layeze, iar la 9 augu&t 1965 se proclamă republică.Orașul-stat este alcătuit din cele mai diferite populații : malayezi, chinezi, indieni, indonezieni, ceylonezi, europeni. Vizitîndu-1 ai în față un uriaș caleidoscop de pagode, moschee și temple pentru uzul tuturor religiilor, de blocuri turn și de supermarketuri cu îmbietoare produse de pe toate meridianele, • de bazare care pun în circulație o marfă pestriță.Trăind în comunități separate, fiecare naționalitate a reușit să rămînă fidelă limbii Există căreia aproximativ ?. milioane de insulari singaporezi — zeul comerțului. întreg orașul este o citadelă a negoțului, cu străzi flan-

portului, culturii, și religiei proprii, totuși o divinitate îi slujesc toți cei

cate de mii de magazine. In centru, pe Roffles Place se face un comerț de lux, în mari magazine universale ;Alley se elegante periferii,
pe Change află prăvălioare de tot felul. La în cartierele di-

Ieri în țară : vremea s-a menținut ușor instabilă, cu cerul variabil, mai mult noros în Transilvania, Muntenia și Moldova, unde au căzut ploi locale și sub formă de averse. In rest, aversele au fost cu totul izolate. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la orele 14 oscila între 15 grade la Joseni și 27 de grade la Răuți, Băilești^Fetești, Hîrșo- București : instabilă, mult noros suflat slab sud-est.
va și Medgidia. în vremea a fost ușor Cerul variabil, mai dimineața. Vîntul a pînă la potrivit din Temperatura maximă a fost de 26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 10, 11 și 12 august. în țară : vreme ușor instabilă, cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi locale, mai ales sub formă de averse. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar maximele între 20 și 28 de grade, 
în București : vreme ușor instabilă, cu cerul variabil, favorabil aversei de ploaie. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă.

țări socialiste. Acest moment coincide tocmai cu acea perioadă cînd în presa poloneză abundau aprecierile negative față de evoluția evenimentelor din Cehosloyacia, calificată drept „contrarevoluționară", se exercitau presiuni și se proferau tot felul de atacuri, care mergeau pînă la justificarea amestecului și intervenției directe în treburile interne ale Cehoslovaciei. Oare toate acestea sînt conforme cu realitatea „vieții țărilor prietene", corespund necesității „informării obiective", exprimă „preocuparea de a întări legăturile internaționale de prietenie"? Și. ca să fim sinceri pînă la capăt, să a- dăugăm că „coincidența" dintre aceste fapte inadmisibile și atacul împotriva politicii României și altor țări socialiste ne apare ca parte integrantă dintr-o campanie de presiuni și ingerințe în treburile interne ale altor state socialiste, împotriva poziției lor ferme în apărarea principiilor suveranității șl independenței naționale, a cauzei socialismului. Să ne fie permis să spunem că prin, acest fel de a pune problemele articolele contribuit la frățești dintre tre popoareleAtît în articolul din „Trybuna Ludu", cît și în materialele de propagandă la care ne-am referit sînt prezentate în mod deformat și tendențios politica și eforturile României pentru destindere și securitate în Europa. Dar oare autorii acestor articole nu-și amintesc de Consfătuirea de la București a țărilor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia, la care, pe baza analizării situației din Europa, s-a ajuns la concluzia comună că — cităm din Declarație — o măsură esențială pe calea dezvoltării colaborării europene o constituie „stabilirea de 
relații normale cu ambele state germane" 7 Acționînd în acest spirit, România a stabilit relații diplomatice cu Republica Federală a Germaniei cu convingerea fermă că a- cest act servește evoluției pozitive a relațiilor intereuropene, tendințelor realiste din Europa spre recunoașterea ambelor state germane, întăririi poziției internaționale a prietenei și aliatei noastre — Republica Democrată Germană, intereselor socialismului și păcii. Dacă aceasta înseamnă a „rupe frontul comun într-o anumită problemă", ar fi interesant de știut care „front" s-a avut în vedere : acela al intereselor comune ale țărilor socialiste de a promova cauza destinderii și securității în Europa — așa cum s-a stabilit în Declarația amintită — sau acela pe care și-l imaginează autorii respectivi, prizonieri ai unor concepții închistate, care nu țin seama de tendințele actuale ale vieții internaționale contemporane? Rezolvarea problemelor europene, izolarea cercurilor -revanșarde și militariste. asigurarha securității pe conți-’ nent se pot obține nu prin imobilism și pasivitate, nu prin neluarea în considerație a transformărilor social- politice pozitive care au loc în Europa și în lume, nu prin declarații generale, ci prin activitate perseverentă pentru dezvoltarea de relații interstatale, pentru unirea tuturor forțelor care se situează pe poziții realiste în vederea îmbunătățirii climatului politic în Europa.Dar, indiferent de faptul dacă au- | torii materialelor la care ne referim sînt sau nu de acord cu aceste considerente, pe ce temei își arogă ei dreptul de a judeca ce este just și ce nu este just în politica unui partid frățesc ? Oare ei nu știu că politica unui stat socialist este stabilită de partidul comunist și de guvernul din tara respectivă, că singurul for în drept să judece activitatea acestora și să le ceară socoteală sînt numai și numai clasa muncitoare, poporul care ie-a încredințat mandatul de a le conduce destinele ? Consultările între partidele frățești au o mare însemnătate pentru găsirea căilor de soluționare a unor probleme majore, de interes comun și pentru acțiunea în spirit de unitate în aceste probleme ; dar ele nu diminuează nicidecum dreptul și răspunderea fiecărui partid de a-și I elabora de sine stătător tactica, actele de politică externă, de a-și a-

respective nu au întărirea prieteniei țările socialiste, din- lor.

duce contribuția specifică la eforturile pentru realizarea țelurilor comune ale păcii și progresului. Pe ca bază se poate atunci pretinde că stabilirea relațiilor diplomatice de către un stat socialist cu un alt stat trebuie pusă de acord în prealabil cu celelalte țări socialiste ? Oare guvernul polonez s-a consultat cu România, i-a cerut consimțămîntul atunci cînd a stabilit relațiile diplomatice, economice sau de altă natură cu alte state ? După procedat așa și nici nu era cazul, deoarece cite cunoaștem nu a

gajate, direct în comerț sau în sfere de activitate înrudite. Iar sanctuarul acestui zeu atotputernic este portul singaporez pe unde se vehiculează în continuu alimente, îmbrăcăminte, utilaje, mărfuri de toate categoriileAcest port de mare capacitate poate primi simultan 30 de vapoare o- ceanice și de coastă. A-

dian și Pacific — Singapore a devenit și portul Asiei de sud-est, punct de tranzit, de comercializare a mărfurilor ce sosesc din întreaga lume în această „casă comercială*, iar în ultima vreme și de prelucrare a materiilor prime destinate lui. Printreproduse de reexport figurează cauciucul, cosi-
reexportu- principalele

LA ÎNTRETĂIEREA
A 100 DE LINII
DE NAVIGAȚIE

feritelor comunități, vreo 60 000 de negustori desfășoară un zgomotos și neobosit comerț ambulant cu ceasuri elvețiene, tran- zistori japonezi, confecții din nylon, articole de cosmetică de franceză și orchidee locale, produse din material plastic, obiecte casnice, pescărie, caracatițe, șerpi... Trei pătrimi din populația aptă de muncă sînt an-

proveniență americană, fructe.

rilor pe piața mondială, statul Singapore depune insistente eforturi pentru diversificarea economiei, pentru dezvoltarea unei industrii proprii, capabile să creeze un fundament economic sigur, solid și să capteze totodată surplusul forței de muncă. Programul de industrializare prinde viață. Au fost create patru zone industriale : Red Hill, Tanglin Halt, Kallang cu întreprinderi mici, șantiere de construcții navale si piese de schimb precum și Ju- rong, menit să devină inima industrială a întregii țări. In ultimii ani au fost date în funcțiune 70 de noi fabrici și uzine printre care se numără și șantiere navale capabile să producă vapoare cu un deplasament de 100 000 de tone.Statul exercită un control sever asupra tuturor investițiilor de Este principala prinză politica lidare și lărgire rului industrial, ne-a declarat Tan Kia Gan, ministrul dezvoltării naționale, cu prilejul unei convorbiri. Se acordă totodată fonduri pentru învățămînt și pregătirea cadrelor de specialitate, cît și pentru construirea de locuințe. Orașul-stat capătă noi dimensiuni.

care se dede va- peste aruncă Singa- încărca
proxlmativ 40 000 poare, unele de 100 000 de tone, anual ancorele la pore pentru asau descărca milioane de tone de mărfuri. Prin port trec peste 100 linii de navigație, din care 40 sînt rute internaționale principale. Acest fapt îl situează pe locul al cincilea în ierarhia porturilor lumii. Așezat la răspîntia dintre două oceane — In-

torul, bumbacul, produsele petrolifere. Pualo-Tekon, supranumită și „insula- cisternă*, găzduiește cea mai mare rafinărie din sud-estul Asiei. Țițeiul provenit din țări îndepărtate — Brunei și Kuweit de pildă — este prelucrat aici și apoi exportat sub forma de benzină și uleiuri fine, în toate țările continentului asiatic.Prea dependent de comerț, de fluctuația prețu-

capital, măsură realizea- conso- a secto-

Florea TUIU

___ , __________ partidul și_ guvernul polonez sînt singure în drept să-și desfășoare acțiunile lor de politică externă, corespunzător cu interesele poporului polonez și ale socialismului. Iată de ce noi considerăm că presa dintr-o țară socialistă nu se poate erija în mentor al acțiunilor unui alt stat socialist, iar dacă face acest lucru, el nu poate fi interpretat decît ca o inadmisibilă ingerință în treburile interne, ca un act care alimentează neîncrederea și neînțelegerile, aduce inevitabil deser- vicij cauzei unității.„Trybuna Ludu" dă girul său și numeroaselor articole din presa poloneză care au prezentat denaturat poziția P.C.R. la întîlnirea consultativă de la Budapesta din februarie anul acesta. După părerea noastră, ar fi fost mult mai firesc ca, în locul speculațiilor tendențioase, presa poloneză să fi publicat poziția oficială a partidului nostru. în care se arăta că, participînd la această întîlnire cu dorința sinceră de a servi cauza normalizării relațiilor dintre partidele frățești, el și-a retras delegația de la Budapesta deoarece nu a dorit să meargă pe calea care se conturase acolo — aceea a condamnării altor partide, a blamărilor și etichetărilor, a impunerii voinței unor partide altora, practici ce amplifică divergențele existente în mișcarea comunistă, agravează pericolul sciziunii.Autorul articolului din „Trybuna Ludu", continuînd numeroase precedente, își ia latitudinea să prezinte într-o formă necorespunzătoare realității și poziția României față de C.A.E.R. Oare nu ar sluji mai bine atît informării corecte a opiniei publice din Polonia, cît și intereselor adîncirii colaborării reciproce, dacă în locul unei asemenea prezentări, ziarul ar fi informat la timpul său despre poziția oficială a României în această problemă, despre faptul că nu demult o plenară a C.C. al P.C.R. nu numai că s-a pronunțat pentru extinderea colaborării economice, dar a și adoptat o hotărîre specială în legătură cu dezvoltarea rării în noastră și te, despre s-a adresat de cooperare economică în industrie, în agricultură și în alte domenii țărilor socialiste, inclusiv Poloniei. Dacă este vorba de o „atitudine negativă", față de C.A.E.R. aceasta se poate? âpliqa acelor păreri care preconizează organisme suprastatale, măsuri ca planul unic și organul unic de planificare al tuturor țărilor membre, diferite alte forme de conducere economică suprastatală, de natură să lezeze independenta și suveranitatea statelor, principiile a- doptate în comun de țările membre și înscrise în statutul C.A.E.R.Calea prezentării deformate a realităților și defăimării politicii unor state frățești este profund dăunătoare cauzei unirătii și nu servește decît intereselor adversarilor socialismului. care. într-adevăr. sînt gata . să speculeze divergențele dintre țările socialiste. Se pune însă întrebarea : ce aduce apă la moara centrelor ostile socialismului (ca să folosim expresia articolului polonez) : protestul îndreptățit, principial și în spirit constructiv din nota română sau faptele însesi. manifestările neprietenești concrete, prezentarea denaturată a politicii externe a României. ca'iflcărila jignitoare la a- dresa ei 7Desigur. între partidele din diferite țări socialisle. în presa lor pot apărea deftsebiri de păreri și de a- preciere în legătură cu diferite fenomene sociale si probleme ale vieții internaționale. Acestea pot fi discutate în cadru potrivit, principial, tovărășește cu preocuparea pentru elucidarea problemelor. aplanarea divergentelor si evidențierea a ceea ce este comun, a ceea ce unește partidele si popoarele respective. în scopul întăririi unității. Ziariștii din tara noastră sînt adepții unor asemenea discuții și confruntări de păreri. Dar este evident că practicile care ne-am referit mai sus nu înscriu cîtusi de puțin în acest dru de discuții si confruntări păreri.Noi considerăm că presei, radioului, televiziunii și altor mijloace de propagandă le revine, ca una din înaltele lor misiuni, nu numai să informeze corect și obiectiv cititorii, dar și să militeze neobosit, cu ardoare comunistă, pentru mai buna cunoaștere reciprocă, pentru apropierea popoarelor din țările socialiste, pentru întărirea continuă a prieteniei dintre aceste țări, pentru întărirea solidarității internaționaliste a comuniștilor, a tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste, în lupta pentru pace, progres, socialism. Presa din România se călăuzește cu consecventă de acest comandament; în ziarele noastre, la radio, la televiziune n-a fost niciodată pusă în discuție si prezentată în mod deformat politica vreunui partid frățesc, inclusiv a Partidului Muncitoresc Unit Polonez. Și în viitor noi vom acționa în acest sens și nu ne vom precupeți eforturile pentru a adinei și a face mereu mai trainică prietenia ro- mâno-polonă ; totodată ne exprimăm convingerea că, la rîndul ei, presa poloneză va oglindi în mod corespunzător politica și acțiunile tării noastre, adueîndu-și contribuția la dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre Polonia și România.Intre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, între țările și popoarele noastre există vechi tradiții, de prietenie, dezvoltate și ridicate pe un plan superior în anii construcției socialiste ; există multiple interese comune ; a- ceștia sînt factori care pledează pentru prietenie, alianță și colaborare strînsă între ele. Considerăm de aceea că nu trebuie să permitem să intervină nimic care să umbrească această prietenie, să împiedice cursul ascendent al relațiilor reciproce, întărirea solidarității româno-polo- neze. Aceasta o cer interesele fundamentale ale popoarelor noastre, interesele coeziunii țărilor socialiste, ale cauzei noastre comune, interesele păcii și progresului în lume.

cuproducțiecelelalte țări faptul cu propuneri concretecă coope- între țara socialis- România

lase cade
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viața internațională
CONVENȚIA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI REPUBLICANPENTRU Vietnamul de sud

INTERZICEREA

ARMELOR

NUCLEARE

TOKIO 8 (Agerpres). — Presa ja
poneză a publicat rezoluția adop
tată de cea de-a 14-a Conferință 
internațională pentru interzicerea 
armelor atomice și cu hidrogen, 
care și-a desfășurat lucrările la 
Tokio în zilele de 3—5 august. In 
acest document se subliniază ne
cesitatea organizării unei ample 
campanii de protest împotriva a- 
gresiunii americane în Vietnam, 
pentru lichidarea tratatului de 
securitate japono-american, pentru 
retragerea bazelor militare ale 
S.U.A. de pe pămîntul nipon.

„Chemăm toate organizațiile de
mocratice și oamenii de bună cre
dință, se arată în rezoluție, la ac
țiuni unite în cadrul campaniei 
pentru interzicerea armei nucleare 
șl pentru lichidarea tratatului de 
securitate japono-american*.

Pe linia ferată Yokohama— 
Tokio tineri japonezi manifes
tează împotriva hotârîrii com
paniei naționale feroviare de 
a intensifica transporturile de 
combustibil necesar instalațiilor 

militare american®

NIXON DESEMNAT
CANDIDAT LA PREȘEDINȚIE
Manifestații ale populației de culoare în ghetoul din Miami

MIAMI 8 (Agerpres). — Conven
ția națională a Partidului republi
can, întrunită la Miami Beach, a 
hotărît miercuri noaptea să desem
neze pe Richard Nixon drept can
didat al partidului la alegerile 
prezidențiale din S.U.A. de la 5 
noiembrie. Nixon a obținut înves
titura din primul tur de scrutin, 
în. favoarea lui votînd 692 de dele
gați, cu 25 de voturi mai mult de- 
cît majoritatea necesară. Guvernatorul statului New York, Nelson Rockefeller, a obținut 287 de voturi, iar guvernatorul statului California, Ronald Reagan, a întrunit 182 de voturi. După anunțarea rezultatului votului, participanții la convenție au exprimat în unanimitate încrederea lor față de candidatul ales.Richard Nixon, în vîrstă de 55 de ani, candidează pentru a doua oară la președinția S.U.A. In I960, el a fost învins de John Kennedy. In perioada anilor 1952—1960 Nixon a deținut de două ori mandatul de vicepreședinte al S.U.A. în perioada cînd președinția a fost asumată de Dwight Eisenhower.

La scurt timp după alegerea sa, Nixon a declarat în cadrul unei conferințe de presă că își va desfășura campania electorală într-o manieră care să ducă la „unifica
rea națiunii americane".Fostul vicepreședinte al S.U.A., Richard Nixon, a afirmat cu diferite prilejuri în cadrul campaniei sale electorale că „punctele sale 
de vedere din perioada anilor 1960 
s-au schimbat deoarece și situația 
internațională s-a schimbat de a- 
tunci". în ce privește problemele

de politică externă, el a promis că va susține „o reevaluare totală a angajamentelor S.U.A. în străinătate" și a exprimat intenția de a proceda la o „restabilire a legăturilor strînse cu Franța și a întăririi alianței atlantice". Observatorii din Washington relevă că, deși candidatul republican la președinție s-a pronunțat în favoarea unei „dezescaladări în Vietnam", el a lăsat să planeze multe incertitudini în legătură cu planurile sale în această problemă. George Gallup, directorul institutului de sondare a opiniei publice, consideră că „Nixon este alături de președintele Johnson și nu va rupe cu politica acestuia în problema Vietnamului".Richard Nixon, candidat al Partidului republican pentru președinție, l-a ales pe Spiro Agnew, guvernatorul statului Maryland, drept candidat republican pentru postul de vicepreședinte al Statelor Unite.In cartierul negrilor din Miami Beach, unde își desfășoară lucrările Convenția Partidului republican, au izbucnit miercuri seara puternice incidente rasiale. (Ghetoul din Miami este unul din cele mai mari din statul Florida, șl se înscrie printre cartierele care au fost teatrul revoltei negrilor după asasinarea, la 4 aprilie, a pastorului Martin Luther King), împotriva manifestanților de culoare au intervenit puternice forțe polițienești. Ciocnirile cu poliția s-au soldat cu numeroși răniți și arestați. în partea de nord-vest a orașului Miami s-au introdus restricții de circulație. Peste 500 de soldați din garda națională a statului Florida au fost puși în stare de alarmă gata să intervină în orice moment.

DAR ES SALAAM 8 (Agerpres). — Patrioții din Mozambic și-au extins atacurile asupra trupelor colonialiste portugheze pe un front de 900 mile, de la Capul Delgado din nordul țării pînă în regiunea sudică Tete — a declarat președintele Frontului de Eliberare din Mozambic, Eduardo Mond- lane, cu ocazia unei conferințe de presă ținută la Dar Es Salaam. „In momentul de față — a relevat președintele FRELIMO — noi am depășit stadiul operațiunilor de guerilă și lansăm atacuri directe asupra fortificațiilor portugheze". Ca urmare a intensificării acțiunilor Frontului de E- liberare din Mozambic — a arătat Mondlane — trupele portugheze află într-o situație tot mai dificilă, numeroase baze ale colonialiștilor fost izolate. „Se poate spune că prezent numai aviația portughezăparte activă la lupte" — a menționat el.Eduardo Mondlane a subliniat, totodată, că patrioții intenționează 6ă-și extindă raza de acțiune dincolo de fluviul Zambezi, chiar dacă guvernul portughez va trimite noi trupe în Mozambic. El a arătat că trupele colonialiste portugheze primesc sprijin din partea guvernului rasist al Republicii Sud-Africane și din partea N.A.T.O.

re iar au in ia

Atacuri ale forțelor patriotice
în regiunile septentrionaleSAIGON 8 (Agerpres). — In ultimele 24 de ore au continuat luptele dintre detașamentele forțelor patriotice și trupele americano-saigoneze în mai multe regiuni din Vietnamul de sud. în cursul zilei de miercuri, în regiunile septentrionale din apropierea zonei demilitarizate, anunță agențiile de presă, au avut loc lupte violente între forțele F.N.E. și unități ale primei divizii de trupe aeropurtate a S.U.A. Luptele s-au desfășurat în a- propierea localității Quang Tri. A- genția France Presse menționează că în această regiune au fost semnalate în ultimul timp concentrări ale forțelor patriotice în jurul pozițiilor întărite americano-saigoneze. In același

timp, trupele saigoneze și unități ale infanteriei S.U.A. au întîmpinat o puternică rezistență din partea forțelor patriotice în zona „pădurii pierdute" din apropierea localității U Minh, la 170 km sud-vest de capitala sud- vietnameză.Joi dimineața, patrioții au efectuat mai multe bombardamente asupra pozițiilor întărite americano-sai- goneze în Delta fluviului Mekong, provocînd inamicului grele pierderi.în același timp, avioane americane de tip „B-52" au bombardat presupuse concentrări ale forțelor patriotice în regiunile din apropierea capitalei sud-vietnameze.

DEZBATERILE 
DIN CONSILIUL
DE SECURITATE
in legătură cu incidentele 

israeliano-iordaniene

LAGOS 8 (Agerpres). — Intensificarea luptelor dintre forțele federale nigeriene și trupele biafre- ze împiedică desfășurarea operațiunilor de ajutorare a celor peste
„Carte cenușie44 privind 
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Ia N.A.T.O.
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Grupul țărilor africane de 
Ia O.N.U. a hotărît să pro
pună o întrunire a Consi
liului de Securitate i,entru • discuta noi măsuri împotriva R.S.A., ca urmare a refuzului acesteia de a se supune rezoluțiilor O.N.U. în privința Africii de Sud-Vest (Reuter).

Ședința de închidere a 
Comitetului național de pre
gătire al celui de-al IX-Iea 
Festival Mondial al Tine
retului și Studenților • avut loc joi la Sofia. La ședință a luat cu- vîrrtul Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria.

Marea majoritate a poporului 
american se pronunță pentru 

încetarea războiului 
din Vietnam"WASHINGTON 8 (Agerpres). — Senatorul Eugene McCarthy, unul din candidații la învestitura Partidului democrat la alegerile prezidențiale din S.U.A., a declarat în cadrul unui discurs rostit la Cle

veland că marea majoritate a po
porului american se pronunță pen
tru „încetarea războiului din Viet
nam". El a afirmat că datorită acțiunilor militare duse în Asia de sud-est sînt ignorate problemele cele mai importante din interiorul țării. Senatorul a scos în evidență necesitatea coordonării și canalizării tuturor eforturilor pentru rezolvarea problemelor interne ale A- mericii. Dacă nici unul din principalele partide nu va desemna acei candidați la președinție care să pună capăt războiului din Vietnam, aceasta va însemna respingerea voinței poporului american, a spus senatorul. McCarthy a reafirmat că încetarea războiului din Vietnam se poate obține numai pe cale negociată și nicidecum prin escaladarea acțiunilor militare.

COPENHAGA 8 (Agerpres). — O „Carte cenușie" privind politica de a- părare a Danemarcei în perioada 1948—1966 a fost dată publicității joi la Copenhaga de către Minisferul Afacerilor Externe. In această carte, care însumează 182 pagini, figurează documente oficiale privind intrarea și participarea Danemarcei la N.A.T.Or Autorii cărții se abțin însă să tragă și anumite concluzii. Din analiza acestei cărți, făcută de agenția daneză de in-
Normalizarea 
situației 
la BrazzavilleBRAZZAVILLE 8 (Agerpres). — După cum informează agențiile de presă, la Brazzaville viața a revenit treptat la normal. Au fost deschise din nou piețele orașului, magazinele, cinematografele. în capitala țării au fost anulate restricțiile de circulație instituite la sfîr- șitul săptămînii trecute, a anunțat postul de radio „Vocea revoluției congoleze".Postul de radio a arătat, de asemenea. că la 8 august a avut loc prima ședință a guvernului provizoriu al țării. La 9 august urmează să aibă loc o reuniune a Consiliului Național al Revoluției din care fac parte 30 de personalități politice ale țării.

Guvernul R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație în care condamnă intensificarea pregătirilor desfășurate de americani în vederea unei agresiuni în Coreea. Declarația sprijină întru totul poziția R.P.D. Coreene, formulată în memorandumul din 25 iunie, care cere încetarea imediată a politicii duse în Coreea de sud, retragerea trupelor a- mericane și sistarea acțiunilor care urmăresc pregătirea unui nou război împotriva poporului coreean.

După ploi deluviene caro 
au durat mai multe zile, a- 
supra Indiei s-au abătut 
grave inundații 0310 afectează peste un milion de persoane. Se relatează că, în urma revărsării nurilor Tapti și Narmada, portul Surat, situat la 400 km nord de Bombay, a fost acoperit complet de apă. Intervenția armatei a permis salvarea a 10000 de persoane, care au fost evacuate de urgență.

Senotorul Mike Mans
field, liderul majorității democrate din senatul american, a sosit la Praga, venind de la Moscova. El va face o scurtă vizită în capitala Cehoslovaciei.

Peste 2 000 de studenți 
biazilieili au participat miercuri după-amiază la o manifestație și mitinguri pe străzile orașului Rio de Janeiro.

Cel de-al 13-lea congres 
internațional de entomolo- 
gjg, la caro participă peste 3000 de specialiști din 76 de țări, își desfășoară lucrările în sălile Universității „Lomonosov" din Moscova. Din țara noastră participă un grup de 28 de entomologi de la Institutul de biologie „Traian Săvulescu" al Academiei, de la Muzeul de istorie naturală „Gri-

gore Antipa" șî de la diferite facultăți de specialitate din București și din alte centre universitare.
Starea sănătății genera

lului Eisenhower s-a îmbu
nătățit UȘOr, ou anunțat miercuri medicii de la spitalul militar Walter Reed. După cum se știe, el a suferit un atac cardiac destul de serios, ale cărui consecințe nu au fost încă dezvăluite.

Ambasadorul nigerian la 
Națiunile Unite a înmînat 
secretarului general un me- 
gQj din partea Algeriei în legătură cu avionul companiei israeliene „El Al" care a fost deviat luna trecută spre aeroportul din Alger.

Fostul ministru de inter
ne ol Boliviei, Antonio Argue- das, care a părăsit țara sa după co a remis guvernului cuban copii ale jurnalului de campanie al lui Ernesto Guevara, a sosit în capitala peruviană după o scurtă ședere în Statele Unite. Poliția din Lima a anunțat că Ar- guedas intenționează să plece spre capitala boliviana peste trei zile.

plan comun de apărare Pen- tru a face față noilor amenințări îndreptate împotriva celor două țări.
0 echipă de chirurgi ja

ponezi a efectuat cursul nopții de miercuri spre joi o operație de transplantare de inimă unui tînăr în vîrstă de 18 ani — anunță agențiile de presă. Operația, care a durat trei ore și jumătate, a fost făcută la Colegiul medical din Sapporo, centrul administrativ al Insulei Hokkaido.

Guvernul de la Sanaa a 
propus conducătorilor sud- 
yemeniți elaborarea unui

Conferința guvernatori
lor băncilor centrale din 
țările africane ?i a deschis Iu- crările la Accra în prezenta președintelui Joseph Ankrah. Conferința, care a fost convocată din inițiativa Comisiei economice a Națiunilor Unite pentru Africa, va examina problema creării Asociației băncilor centrale din Africa.

Un straniu obiect lumi- 
jțQg a fost observat de pilotul unui avion comercial care zbura pe linia Maiquetia-Barcelone, anunță ziarul venezuelean „El Nacional". Pilotul a comunicat că „farfuria zburătoare" se afla la o altitudine de 400 de metri. Obiectul neidentificat a fost observat timp de 30 de minute, după care 
a dispărut în direcția oceanului.

formații „Rifzaus Bureau*, reiese că „Danemarca nu a fost un membru entuziast al alianței occidentale”. Din respectiva carte se desprinde ideea că „diversele guverne care s-au succedat la conducerea Danemarcei au manifestat rețineri și moderație pentru problemele militare ale pactului și că interesul deosebit al Danemarcei a vizat aspectul politic al alianței din dorința de a dezvolta și întări cooperarea între țările membre".Un purtător de cuvînf al Ministerului Afacerilor Externe a declarat că în luna septembrie va fi dat publicității un supliment la „Cartea cenușie" pentru perioada 1966-—1967.

250 000 de refugiați din sectorul Ikot Ekpene, una dintre regiunile greu lovite de îndelungatul conflict militar, — a declarat un reprezentant al Crucii Roșii Internaționale. El a menționat că echipele Crucii Roșii au fost nevoite să părăsească din cauza ostilităților orașul Awgu situat la sud de fosta capitală biafreză, Enugu, și localitatea Asaba de pe țărmul vestic al fluviului Niger, care a fost cucerită de federali cu zece luni în urmă. In condițiile războiului — a subliniat reprezentantul Crucii Roșii — viața membrilor echipelor Crucii Roșii este în permanentă primejdie. Dar, în pofida tuturor greutăților, două avioane ale Crucii Roșii, transportînd alimente și medicamente pentru victimele războiului, au putut ajunge la Enugu și Calabar.Se așteaptă ca pînă la sfîrșiiul lunii august Crucea Roșie Internațională să trimită ajutoare sporite populației care se află într-o situație tragică după 14 luni de război.

NEW YORK 8 (Agerpres). — Miercuri au fost reluate dezbaterile Consiliului de Securitate în problema plîngerii Iordaniei împotriva Israelului, ca urmare a atacului lansat de forțele aeriene israeliene împotriva teritoriului iordanian. Reprezentantul Iordaniei, care a luat primul cuvîntul, s-a referit la misiunea reprezentantului special al secretarului general al O.N.U., Gunnar Jarring, subliniind că singurul mijloc de a face să progreseze misiunea acestuia este ca Consiliul „să acționeze energic pentru a face să înceteze agresiunea israeliană împotriva Iordaniei". Reprezentantul Israelului consideră, pe de altă parte, că misiunea lui Jarring ar putea duce la progrese numai în cazul cînd raidurile lansate de pe teritoriul iordanian vor înceta. Delegații Siriei și Irakului au condamnat raidurile Israelului împotriva IordanieiDelegatul Danemarcei, Otto Borth, a deplîns „raidurile masive" declanșate de forțele israeliene. precum și „toate celelalte acte de violență de-a lungul liniei 4“ încetare a focului". El și-a e» mat speranța că părțile vor pecta de aici înainte încetarea focului. Lucrările Consiliului au fost amînate pînă vineri.
Ambasadorul român
la Buenos Aires

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). - în legătură cu plecarea definitiv de la post, Dumitru Fara, ambasadorul Republicii Socialiste România la Buenos Aireș, a fost primit la 5 august a.c. de către președintele Argentinei, Juan Carlos On- gania.Cu acest prilej, între președintele Argentinei și ambasadorul român a avut loc o convorbire cordială.
RHODESIA DE SUD

//
Politica echilibrului delicat"

nu exclude soluții brutale
In Rhodesia de sud, căpeteniile rasiste sînt în alertă. Luptele declanșate în ultimele săptămîni de patrioții rho- desieni, cu deosebire în valea fluviului Zambezi, dar și în zona centrală a țării, au pricinuit rasiștilor pierderi însemnate. Un prim bilanț, transmis de agenția „France Presse", relevă că în cursul recentelor ciocniri 47 de soldați din rîndul forțelor guvernamentale au fost uciși în luptele de pe Zambezi și din regiunile centrale, alți morți și răniți înregistrindu-se în ciocnirile de lîngă Kariba. Africa de Sud, care a început încă în urmă cu 11 luni să furnizeze ajutor în arme și oameni regimului de la Salisbury, a înregistrat și ea pierderi în morți și răniți. „Măsurile speciale" de represiune luate de șeful guvernului rho- desian, Ian Smith, incluzînd de data aceasta și folosirea avioanelor de bombardament, nu au împiedicat intensificarea acțiunilor forțelor patriotice.în dorința de a-și consolida pozițiile, Ian Smith a întreprins o vizită la Pretoria. Observatori politici apreciază că deși convorbirile s-au desfășurat în cel mai strict secret, se poate afirma fără greș că în cele 36 de ora cît Smith s-a aflat în compania șefului guvernului sud-african, Vorster, una din principalele probleme discutate a fost intensificarea luptelor patrioților din Rhodesia. Se afirmă că Smith i-a amintit lui Vorster că ajutorul în oameni și armament pe care Pretoria l-a pus la dispoziția sa este insuficient și că va trebui mărit în cel mai scurt timp. Iar faptul că Vorster va da curs în cel mai scurt timp cererii protejatului său nu poate stîmi nici un dubiu. O dovadă elocventă o constituie, de altfel, faptul că la scurtă vreme după plecarea lui Smith, guvernul sud-african a anunțat că, în zilele ce urmează, manevre militare antiguerilă de o mare amploare se vor desfășura în nordul țării, „răspun- zînd îngrijorării ce o suscită activitatea patrioților africani în Rhodesia, Mozambic și Angola" (France Presse). In fond, supraviețuirea și întărirea regimului de la Salisbury reprezintă — cum a afirmat un comentator — un coeficient de siguranță în plus pentru

adepții politicii de apartheid din Africa de Sud.Se relatează că întrevederile de la Pretoria s-au referit și la o altă temă: proiectul „noii constituții rhodesiene". Deși la o primă vedere s-ar părea că cele două probleme n-au tangențe, o analiză mai atentă a faptelor arată că ele sînt strîns legate. Trebuie spus că, prin lansarea proiectului de constituție, Smith urmărește să atragă atenția (în special Londrei) că nu ar mai fi dispus să accepte mult timp statu quo-ul actual, caracterizat prin refuzul Marii Britanii de a recunoaște declarația unilaterală de „independență" a rasiștilor rhodesieni din 1965. în concepția sa, o constituție prin care Rhodesia s-ar proclama „republică", cu un șef de stat propriu, ar consfinți actul unilateral al proclamării „independenței". Despre ce independență poate fi însă vorba și pentru cine —■ de vreme ce-o minoritate «asistă asuprește și reprimă o populație africană de peste 4 milioane de oameni în propria el țară ? Ziarul „International Herald Tribune", făcînd abstracție de lipsa celor mai elementare drepturi pentru populația autohtonă, arăta că „într-o astfel de societate unde veniturile albilor sînt do multe ori mai mari decît ale africanilor, însuși acest fapt asigură în mod efectiv o majoritate albă în parlament pentru deceniile următoare". Constituția ar fi așadar un fel de pavăză sub care asupritorii de la Salisbury ar acționa fără nici o reticență pentru a strînge și mai puternic în chingile apartheidului populația africană. Totodată, noul plan al Iui Smith esta menit să-i asigure și o consolidare pe plan extern, prin relații diplomatice și comerciale deschise cu parteneri care astăzi, din motive lesne de înțeles, îl sprijină doar tacit sau cu reticențe.Se pare totuși că în ce privește poziția față de Anglia, el nu e încă hotărît să forțeze nota. Așa se și explică unele manevre la care a recurs în ultima vreme pentru a-i crea Londrei iluzii liniștitoare. Se știe că, în urma convorbirilor avute cu premierul Wilson, în 1966 pe vasul „Tiger", Smith s-a cramponat de ideea că reglementarea „problemei rhodesiene"

este împiedicată de „elementele de extremă dreaptă" din guvernul său, adică de aceia care se pronunțau pentru ruperea totală și imediată de Anglia. Cum, ca o ironie a soartei, Smith se instalase în fruntea guvernului său sub eticheta de „moderat", el a căutat, în intervalul de timp care a trecut de atunci, să elimine din echipa sa elementele prea deocheate. Ultimul „extremist" înlăturat a fost ministrul de interne Harper, obligat la începutul acestei luni să demisioneze. Cu acest episod, la Salisbury se consideră că a fost trecut „cel mai greu moment în acțiunea de curățire a extremiștilor".Pe de altă parte, Smith speculează încă un fapt legat de atitudinea Marii Britanii față de situația de la sud de Zambezi. Este vorba de faptul că Londra duce în această parte a continentului negru „o politică de echilibru delicat" — cum o numește ziarul „Le Monde", — pentru a nu-și deteriora anumite interese specifice. Comentatorii arată că ea a admis principiul sancțiunilor economice împotriva acestei țări, dar totul pînă acolo încît să nu declanșeze un conflict economic — și cu atît mai puțin armat — cu Africa de Sud, cu care are intense legături comerciale și interese comune în sînul unor puternice grupuri financiare și industriale din Occident.Cel mai mult însă, proiectele Iul Ian Smith sînt puse în primejdie de intensificarea luptei patrioților din Rhodesia. Evenimentele din ultimele zile vin să ateste că încercările rasiștilor de a „restabili ordinea" prin înăbușirea acestei lupte eșuează. în pofida masivelor concentrări de forța armate și mijloace de ducere a războiului de către regimul de la Salisbury, mișcarea de eliberare națională a poporului Zimbabwe se extinde în sectoare tot mai largi — menționează cele mai recente comunicate ale Uniunii poporului african Zimbabwe (Z.A.P.U.) și ale altor organizații care conduc a- ceastă luptă. Timpul lucrează, prin urmare, nu în favoarea regimurilor da la Salisbury și Pretoria, ci în aceea * forțelor mișcării de eliberare.
Dumitru POPA
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