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OBIECTIVELE PLANULUI PE 1966
In aceste zile, în toate regiunile țării au loc ședințe de dezbatere — pe 

ramuri de producție — a cifrelor de plan pe anul 1966, la care participă con
ducători de întreprinderi, secretari ai organizațiilor de partid șl de tineret, pre
ședinți ai comitetelor sindicatelor, activiști ai organelor locale de partid, cadre 
de conducere din ministere șl din alte instituții economice centrale. Discuțiile 
au la bază sarcinile importante prevăzute în Directivele celui de-al IX-lea 
Congres al partidului privind dezvoltarea economiei naționale pe perioada 
1966—1970 șl urmăresc găsirea posibilităților și rezervelor de înfăptuire 
exemplară a obiectivelor din planul pe anul 1966. Dezbaterile prilejuiesc o 
analiză temeinică a îndeplinirii planului pe 1965, stabilirea de măsuri care 
să asigure pregătirea în ceie mal bune condiții a producției și investițiilor anu
lui viitor, primul an al cincinalului, constituind, totodată, un valoros schimb 
de experiență între întreprinderile din aceeași ramură.
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PE RAMURI DE PRODUCȚIE
■

DELEGAȚIA DE PARTID Șl GUVERNAMENTALA
A REPUBLICII SOCIALISTE

LA LENINGRAD
ROMANIA
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Un aspect de la șe
dința de dezbatere a 
cifrelor de plan in 
ramurile materiale de 
construcții și 
strucții-montaț
București. V. Sasu, 
inginer șef al între
prinderii de prefabri
cate din beton ce
lular 
„Consider 
jul între 
lucrărilor 
darea în 
a turboagregatului de 
4 MW (1968) al ter
mocentralei din zona 
industrială Militari 
este prea mare. Pro
pun Ministerului In
dustriei Construcțiilor 
să analizeze posibi
litățile de a urgenta 
contractarea și livra
rea utilajelor aferente 
și să stabilească un 
termen mai scurt de 
punere în funcțiune 
a acestei unități".

din beton 
autoclavizat : 

că decala- 
terminarea 

(1966) ?i 
exploatare
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Muncitorii forestieri 
din regiunea Suceava 
pregătesc de pe acum 
primul an al viitorului 
cincinal. La dezbate
rea cifrelor de plan 
pe 1966 ce revin în
treprinderilor din a- 
ceastă ramură a regi
unii s-au analizat pe 
larg rezultatele do
bîndite pe anul în 
curs, măsurile care se 
impun pentru înfăp
tuirea 
primului an 
naiului în 
gospodăririi 
a fondului 
folosirii cit 
plexe a masei 
noase. în cadrul dez
baterii s-a arătat că, 
în primele opt luni ale 
anului, unitățile din 
acest sector au reali-

prevederilor 
al cinci- 
domeniul 
raționale 
forestier, 

mai com- 
lem-

superioară

LENINGRAD 8 (Agerpres). — 
Trimișii noștri speciali transmit :

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., a vizitat 
miercuri orașul Leningrad, unul 
dintre cele mai mari și frumoase 
orașe ale Uniunii Sovietice.

Străbătînd principalele artere 
ale orașului, delegația română 
s-a îndreptat miercuri dimineață 
spre Monumentul Eroilor, ridicat 
la cimitirul Piskarevski, unde a 
depus o coroană de flori în me
moria glorioșilor apărători ai ora
șului.

După vizitarea muzeului, orga
nizat la intrarea în cimitir, —- 
emoționantă evocare a rezistenței 
Leningradului împotriva cotropi
torilor fasciști — membrii delega
ției au semnat în cartea de onoa
re a muzeului.

Coloana de mașini se îndreaptă 
apoi spre cunoscutul cartier in
dustrial Viborg, unde se află uzina 
de construcții metalice „Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S.“.

La intrarea în uzină, delegația 
a fost salutată de directorul uzi
nei — A. A. Gruzdev, de secreta
rul comitetului de partid — V. N. 
Savin, și de numeroși muncitori.

Această uzină, pionier al indus
triei sovietice de turbine, produce 
agregate care pot fi întîlnite în

unități energetice construitemari
în Uniunea Sovietică și în nume
roase alte țări.

Membrii delegației au vizitat 
principalele sectoare de producție, 
fiind întîmpinați cu căldură de 
muncitori. Cadre tehnice din con
ducerea uzinei au explicat proce
sul de producție. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cu nume
roși ingineri, tehnicieni și munci
tori, interesîndu-se de activitatea 
depusă pentru realizarea unor a- 
gregate energetice de mare putere.

După vizitarea uzinei, membrii 
delegației și persoanele oficiale 
sovietice care îi însoțesc au parti
cipat la un miting consacrat prie
teniei româno-sovietice.

Luînd cuvîntul, V. N. Gordeev, 
șef de brigadă, G. S. Segalev, con
structor principal de turbine hi
droenergetice, șl comsomolista Ni
na Frolova au salutat prezența în 
uzină a delegației și au transmis 
muncitorilor, întregului popor ro
mân urări de noi succese în mun
ca pentru continua înflorire a 
României socialiste.

A luat apoi cuvîntul V. S. Tolsti
kov, membru al Biroului C.C. al 
P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Leningrad al P.C.U.S. După ce a 
salutat pe oaspeții români în nu
mele tuturor locuitorilor Leningra
dului, subliniind că sentimentul de 
sinceritate cordială cu care a fost

întîmpinată delegația se bazează pe 
prietenia româno-sovietică, vorbi
torul a spus : „Cu 21 de ani în 
urmă, în condițiile create de ofen
siva victorioasă a Armatei sovieti
ce, poporul român, sub conducerea 
partidului său comunist, a înfăptuit 
insurecția armată. Armata română 
a întors armele împotriva hitleris- 
mului și a luptat împreună cu Ar
mata sovietică. E plăcut și îmbucu
rător să constați că, sub conduce
rea partidului comunist, poporul 
român a transformat țara sa, în 
trecut rămasă în urmă, intr-un stat 
socialist.

Leningrădenii, ca și toți oame
nii sovietici se bucură din toată 
inima de marile succese dobîndite 
de poporul român, sub conducerea 
încercată a Partidului Comunist 
Român. ,

Vorbind despre contribuția acti
vă a oamenilor muncii din Lenin
grad la cauza colaborării dintre 
țările socialiste, V. S. Tolstikov a 
arătat că întreprinderile leningră- 
dene au livrat României mașini și 
utilaje. Colectivul uzinei pregă
tește în prezent pentru România 
agregate energetice. La rîndul lor, 
oamenii sovietici știu că Uniunea 
Sovietică primește din România 
strunguri, nave, instalații de foraj 
și alte utilaje.

(Continuare in pag. a V-a)

Cerințe noi

zet plenul producției 
globale în proporție 
de 105,6 la sută, iar 
planul producției mar
fă în proporție de 
102,5 la sută.

Muncitorii șl tehni
cienii forestieri au a- 
cordat anul acesta o 
atenție sporită bunel 
gospodăriri a masei 
lemnoase. Au 
luate măsuri pentru 
organizarea mal judi
cioasă a muncii în pă
duri, pentru sortarea 
lemnului în depozite. 
Indicii de mecanizare 
a lucrărilor au depă
șit nivelul prevăzut 
pentru sfîrșitul anului 
în curs. Pînă acum au 
fost dati în plus, din 
aceeași cantitate 
masă lemnoasă 
ploatată, 9 112

fost

de 
ex- 
mc

1

în fața*
unei îndeletniciri milenare* 
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Regiunea Crișana: 
40 la sută din pro
ducția de lină fină 
a țării • Cit valo
rează un berbec 
ameliorator *0 me
todă modernă : tes
tarea reproducăto
rilor • „Aria" me- 
rinosului trebuie 
extinsă

Se știe că stofele de lină îșl datorează existența unei me
serii milenare : creșterea oilor. Vechimea ei a statornicit, din 
tată-n fiu, reguli aproape neschimbate în decursul secolelor. 
Ultimii ani însă au marcat un mare salt determinat de ce
rințele crescînde de lină fină. înmulțirea oilor cu lină fină 
are o mare însemnătate economică. In raportul Comitetului 
Central la cel de-al IX-lea Congres al partidului se subli
niază necesitatea întocmirii unui program științific funda
mentat de îmbunătățire a calității și productivității animale
lor. In ce privește îmbunătățirea efectivelor de oi, în regiu
nea Crișana există o experiență valoroasă. Aci se asigură 

la sută din producția de lînă fină a țării. Cum s-a ajuns 
un asemenea rezultat ?

40 
la

cu îmbunătățireaIn legătură
efectivelor de oi, tov. ing. PETRE 
GEORGESCU, de la Consiliul agri
col regional Crișana, ne-a decla
rat :

„în ultimii șase ani, tn regiune, 
efectivele de ovine au crescut cu 
328 000 capete, iar numărul oilor 
cu lină fină și semifină s-a mărit 
de peste două ori. Pe această cale 
s-a obținut un spor de peste 1 072 
de tone lină. Creșterea calitativă 
este ilustrată de mărirea ponderii

linurilor fine și semiflne, care anul 
trecut a fost de 91,5 la sută, față 
de 75,7 la sută cit reprezentau în 
1959“.

Specialiști și ciobani ne-au 
vorbit despre metodele prin 
care s-a ajuns la asemenea re
zultate. Este vorba de îmbună
tățirea, in cursul anilor, a merino- 
sului transilvănean, pe baza unei 
selecții riguroase. în locul oilor cu 
o producție de 2—3 
în multe unități s-a 
exemplare care dau 
7—8 kg șl chiar mal
prilejul unei consfătuiri ținute 
la Salonta în problema sporirii 
producției de lînă, s-a organizat și 
o expoziție în care au fost prezen
tate cele mai valoroase exempla
re. Berbecul cu numărul ma
tricol H 9 518 de la G.A.S.

kg lină, 
ajuns la 

în medie 
mult. Cu

TELEGRAMĂ

Tovarășului KIM IR SEN
Președintele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea 

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene 

Tovarășului ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN

Cu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a proclamării Republicii 
Populare Democrate Coreene, în numele Comitetului Central al Parti- 
iului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal vă transmitem dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Coreea, Prezidiului Adunării Populare 
Supreme, Cabinetului de Miniștri ale Republicii Populare Democrate 
Coreene și poporului coreean prieten cele mai calde felicitări.

Poporul român împărtășește sincer bucuria prilejuită de succesele 
remarcabile obținute de harnicul popor coreean, sub încercata conducere 
a Partidului Muncii din Coreea, în industrializarea țării și dezvoltarea 
agriculturii, în ridicarea nivelului de trai material și cultural al poporu
lui coreean, în făurirea unei vieți noi, socialiste, în Republica Popu
lară Democrată Coreeană.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
frățească statornicite între popoarele român și coreean, pe baza princi
piilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist vor conti
nua să se dezvolte și să se întărească spre binele țărilor noastre, al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

Urăm întregului popor coreean noi și strălucite succese în construi
rea socialismului în Republica Populară Democrată Coreeană, precum 
și izbîndă deplină în unificarea pașnică și democratică a patriei sale.

NICOLAE CEAUȘESCU CHIVU STOICA
Secretar general al Comitetului Președintele Consiliului de Stat 
Central al Partidului Comunist al Republicii Socialiste România 

Român
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Ing. Const. BORDEIANU

(Continuare în pag. a Il-a) I

lemn de lucru rășl- 
noase și 10 428 mc 
fag.

Planul pe 1968 pune 
sarcini sporite în fața 
colectivelor din aceas
tă ramură. Deși volu
mul masei lemnoase 
exploatate se va mic
șora cu 4,9 la sută 
fată de 1965, cantita
tea de lemn de lucru 
va crește — și aceasta 
pe baza îmbunătățirii 
indicilor de utilizare. 
Se va obține astfel un 
spor de 6 la sută la 
producția globală și 
de 4,3 la sută la pro
ducția marfă.

Nlstor ȚUICU 
coresp. „Scînteîi“

(Continuare 
în pag. a V-a)

APROVIZIONAREA 
TEHNICO-MATERIALÄ 

Șl CERINȚELE 
INDUSTRIEI

La uzina „Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.'
TASS-AGERPRgSTelefoto :
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ÎMBUNĂTĂȚIRI ADUSE ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
SERAL Șl FARA FRECVENTA
O Hotărîre a Consiliului de Miniștri

Con- 
serie

Printr-o recentă Hotărîre a 
siliului de Miniștri se aduc o 
de îmbunătățiri învățămîntului se
ral și fără frecvență de cultură 
generală și superior. Prin noua 
Hotărîre se desființează limita de 
vîrstă pentru toți cei care doresc 
să-și completeze studiile în învă
țământul seral sau fără frecvență 
de cultură generală și superior. 
Pentru cei care se înscriu la aceste 
forme de învățămînt nu se mai cer 
nici un fel de recomandări și nici 
o condiție privind vechimea în 
muncă, specialitatea și calificarea 
în producție.

Potrivit reglementării în vigoa
re, începînd cu noul an școlar, în- 
vățămîntul mediu seral de cultură 
generală funcționează cu clasele 
IX—XII. La secțiile serale sînt ad
miși oamenii muncii, absolvenți ai 
școlii de 7 și 8 ani sau ai unei 
școli echivalente, care doresc să-și 
completeze studiile medii fără a 
părăsi locul de muncă. Acestor 
elevi li se va acorda un concediu 
plătit de 30 zile o singură dată, în

afara concediului de odihnă, pen
tru pregătirea și prezentarea la 
examenul de maturitate.

învățămîntul de cultură gene
rală fără frecvență funcționează 
cu clasele V—XII pentru toți ce
tățenii țării care doresc să-și com
pleteze studiile. Intr-un an școlar, 
elevii pot promova o singură cla
să. Ei pot obține anual cîte un 
concediu de studii fără plată de 
30 zile, în afara concediului de o- 
dihnă, pentru prezentarea la exa
mene.

învățămîntul superior seral func
ționează în cadrul institutelor teh
nice. în această categorie de învă
țămînt sînt admiși oamenii muncii 
absolvenți ai școlii medii de cul
tură generală cu examen de ma
turitate sau ai unei școli echivalen
te cu diplomă, care doresc să ob
țină o calificare superioară în spe
cialitatea activității lor, sau într-o 
specialitate înrudită, fără a părăsi

(Continuare în pag. a Il-a)

//Zilele Vasile Alecsandri"
începfnd de mfine se 

vor desfășura In întrea
ga țară numeroase și 
variate manifestări pro
gramate fn cadrul „Zi
lelor Vasile Alecsan- 
dri“. Cu ocazia acestui 
important eveniment 
cultural, tn Intervalul 
dintre 10 și 15 septem
brie se vor organiza 
conferințe, simpozioane 
și expoziții comemora
tive, vor avea loc spec-

tacole festive, emisiuni 
speciale la radio și te
leviziune.

Din opera lai Vasile

Alecsandrf, după 23 
August 1944 au fost e- 
ditate peste 1 100 000 
de exemplare.

»<_■ Pagina a IV-a
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75 DE ANI DE LA MOARTEA 

IUI ALECSANDRI

TELEGRAMA

•i,

Tovarășului TODOR 'JIVKOV,
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria 

Tovarășului GHEORGHI TRAI KO V, 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

ȚARA VRANCEI 
MIRACOL Șl PIATRĂ (III)

Cutremure
în paradis

— Bozgonefee I
Omul întoarce capul, 

zîmbește. Știe că Boz- 
gonefe e un nume ve
sel, care sună plăcut în 
urechi. Strigate cu pu
tere, cele patru silabe se 
aud pînă departe. Pădu
rarul a trecut de prima 
tinerețe dar se menține 
svelt, are mersul sprin
ten, urcă munții din- 
tr-o răsuflare. A ajuns 
aici venind de la Spul
ber, așezare înfiinjafă 
de unul din cei șapte 
feciori al Vrîncioaiei.

— Cunoști povestea 
băfrînei Tudora Vrîn- 
cioaia ?

— He I Cine n-o cu
noaște?! Dar să știți — 
continuă Bozgonete mai 
în glumă, mai în se
rios — Vrîncioaia nu 
era tocmai bătrînă, ci 
văduvă... Frumusețea ei 
era vestită, cu toate că 
născuse șapte băieți. 
Ștefan n-a nimerit la 
ea înfîmplător. A vrut 
chiar să-și clădească un 
castel prin apropiere...

Pe Mihu Bozgonete

îl pasionează pădurea. 
Despre arbori e în 
stare să-ți vorbească o 
zi întreagă.

— Arborele e un lu
cru gingaș, susține liric 
Bozgonete. Cînd e nu
mai puiet, cu tulpina 
plăpîndă, trebuie să-l 
îngrijești cu atenție, ca 
pe un copil. Iarna, pă
mîntul îngheață și se 
strînge. Primăvara, se 
dezumflă dintr-odafă și 
rădăcinile puieților ră- 
mîn uneori afară. Cu ce 
se mai hrănesc, de

unde sevă ? Venim noi, 
cu hîrlețele, și acoperim 
rădăcina. Alteori, în 
timpul verilor mai sece
toase, pămîntul prinde 
pe deasupra o crustă 
aspră care sufocă tul
pina puietului, 
pădurarul 
dăcină, 
reavăn și

Atunci 
sapă la râ- 

face pămîntul 
mătăsos.

Manolo AUNEANU

( Continuare 
în pag. a Il-a)

Dragi tovarăși,
Cu prilejul marii sărbători naționale a Republicii Populare 

ria, cea de-a XXI-a aniversare a victoriei revoluției socialiste, 
mele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliu
lui de Stat, al Consiliului de Miniștri, în numele tuturor oamenilor mun
cii din Republica Socialistă România și al nostru personal, adresăm un 
cordial salut tovărășesc șl cele mai călduroase felicitări Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar, Prezidiului Adunării Populare 
și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, dumnea
voastră personal și întregului popor frate bulgar.

Poporul român urmărește cu simpatie și se bucură din inimă de 
succesele dobîndite de oamenii muncii din Republica Populară Bulgaria 
sub conducerea Partidului Comunist Bulgar, în dezvoltarea multilate
rală a economiei și culturii socialiste, în ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual.

în anii puterii populare, între Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria s-au dezvoltat relații de prietenie și colabo
rare frățească bazate pe înaltele principii ale internaționalismului so
cialist. Se extind an de an legăturile între economiile țărilor noastre 
socialiste, schimburile științifice, culturale și artistice.

Dezvoltarea necontenită a colaborării multilaterale între partidele 
și statele noastre corespunde intereselor fundamentale ale popoarelor 
român și bulgar, servește cauza unității și coeziunii țărilor socialiste în 
lupta pentru triumful socialismului și al comunismului, împotriva po
liticii agresive a imperialismului, contribuie activ la statornicirea unor 
relații de colaborare și prietenie între popoarele din Balcani și la con
solidarea păcii mondiale.

în această măreață zi de sărbătoare, vă urăm din toată inima, dragi 
tovarăși, noi și tot mai mari succese în lupta dv. nobilă pentru desăvâr
șirea construcției socialiste în Republica Populară Bulgaria, pentru a- 
părarea păcii și colaborării pașnice între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU CHIVU STOICA
Secretar general al Comitetului Președintele Consiliului de Stat 
Central al Partidului Comunist al Republicii Socialiste România 

Român
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Bulga- 
în nu-
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ECOURI Liceele 
de specialitate

După apariția articolelor„Antlc!păr! despre 
viitoarele licee industriale", „O verigă însem
nată a învățămîntului mediu de specialitate" șl 
„Liceul pedagogic, școala omului de la catedră", 
la redacție au sosit scrisori în care se expun în 
continuare puncte de vedere cu privire la sis
temul de organizare, profilul, programele și pla
nurile de învățămînt ale liceelor de specialitate 
care urmează a fi înființate în urma prevederi
lor celui de-al IX-Jea Congres al Partidului Co
munist Român. Publicăm cîteva dintre aceste 
scrisori :

Etapele orelor
înființarea liceelor in

dustriale concordă pe de
plin cu cerințele dezvol
tării impetuoase a econo
miei noastre socialiste 
care are nevoie, din ce în 
ce mai mult, de cadre te
meinic pregătite, stăpine 
pe procesele de producție 
complexe, specifice tehni
cii moderne, posesori ai 
unei bogate culturi gene
rale.

finind seama de faptul 
că absolventul liceului in
dustrial va trebui să acu
muleze mai multe cunoș
tințe decît un absolvent 
al liceului de cultură ge
nerală, mă asociez și eu 
părerii exprimate de auto
rii articolului „Anticipări 
despre viitoarele licee in
dustriale", potrivit căreia 
durata de școlarizare cea 
mai indicată ar fi de cinci 
ani. Nu sînt însă de a- 
cord cu cele recomandate 
privitor la structura ani
lor de studii. După păre
rea mea, în primii doi ani 
de școală ar trebui șă se 
pună accentul atit pe ma
teriile de cultură genera
lă, cit și pe cele de teh
nică, iar în anii III, IV și 
V pe cunoștințele de spe
cialitate. Astfel, aceste 
cunoștințe s-ar putea clă
di pe temelia solidă oferi
tă de însușirea matemati
cii. fizicii, chimiei etc.

Și în ceea ce privește 
orele de practică sînt dis
cutabile punctele de ve
dere formulate de autorii 
articolului la care mă re
fer. Mie mi se pare că 
este indicat ca orele de 
practică să fie programate 
încă din primele zile de 
școală în consecință, pro
pun ca In primii trei an! 
de studii elevii sâ capete

Sînt necesari 
de studii?

de practică
noțiuni și deprinderi ca
re să le permită să 
obțină calificarea înțr-o 
meserie. Aceasta ar con
stitui o primă etgpă 
a pregătirii lor practice 
și ar conferi, totodată, vi
itorului tehnician, posibi
litatea de a cunoaște bine 
o meserie din sectorul 
unde își va desfășura ac
tivitatea. în ultimii doi 
ani de școală consider că 
pentru orele de practică ar 
trebui să se prevadă și 
probleme specifice muncii 
tehnicianului cum ar fi : 
planificarea procesului de 
producție, urmărirea fa
bricației, stabilirea proce
sului tehnologic, proiecta
rea S.D.V.-urilor, contro
lul de calitate etc.

Cred, de asemenea, că 
Ministerul învățămintu- 
lui și alte ministere inte
resate ar trebui să nu
mească în cel mai scurt 
timp un colectiv însărci
nat cu întocmirea progra
melor și în special a pla
nurilor de învățămînt. 
Astfel, profesorii de spe
cialitate, pedagogii, ingi
nerii cu experiență in 
munca de pregătire a ca
drelor, care vor intra de- 
sigur în componența u- 
nui asemenea colectiv, vor 
avea posibilitatea să 
facă o muncă temeinică, 
să asigure o largă consul
tare înainte de a se trece 
la aplicarea programelor 
și planurilor ce vor ghida 
activitatea acestor verigi 
atit de importante ale în
vățămîntului nostru.

Ion BARBULESCU 
director adjunct la grupul 
școlar petrol-chimie 
din București

cinci ani

ror teoreme au fost stu
diate anterior.

Vreau să mă folosesc de 
acest prilej pentru a su
gera introducerea în pro
grama școlară a două dis
cipline pe care le consi
der de o mare actualitate 
pentru activitatea econo
miștilor cu pregătire me
die : practică contabilă șl 
practica lucrărilor de bi
rou. La aceste discipline 
ețevii ar învăța cum se e- 
fectuează diferite lucrări 
începînd de la completa
rea celor mai simple for
mulare; pînă la lucrările 
de evidență sau monogra
fice. în acest scop ar tre
bui utilizate imprimatele 
și registrele tipizate care 
se întrebuințează în dife
rite unități economice.

în articolul la care mă 
refer s-a subliniat pe 
bună dreptate necesitatea 
însușirii de către elevi a 
metodelor de evidență și 
calcul cu mijloace din cele 
mai moderne. Sînt convins 
însă că în acest scop nu 
e necesar să se predea 
lecții de „teorie", așa cum 
s-a procedat la școlile me
dii tehnice financiare ; în
vățarea „pe de rost", să 
zicem, a caracteristicilor 
tabulatorului sau a per
foratorului de la mașina 
de facturat „Soemtron 
350“ îngreunează în mod

inutil memoria elevilor. 
Consider însă necesar să 
se asigure însușirea cal
culului cu mașina de mi
nă electrică, precum și a 
dactilo grafiei, necesare

oricărui economist tn mo
mentul de față.

Traian V. UNGUR 
verificator expert 
contabil — Cluj

Și profesorii trebuie pregătiți
Mi-a produs o profundă 

satisfacție hotărîrea ce
lui de-al IX-lea Congres 
al partidului cu privire la 
lărgirea învățămîntului 
mediu prin înființarea li
ceelor de specialitate. în 
articolul privitor la lice
ele economice apărut în 
„Scînteia“ am găsit cîteva 
sugestii interesante pen
tru realizarea sarcinilor 
școlii privind pregătirea 
cadrelor medii de econo
miști. Subscriind la aceste 
sugestii vreau să aduc în 
discuție și o altă proble
mă : pregătirea profesori
lor care vor preda la li
ceele amintite.

în diferite școli din țară 
numeroși absolvenți ai 
Institutului de științe e- 
conomice și ai facultăți
lor cu profil economic ale 
universităților din Iași 
și Cluj predau diferite 
discipline de cultură ge
nerală O parte din ei ar 
putea fi încadrați la lice

ele economice. Totodată 
propun ca Ministerul În
vățămîntului să studieze 
oportunitatea susținerii 
examenului de grade di
dactice și la materiile ce 
se predau la liceele de 
specialitate. în ceea ce 
privește corpul profeso
ral din liceele economice 
cred că ar trebui să 11 se 
creeze posibilitatea de a 
se prezenta la examene 
de gradul II sau I cu spe
cialitățile : contabilitate, 
planificarea economiei 
naționale, statistică. Sus
ținerea acestor examene 
ar putea să constituie în 
viitor și un prilej de se
lecție a cadrelor necesare 
la liceele de specialitate 
care vor avea un rol deo
sebit de important în an
samblul învățămîntului 
nostru.

Prof. Romulus 
DOBROIU 
comuna Ceplea, 
raionul Filiași
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Cerințe noi in fața 
unei îndeletniciri 
milenare

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(Teatrul de vară din parcul Herăs
trău) : Comedia erorilor — ora 19,30. 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. (sala 
Teatrului ..Luda StUrdza Bulandra1) : 
Mușcata din fereastră — ora 20 Tea
trul satiric muzical „C. Tănase- (gră
dina Boema) : Carnaval la Tănase -* 
ora 20. Teatrul Evreiesc (grădina din 
str. Mircea Vodă nr. 5) : Idei... pen
tru o revistă — ora 20. Circul de stat: 
Circus variété — ora 20.

TELE VIZIUNE
în Jurul orei 9 — Aspecte de la 

parada militară șl demonstrația oa
menilor muncii din Sofia, cu ptilejul 
celei de-a XXI-a aniversări a ./jetoriel 
revoluției socialiste în Zhü&aria 
(Transmisiune de la Sofia).

19 00 — Jurnalul televiziunii (I). 
19.20 — Pentru copil î „Să ne Jucăm-. 
20,00 — Din viața animalelor (XXXTIT). 
20,30 — Concert festiv (Transmisiune 
de la Sofia). 21.30 — „30 de minute cu 
artiștii păpușari*. în încheiere : Jur
nalul televiziunii (II) și Buletin me
teorologic.

CINEMATOGRAFE

După lectura articolului 
„O verigă însemnată a în- 
vățămîntului de speciali
tate", care abordează cîte
va probleme privitoare la 
organizarea liceelor eco
nomice, mi-am pus între
barea : sînt necesari în- 
tr-adevăr cinci ani de stu
dii în aceste licee ? După 
părerea mea, programa se 
poate încadra în patru ani 
de școlarizare, volumul ei 
netrebuind să fie în an
samblu nici mai vast nici 
mai greu decît la liceele 
de cultură generală.

Autorii articolului sus
menționat opinează pen
tru programe aparte pen
tru fiecare profil de li
ceu economic. Cred că nu 
este necesar. Judecind 
după experiența mea și a 
altor colegi, programa a- 
cestor licee ar putea fi u- 
nică pentru toate liceele 
economice chemate să 
pregătească specialiști 
pentru unitățile econo
mice industriale, co
merciale, de statistică, 
bugetare-financiare. Și 
iată de ce Da baza tutu
ror operațiunilor pe care 
le efectuăm stau calculul 
aritmetic și contabilitatea 
și, ca atare, nu este ne
cesar ca predarea acestor 
discipline să aibă caracte

ristici aparte în diferite 
școli. De altfel, forma 
concretă a muncii o înva
ță pe viu chiar și un eco
nomist versat atunci cînd, 
datorită unei împrejurări 
sau alteia, își schimbă lo
cul de activitate. în gene
ral, specializarea prea în
gustă o găsesc neindicată. 
Mă pronunț însă pentru 
stricta profilare a merceo
logilor începînd din anul 
III de studii. Pentru aceș
tia cred că în ultimele 
două clase ar trebui redus 
numărul de ore de cultură 
generală, făcîndu-se loc 
unor ample lecții teoretice 
și practice legate de pro
blemele merceologiei.

Nu este un secret că pe 
măsură ce se dezvoltă 
producția, calculele devin 
tot mai complexe, că 
pentru efectuarea lor a- 
vem nevoie de cunoștințe 
matematice din ce în ce 
mai ample. De aceea am. 
impresia că. pe lingă orele 
de aritmetică' și algebră 
limitată, în cadrul cărora 
elevii își însușesc metode, 
reguli, teoreme și axiome, 
să se prevadă ore de 
„Practica matematică" A- 
ceste lecții ar trebui con
sacrate rezolvării unor 
probleme practice, ale că
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Valea lui Mihai a dat la o singură 
tundere 25,3 kg lînă, adică materie 
primă din care se poate face stofă 
pentru circa 10 costume de haine 
bărbătești. Bineînțeles, este vorba 
de un record. Dar la această gos
podărie s-au obținut în medie de la 
fiecare oaie cîte 10 kg lînă. iar la 
cooperativa agricolă din Simand 
s-au realizat, în medie, 5,2 kg lînă 
fină de la un efectiv de 5 000 de 
ovine.

Tov dr. TRAIAN REPAȘ, vice
președinte al consiliului agricol re
gional, ne-a declarat în legă
tură cu aceste realizări : „îm
bunătățirea efectivelor s-a fă
cut pe baza unei selecții ri
guroase, a organizării temeinice a 
însămînțărilor artificiale. în 1964, 
în regiunea Crișana au fost însă- 
mînțate artificial 160 000 oi de opt 
ori mai mult decît în 1960 Acțiu
nea a fost organizată pînă în cele 
mai mici amănunte. Distribuirea 
la centre a materialului biologic 
s-a făcut cu ajutorul avioanelor 
utilitare Folosirea pe scară largă a 
aviației utilitare a asigurat difuza
rea rapidă a materialului biologic".

într-adevăr, acțiunea prezintă o 
mare importanță. Și iată de ce. 
După cum se știe, producția de 
lînă este o însușire ereditară. Unei 
oi țurcane poți să-i dai și apă vie, 
că lîna tot groasă rămîne. Or, do
zele cu material biologic difuzate 
•în modul mai sus menționat, prin 
faptul că provin de la berbeci se
lecționați, au tocmai rostul de a 
Imprima urmașilor însușiri produc
tive superioare — lînă mai multă, 
fină, care să satisfacă cerințele In
dustrie! textile șl, în ultimă In
stanță, exigența cumpărătorilor. 
Cît privește berbecii folosiți, ei 
corespund cel mai bine din 
punct de vedere a! însușirilor pe 
care trebuie să le aibă oile cu lînă 
fină. Ei sînt Identificați cu cea mai 
mare răspundere.

Despre acest aspect ne-a vorbit 
tov. ing. NICOLAE CUCU, șeful 
centrului de selecție Oradea : 
„Noi aplicăm testarea reproducă
torilor — una din cele mai moder

ne lucrări în zootehnie. Ea ne per
mite să stabilim valoarea lor ame- 
lioratoare după însușirile care se 
transmit la urmași. Fără această 
lucrare, înseamnă să mergem cu 
ochii închiși. Centrul nostru de se
lecție a testat 114 dintre berbecii 
aleși ca fiind printre cei mai buni 
din regiune dună producția de lînă 
de 12—20 kg și după alte însușiri. 
Dar numai ^6 s-au dovedit a 
fi buni amelioratori. Pe aceș
tia îi vom. folosi intens, astfel 
ca. să obținem de la ei cel puțin 
50 000 de miei cu însușiri produc
tive superioare".

Tinînd seama de Importanta e- 
conomică deosebită a tes’ării re
producătorilor, se impune ca a- 
ceastS lucrare să tie intensificată 
în toate regiunile țării.

♦
Tn țara noastră se cresc un nu

măr mare de oi. în Directivele 
Congresului al IX-lea se prevede 
ca în 1970 numărul lor să ajungă 
la circa 13 milioane. Este ușor de 
închipuit ce spor mare s-ar realiza 
la producția de lîpă dacă o mai 
mare parte din efectivele de oi 
prevăzute pentru 1970 ar fi din ra
sele cu lînă fină. Dar în orezent 
aria de răsnîndire a merinosului 
este destul de restrînsă. tn afară 
de regiunea Crișana, un număr 
mare de oi cu lînă fină se cresc 
în sud-estul țării și mai ales în 
Dobrogea, adică tocmai în acele 
zone unde suprafețele de pășune 
sînt mai restrînse. Așadar, extin
derea arie! de creștere a oilor cu 
lînă fină In zonele de deal șl semi- 
fină In zonele suhmuntoase, cu su
prafețe întinse de pășune, are o 
mare însemnătate economică. Să 
vedem ce arată experiența do- 
bîndită în creșterea oilor merinos 
transilvănean, în zona de coline a 
regiunii Crișana, cu condiții pedo
climatice asemănătoare multor al
tor raioane din țară. în raionul 
Șimleu, unde sînt astfel de con
diții, față de anul 1938, cînd exis
tau 16 876 ovine, la sfîrșitul anului 
trecut erau 54 697, din care peste 
89 la sută cu lînă fină și semifină. 
Anul trecut, producția medie de 
lînă a fost de 3,7 kg față de 2,43 kg 
cît era în 1962.

Posibilitățile de mărire a pro
ducției de lînă fină în zona de 
deal ies și mal mult tn evidență 
dacă avem în vedere experiența 
dobîndită de o serie de coopera
tive agricole cum sînt cele din Ca- 
măr, Măieriște, Șimleu și altele, 
care au obținut producții de lînă 
de peste 4—5 kg de la fiecare oaie. 
Deși comuna Camăr este situată 
la peste 750 m altitudine, Iar pre
cipitațiile sînt cuprinse între 
650—800 mm pe an, aici se cresc

peste 2 000 ovine merinos transil
vănean, de la care s-au obținut în 
medie 5,3 kg lînă fină. Anul tre
cut, fiecare oaie a adus un venit 
net de 234 lei.

Există și exemple care ara
tă că nu atît condițiile natu
rale, ci acelea create de om sînt 
hotărîtoare în creșterea oilor. Ing. 
HORAȚIU OPREA, vicepreședinte 
al Consiliului agricol raipnal Șim
leu. ne-a spus : „Spre deosebire de 
anii trecuți, cînd pierderile la miei 
ajungeau la circa 15 la sută, anul 
acesta procentul n-a fost mai mare 
de 0,8 la sută. Este consecința 
unui șir de măsuri luate de 
consiliul agricol raional pentru 
îmbunătățirea condițiilor de hră- 
nire și adăpostire a oilor. E 
suficient să amintim că numărul 
saivanelor a ajuns la 77 față de 
16 cîte erau în 1962. Consiliul agri
col raional a organizat schimburi 
de experiență cu participarea cio
banilor fruntași din fiecare coope
rativă agricolă, a îndrumat consi
liile de conducere să asigure, prin 
rotație, supravegherea continuă, zi 
și noapte, a saivanelor în perioada 
fătărilor, a organizat colective de 
specialiști, care timp de cîte 2—3 
zile au sprijinit pe cooperatori îri 
adoptarea celor maf corespunză
toare măsuri privind, hrănirea și 
îngrijirea oilor“.

Experiența dobîndită tn acest 
raion și în altele arată că în zona 
dealurilor pot fi crescute cu rezul
tate optime o! cu lînă fină dacă II 
se asigură condiții cît mai bune de 
hrănlre, îngrijire ș! adăpostire.

La rezultatele bune obținute tn 
ansamblu în regiunea Crișana nu 
contribuie toate raioanele și uni
tățile pe măsura condițiilor de care 
dispun. Tn unele raioane cu mari 
suprafețe de pășuni naturale den
sitatea oilor la 100 de ha este mică. 
In timp ce cooperativele agricole 
din raionul Criș cresc 99 de ovine 
la 100 de hectare, iar cele din raio
nul Marghita — 81, în unitățile si
tuate în raionul Aleșd există la 100 
ha numai 42 ovine, în Beiuș 48, 
Gurahonț 51, Ineu 53. Spre unită
țile din aceste raioane trebuie 
să-și îndrepte atenția consiliile a- 
gricole, tndrumîndu-le să efectue
ze lucrări de îmbunătățire a pă
șunilor, amenajare a saivanelor, 
ameliorare a efectivelor de ovine.

Știința șl tehnica modernă pun 
la îndemîna crescătorilor de oi 
multe alte metode șl mijloace efi
ciente, care pot și trebuie să fie 
extinse în practică pentru a ob
ține cantități cît mal mari de lînă 
fină, de calitate superioară. Expe
riența obținută în această direcție 
în regiunea Crișana merită o largă 
extindere.

îmbunătățiri aduse 
învățămîntului 
seral și fără 
frecvență

(Urmare din pag. I-a)

locul de muncă. Pentru prezenta
rea o singură dată la concursul de 
admitere, la examenele de an și la 
examenul de stat li se acordă a- 
ntial cîte un concediu de studii plă
tit de 30 zile, în afara concediului 
de odihnă.

învățămîntul superior fără frec
vență se organizează în universi
tăți, institute pedagogice, la insti
tutul de științe economice și la in
stitutul de cultură fizică. Sînt ad
miși oamenii muncii care au absol
vit școala medie de cultură gene
rală cu diplomă de maturitate sau 
o școală echivalentă cu diplomă și 
care doresc să obțină o calificare 
superioară, Ei beneficiază de cîte 
un concediu anual de studii fără 
plată de 30 zile, în afara concediu
lui de odihnă, pentru prezentarea 
la concursul de admitere și la exa
menele anuale, precum și un singur 
concediu plătit de 30 zile pentru 
prezentarea la examenul de stat. 
Cadrele didactice cuprinse în a- 
ceastă categorie de studii primesc 
concedii plătite pentru sesiunile de 
examene care nu coincid cu vacan
țele școlare.

Admiterea tn ambele categorii 
de învătămînt superior, precum și 
în clasa a IX-a de învățămînt seral 
și fără frecventă se face prin con
curs. în limita locurilor stabilite a- 
nual. Cei care studiază în învăță- 
mîntuî seral de cultură generală și 
superior vor fi programați în 
schimburi de producție care să le 
permită frecventarea regulată a 
cursurilor șl nu vor presta ore de 
muncă suplimentare în zilele de 
curs. Celor care studiază în învă- 
tămîntul fără frecvență de cultură 
generală și superior 11 se asigură 
un sistem de ajutor șl control pe 
parcursul anului (lucrări de control 
consultații, meditații), pentru a le 
înlesni prezentarea la examene în 
cele mai bune condiții.

★

Potrivit unei Hotărîr! a Consi
liului de Miniștri, începînd cu a- 
nul de învătămînt 1965/1966, școala 
generală de 8 ani se va numi 
„Școala generală". Iar școala me
die va purta denumirea de „Liceu".

UN CARTOF, DOI CARTOFI : Pa
tria (completare Lecție tn Infinit)
— 9,30: 11,45; 14; 16,30; 18,45: 21. 
SAMBA : București (completare Si
metria) — 9; 11.30; 14; 16.30: 19 ;
21.15. Modern (completare A cui e
vina?) — 9; 11,30; 14; 18,30; 19;
21.30. Stadionul Dinamo (completare
Simetria) — ora 20. Arenei? Liber
tății — ora 20 HOȚUL DE PIERSICI î 
Renubllca (completare Fata de pe 
Someș) — 9.45: 12: 14,15; 18 45: 18.45;
21. grădina Doina (completare Fat» 
de pe Someș) — ora 20 VIATĂ DIFI
CILĂ : Luceafărul - 9: 11.15: 13.30; 
15,45: 18.15: 20.30. Festival — 8.45; 
11,15; 13,45: 16.15: 18.45: -21,15. rulează 
șl la grădină — ora 20. F.xcelslor — 
10; 12,30: 15 30: 18: 20.45. Expoziția — 
Plata Scînteti — ora 19.30. PROCESUtl 
PROFESORULUI WETR ! Carpatl — 
9.45: 12,30- 15.15: 18: 20,45. Floreasca
— 9,30: 12.15: 15: 17.45: 20.30, Flamura
— 9.45: 12.30: 15.15: 18: 20.45. Grădina
Progresul — ora 19.30 CARAMBOL 1 
Capitol (comnletare Satul din 
Ucraina noastră) — 9.30: 11.45: 14;
16,30: 18.45: 21 rulează șl la grădină
— ora 20 Feroviar (completare Sa
tul din Ucraina noastră) — 9.30; 
11,31): 13.45: 16: 18.15: 20.30. Melodia
(comnletare Fotbaliști, nu uitați 
copilăria) — 9.45: 12: 14.15: 16.30: 18.45: 
21. CUI.ORII.E LUPTEI — cinema
scop s Victoria (completare La o 
parte, taiga ! — cinemascop) —1
9.45: 12: 14,15: 16 30: 18.45: 21, Grlvlța 
(completare Lucrările Marii Adunări 
Naționale) — 10: 12,15: 16: 18.15: 20.30. 
Tomls (completare Lucrările Marii 
Adunări Naționale) — 10: 12: 14: ÎS; 
18.15: 20.30, filează șl la grădină - 
ora 19 15. UNORA T.E PLACE 
JAZZUL : Central — 9: 11.30: 14: 16.30; 
19: 2J.15 Arta — 15: 17.30: 20. rulează 
șl la grădină — ora 19.30. CĂPITANUL 
DIN TEURES (ambele serii) : Lumina
— 9.30: 13: 16.30: 20. Bucegl 10: 16;
20. rulează sl Ta grădină — ora 19.30. 
LOGODNICELE VĂDUVE : Union 
(comnletare SI atunci...) — 15: 17: 19;
21. PROGRAM PENTRU COPII S
Doina — ora 10 DINTELE DE AUR ! 
Doina — 11.30: 13.45: 16: 18.T5; 20.30. 
LOGODNICUL : Timpuri noi (com
pletare La carnaval — Poveste din 
Taneanlca — Comorile orașului scu
fundat) — 10—21 tn continuare.
APORT. MUHTAR ! — cinemascop t 
Giuleșt! (completare Acolo unde 
Carnații tntîlneso Dunărea — cine
mascop) — 16: 18,15: 20.30 Miorița
(completare Acolo unde Carpatll tn- 
ttlnesc Dunărea — cinemascop) — 
10: 12: 14; 16: Lp.lB; 20.30. AH. EVAi 
Cultural — 15: 17; 19: 21. BANDA 1 
înfrățirea între popoare (completare 
Zilele Slghlșoarel) — 10.30; 15,45: 18;
20.15. Rahova (completare Prietenul 
meu Max) — 16: 18,15, rulează sl la 
grădină — ora 20. TANOȘIK — cine
mascop (ambele serii) : Dacia — 9.30- 
20 tn continuare. DOMNUL : Buzest! 
(completare Construim) — 11 : 14.151 
18.30: 18,45. rulează șl la grădină —‘ 
ora 20. Viitorul (completare Cons
truim) — 16: 18,15: 20.30 UN ȘOA
RECE PRINTRE BĂRBAT! t Cosmos 
(completare 180 de zile tn Atlantic) 
16: 18 20. CARTOUCHE — cinema
scop : Unirea — 18; 18.15: so. rulează 
șl la grădină — ora 19,30 CINTTNP 
DESPRE ARIZONA : Flacăra (corn ț 
plefare Lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R.) — 16; 18.15: 20,30. 
NEVASTA NR. 13 : Vltan - 16: 18.30, 
rulează șl la grădină — ora 19.45. 
EVADATUL — cinemascop : Munca 
(completare La o parte, taiga ! — ci
nemascop) — 16; 18.15: 20,30. FEMEIA 
NECUNOSCUTA : Popular - 10.30; 
16; 18.30: 21. JUNGLA TRAGICA 1 
Crîngașt — 16: 18,15: 20,30. UN LU
CRU FĂCUT LA TIMP : Colentlna 
(completare La cel mat înalt nivel)
— 16; 18.15; 20 30. rulează șl la gră
dină — ora 19,30. LALEAUA NEA
GRĂ — cinemascop : Volga — 9; 11,15- 
13.30; 16; 18.30: 21. Moșilor — 15.30: 18;
20.30. rulează șl la grădină — ora
19.30. IVAILO : Progresul (completare
Povestea leului) — 15,30: 18: 20.3"',
FIUL CĂPITANULUI BLOOD — 
cinemascop : Lira (completare Satul 
din Ucraina noastră) — 15: 17; 19: 21. 
Ferentari (completare Oltenii din Ol
tenia) — 10.30: 16: 18.15: 20.30: MAR
ȘUL ASUPRA ROMEI i Drumul Sării 
(completare Lucrările Marii Adunări 
Naționale) — 16: 18: 20. STRIGATUL i 
Cotrocenl (completare Surlsul) — 
15.30; 18; 20,30. Pro rresul-Parc — ora 
20. Grădina Lira — ora 20. INTIL- 
NIRE LA ISCHIA — cinemascop • 
Pacea (completare Spre cer — cine
mascop) — 11; 16; 18,15; 20,30.

Cutremure 
in paradis

(Urmare din pag. I-a)

— După ce cresc mai măricei, ar
borii de soi au alia pretenții — inter
vine brigadierul Vasile Vulpoi. Vor 
mai multă lumină. în plantajia tînără 
răsar ți arbori de care nu avem ne
voie : salcia căprească, mesteacănul, 
plopul. Pe ăștia îi scoatem cu rădă
cină cu tot, lăsăm să crească numai 
fagul, pinul și molidul...

Vasile Vulpoi lucrează în pădurea 
Giurgiului de 15 ani. El și cu Simion 
Bușilă au format nucleul brigăzii. 
Berchioi, Răujă și Bozgonete au ve
nit mai tîrziu.

— Nu vă simțiți aici prea singuri ? 
îi întreb.

— Nu, că nu sîntem singuri, răs
punde Bușilă. Sîntem cu pădurea.

îmi arată culmea din spatele caba
nei. O plantație tînără de conifere.

Pînă la venirea lor, era o pășune să
răcăcioasă. Nici oierii nu se prea în
ghesuiau la ea. Ei au însămînțat-o. 
Plantația a crescut, e verde și deasă 
ca peria. Curînd va deveni pădure...

— Ce suprafață de pădure aveți în 
grijă ?

— Vreo 8 600 hectare.
— Sînt locuri în care n-ați Intrat ?
— Da de unde ! Am fost peste fot. 

Și nu numai o dată. Gîndiți-vă, fie
care dintre noi merge zilnic 15—20 
kilometri. Dacă i-am aduna, înseamnă 
că în numai zece ani am străbătut 
cale de 50 de mii de kilometri. Cum 
să rămînă loc neumblat?!

în poiana Pieptul Ursului diminețile 
sînt friguroase. Preferi să stai în ca
bană. Aici e cald și plăcut, aparatul 
de radio cînfă în surdină, așteptăm 
să se ridice soarele mai sus. încăpe
rea în care ne aflăm e mobilată sim
plu, cu două divane, o masă și cîteva 
scaune. Pe un perete stă agățat un 
cuier de lemn, ornat cu copite de că
prioară și coarne de cerb. Pe etajera 
de lingă fereastră tronează un pes
căruș împăiat.

— De unde aveți pescărușul ?
— S-a rătăcit pe la noi acum doi 

ani, explică Vasile Vulpoi. Am vrut 
să-l creștem, să-l obișnuim cu pădu
rea. Nu s-a putut. Aici e prea frig 
și apa prea rece. înfr-o dimineață

l-am găsit mort la malul pîrîulul. L-am 
împăiat să-l avem ca amintire.

Pescărușii sînt păsări vioaie și Iuți. 
Cel de pe etajeră avea ochii triști, 
melancolici. Visase probabil marea.

Pe la zece ne-am dus să vizităm 
magazinul alimentar de curînd con
struit și cele două cabane în care vor 
locui muncitorii cînd pădurea Zăbala 
va fi dată în exploatare. Pe drum, 
mi-a atras atenfia un arbore ciudat, 
un fel de foioasă, dar cu frunziș de 
conifere.

— A ! păi ăsta e Larice, n-avem 
prea multe exemplare, mă lămurește 
Bozgonete.

Larice a fost un Promefeu al co
niferelor. A vrut să crească înalt ca 
bradul, dar să aibă crengile în co
roană rotundă și mare, ca stețarul. 
Lui nu i-a plăcut întunecimea, fîniea 
după soare și lumină. Tata brazilor 
l-a amenințai cu pedeapsa, însă La
rice a continuat să trăiască răzvrătit, 
după bunul plac. Atunci I s-a luat 
veșnicia, a devenit muritor. Larice 
crește ca un brad, are coroana ste
larului. dar iarna pierde podoaba 
verde.

Scările lui Vodă
Cu două săptămîni înainte poposi

te la cabana Giurgiului o echipă

bucureșfeană de fopomefrl. Inginerii 
măsuraseră terenul, trasaseră harfa 
viitoarei șosele. Tn dimineața de care 
vorbim, urmau să plece acasă. Toc
miseră călăuze, încărcaseră pe cal a- 
parafele, hărțile și celelalte bagaje 
pe care le aveau. Pădurarii — ca 
niște gazde primitoare îi ajutau 
să-și aranjeze lucrurile. La un mo
ment dat, un inginer fînăr îl întreabă 
pe Bozgonete.

— Spune-mi, fe rog, de ce se nu
mește poiana vecină „Scările lui 
Vodă’?

— Păi, surîde Bozgonete binevoi
tor, numele acesta e legat de Ștefan 
cel Mare. Se spune că domnitorul ar 
fi vrut să-și facă acolo un castel. 
Muntele urcă în trepte. Lui Ștefan 
l-a plăcut foarte mult pajiștea. S-a 
suit pînă sus și a cuprins cu privirea 
toată întinderea, după care a coborîf 
și a pornit mai departe, pe la Că- 
sărie, Zboina, Lapos, Nereju, Spulber, 
Paltin, Năruja, pînă a ajuns la Vrîn- 
cioaia... Oamenii au dat locului de
numirea de „Scările lui Vodă’. Tot 
atunci, dincoace, în poiana noastră, 
ar fi apărut un urs. Cineva din suita 
domnitorului, un căpitan viteaz, s-a 
luat la frînfă cu el. Se zice că mai fă
cuse asemenea isprăvi. De data aceas
ta, ursul l-a dovedit. Așa i-a rămas 
poienii numele de „Pieptul Ursului*.

Care anume ?
lafă-ne din nou pe șosea. Tn urma 

noastră, pădurea se îndepărtează în
cet, cu tainele și frumusețile ei. Mer
gem de-a lungul rîului Năruja, as- 
culiînd susurul neliniștit al apei care 
se strecoară printre bolovani. Soa
rele torid și culmile golașe alunqă 
peisajul bogat. Aici fotul pare se
ver, descoperit. Vînful zburdă în 
voie, nu cunoaște opreliște, roca fîș- 
neșfe din munți, agresivă, strălucind 
în cele mal diverse culori.

Se spune că Vrancea ar fi centru! 
seismic al țării. Tot ce se poate ! Nu 
e însă mal puțin adevărat că în ul
timii ani s-au produs aici și alte cu
tremure, de ordin social, că au fost 
răsturnate inerții ce dăînuiau de 
veacuri. Tara Vrancel a Intrat defi
nitiv în circuitul civilizației moderne, 
oamenii se bucură de înnoirile orîn- 
duiriî noastre socialiste Refin dinfr-o 
povestire poporală că. în timpul ve
rilor secetoase, locuitorii Bîrseșfiulul 
veneau la Rîul Neqru și scoteau cu 
ulcelele petrol pentru lampa de ilu
minat. Astăzi, ta Bîrsești. Năruja, Vi
dra, Vizanfea. ard becurile electrice. 
Iar tn Pădurea Giurqiului, Bozqonete 
ascultă seara muzică șl citește cărți.

— Noi cu alimentele o duceam 
fare qreu — își amintește Simion Hîr- 
nea, Trebuia să ne aprovizionăm toc
mai de la Focșani. Acum e altceva, 
îți frimifl nevasta la maqazin șl vine 
cu de toate...

Simion Hîrnea se referea la co
muna lui, la Năruja. Dar maqazine 
s-au deschis nu numai în safe ci șl 
în inima pădurilor, la exploatările fo
restiere. Școlile, căminele culturale, 
centrele de radioficare au devenit o 
obișnuință pentru vrîncenl. L-am ru
gat pe președintele sfatului popular 
din Vrîncioaia să-mi arate școala.

— Care anume ?, îmi cere el să 
precizez. Că la noi tn comună sînt 
șase școli.

— Cea nouă.
— Păi noi sînt trei. Tn satele Po

iana. Muncei șl Ploșflna. Aleqefl I
Pretutindeni se muncește intens. Pe 

culmile golașe vor crește peste cîți- 
va ani pădurile tinere. Mal sus de 
Greșu, qeologil fac prospecțiuni, iz
voarele de apă minerală de la Vi
zanfea, Pîrîul Țiganului șl Lepșa vor 
fi curățate șl exploatate rational. Ex
ploatările forestiere vor da anual 
peste 500 de mii metri cubl de masă 
lemnoasă. Tn Vrancea, supranumită o- 
dinioară paradisul întunericului șl al 
corbilor, a pătruns statornic lumina 
anilor noștri.

CUM E VREMEA.:

fr
iert tn țară t Vremea a continuat 

să se răcească ușor mal ales tn Ju
mătatea de nord a țării. Cerul a fost 
mal mult senin tn sudul tării Tnno- 
rărl mai accentuate s-au Drndus tn 
Ardeal și Moldova unde au căzut 
ploi locale, mal ales sub formă de 
averse însoțite de descărcări elec
trice. Vîntul a suflat potrivit cu In
tensificări temporare. predomlptnd 
din sectorul vestic Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între 16 erade 
Ia Slghetul Marmatlel Ctmpulung 
Moldovenesc st Negrești șl 28 grade 
Ia Calafat 61 București. Tn București: 
Vremea a fost în general frumoasă 
cu cerul variabil mal mult senin. 
Vtntul a suflat slab ptnă la potrivit 
din sectorul vestic Temperatura 
maximă a fost de 29 grade Tlmnul 
probabil pentru următoarele trei 
zile 10, H șl 12 septembrie tn tară : 
Vreme tn general frumoasă cu cerul 
variabil. Vor cădea oloi Izolate în 
vestul șl nordul tării Vîn» slab oină 
la potrivit, predpmlntnd din secto
rul vestic. Temperatura tn creș
tere Minimele vor tl cuprinse tntre 
10 sl 20 grade Iar maximele tntre 22 
Si 32 crade tn București : Vreme tn 
eeneraî frumoasă cu; cerul variabil. 
Vtnt slab ntră la potrivit Temoera- 
tura tn creștere la începutul lnter- 
v ilulul.
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Corespunzător dezvoltării susținute a eco
nom ’.naționale in viitorul cincinal, pro
blemele Organizării si planificării aprovi
zionării tehnlce-materiale a Întreprinderi
lor capătă o tot mai mare Însemnătate. 
Aprovizionarea trebuie să asigure realiza
rea ritmică a planurilor anuale in condiții 
tie tnaltă economicitate. Cunoașterea de 
către fiecare ramură si Întreprindere in
dustrială a sarcinilor ce le revin nu numai 
de la un an la altul, cl si Pe Întreaga pe
rioadă a cincinalului, permite elaborarea 
unor planuri de producție stabile, practica
rea unei aprovizionări strins corelate cu 
cerințele producției. Creșterea în cincinal 
a producției industriale, ridicarea produc
tivității muncii presupun utilizarea unor 
resurse materiale sporite. Întreprinde
rile vor ivea nevoie de materii prime 
>i materiale de calitate, pe care trebuie să 
le primească ritmic, în cantitățile șl sorti
mentele necesare producției. Se va adinei 
diviziunea muncii, se vor dezvolta specia
lizarea și legăturile de cooperare între uni
tățile economice, va crește diversitatea re
surselor materiale care circulă între pro
ducători și consumatori. Procesul de per
fecționare și continuă lărgire a relațiilor 
d’țjJre întreprinderi impune îmbunătățirea 
Continuă a activității de aprovizionare. 
Perfecționarea sub toate aspectele a apro
vizionării tehntce-materlale — subliniată ca 
o cerință în Documentele Congresului al 
IX-Iea al partidului — va contribui la înfăp
tuirea, în cele mal bune condiții, a tuturor 
prevederilor planului de stat. Aprovizio
narea trebuie să se ridice pe o treaptă su
perioară, să corespundă mal bine stadiului 
dezvoltării economiei șl forțelor de pro
ducție, repartizării teritoriale a acestora.

CUM POATE EI PERFECȚIONAT ACTUA- 
TUL SISTEM DE APROVIZIONARE A ÎNTRE
PRINDERILOR, CARE ESTE CEA MAI RA
ȚIONALA ORGANIZARE, CE SCHIMBĂRI 
METODOLOGICE SE IMPUN ÎN RELAȚIILE 
CONTRACTUALEI Publicam în pagina de 
față părerile unor cadre din economie care 
au participat la o consfătuire pe această 
temă organizată de redacția ziarului 
nostru.

Çt criterii trebuie să primeze
Pe drept cuvînt, aprovi

zionarea tehnică-materială 
este considerată o condiție 
esențială a îndeplinirii sar
cinilor de producție care 
revin întreprinderilor prin 
planul de stat. Este impe
rios necesar ca întreaga 
activitate de aprovizionare 
să fie subordonată reali
zării planului, să aibă la 
bază criterii și analize pro
funde, realiste.

I Oportunitate

GHEORGHE ILIE, di
rector in Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Ma
șini :

Că perfecționarea siste
mului de aprovizionare tre
buie să aibă in vedere cri
teriul oportunității, este ne
îndoielnic. Mă gindesc că 
ar putea fi utilizate două 
căi. Planul de aprovizionare 
să fie-îptocmit nu în lunile 
iunie-, ilie, ci în decembrie, 
-Iau să se practice în conti- 
nuare metodele în vigoare
— dar, ceea ce este esențial
— în condițiile cunoașterii 
amănunțite a sarcinilor de 
producție nominalizate, a 
proiectelor tehnice ale be
neficiarilor de investiții, a 
specificațiilor pe sortimen
te necesare produselor ti
pizate sau care au docu
mentație. Optez pentru a 
doua cale, întrucît între
prinderile vor avea ast
fel posibilitatea să-și sta
bilească din vreme nece
sarul sortimental de mate
riale pe bază de documen
tație și comenzi certe. în- 
lăturînd rămînerea în urmă 
care — așa cum subliniază 
Documentele Congresului 
al IX-lea al partidului — se 
constată in planificarea 
producției la nivelul ramu
rilor, modificările fără jus
tificare economică făcute 
de ministere în planurile 
întreprinderilor, se creează 
reale posibilități de nomi

nalizare a producției, de în
tocmire a unor planuri cu
rente fundamentate și de 
practicare a unei aprovizio
nări corelate.

AVRAM NEUMAN, di
rector general adjunct în 
Ministerul Finanțelor :

Susțin ideea oportunității 
la evaluarea cantitativă a 
planului de aprovizionare. 
Dar n-aș dori să se creadă 
că, pînă acum, aproviziona
rea nu ar fi oglindit „în 
mare“ necesitățile produc
ției. Acum este vorba de o 
nouă treaptă, calitativ su
perioară.

Activitatea de aprovizio
nare trebuie ridicată Ia ni
velul de dezvoltare a eco
nomiei naționale. Iată de ce 
eliminarea unor neajunsuri 
care mai stăruie în achizi
ționarea materialelor în 
timp util, în domeniul pre
venirii de stocuri supra- 
normative, sînt nu numai 
necesare, ci și pe deplin 
posibile. Există condiții ca 
planul de aprovizionare să 
reflecte cît mai fidel cerin
țele producției. După cum 
se știe, în fiecare an între
prinderile cunosc din vre
me sarcinile lor de produc
ție. Acest fapt le este de 
un real folos. Socot însă că 
sînt posibilități ca între
prinderile, cu sprijinul di
recțiilor generale, să nomi
nalizeze cît mai detaliat 
sarcinile de producție. 
S-ar asigura astfel o core
lare rațională a producției 
cu aprovizionarea. Mai 
propun ca planul de apro
vizionare să fie revizuit nu 
numai trimestrial, dar și 
lunar, corespunzător schim
bărilor intervenite în mer
sul producției.

întreprinderile întîmpină 
uneori dificultăți la achizi
ționarea materialelor neva- 
gonabile. Nu intru în amă
nunte. Sînt convins însă că, 
prin măsurile care se vor 
lua, va fi înlăturată prac
tica de a trimite delegați la 
întreprinderile furnizoare, 

a deplasa autocamioanele 
la distanțe exagerate pen
tru a aduce cîteva sute de 
kilograme de materiale, 
de a mai utiliza „îm
prumutul“ — trocul, cum 
îi spunem. Fără îndo
ială, un sistem perfec
ționat va evita încălcarea 
concordanței stocurilor cu 
producția, eforturile finan
ciare nejustificate, majora
rea prețului de cost.

Operativitate

DUMITRU FUNDĂTU
RĂ, director comercial al 
Oficiului de aprovizionare 
și desfacere al Capitalei :

Actualul sistem de apro
vizionare a fost elaborat în 
concordanță cu un anumit 
stadiu de dezvoltare a eco
nomiei. în prezent, el nu 
mai asigură operativ apro
vizionarea cu materii pri
me și materiale a între
prinderilor. Operativitatea 
se pierde de-a lungul dru
mului inutil pe care-1 par
curg cererile, formalitățile : 
de la întreprinderea consu
matoare pînă la forul tu
telar sau la Comitetul de 
Stat al Planificării și îna
poi.

Consider că îmbunătăți
rea legăturilor reciproce în
tre ministere și între între
prinderi, în dubla lor cali
tate — de furnizori șl con
sumatori, a devenit o nece
sitate stringentă. Primul 
pas în perfecționarea aces
tor relații constă în „apro
pierea“ furnizorului de be
neficiar. De pildă, unitățile 
din Capitală primesc varul 
tocmai de la Bicaz. Pe lîngă 
faptul că nu avem posibili
tatea să ținem o strînsă le
gătură cu fabrica furnizoa
re, se Irosește timp cu 

transportul, se cheltuiesc 
sume importante și, bine
înțeles, se pierd materiale. 
La fel și în cazul cimentu
lui. Am făcut un calcul. A- 
nual, dacă ar fi înlăturate 
pierderile de ciment provo
cate de transporturile în
crucișate, s-ar putea con
strui suplimentar în Capi
tală 15 000 de apartamente.

O ultimă problemă : re
partizarea bazelor de apro
vizionare. în 1956 existau 
172 de baze, iar în 1965 nu
mărul lor s-a redus la 103. 
Desigur, e bine că sînt mai 
puține. Dar bazele și depo
zitele de aprovizionare au 
fost concentrate în cîteva 
orașe din țară, neglijîndu- 
se regiuni care au luat în 
ultimii ani o dezvoltare e- 
conomică importantă. în 
trei orașe există aproape 
jumătate din numărul ba
zelor, iar în regiuni ca Ba
cău, Iași, Suceava, lipsesc. 
Eu cred că prin repartiza
rea mai judicioasă a aces
tor baze va spori operati
vitatea în aprovizionarea 
întreprinderilor.

Un atribut 
însemnat : 
elasticitatea

ION ȘTEFAN, șef de 
serviciu în Ministerul Co
merțului Interior :

Sînt sigur că specialiștii 
în domeniul planificării au 
formulate și alte soluții de 
îmbunătățire a aprovizio
nării tehnico-materiale. E- 
sențial este ca planul de 
aprovizionare să fie întru- 
totul subordonat produc
ției, să o secondeze înde
aproape, să nu fie rigid. 
Elasticitatea, suplețea sînt 
atribute de seamă ale a- 
provizionării. Ar fi iluzo
riu să credem că în pla
nul de producție al unei 
întreprinderi nu pot in
terveni modificări. Ele sînt 
cerute de necesitățile eco
nomiei, de evoluția pro
gresului tehnic. înseamnă 
oare aceasta ca întreprin
derile să nu aibă perma
nent corelate sarcinile de 

producție cu aproviziona
rea 7 Nicidecum 1 Firesc 
este ca aprovizionarea să 
se adapteze prompt la 
schimbările din plan. Sînt 
convins că întocmirea unui 
plan de aprovizionare e- 
lastic, suplu, ar constitui 
un important pas înainte 
în acest domeniu. U- 
nele ministere, Comitetul 
de Stat al Planificării ma

Relații de azi pe miine, 
sau pe termen lung ?

Documentele celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. 
prevăd că elaborarea pla
nului cincinal, defalcat pe 
ani, suficient de detaliat, 
oferă întreprinderilor posi
bilitatea să-și întocmească 
programe de producție pe 
mai mulți ani, să întreva
dă clar perspectiva activi
tății lor. Dacă întreprin
derile au sarcina de a sta
bili planuri de perspectivă, 
bine definite, e firesc ca și 
latura aprovizionării să fie 
privită tot în perspectivă. 
Se impune deci extinderea 
relațiilor de lungă durată 
între furnizori și benefi
ciari, pe baza cunoașterii 
specificului producției, a 
direcțiilor de dezvoltare a 
întreprinderilor.

Să fructificăm 
avantajele 
specializării

DUMITRU FUNDĂTU
RĂ: Adînclrea specializării 
și diversificării producției 

în viitorul cincinal permite 
stabilirea unor legături e- 
conomice permanente între 
întreprinderi, inclusiv în 
domeniul aprovizionării. E- 
xistă unități specializate 
care fabrică numai anumi
te produse. Sînt posibilități 
reale ca rezolvarea cere
rilor, emiterea repartițiilor, 
perfectarea contractelor și 
livrarea produselor către 
consumatori să se facă o- 
perativ, mai ales că be
neficiarii cunosc cine fa
brică produsul respectiv, 
cu cine să ia legătura, au 
în această privință o expe
riență de ani și ani. Pro
dusele de masă printre 
care! becurile, tuburile 
fluorescente, cimentul, căr
bunii, rulmenții, se pretea
ză a fi livrate pe baza unor 
contracte de lungă durată.

De ce se 
tărăgănează 
perfeejionarea 
contractelor

PETRE GRIGORESCU, 
director general adjunct în 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor :

Nu este simplu să se in
troducă relații de aprovi
zionare pe termen lung. 
Dar aceasta nu justifică 
rezerva organelor de pla
nificare centrale în aceas
tă privință. După cite știu, 
problema se discută de 
mult timp la C.S.P. Con
secințele unor asemenea 
legături — se pot ela
bora planuri de apro
vizionare stabile, se sim
plifică formalitățile, me
todologia de încheiere a 
contractelor — pledează în 
favoarea promovării aces
tor relații. Cred că argu
mentul economiștilor care 
absolutizează avantajele 
contractelor pe timp prea 
limitat nu poate fi decît 
acesta : de ce simplu, cînd 
se poate și complicat ? 
Cert este că introducerea 
relațiilor de lungă durată 
— cerute cu acuitate de 

nifestă o vădită reținere în 
ce privește elasticitatea a- 
provizionării, tărăgănează 
rezolvarea cererilor de su
plimentare sau de renun
țare la materii prime și 
materiale de prisos. Iată 
de ce socotesc că și în 
munca de planificare este 
nevoie de mai multă ope
rativitate, de suplețe și is
cusință.

ritmul, proporțiile și com
plexitatea economiei națio
nale — nu poate avea loo 
în limitele înguste ale ac
tualului sistem contrac
tual. După mine, este 
timpul să fie facilitate re
lațiile contractuale mai 
simple, operative, controla
bile.

ION ȘTEFAN : Este clar 
pentru toate conducerile 
de întreprinderi că con
tractele constituie un in
strument prețios în reali
zarea planului. Ele trebuie 
să asigure, pe de o parte, 
aprovizionarea ritmică a 
unităților consumatoare, 
iar pe de altă parte, desfa
cerea produselor fabricate. 
Acesta este rolul major al 
contractelor. Sînt însă în
treprinderi care încalcă 
prevederile contractuale. 
Mai des la sortimentele 
considerate de furnizori ca 
„secundare“, de valoare 
redusă. După părerea mea, 
producătorii își permit să 
nu respecte contractele 
deoarece nu suferă decît o 
sancțiune neînsemnată. 
Pentru beneficiar acel sor

timent „secundar“ are însă 
o importanță deosebită. 
Așa-numitele despăgubiri 
plătite de furnizor benefi
ciarului nu pot compensa 
pierderile ; ele au mai mult 
un caracter simbolic. în
deplinirea necondiționată a 
obligațiilor contractuale 
trebuie să constituie o da
torie primordială a între
prinderilor.

Aș dori să mai adaug un 
lucru. După părerea mea, 
contractele trebuie să al
cătuiască un sistem înche
gat, unitar, să vizeze ne
mijlocit simplificarea rela
țiilor dintre întreprinderi. 
Din păcate întocmirea 
acestor contracte este 
greoaie, sînt necesare fel 
de fel de negații inutile 
care frînează în ultimă in
stanță practicarea unei a- 
provizionări operative. Și 
condițiile fundamentale 
sînt susceptibile de îmbu
nătățiri. Să dau un exem
plu. La perfectarea con
tractelor nu se pune mare 
preț pe calitatea produse
lor ce trebuie livrate. A- 
ceasta este o carență e- 
videntă. Nu toate mo
dificările sarcinilor de plan 
se oglindesc în schimbarea 
contractelor și invers. Se 
practică principiul „admi
sibilității“, care după pă
rerea mea nu e nici prin
cipial, nici admisibil. Con
sider că revizuirea me
todologiei de încheiere 
a contractelor, restrîn- 
gerea numărului lor — 
există în prezent con
tractul reglementat, local, 
direct — extinderea co
menzilor directe confirma
te, fără intermediari, a re
lațiilor nemijlocite vor a- 
sigura în final îmbunătăți
rea sistemului actual de 
aprovizionare. Iată de ce 
sînt întru totul de acord cu 
precizarea din Documente
le Congresului al IX-lea al 
partidului, că îmbunătăți
rea sistemului contractelor 
economice, pe linia suple- 
ții, operativității și întăririi 
disciplinei contractuale va 
contribui nemijlocit la în
făptuirea, în cele mai bune 
condiții, a tuturor preve
derilor planului de stat.

Care este cea mai rațională 
organizare ?
După părerea îpeclallștl- 

lor, organizarea constituie 
punctul-cheie al îmbună
tățirii aprovizionării între
prinderilor. Există diverse 
propuneri. Se constată, tot
odată, că e necesar să se 
facă distincție între apro
vizionarea cu mari canti
tăți de produse și cea cu 
cantități nevagonabile. 
Prin lărgirea activității ce
lor două ORAD-uri, de la 
Brașov și Timișoara, s-a 
conturat o anumită con
cluzie, dar se pare că ea 
nu e pe deplin semnifica
tivă.

Baze pentru 
materiale 
metalurgice

AVRAM NEUMAN: Ma
terialele metalurgice sînt 
solicitate de întreprinderi
le multor ramuri. Nu este 
vorba de cîteva sortimente, 
ci de o gamă largă de pro
duse. Mijlocul prin care 
cred că s-ar rezolva pro
blema procurării mate
rialelor metalurgice îl văd 
în înființarea unor între
prinderi specializate de 
desfacere astfel amplasate 
îneît să poată deservi uni
tățile din una — două re
giuni. Concomitent, să se 
creeze și baze în fiecare re
giune, care să aprovizioneze 
beneficiarii cu alte materia
le. Accentuez: indiferent de 
cantitățile solicitate, vago- 
nabile sau nevagonabile, 
independent de subordo
narea întreprinderilor be
neficiare.

Nu mă gindesc la soluții 
Improvizate, care să creeze 
ORAD-uri ca cele din. Bra
șov și Banat, ci la între
prinderi puternice, dotate 
cu spații de depozitare, în
zestrate cu mijloace de 
transport, de încărcare-des- 
cărcare, pentru a putea 
practica o aprovizionare 
tehnico-materială opera
tivă. Desigur, asemenea 
baze nu se pot înființa 
deodată în întreaga țară. 
Ar fi concludent ca mal 
întîl ele să fie experimen
tate în una sau în cîteva 
regiuni.

Aceste baze ar urma să 
aparțină Ministerului In
dustriei Metalurgice. Cele 
regionale ar trebui să fie 
coordonate de un organ 
central. în acest caz, se 
vor schimba, desigur, și re
lațiile contractuale. Benefi
ciarii vor încheia contracte 
nu cu furnizorii, ci cu ba
zele specializate sau regio
nale. Aceasta în prima eta
pă. în perspectivă, bazele 
Ia care mă refer ar putea 
prelua și sarcina de plani
ficare a aprovizionării și 
livrărilor, de repartizare 
rațională a metalului la 
consumatori.

GHEORGHE ILIE : în- 
tr-adevăr, aceasta ar fi o 
soluție. Dar cui să fie sub
ordonate bazele specializa
te ? Opinez ca ele să de
pindă de ministerul nos
tru. Și iată de ce. Di
recțiile generale conduc 
efectiv întreprinderile pro
ductive în activitatea de 
realizare a planului. Or, 
nomenclatura materialelor

O bună aprovizionare 
tehnică-materială trebuie 
să prevină stocurile supra- 
normative. S-a constatat 
că, de la o perioadă la alta, 
în unele întreprinderi și 
ramuri se formează stocuri 
supranormative exagerate. 
Consecința : împrumuturi 
restante, dobînzi, penali
zări, încărcarea prețului de 
cost. Ce înseamnă stocuri 
supranormative, cum se 
determină ele ? Sînt stocu
rile supranormative inevi
tabile ?

Pot avea 
întreprinderile 
încredere în baze?

EMIL DIACONESCU, 
director adjunct în Banca 
Națională : într-un recent 
sondaj făcut de organele 
Băncii la bazele Minis
terului Industriei Meta
lurgice și Ministerului 
Industriei Construcțiilor 
de Mașini, s-au iden
tificat stocuri de materiale 
fără mișcare formate cu 
5—6 ani în urmă. O canti
tate apreciabilă provenea 
din import. Aceasta arată 
că nu toate bazele de apro
vizionare gospodăresc ra
țional materialele. Nu se 
cunosc exact stocurile în
treprinderilor, bazele nu 
dispun de stocuri tampon 
pentru satisfacerea cereri
lor suplimentare ale între
prinderilor. De aceea puțini 
sînt beneficiarii care au în
credere în bazele de apro
vizionare. Uzinele sînt ten
tate să-și facă stocuri de 
felurite materiale, pentru 
a nu risca surprize. Dacă 
consumatorii s-ar convin- 

necesare construcțiilor de 
mașini se referă nu numai 
la sortimente generale, 
ci și la materiale cu 
caracteristici bine definite. 
Producem utilaje noi, de 
un înalt nivel tehnic, iar 
materialele trebuie să co
respundă întru totul solu
țiilor din proiecte. De a- 
ceea, cel puțin pentru con
strucția de mașini, propun 
să se organizeze baze de a- 
provizionare pe grupuri de 
uzine, repartizate terito
rial, care să fie subordo
nate ministerului nostru. 
Mă gîndesc că acestea ar 
putea avea și un anumit 
caracter de producție. A- 
dică, concentrînd utilajele 
de debitat, ele ar livra mai 
ușor laminatele la dimen
siunile solicitate de între
prinderi. Cînd uzinele vor 
primi materialele numai 
de la baze, la termen și cu 
dimensiunile stabilite, se 
vor degreva spațiile ac
tuale de depozitare, unele 
putînd fi destinate produc
ției. Bineînțeles, bazele ar 
putea deservi cu metal și 
scule nu numai uzinele 
constructoare de mașini — 
principalul consumator — 
ci toate întreprinderile al
tor ministere.

GHEORGHE ANTONIU, 
director în Ministerul In
dustriei Metalurgice :

întrucît balanțele de me
tal stau în mîna ministeru
lui nostru, el trebuie să fa
că politica metalului, să-și 
organizeze astfel bazele în
eît să asigure aproviziona
rea consumatorilor în cele 
mai bune condiții. Ministe
rul Industriei Metalurgice 
va coordona, de altfel, baza 
de aprovizionare de la Hu
nedoara. Concomitent cu 
crearea unor baze mari, e 
bine ca pentru producția 
internă de metal să se în
ființeze depozite care să 
satisfacă cererile de canti
tăți nevagonabile. Ar fi u- 
til ca Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicații
lor să revizuiască instruc
țiunile privind transportul 
acestor cantități de mate
riale.

ION ȘTEFAN: După pă
rerea mea, crearea a încă 
două categorii de baze nu 
rezolvă eficient problema 
aprovizionării. Sînt de a- 
cord că pentru desfacerea 
metalului este nevoie de o 
bază în fiecare regiune. 
Dar ea trebuie să aprovi
zioneze cu tot ce înseamnă 
metal nu numai uzinele 
constructoare de mașini, ci 
toate întreprinderile. Aș 
îmbrățișa ideea ca aceste 
baze să țină pentru înce
put de producător, de Mi
nisterul Industriei Meta
lurgice. Ulterior, ar urma 
ca bazele să fie subordo
nate unui organ central in
dependent și să dispună și 
de piese de schimb pentru 
industria ușoară, transpor
turi, agricultură, să apro
vizioneze întreprinderile 
din regiune cu rulmenți, 
scule. Sînt și eu de părere 
să se creeze numai două 
categorii de baze : speciali
zate pentru materiale me
talurgice și întreprinderi 
regionale pentru celelalte 
materiale. Altfel, numărul 
bazelor se poate dubla și 
chiar tripla, ceea ce nu e 
favorabil pentru economia 
națională.

ge că bazele sînt capa
bile să le asigure ope
rativ toate cantitățile de 
materiale, n-ar mai exa
gera măsurile de precau
ție. Optez, deci, pentru 
baze serioase de aprovizio
nare, cît mai aproape de 
cerințele întreprinderilor.

Formulare 
financiare 
îmbunăfăfife

PETRE GRIGORESCU : 
S-a vorbit de stocuri su
pranormative. O întrebare: 
supranormative, față de 
ce ? Doar nu există norma
tiv fizic. Formularele fi
nanciare sînt inatacabile, 
puse la punct, dar... nu 
dau rezultate. De regulă, 
fiecare întreprindere își 
stabilește mărimea mijloa
celor circulante în limitele 
indicatorilor dați de bancă. 
De exemplu, prin eforturi 
deosebite, pe primele două 
trimestre, serviciul finan

ciar al Direcției generale 
de aprovizionare din minis
terul nostru reușește să a- 
linieze stocurile la acești 
indicatori, însă pentru ce
lelalte nu mai este posibil 
și, în final, se modifică 
planul economic.

Mai departe. în prezent, 
o serie de materiale sînt 
„libere“, nedirijate, dar lip
sesc. Cum se mai pot for
ma stocurile de siguranță ? 
Alte materiale sînt repar
tizate de C.S.P. global, va
loric și în nici un caz pe 
sortimente. Alteori se pla
nifică de către organele 
centrale prea în amănunt. 
Să dau două exemple. Pro
ducția de prefabricate și cea 
de blocuri ușoare de zidărie 
s-a stabilit inițial pe sor
timente, fără ca întreprin
derile de construcții să cu
noască necesitățile benefi
ciarilor. Aceste produse 
ne-au rămas în stocuri 
supranormative. N-ar fl ra
țional ca producția unor 
materiale de acest gen să 
se planifice descentralizat ?

Sînt de părere, așa cum 
bine subliniază documente
le de partid, că șl în dome
niul aprovizionării tehnice- 
materiale trebuie să crească 
competența și rolul minis
terelor, al conducerilor de 
întreprinderi.

Rezerve 
centralizate

AVRAM NEUMAN : 
După cum se știe, fie
care întreprindere con
sumatoare are dreptul 
să-și constituie un stoc 
de siguranță. Conform re
glementărilor în vigoare, 
acesta poate ajunge la 75 Ia 
sută din stocurile curente. 
Practic, unele reușesc, alte
le nu. în organizarea pro
pusă de mine stocurile de 
siguranță se vor forma 
la baze. Acestea vor a- 
vea astfel posibilitatea să 
intervină prompt ori de cîte 
ori apar deficiențe sau omi
siuni de planificare. Aceste 
baze, specializate și regio
nale, ar urma să-și consti
tuie și stocuri de rezervă 
permanente, asortate. Tot
odată, ele ar putea să valo
rifice stocurile supranor
mative și fără mișcare. 
Constituindu-se centrali
zat, vor rezulta, după pă
rerea mea, două avan
taje importante : volumul

Serviciului de aprovizionare 
importanța cuvenită

Cîte probleme nu trebuie 
să rezolve serviciul aprovi
zionării ! întocmirea pla
nului de aprovizionare și 
urmărirea primirii livrări
lor, modificarea lui perio
dică, încheierea contracte
lor, reevaluarea stocurilor 
— întreagă această activi
tate trebuie să fie subordo
nată realizării exemplare a 
producției. Iată de ce com
partimentul aprovizionării 
are un rol de seamă în via
ța întreprinderii.

CONSTANTIN MARI
NESCU, șeful serviciului 
aprovizionare de la uzina 
„Grivița Roșie“-București : 

Consider că serviciul de 
aprovizionare nu trebuie 
socotit a „cincea roată 
la căruță". Deseori, nu e 
consultat, nu i se cer păreri. 
Trebuie numai să aprovi
zioneze... De asemenea, el 
nu se prea bucură de aten
ție din partea conducerii 
tehnice a uzinei. Un caz 
concret. Noi, cei de la a- 
provizionare, am calculat de 
curînd că pot fi date dis
ponibile materiale în va
loare de 20 milioane de 
lei, cu 4 milioane mai 
mult decît normativul în 
vigoare. Era un lucru bun. 
Totuși, am așteptat două 
săptămîni pînă cînd con
ducerea tehnică a uzinei s-a 
hotărît să accepte propune
rea noastră.

Nu putem spune că ser
viciile tehnice nu ne con
sultă în probleme de apro
vizionare. De pildă, întreți
nem legături cu servicii
le constructor-șef și tehno- 
log-șef, dar nu și cu servi
ciile sculer-șef, energetic- 
șef și mecanic-șef.

EUGENIA MOLDOVEA- 
NU, șeful serviciului apro
vizionare de la întreprin
derea „Dorobanțul“-Plo- 
iești.

Rolul serviciului de apro
vizionare ar putea crește 
dacă s-ar cunoaște din vre
me contractele. Anul tre
cut, de pildă, perfectarea 
contractelor cu comerțul s-a 
făcut abia pe la jumătatea 
lunii decembrie. Serviciul 

Perfecționarea sistemului de aprovizionare tehnică-mate
rială constituie o cerință actuală strins legată de continua 
creștere a nivelului activității de producție și financiare a 
întreprinderilor. Participanții la discuție au ridicat o serie 
de probleme Importante, exprimîndu-și în legătură cu solu
ționarea lor punctele de vedere. Firește, ele nu sînt singu
rele. Solicităm pe specialiștii din acest domeniu, cadrele din 
întreprinderi și ministere, din Comitetul de Stat al Planifi
cării, Banca Națională, Banca de Investiții, Ministerul Fi
nanțelor să comunice ziarului părerile și sugestiile lor pri
vind îmbunătățirea aprovizionării tehnice-materiale, a rela
țiilor contractuale, simplificarea lor, corespunzător necesită
ților economiei naționale în plin avînt.

stocurilor pe economie se 
va micșora iar ele vor putea 
fi utilizate mai eficient.

în avans fajă 
de produejia 
curentă

GHEORGHE ILIE: Ca 
măsuri imediate de îmbu
nătățire a situației stocu
rilor, propun : decorsetarea 
bazelor existente de regle
mentările anacronice finan
ciare, centralizarea stocu
rilor. La ora actuală, dacă 
materialele nu se „mișcă“ 
o perioadă sînt scoase de 
la creditare. Or, aceste ma
teriale, chiar dacă nu sînt 
necesare azi, peste o lună, 
un an, pot fi utilizate.

Dacă a trecut perioada 
fixată, valorificarea lor este 
accelerată. Dar în ce condi
ții? De obicei prin schim
barea destinației inițiale, 
pe căi de valorificare nera
țională, prin devalorizare. 
Sînt de părere că peste 99 
Ia sută din materiale se pot 
utiliza conform destinației 
inițiale. Numai că nu nea
părat în perioada fixată de 
organele financiare. Am fă
cut un calcul din care a 
reieșit un rezultat surprin
zător : dacă stocurile fără 
„mișcare“ ar fi centralizate 
în baze, s-ar putea rezolva 
operativ 60—70 la sută din 
cererile întreprinderilor. 
Totodată, întreprinderile nu 
ar mai fi obligate să iden
tifice beneficiari în vederea 
valorificării supranorma- 
tivelor.

Cred că problema cea 
mai interesantă în privința 
politicii stocurilor rezidă în 
a pune întreprinderile In 
situația de a nu și le mai 
crea. Construcția de ma
șini, de pildă, să nu se spri
jine pe producția curentă a 
laminoarelor, ci să „trăias
că“ din ceea ce au produs 
siderurgiștii cu un trimes
tru în urmă. Metalurgia ar 
avea posibilitatea să întoc
mească programe de pro
ducție mai raționale, să lu
creze cu perspectivă. Ori 
cîte resurse ar avea econo
mia, nu trebuie să umplem 
curțile uzinelor cu tot felul 
de materiale, e dezavanta
jos ca metalurgia să-și 
schimbe prea des progra
mul de producție. Un lami
nor ar trebui să producă 
profile pînă la uzarea com
pletă a cajelor. Aceasta în
seamnă eficiență economică 
ridicată.

de aprovizionare n-a putut 
să intre la timp în posesia 

datelor referitoare la culo
rile contractate. Am avut 
necazuri la aprovizionarea 
cu materii prime, ne-au lip
sit o serie de coloranți. De 
aceea, propun direcției ge
nerale tutelare din M.I.U. 
să acorde mai mare atenție 
decalării termenelor con
tractuale.

Și mai e ceva. De 
ce o fi așa de greu 
să ne aprovizionăm cu 
cherestea, șuruburi sau 
materiale metalurgice ? A- 
ceste materiale ar trebui să 
ni se trimită de către baza 
noastră de aprovizionare. 
Dar ea nu se ține de cu
vînt, ne tot amînă.

DUMITRU FUNDĂTU
RĂ : Părerea mea este că 
dacă s-ar acorda mai mul
tă atenție stimulării mate
riale a lucrătorilor din or
ganele de aprovizionare și 
desfacere această activita
te s-ar îmbunătăți. Posibi
lități sînt. Premiile ar urma 
să se acorde în func
ție de modul cum sînt 
aprovizionate întreprinde
rile. Desigur, comportă dis
cuții și problema: care 
trebuie să fie pregăti
rea lucrătorilor de la apro
vizionare ? Căci, în unele 
întreprinderi, în serviciul 
respectiv sînt repartizați 
oameni care nu-și găsesc 
locul în altă parte. Pentru 
întărirea acestor servicii 
sînt necesare cadre cu înal
tă pregătire. Eu consider că 
și cursurile de la Institutul 
de științe economice, refe
ritoare la aprovizionare, nu 
sînt suficient legate de 
practică, de viață, de felul 
cum se desfășoară activita
tea în întreprinderi. Aceas
ta se resimte. Este ne
voie ca aceste cadre să 
capete cunoștințele nece
sare în domeniul aprovizio
nării chiar în timpul cît 
studiază în facultăți. Ar 
crește astfel competența ior 
în producție, s-ar îmbună
tăți activitatea de aprovi
zionare a întreprinderilor.

Pagină realizată de
Petre NEDELCU
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Importanța 
Alecsandri

de

literatura
română

Tn afară 
strofe din 
care, dînd 
tului 
pe Alecsandri ca adevă
ratul rege al poeziei ro
mânești din acel moment, 
Eminescu a omagiat pe 
autorul Doinelor și Lă
crămioarelor în repetate 
rînduri, între altele în
tr-un articol din Timpul 
din 1882 în care spunea : 
„Alecsandri numai, în 
generația veche e acela 
care și-a încuscrit din 
capul locului talentul său 
individual cu geniul po
porului românesc și de 
aceea el... e întemeietorul 
unei literaturi nu copiate 
sau imitate..., ci cu ade
vărat națională“.

Sub toate raporturile, 
în cadrul literaturii ro
mâne, Vasile Alecsandri 
este o figură cu adevărat 
de mari proporții, unică 
în felul ei și impunătoa
re prin rolul ce l-a jucat, 
prin locul de frunte ce-1 
ocupă.

Ce face monumentali
tatea acestei personalități 
și acestei opere, care iese 
cu atît mai puternic în 
lumină astăzi și care va 
crește tot mai mult în 
perspectiva largă, . drept 
cuvenită celor ce aparțin 
istoriei ?

Alecsandri este mare 
pentru că jumătate de 
secol a stat, necontenit 
activ, în mijlocul poporu
lui său, în mijlocul isto
riei și vieții literare a 
poporului său. De la 1840, 
cînd colabora la Dacia 
literară, și cînd, alături de 
Kogălniceanu și Negruzzi, 
punea temeliile teatrului 
național ca instituție, 
pînă în 1890, cînd pe 
tul suferinței, pînă 
preziua morții, făcea 
recturile ultimului 
volum, omul acesta 
unora le-a părut un vî- 
nător de plăceri stăpînit 
de „demonul turistic“ și 
un superficial, se dove
dește în realitate, pentru 
cine analizează viața și 
opera lui cu seriozitate, 
un muncitor plin de con
știința datoriei și de de
votament, dar lipsit de 
ostentație, slujind atît pe 
tărîmul luptei politice, în 
momentele cele mai gre
le, cît și pe cel literar, în 
permanență, țara și po
porul, cu pasiune și efi
ciență.

Alecsandri a lăsat o 
operă valoroasă, deosebit 
de vastă și de diversă. A 
scris peste 300 de poezii, 
din cele mai variate spe
cii : de luptă și de iubire, 
de evocare a trecutului 
istoric și de cîntare a 
frumuseților patriei, de 
chemare Ia acțiune pen
tru libertate și progres 
sau de apoteozare a e- 
roismului celor ce se jert
fiseră pentru țară, slăvind 
viața, noblețea simțiri
lor, vitejia, loialitatea, 
înnoind în conținut și 
modalități de expresie 
poezia de dragoste ca și 
pe cea patriotică, poezia 
naturii ca și pe cea oca
zională. A scris peste 50 
de piese de teatru, de cele 
mai felurite facturi : mo- 
noloage dramatice, sce
nete, farse, comedii de 
situații sau de moravuri, 
vodeviluri, operete, dra
me, feerii, în proză sau 
în versuri, mergînd de la 
formele cele mai simple 
spre cele mai complicate, 
adaptînd totul cu înțe
lepciune posibilităților 
actorilor, limbii și publi
cului, contribuind la îm
bogățirea și înălțarea lor. 
A scris pagini de proză 
de o surprinzătoare sigu
ranță, puritate, vigoare 
și poezie, de asemenea în 
cele mai deosebite specii: 
nuvele romantice și ta
blouri de moravuri, ima
gini pitorești din călătorii 
și evocări emoționante ale 
unor prieteni sau unor 
întîmplări de demult, 
documentate memorii di
plomatice și savuroase 
critici literare pline de 
ironie, 
despre 
sau poezia populară și 
corosive pamflete împo
triva 
limbă 
rilor 
A 
Și

cunoscutele
Epigonii, prin 
expresie spiri- 

general, consacra
G. C. N1COLESCU

pa- 
în 

co- 
său 

care

vibrante articole 
țăranul român

de 
a imposto- 
demagogilor. 

un curajos

stricătorilor 
sau 
și 

fost
J înzestrat deschizător 
de drum în prețuirea, va
lorificarea și mai cu sea
mă culegerea poeziei 
populare. Meritele sale în 
acest domeniu constau nu 
numai în a fi sesizat, mai 
mult și mai repede decît 
toți contemporanii săi, 
frumusețea ei artistică și 
în a fi relevat geniul o- 
mului simplu din popor,

dar în a fi dat, pe baza 
folclorului, o direcție 
nouă, sănătoasă, națională 
întregii noastre literaturi. 

Alecsandri a fost un 
scriitor multilateral, com
plet, un scriitor care a 
îmbogățit și a înnoit mai 
toate genurile și speciile 
literare cultivate, care, a- 
părînd într-un moment în 
care vechea literatură nu 
apusese cu totul, iar cea 
modernă nu răsărise de
plin, fără tradiții și fără 
călăuze, cu un impresio
nant și sigur instinct ar
tistic a știut să se orien
teze în toate domeniile, 
să dea cititorului sau 
spectatorului ceea ce-i era 
necesar în acel moment, 
să-1 educe ca cetățean, 
să-l mobilizeze ca patriot, 
să-1 formeze ca gust lite
rar, să-1 înnobileze ca 
simțire. Alecsandri crește 
și se înnoiește necontenit, 
sub toate raporturile, el 
stimulînd în felul acesta 
necontenit, de-a lungul 
întregii sale vieți, proce
sul de creștere și înnoire 
al ansamblului literaturii 
noastre din 
Dezvoltînd și înnoind, a 
izbutit să 
noastră de la Văcărești, 
Conachi, Heliade și 
sachi, prin 
națională 
Doinelor, 
Deșteptării 
Legendelor 
noștri, prin rafinamentul 
expresiv al Pastelurilor, 
la piscurile liricii emines
ciene și chiar după aceea, 
putînd fi regăsit adeseori 
în Coșbuc, în Iosif, chiar 
în Pillât. Dezvoltînd și în
noind a izbutit să ducă 
dramaturgia noastră ori
ginală de la naive și ne
însemnate încercări ca te
matică, tehnică scenică, 
limbă, caractere, observa
re socială, prin Iorgu de 
la Sadagura, Chirițele, 
Despot Vodă, Fîntîna 
Blanduziei, la culmea a- 
tinsă de Caragiale, care a 
preluat o moștenire imen
să de la el, și încă dinco
lo de acesta, la Davilla și 
Delavrancea. Dezvoltînd 
și înnoind a izbutit să 
ducă proza noastră — pe 
o altă linie decît a lui C. 
Negruzzi — spre treptate
le succese ale lui Gane, 
Iacob Negruzzi, Odobescu, 
Ion Ghica și Duiliu Zam- 
firescu. A izbutit de fapt 
să întemeieze folcloristica 
noastră și să o ducă spre 
culegerile și studiile lui 
G. Dem. Teodorescu, Iar- 
nik-Bîrseanu, G. Toclles- 
cu și altele, pe unele din 
acestea încurajîndu-le și 
ajutîndu-le în mod direct 
să apară.

Fără îndoială, străbă- 
tînd o epocă atît de lungă, 
atît de plină de rapide 
prefaceri și de numeroa
se contradicții, opera lui, 
care a oglindit-o, nu a pu
tut fi lipsită nici ea de 
unele contradicții, de une
le confuzii sau limite, de 
aprecieri eronate asupra 
forțelor sociale și a cau-

secolul XIX.

ducă poezia

A-
Seva puternic 
și populară a 
prin vigoarea
României, a 

și a Ostașilor

zelor nedreptăților. Dar în 
ansamblu și în liniile ei e- 
sențiale, această operă ră- 
mîne pozitivă și valo- 
roas.ă.

Faptul că inima ne tre
sare cînd auzim Hora Uni
rii, că Pastelurile sînt ci
tate ca modele de adevă
rată poezie și ne emoțio
nează, că stagiuni de-a 
rîndul săli pline aplaudă 
piesele lui, faptul că, așa 
cum spunea cîndva Has- 
deu, cînd răsună numele 
Mioriței, al lui Mihu-Co- 
pilu sau al lui Toma Ali- 
moș, ecoul vibrează tot
deauna : „Alecsandri“ con
stituie dovada trăini
cie! a ce e mai bun în în
treaga sa operă de ctitor 
ce sprijină temelia lite
raturii române moderne.

A fost un scriitor națio
nal și popular în sensul 
cel mai înalt șl mai nobil 
al acestor cuvinte. Nu în- 
tîmplător, întreaga viață 
el și-a amintit ca de o a- 
devărată deviză a activi
tății sale de cuvintele pe 
care în tinerețe, 
primele sale Doine, 
spusese 
„Cel mai 
glorie la 
rîvnească 
acela de poet 
popular“.

Hotărîrea 
noastre de 
stat de a-1 
aceste zile în 
țară, cu amploare și so
lemnitate, prin adunări 
festive, spectacole și pu
blicarea în mari tiraje a 
operei și a studiilor con
sacrate lui, încununează 
o vastă acțiune de valo
rificare a moștenirii sale 
literare. Poporul nos
tru, însuflețit de adînc 
respect pentru tot ce 
este valoros din trecut, 
își manifestă dragostea 
și recunoștința față de 
contribuția acestui mare 
înaintaș la creșterea și 
înnoirea literaturii ro
mâne.

Tnțelegînd că literatu
ra își asigură viața și 
forța din fîntînile adînci 
ale simțirii și artei po
porului, Alecsandri a 
putut întruchipa în cre
ația sa nevoi și aspirații 
arzătoare ale acestuia, 
spiritul și expresia lui, 
cu un cuvînt geniul ca
racteristic românesc. E 
ceea ce făcea pe Has- 
deu, întrebat de Cara
giale care-i pare cea mai 
mare personalitate a li
teraturii noastre, să spu
nă fără ezitare : „Alec
sandri. Fără nici o îndo
ială, Alecsandri... El este 
reprezentantul cel 
puternic, cel mai 
plet al gîndirii 
nești. El a cîntat 
dorințele, el a plîns toa
te nevoile și necazurile 
românimii. El a încura
jat, a îndemnat și a îm
bărbătai neamul lui în 
felul în care acest neam 
putea mai bine să înțe
leagă, a fost vesel, trist, 
viteaz, cuminte, răbdă
tor. plin de speranță și 
de credință, glumeț 
înțelept ca 
mân însuși"...

Este aici, în aceste 
vinte, o admirabilă 
teză a tot ce alcătuiește 
măreția lui Alecsandri.

după 
i le 

Elena Negri : 
frumos titlu de 
care
un

trebuie să 
poet este 
national și

conducerii 
partid și de 
comemora în 

întreaga

poporul

Sculptură de ION GEORGESCU
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„Poetul care cîntâ
a patriei mărire"

„Ș-ACEL

POEZIEI.
VECINIC
MÄR

E, acest titlu, un vers 
oarecum potrivit, dintr-o 
poemă polemică a lui Va
sile Alecsandri, și suges
tiile lui nu sînt de fel în- 
tîmplătoare. Căci dacă a 
fost, de-a lungul unei ju
mătăți de secol, nu nu
mai martorul, dar și cîn- 
tărețul supremelor eve
nimente politice și socia
le ale renașterii noastre, 
ceea ce i-a adus și slavă 
și dragoste din partea în
tregii românimi, Alecsan
dri n-a cunoscut mai pu
țin, către sfîrșitul vieții, 
nemeritate amărăciuni și 
tăgăduiri, tocmai din 
partea confraților mai ti
neri, strînși ca o gardă de 
onoare în jurul faimei 
crescînde a lui Eminescu, 
și îndeosebi după prăbu
șirea acestuia din 1883. 
O glorie care dura de a- 
tîta vreme, o inspirație 
pururi în slujba marilor 
acte istorice, 1848, 1859,
1877, și care, la bătrînețe, 
smulgea aplauze furtu
noase cu „Fîntîna Blan
duziei" și „Ovidiu", în 
timp ce Hyperion, schim- 
bînd un pat de suferință 
cu altul, intra în pretim
puriul con de umbră al 
unei prelungi agonii — 
iată ce putea să îndemne 
la răzvrătire și la injusti
ție. însă tinerii confrați 
ai gloriosului bard, încăr
cat de ani și de onoruri, 
n-aveau dreptate, și ei 
și-au recunoscut, mai tir- 
ziu, cu francheță, eroarea.

Versul, oarecum potri
vit, din titlul rîndurilor 
de față, aparține unei 
poezii de pe la 1886, insă 
postumă — dovadă a ma- 
rei generozități a poetu
lui ; e intitulată „Unor 
critici” și exprimă reac- 
țiunea sa față cu nedrep
tele tăgăduiri. „Poetul 
care cîntă natura-n în
florire, / Simțirea ome
nească, a Patriei mărire, 
/ Chiar slab să-i fie gla
sul, e demn de-a fi hulit 
/ Cînd altul vine-n urmă 
cu glas mai nimerit ?“ se 
întreba Alecsandri, și a- 
cel «altul» era Eminescu, 
pentru a cărui trimitere 
în cura de la Ober-Dö- 
bling, făcuse la Ateneu, 
în octombrie 1883, lectura 
publică a noii sale piese de 
teatru „Fîntîna Blandu
ziei" și de a cărui soar
tă, și el, și fratele său 
Iancu, continuau să fie 
îndurerați. E însă și mai 
mult. Căci ultima strofă 
a poeziei, o dată cu marea 
lecție de smerenie ce o- 
feră, conține și recunoaș
terea directă și francă a 
poeziei tinărului său ur
maș : „E unul care cîntă 
mai dulce decît mine ? / 
Cu-atît mai bine țării și 
lui cu-atît mai bine ! / A- 
puce înainte și-ajungă cît 
de sus. / La răsăritu-i
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mai 
com- 

româ- 
toate

SI FERICE

Casa de la Mircești

Acad. PERPESSICIUS

se-nchin-al meu 
Răzbate, oare în 

de o atit

falnic 
apus", 
aceste versuri 
de înaltă demnitate pro
fesională, și ceva din re
cunoștința pe care o va fi 
resimțit Alecsandri, în 
1870, cînd tînărul debu
tant al „Convorbirilor Li
terare", Eminescu, își în
cheia lunga procesiune a 
ctitorilor literelor noas
tre, din „Epigonii", cu 
cele trei strofe, puse una 
peste alta, ca o întreită 
cunună de laur (Ș-acel 
rege-al poeziei, vecinie tî- 
năr și ferice etc. etc.) —• 
decît care Alecsandri n-a 
cunoscut, de-a lungul glo
rioasei sale existențe, 
vreo alta, nici mai somp
tuoasă, nici mai durabilă? 
Toate prezumțiile sînt 
pentru.

Așa a fost Alecsandri, 
just, sensitiv și generos, 
în toată viața lui, ori de 
cite ori i s-a oferit prile
jul, și mai cu seamă cu 
cei din generația sa, ale 
căror sacrificii pe altarul 
patriei le ținea în mare 
stimă și cu ale căror ne
drepte suferințe nu se 
putea împăca. Iubirea și 
înalta prețuire ce a păs
trat lui Bălcescu, lui Gri- 
gore Alexandrescu, lui 
Costăchiță Filipescu, lui 
Kogălniceanu, lui Negri, 
domnitorului Cuza, fostul 
său coleg de studii, sînt 
tot atîtea dovezi. Aflînd 
de la Papadopol-Calimah, 
în 1886, pe cînd era am
basadorul țării la Paris, 
că Mihail Kogălniceanu, 
nemulțumit de ingratitu
dinea contemporanilor și 
foștilor săi coreligionari 
politici, se retrăsese, bol
nav, la Constanța, Alec
sandri îi scrie o prea în
duioșătoare epistolă, în 
care respiră toate aminti
rile fostului camarad de 
școală și' toată dezapro
barea pentru suferințele, 
de care cei ce au cu
noscut „luptele țării" ar 
trebui să fie scutiți la bă- 
trînețe. „Ai lucrat o viață 
întreagă, îi spunea, în a- 
părarea drepturilor Ro
mâniei, te-ai purtat ca 
un viteaz neobosit în îm
prejurările cele grele ale 
ei, ai meritul prin fapte 
însemnate să te bucuri de 
rodul ostenelilor și însă 
iată-te pe malul Mării 
Negre, singur, suferitor, 
amărît de nepăsarea e- 
goistă a generației ce a 
venit după noi“.

In ianuarie 1862, cînd 
după lungi și dificile tra
tative diplomatice, la care 
Alecsandri a dat o con
tribuție din cele mai pre
țioase, unirea principate
lor era definitiv recunos
cută și un parlament unic 
se întrunea în București, 
Alecsandri află prilejul 
să felicite, din Parisul 
unde se retrăsese după 
demisia sa din postul de 
ministru de externe, pe 
prinț pentru această me
morabilă victorie. „Isto
ria nepărtinitoare, spunea 
el cu acea modestie ce a 
caracterizat marile lui 
fapte, va da fiecăruia 
partea ce i se cuvine in 
victoria cîștigată de cauza 
română, și ea vă va pro
clama fondatorul Unirii, 
titlu glorios, care va des
păgubi din plin greutățile 
din ultimii trei ani". Și cu 
viziunea profetică, ce nu 
l-a părăsit niciodată cînd 
a vorbit de viitorul pa
triei, continuă : „Acum, 
viitorul se deschide îna-

intea noastră liber de 
piedicele care opreau 
mersul nostru înainte, ne 
rămîne să știm să profi
tăm de mijloacele care ne 
sînt oferite pentru a ne 
ajunge scopul. Vom a- 
junge cu tact, energie și 
patriotism, trei virtuți ad
mirabile, a căror treime 
a făcut întotdeauna mira
cole în favoarea popoa
relor". Acele popoare, pe 
care el le-a văzut cu ochii 
săi, trezindu-se la viață, 
la deșteptarea cărora 
(„Deșteptarea României" 
nu este în definitiv un 
poem al său din 1848, egal 
în frumusețe cu „Răsune
tul" lui Andrei Mureșa- 
nu ?) a luptat cu fapta și 
cu condeiul, și despre 
care scria cu atîta pate
tism, în exilul său pari
zian, la 10 noiembrie 1848, 
Zulniei Sturza, sora Ele
nei Negri : „Este o epocă 
foarte ciudată aceea pe 
care o trăim, draga mea 
Zulnie ! Noroadele se tre
zesc, tronurile se năruie, to- 
tul este supus unei răstur
nări universale“ (s.n).

în 1861, spuneam, Alec
sandri se afla la Paris, 
după ce părăsise externe
le și răspundea unei scri
sori de imputare, ce, indi
rect îi adresa Negri, învi- 
novățindu-l că s-ar sus
trage datoriilor față de 
România. „Ei, dragul meu, 
spunea poetul, cînd îmi 
cercetez conștiința și cînd 
o întreb dacă de douăzeci 
de ani mi-am servit în 
adevăr țara, conștiința îmi 
răspunde : Da, fără șovăi-

re și prin urmare îmi a- 
cordă din plin dreptul de 
a face în sfîrșit ceva și 
pentru mine, după ce am 
făcut atîta pentru alții". 
Ceea ce nu ^'iseamnă, 
adăoga el, că sé Consideră 
chit față de România : 
„nu, voi muri, sînt sigur, 
așa cum am trăit, lucrînd 
pentru gloria și înflorirea 
ei", însă nu înmormîntat 
într-un portofoliu minis
terial, «ca Ionas în pînte- 
cele chitului».

Postscriptumul episto
lei amintea că lucr0^- 
ză la sistematizară 
„Cîntecelor populare", ce 
vor apărea peste cinci ani, 
însoțind prețiosul detaliu 
de următoarea excelentă 
epigramă : „...vor forma 
un minunat volum, de 
care socotesc să mă ser
vesc ca de un scut împo
triva acelora are m-ar 
acuza de lene sau de lipsă 
de patriotism".

Și din nou horoscopul, 
ce Alecsandri însuși își 
schițează, e unul din cele 
mai sincere. Căci nu nu
mai marea colecție de 
cîntece populare, nepieri
tor monument de artă, e 
una din inegalatele lui 
fapte patriotice, dar în
treaga sa viață și întreaga 
sa operă literară, închina
te Larilor și Penaților pa
triei. Patriotismul, la Va
sile Alecsandri, e una din 
virtuțile organice ale tem
peramentului său și vibra
ția acestei conștiințe, pe 
care anii cîți au trecut 
n-au făcut decît să o 
amplifice, îl designă, așa 
cum însuși s-a definit, 
drept :
CÎNTĂ... A PATRIEI MĂ
RIRE“.

„POETUL CARE

Gravuri în lemn de MARCEL OLINESCU la versiunea 
Alecsandri a „Mioriței"

ntr-o inspirată și 
I pătrunzătoare for

mulă, Bogdan Pe- 
triceicu Hasdeu 

l-a numit o dată pe Va
sile Alecsandri : „Colum- 
bul literaturii noastre 
populare".

Veacuri în șir, un po
por harnic, demn, cura
jos și înzestrat și-a șop
tit amarul în frunza din 
păduri și-n fluier de 
cireș, i-a pus durerii 
picioare de trohei și i-a 
zis doină, lăsînd-o să 
umble urgisită din om în 
om și din generație în ge
nerație. Veacuri în șir 
omul acestui pămînt și-a 
simțit sufletul răscolit de 
nobile patimi, înflorat de 
iubire, copleșit de alean, 
chinuit de amintiri, tînjind 
după casa părăsită și 
după părinți, năzuind du
pă drepturi și la toate 
astea le-a zis cu un cu
vînt intraductibil : dor. 
Veacuri în șir poporul ro
mân și-a săpat în doină 
și baladă, ca-ntr-un mo
nument trainic, existența.

Pe drept cuvînt spunea 
Alecu Russo că „datinile, 
poveștile, muzica și poe
zia sînt arhivele popoare
lor. Cu ele se poate re
constitui oricînd trecutul 
întunecat". Sînt numeroa
se stările sufletești și sfe-

DESCOPERITORUL
FOLCLORULUI ROMANESC
rele de viață care se pot 
reconstitui cu ajutorul fol
clorului : patriotismul in
tegru al maselor popu
lare, înfrățirea lor cu na
tura țării, sentimentele și 
gîndurile lor în fața vieții 
și a morții, lupta împotri
va asupritorilor interni și 
externi, virtuțile fizice și 
morale ale omului sim
plu, vitejia, simțul drep
tății și tot ceea ce într-o 
vorbă atît de românească 
se cheamă : omenie. Ce
va nu vom putea ști, însă, 
niciodată : cine este au
torul. Căci în milenara 
lor existență istorică, cei 
ce-au împletit din suferin
ță 
cei 
dată 
Și
trecut de mult în depăr
tări și uitare, neștiuți și 
nebăgați în seamă. S-o fi 
numit Ion, Gheorghe sau

versurile Mioriței, 
ce-au zis prima 

doinei — doină 
dorului — dor au

Nicolae cel care a avut 
la nuntă nași, „brazi și 
păltinași' ? Cine poate 
ști... Cine poate spune ? 
Apele în a căror limpezi
me le-a căzut chipul în
durerat s-au dus în de
părtări și adîncuri, ochii 
aburiți de lacrimi ai 
melor și iubitelor, în 
s-o 
brăzdată de griji, 
stins ; zăpezile cu urmele 
pașilor neodihniți s-au 
topit ; pe vatra focurilor 
haiducești, în jurul cărora 
autorii aceștia își ziceau 
pe nume, a crescut iarba 
deasă și-n urma lor a 
încremenit uitarea. Apele 
timpului creșteau într-un 
imens ocean al uitării. Pe 
ele a pornit într-o zi a a- 
nului 1841, ca un nou Co- 
lumb, Vasile Alecsandri 
împreună cu prietenul său 
AJecu Russo, prin munții 
și văile Moldovei, unde

ma- 
care 

fi oglindit fața lor
s-au

I. D. BĂLAN

studiază viața, limba, 
portul, literatura, datinile 
și credințele poporului 
român.

Alecsandri, după cum 
singur mărturisește, 
„înamorat de 
poporală ca de 
pilă din Carpați, 
mîndră, nevinovată și așa 
de frumoasă că, după 
cum zice vorba româ
nească, pe soare ai putea 
căta, iar pe dînsa ba 1" 
Poetul de la Mircești fă
cea cunoscut pentru în 
treaga lume universul 
spiritual al poporului nos
tru. Apariția Baladelor a- 
dunate și îndreptate de 
Vasilo Alecsandri, partea 
I, Iași, 1852, partea II 
Iași 1853, s-a resimțit po
zitiv nu numai pe plan 11-

s-a 
poezia 

o co- 
tînără,

terar intern, ci și extern, 
căci ea a constituit o 
însemnată afirmare pe 
plan mondial a poporului 
nostru, un prețios bun ar
tistic depus în tezaurul 
spiritual al omenirii. Tra
dusă, în anii imediat ur
mători apariției, în limbi
le franceză, germană și 
engleză, culegerea lui 
Alecsandri vorbea țărilor 
străine despre 
spirituale ale 
român, despre 
firea sa, despre
sale naționale și sociale. 
De aceea, trebuie înțe
les că și intervenția poe
tului în îndreptarea bala
delor avea un scop înalt, 
încă în 1849, Alecsandri, 
conștient de acest lucru,

potențele 
poporului 
istoria și 
idealurile

exprima ideea că „într-o 
epocă ca aceasta unde 
țările noastre au a lupta 
cu dușmani puternici, 
care cearcă a întuneca 
nu numai drepturile poli
tice, dar și chiar națio
nalitatea românilor, poe
zia populară ne va fi de 
mare ajutor spre apăra
rea acesteia".

Sub înrîurirea folcloru
lui, în ale cărui taine pă
trundea tot mai mult, 
Alecsandri părăsește mo
delele străine, franțuzești 
și Italienești, care-i in
fluențaseră debutul poe
tic și începe să scrie ver
suri în spiritul creației 
populare. Prin creațiile 
lui Alecsandri, de după 
contactul său cu folclorul, 
poezia noastră începea a 
reflecta mai adînc și mai 
complex specificul nostru 
național și viața poporu
lui român.

Apariția acestor poezii 
proaspete, profund popu
lare și naționale, stîrni 
reacția saloanelor boie
rești și-a snobilor cosmo- 
poliți, care nu puteau în
țelege că un poet ca 
Alecsandri se coboară 
atît de „jos" în căutarea 
muzei. Lumea progresistă, 
patriotică a întîmpinat, în 
schimb, cu entuziasm și 
înțelegere nobila muncă a 
poetului.

Generații în șir s-au 
mîndrit și se vor mîndri 
cu această zestre spiri
tuală, lăsată de strămoși 
Alecsandri a fost printre 
cei dintîi care s-a arătat 
conștient de acest lucru, 
cînd scria în studiul 
său Poezia poporală : 
„Comori neprețuite de 
simțiri duioase, de idei 
înalte, de notițe istorice, 
de crezări superstițioase, 
de datini strămoșești și

mai cu seamă de frumu
seți poetice pline de ori
ginalitate și fără seamăn 
în literaturile străine, poe
ziile noastre populare 
compun o avere naționa
lă, demnă de a fi scoasă 
la lumină ca un titlu de 
glorie pentru nația româ
nă". Caracterizînd ’ec- 
ția lui Alecsandri -f .ob
servăm că pondere"« o 
are aci poezia epică, cîtă 
vreme în aceea a lui 
Eminescu, de pildă, o are 
poezia lirică. E posibil ca 
și locul și timpul în car» 
s-au efectuat culegerile 
să-și fi spus cuvîntul, dar 
cred că, în primul rînd, 
determinant pentru selec
ție a fost temperamentul 
celor doi poeți. O confir
mă ceea ce ei au preluat 
șl au dezvoltat mal bine 
în creația lor originală.

Colecția lui Vasile 
Alecsandri e un uni
vers bogat și inedit pe 
care „acel rege al poeziei 
veșnic tînăr șl ferice" l-a 
scos dintr-o umbră secu
lară și l-a așezat în lu
mina istoriei, în admirația 
întregii umanități. Iată de 
ce socoteam atît de ni
merită pentru poetul Lun
cii Șiretului, caracteri
zarea de Columb al lite
raturii noastre populate.
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în continuare vorbitorul a arătat 
că oamenii sovietici au urmărit cu 
multă atenție lucrările Congresului 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, care a marcat o nouă eta
pă în dezvoltarea României socia
liste. Oamenii muncii din orașul 
Le"'ngrad, ca și toți oamenii so
viet.ci urează din inimă oamenilor 
muncii din România noi succese 
în înfăptuirea marilor sarcini tra
sate de Congres.

în încheiere, V. S. Tolstikov a 
vorbit despre necesitatea unității 
țărilor socialiste, a mișcării comu
niste internaționale.

în aplauzele participanților la 
miting a luat apoi cuvîntul tovară
șul Ion Gheorghe Maurer. în nu
mele delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste 
România, al întregului popor ro
mân, vorbitorul a transmis munci
torilor uzinei și locuitorilor orașu
lui Leningrad un fierbinte salut 
tovărășesc și urări de prosperitate 
și fericire.

Amintind de zilele glorioase ale 
Mari' Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, el a spus că făurirea Uni
unii Sovietice, primul stat socialist 
din istorie, a răsunat în conștiința 
popoarelor ca o chemare înflăcă
rată la împlinirea speranțelor și 
aspirațiilor lor de libertate și pro
gres, de eliberare de sub jugul so
cial și național.

Subliniind lupta eroică a apără
torilor orașului din anii războiului 
pentru apărarea patriei, vorbitorul 
a spus : Ne înclinăm cu respect în 
fața eroilor săi.

Succesele obținute azi de între
prinderile leningrădene, avîntul cu 
care dați viață politicii Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice — 
avangarda încercată a poporului 
sovietic în construirea comunis
mului — puterea de creație, talen
tul și inițiativa muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor și specialiș
tilor leningrădeni au rodit din plin 
în anii planului septenal.

Vizitînd uzina dumneavoastră — 
a spus vorbitorul — am fost im
presionați de nivelul înalt de în
zestrare tehnică a întreprinderii, 
buna organizare a muncii, califi
carea și priceperea muncitorilor și 
tehnicienilor.

Vă sînt cunoscute, a spus în 
continuare tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, eforturile pe care 
țara noastră le face pentru a-și 
dezvolta industria și a-și făuri o 
economie modernă. Potrivit preve
derilor planului său de stat, Româ
nia înfăptuiește un program susți
nut de investiții, construiește fa
brici și uzine noi. Mobilizîndu-și 
în acest scop toate resursele de 
care dispune, țara noastră dezvol
tă totodată colaborarea economică 
cu celelalte țări și în primul rînd 
cu țările socialiste. în acest spirit 
am încheiat de curînd un acord cu 
Uniunea Sovietică, pe baza căruia 
țara dv. ne va livra instalații și va 
acorda asistență tehnică la reali
zarea marii hidrocentrale pe care 
o construim pe Dunăre în zona 
Porților de Fier, în colaborare cu 
R. S. F. Iugoslavia. Acordul pre
vede livrarea a trei grupuri hi
droenergetice complete cu o pu
tere de 178 MW fiecare, pre
cum și a unor piese necesa
re pentru trei grupuri hidro
energetice de aceeași putere, care 
urmează să se construiască în țara 
noastră. O bună parte din aceste 
utilaje vor fi fabricate aici, la 
Leningrad. Pe noi ne bucură a- 
ceastă colaborare, care Jn cazul de 
față este puternic luminată da 
legăturile prietenești statornicita 
între țările și popoarele noastre. 
Aceasta ne dă convingerea că 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din Leningrad, ca și muncitorii, 
tehnicienii și inginerii uzinelor din 
România, vor conlucra rodnic și 
vor face totul ca utilajele fabrica

te să fie de un înalt nivel tehnic. 
Vă putem asigura că, la rîndul lor, 
oamenii muncii din România, care 
fabrică instalații de foraj, utilaje 
petroliere, echipament pentru in
dustria chimică și rafinării, nave 
fluviale și maritime, motoare elec
trice, țevi, cauciuc sintetic și alte 
produse destinate livrărilor în 
Uniunea Sovietică, își dau toată 
silința ca acestea să corespundă 
exigențelor, să se bucure de apre
cierea dv. pozitivă.

Vorbitorul a exprimat apoi sa
tisfacția pentru faptul că și în do
meniul schimburilor de bunuri 
culturale — tehnico-științifice și 

■ artistice — relațiile dintre cele 
două țări evoluează pozitiv, ară- 
tînd că și în acest domeniu există 
toate condițiile de a adinei conti
nuu relațiile dintre România și 
Uniunea Sovietică.

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la succesele obținute de po
porul român, la hotărîrile Congre
sului al IX-lea al P.C.R. Partidul 
Comunist Român, guvernul și în
tregul popor, a spus tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, prețuiesc 
relațiile de prietenie strînsă și a- 
lianța frățească cu țările socialis
te. în cadrul acestor relații, între 
România și Uniunea Sovietică s-a 
statornicit o strînsă prietenie și 
legături trainice, întemeiate pe 
țelurile comune ale construirii so
cialismului și comunismului, ale 
apărării păcii, pe stimă și respect 
reciproc, pe colaborarea frățească. 
O expresie profund grăitoare a 
acestei prietenii este însăși primi
rea cordială pe care ne-ați făcut-o 
aici, ospitalitatea cu care ne-ați 
întîippinat, cuvintele pline de căl
dură rostite aici la adresa țării 
noastre, a Partidului Comunist Ro
mân, a poporului nostru. Vă asi
gurăm, la rîndul nostru, că parti
dul nostru, guvernul român, vor 
milita și pe viitor pentru adîncirea 
continuă a prieteniei și colaboră
rii frățești dintre țările și popoa
rele noastre, pe baza principiilor 
internaționalismului socialist, res
pectării suveranității, independen
ței naționale, egalității în drepturi, 
a avantajului reciproc și întraju
torării tovărășești.

în problemele majore ale apără
rii păcii și securității mondiale, 
țările noastre, împreună cu cele
lalte țări socialiste, cu toate for
țele iubitoare de pace, se află în 
același mare front de luptă. Sta
tornicirea unei păci trajnice nu 
este, desigur, o sarcină ușoară. 
Dar așa cum a arătat istoria, o 
cauză mare generează întotdeauna 
și energii mari. Și asemenea ener
gii mari și unite sînt necesare, 
căci evenimentele actuale de
monstrează încă o dată că cercu
rile imperialiste agresive încearcă 
pe toate căile să perpetueze cursa 
înarmărilor și a războiului rece, 
să mențină focare de neliniște în 
lume, nu renunță la felurite 
imixtiuni în treburile interne ale 
altor popoare.

Unitatea tuturor țărilor socia
liste, coeziunea mișcării comu
niste sub steagul marxism-leninis- 
mului, înlăturarea a tot ceea ce 
ar fi de natură să o slăbească, 
unirea tuturor forțelor largi care 
militează pentru pace și progres 
social constituie cerințe esențiale 
pentru victoria cauzei socialismu
lui și păcii în întreaga lume.

Plecarea delegației
Miercuri seara, delegația de 

partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu persoanele oficiale sovietice 
care o însoțesc, a părăsit Leningra
dul, îndreptîndu-se cu trenul spre 
Moscova.

La plecare, membrii delegației 
au fost conduși de V. S. Tolstikov, 
V. I. Isaev și alți conducători ai 
organelor locale de partid și de

în încheiere vorbitorul a expri
mat în numele delegației convin
gerea că schimburile de vederi, 
discuțiile purtate în spirit tovără
șesc cu conducătorii de partid și 
de stat sovietici, întîlnirile cu 
populația vor marca o contribuție 
pozitivă la întărirea colaborării și 
prieteniei dintre țările noastre, a 
relațiilor dintre popoarele român 
și sovietic, în interesul celor două 
popoare, al unității tuturor țărilor 
socialiste, al socialismului și păcii.

La terminarea mitingului direc
torul uzinei a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în dar o pa
letă de turbină în miniatură.

Luînd cuvîntul, tovarășul Nico
lae Ceaușescu a spus : „Țin să vă 
mulțumesc pentru primirea fră
țească făcută delegației noastre. 
Noi vedem în aceasta o manifes
tare a prieteniei româno-sovietice. 
Cînd am intrat în uzină, tovară
șul director ne-a povestit despre 
munca dv, despre jertfele aduse de 
muncitorii acestei uzine în lupta 
împotriva fascismului. Poporul 
nostru cunoaște lupta poporului 
sovietic, cunoaște contribuția mare 
adusă de locuitorii Leningradului 
Ia victoria asupra fascismului. 
Ceea ce înfăptuiți astăzi în uzina 
dv este o mare contribuție la con
strucția comunismului în U.R.S.S. 
Prin utilajele pe care le livrați al
tor țări socialiste, printre care și 
României socialiste, aduceți o con
tribuție de preț la întărirea priete
niei dintre țările socialiste, în spi
ritul unității țărilor socialiste. Noi 
vă felicităm din toată inima și vă 
dorim succese și mai mari.

Doresc să vă spun, tovarăși, că 
muncitorii români, întregul popor 
român, sînt prieteni de nădejde ai 
poporului sovietic și sînt hotărîți 
să întărească continuu prietenia 
de nezdruncinat dintre poporul so
vietic și poporul român.

Noi vedem în această paletă de 
turbină pe care ne-o dăruiti avînd 
gravată pe ea chipul lui Lenin și 
drapelele Uniunii Sovietice și Ro
mâniei socialiste — un simbol al 
prieteniei de nezdruncinat dintre 
partidele și popoarele noastre. 
Marxism-leninismul este cea mai 
puternică bază pentru unitatea 
tuturor țărilor socialiste, pentru 
asigurarea victoriei socialismului și 
păcii în lumea întreagă“.

★
în cursul după-amiezii delegația 

a vizitat Muzeul Rus, care păstrea
ză adevărate comori ale artei ruse, 
și Muzeul de Stat Ermitaj, ale că
rui colecții reprezintă un tezaur al 
artei universale. Apoi, oaspeții 
români au vizitat la Smolnîi sala 
unde a fost proclamată puterea so
vietică și fosta locuință a lui Lenin, 
devenită astăzi muzeu.

★
Comitetul regional Leningrad al 

P.C.U.S. și Sovietul orășenesc Le
ningrad au oferit miercuri seara o 
masă în cinstea delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii So
cialiste România.

Au participat membrii delegației, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și A. N. Șelepin, 
V. S. Tolstikov, V. I. Isaev și alte 
persoane oficiale.

în timpul mesei, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă și 
prietenească, tovarășii V. S. Tolsti
kov și Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

din Leningrad
stat, de reprezentanți ai organiza
țiilor obștești și ai instituțiilor cul
turale, de numeroși locuitori ai o- 
rașului Leningrad.

Pe peron era aliniată o compa
nie de onoare. Au fost intonate 
imnurile de Stat ale Republicii So
cialiste România și U.R.S.S.

Tovarășii Vasili Tolstikov și Ale
xandru Bîrlădeanu au rostit cu- 
vîntări.

21 de ani pe calea socialismului

SALUT POPORULUI FRATE BULGAR
Poporul bulgar sărbătorește as

tăzi împlinirea a 21 de ani de la 
cel mai măreț eveniment al isto
riei sale. La 9 septembrie 1944, în 
condițiile înaintării victorioase a 
armatei sovietice, care dădea lovi
turi nimicitoare trupelor hitleriste, 
forțele patriotice din Bulgaria, sub 
conducerea comuniștilor, s-au ri
dicat la insurecția armată înlătu- 
rînd dictatura fascistă și instau- 
rînd puterea populară. Ziua de 
9 septembrie a marcat o cotitură 
istorică în destinele poporului ve
cin și prieten, i-a deschis calea 
vieții noi, socialiste.

în perioada scursă de atunci, 
oamenii muncii din Bulgaria, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Bulgar, au înfăptuit în patria 
lor adînci transformări revoluțio
nare, dobîndind realizări remar
cabile în toate domeniile de acti
vitate. în R. P. Bulgaria socialis
mul a cucerit o victorie deplină și 
definitivă.

La Sofia, Kremikovțî, Plovdiv, 
Stara Zagora, ca și în multe alte 
localități, s-au ridicat importan
te obiective industriale: fabrici, 
uzine, centrale hidro și termo
electrice; au fost create noi ra
muri industriale, inexistente pînă 
la eliberare. Agricultura socialis
tă a înaintat pe calea înfloririi, 
producția agricolă a crescut. în 
anul 1964 venitul național a spo
rit cu 364 la sută în comparație 
cu 1939. S-a ridicat nivelul de 
trai, material și cultural, al po
porului bulgar.

Oamenii muncii din țara noas
tră urmăresc cu frățească simpa
tie munca însuflețită, plină de a- 
vînt a harnicului și talentatului 
popor bulgar și salută cu căldu
ră toate succesele sale în con
strucția socialistă.

Legăturile de prietenie dintre 
popoarele României și Bulgariei, 
statornicite de-a lungul veacu
rilor în lupta pentru independen
ță și suveranitate națională, s-au 
transformat în anii puterii popu
lare în relații de tip nou, bazate 
pe comunitatea orînduirii socia
liste, pe idealul comun al con
struirii socialismului și comunis
mului. A cunoscut o largă dezvol
tare colaborarea româno-bulgară 
pe tărîm economic, tehnico-știin- 
țific, cultural. întărirea continuă 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre țările noastre este 
spre binele ambelor popoare, co
respunde intereselor întăririi uni
tății sistemului mondial socialist.

Apropiata vizită în R. P. Bul
garia a delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România va marca un 
nou și important pas în întărirea 
relațiilor de prietenie și colabo
rare frățească dintre cele două 
țări.

Angajate într-o vastă operă 
constructivă, țările noastre, îm
preună cu celelalte țări socialiste, 
sînt profund interesate în menți
nerea și consolidarea păcii, mili
tează activ pentru zădărnicirea 
acțiunilor agresive ale imperialis
mului, pentru micșorarea încordă
rii internaționale, dezvoltarea co
laborării și a prieteniei între po
poare. Țările noastre depun e- 
forturi susținute pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii și colaborării rodnice între 
statele din această parte a lumii.

De ziua marii sărbători a R.P. 
Bulgaria, poporul român transmi
te poporului frate bulgar calde 
felicitări și îi urează din toată 
inima să obțină noi și mari succe
se în munca pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste și înflorirea 
continuă a patriei sale.

în R. P. Bulgaria se efectuează Importante lucrări hidraulice. în prezent sînt Irigate 950 000 ha de terenuri 
cultivabile, față de numai 35 700 ha în anul 1939. în fotografie : barajul „Alexandăr Stamboliischi”

Adunarea festivă de la Sofia
SOFIA 8 (Agerpreș). — Cu pri

lejul celei de-a 21-a aniversări a 
victoriei revoluției socialiste în 
Bulgaria, la 8 septembrie, la Sofia 
a avut loc o adunare festivă. în 
prezidiul adunării au luat loc con
ducătorii de partid și de stat în 
frunte cu Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar și 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, Pencio Kuba- 
dinski, membru supleant al Birou

Recepție oferită de ambasadorul
R. P. Bulgaria

Cu prilejul celei de-a XXI-a ani
versări a victoriei revoluției so
cialiste din Bulgaria, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, 
Gheorghi Bogdanov, a oferit 
miercuri o recepție. Au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, Alexandru 
Drăghici, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, membri ai

Cuvintarea ambasadorului

R.P, Bulgaria la posturile 

de radio și televiziune

Cu prilejul celei de-a XXI-a 
aniversări a victoriei revoluției 
socialiste în Bulgaria, ambasadorul 
acestei țări în Republica Socialistă 
România, Gheorghi Bogdanov, a 
rostit o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune. 

lui Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, a vor
bit despre importanța insurecției 
populare din 9 septembrie 1944 și 
despre succesele obținute de po
porul bulgar în construcția socia
lismului.

în încheiere a avut loc un con
cert la care și-au dat concursul ar
tiștii teatrelor din Sofia.

conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, conducători ai unor insti
tuții centrale, oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști. Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic. Recepția s-a desfă
șurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

Gală a filmului 
bulgar

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Bulgariei, Ia cinematograful 
„Modern“ din Pitești a avut loc 
miercuri un spectacol de gală la 
care au luat parte oameni ai mun
cii din întreprinderile și institu
țiile orașului, precum și o delega
ție de cineaști bulgari, prezentă în 
țara noastră cu acest prilej. A fost 
prezentat filmul „Hoțul de pier
sici“.

(Agerpreș)

Cifre și fapte
• R. P. Bulgaria a produs a- 

nul trecut 475 000 tone de oțel, 
87 000 tone de plumb, 59 000 to
ne de zinc și 21 000 tone de cu
pru electrolitic. Producția in
dustrială a crescut de 19 ori în 
comparație cu 1939.

• Potrivit planului, centralele 
electrice din R. P. Bulgaria vor 
produce anul acesta 10,08 mi
liarde kWh de energie. Numai 
sporul de producție va fi în a- 
cest an de 5 ori mai mare decît 
toată energia electrica realizată 
în Bulgaria înainte de cel de-al 
2-lea război mondial.

• Pe ogoarele din R. P. Bul
garia lucrează 62 000 de trac
toare, calculate în 15 CP, circa 
12 000 de combine, 10 000 de 
autocamioane și alte mașini.

• în cele 26 de institute de 
învățămînt superior (față de 
numai 5 în 1939) învață azi 
85 000 de studențl.

• Lungimea liniilor de cale 
ferată a crescut în anii puterii 
populare cu peste 1 200 km. S-au 
executat lucrări pentru moder
nizare, sistematizare și centra
lizare electrodinamică în stațiile 
de cale ferată. 375 km de cale 
ferată au fost electrificate

• în anii ce s-au scurs de la 
eliberare, numărul medicilor a 
crescut de la aproximativ 3 500 
în 1944, la peste 13 500 în 
1964. Numărul policlinicilor a 
crescut de 3 ori, iar al spitalelor 
aproape de 2 ori.

• în 1939 în întreaga Bulgarie 
nu existau decît 13 teatre. în 
prezent sînt 41. Numărul spec
tatorilor a crescut respectiv de 
la 1 521 000 la 6 777 000.

Cronica • I ■ zilei
RECEPȚIE OFERITĂ 

DE AMBASADORUL ITALIEI

Ambasadorul Italiei în Repu
blica Socialistă România, Niccolo 
Moscato, a oferit miercuri după- 
amiază o recepție în saloanele 
ambasadei cu prilejul vizitei în 
țara noastră a ministrului comer
țului exterior al Italiei, Bernardo 
Mattarella.

Au participat Gheorghe Rădu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, membri ai guvernu
lui, reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, 
funcționari superiori ai unor mi- 
r ere.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

TELEGRAMA

Cu ocazia celei de-a 17-a aniver
sări a proclamării Republicii 
Populare Democrate Coreene, Cor
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, a transmis lui Pak Son 
Ciol, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Democrate 
Coreene, sincere felicitări și urări 
de noi succese în nobila sa activi
tate. (Agerpreș)

Septembrie la Sofia

Valorificare 
complexă, 
superioară

(Urmare din pag. I-a)

Realizările obținute în cursul aces
tui an —■ a spus ing. Petru Bacalu, 
directorul întreprinderii forestiere 
Broștenl — dovedesc că pădurile 
noastre oferă încă rezerve mari, 
care pot fi mai bine valorificate. 
Planul pe 1966 prevede o creștere 
accentuată a Indicilor de valorificare 
a masei lemnoase. Pînă la căderea 
zăpezii va fi fasonată întreaga can
titate de masă lemnoasă planificată 
și vor fi create stocuri de lemn în 
locuri accesibile Pentru ca cei peste 
70 000 m c lemn de lucru să fie ex- 
pediati la timp unităților de indus
trializare este necesar să se urgen-

teze executarea drumului forestier 
Pusdra-Ostra.

Ing. Iile Muscaliuc, directorul I. F. 
Moldovița, Petru Cîrdei, tnglner- 
șef la I. F. Rădăuți, lovu Roman, 
secretar al Gomitetulut raional de 
partid Vatra Dornel, ing. Florică Ta
che, directorul I. F. Fălticeni și alți 
participant la dezbateri au subli
niat că este necesar să se manifeste o 
grijă deosebită pentru ridicarea ca
lificării muncitorilor. Valoarea pro
duselor obținute dtntr-un metru cub 
de masă lemnoasă a crescut mult. 
Mal multi participant! la discuții 
s-au referit la necesitatea valorifică
rii produselor accesorii ale pădurii.

în încheierea dezbaterilor, tova
rășul Vasile Potop, prim secretar al 
comitetului regional de partid, a su
bliniat necesitatea de a se întocmi 
în fiecare întreprindere un cu
prinzător program de măsuri teh
nice și organizatorice, de a se îm
bunătăți stilul și metodele de muncă 
ale organizațiilor de partid în ve
derea înfăptuirii Directivelor celui 
de-al IX lea Congres al partidului 
privind valorificarea superioară și 
complexă a masei lemnoase.

Toamna, Bulgaria capătă 
culoarea tutunului.

Rozele de pe valea rîu- 
lui Tundja s-au scuturat, frun
zele se fac fufunii ca și ar
gila în care dau să cadă. S-a 
uscat ȘÎ arboretul de pe cres
tele Balcanilor. Rariștile a- 
prind vetre de foc — în a- 
minfirea vefrelor de parti
zani — dumbrăvile, verzi 
pînă mai ieri, întind limbi de 
flăcări spre culmile sure. Re
lieful pare mai pitic, mai cu
minte. Vezi limpede, pe coa
ma goală a munților de calcar 
lunar, jocul caprelor sărind 
printre pietre și citești curgă
tor drumul prăvălafic al 
turmelor, alături de drumul 
bolovănișului imobil. Se cu
lege tutunul...

,..ȚI se pare că vara e adu
să tn safe, frunză cu frunză. 
E culeasă cu mîna, înfunda
tă în saci, cărată pe sama
rul măgărușilor blînzi sau în 
camioane. Spînzurafă pe sfori, 
întinsă în lungul drumurilor 
cale de kilometri, înconjurînd 
vechile orașe, de la Tîrnovo 
șl Pliska pînă la Kiustendll, 
vara e pusă încă o dată la 
uscat, pînă ce capăfă culoa
rea tabacului bașbali sau baș- 
ma — adică tonul lui sep
tembrie între Dunăre și Ro- 
dopi. Tutunul, această plantă 
sudică, desfășurată pe văile 
Bulgariei, are aromă blondă, 
de Virginia, pe valea Dună
rii. Apoi aromele devin mai 
tari, pe măsură ce urcă spre 
Stara Pianina, ca să capete 
nuanfe imprevizibile cobo- 
rînd dincolo, în Tracia, spre

sud, unde se pierd într-un 
albastru de cer oriental.

E o primă Imagine pe care, 
la ora culesului, ne-o oferă 
pămîntul de dincolo de Du
năre, în septembrie. O vom 
lăsa să se scuture, ca și pe
talele rozelor de Kazanlîk, 
pentru a culege o alta, mai 
amplă, chipul țării vecine, așa 
cum ni s-a înfățișat într-un 
scurt itinerar bulgar.

★
Păstram proaspete în a- 

mintire grădinile Sofiei, iar 
reîntîlnirea cu Vitoșa a stat 
din nou sub semnul lui sep
tembrie, vestit prin galbenul 
pal al grădinilor de aici. Sînt 
peste 500 fiindcă Vitoșa își 
prelungește pădurile pînă în 
inima orașului, și ele devin 
astfel o anexă a muntelui 
înverzit. După un zbor prin 
incendiul luminii de august, 
Sofia te primește într-un 
pridvor de răcoare, cu o 
prospețime de oraș tînăr, cu 
ziduri mirosind încă a schele 
de brad și a mortar. O răcoa
re de izvor alpin și o intimi
tate de casă prietenească sînt 
trăsăturile dominante ale a- 
cesfui oraș.

Boiana, o ctitorie voievo
dală din secolele XI-XIII, stă 
sub Vitoșa, la temelia mun
telui. O capodoperă a meș
terului anonim care a șle- 
fuif-o în piatra Vitoșel, ca și 
a celuilalt meșter, zugravul, 
care i-a împodobit interiorul 
cu chipuri.

★
Am amintit de Boiana. fi

indcă prin ea — ni se pare

nouă — Sofia își așază ar
tistic temelia în timp, dar și 
pentru încă un motiv. Pînă 
mai dăunăzi, Boiana era un 
sat de la poalele Vitoșei, cu 
căsuțe albe, înconjurînd ve
chea ctitorie. Tn ultimii 
ani, orașul modern a desfiin
țat însă frontiera cu satul, 
fransformîndu-l în cartier, a- 
nexîndu-și Boiana și apropi
ind-o astfel de centru.

Apropierea e semnificati
vă. Boiana se află astfel prin
să, ca o piatră prețioasă, în
tr-o montură urbanistică mo
dernă, iar Sofia cucerește în 
același timp o nouă cotă în 
asaltul ei către Vitoșa. Este

șt nu se poate ilumina cu 
lampa de petrol. Barajul de 
pe rîul Isker, nu departe de 
Sofia, o lucrare hidrotehnică 
importantă, reține însă o 
cantitate de aproape 700 mi
lioane m c apă, vast rezer
vor care acționează două 
centrale electrice, alimentînd 
nu numai cu apă, dar și cu 
energie noua industrie a o- 
rașului. Un canal navigabil, 
aflat deocamdată în studiu, 
va transforma Sofia într-un 
port alpin. Pe malurile viito
rului canal au și apărut sta
țiuni turistice, care prelungesc 
de fapt orașul în munți, pe 
mulți kilometri.

NOTE DE CĂLĂTORIE
o dovadă a dezvoltării ora
șului, care s-a extins nu nu
mai pe verticală, dar și ori
zontal. S-au trasat, din acest 
punct de vedere, niște mă
suri îndrăznețe pentru ora
șul de azi și de mîine, la 
care vechea Sofie n-ar fi pu
tut măcar visa.

lată numai cîfeva dintre 
ele, luate din două puncte 
opuse.

Dezvoltarea accelerată a 
industriei din capitală, în 
anii puterii populare, a creat 
necesități echivalente de apă 
industrială și de energie e- 
lectrică. Un combinat chimie 
nu se poate hrăni cu sacaua

Dar Sofia s-a prelungit și 
spre nord. Marile rezerve de 
minereuri de fier, descoperi
te în coasta Balcanilor, aproa
pe de temeliile capitalei, au 
tăcut să apară, la Kremikovțî, 
un puternic combinat siderur
gic. Kremikovțî era, ca și Bo
iana, un sat. Nu o comoară de 
artă, ci o altfel de comoară 
a împins Sofia spre el, trans- 
formîndu-l într-un nou oraș, 
care se va uni, în timp, cu 
orașul mamă. Combinatul a 
intrat parțial în funcțiune. în 
1980 el va aduce cea mai 
mare parte din cantitatea de 
fontă și o(el pe care le va 
produce Bulgaria.

Construcția socialistă re
purtează în Bulgaria noi și 
importante succese. Ziarele 
aduc regulat știri despre în
deplinirea planurilor de pro
ducție, în uzine, în fabrici, 
pe ogoare. Toate aceste suc
cese sînt legate de Partidul 
Comunist Bulgar, conducăto
rul operei de făurire a vie
ții noi, a Bulgariei socialiste 
de azi. O dovadă grăitoare 
e dezvoltarea construcției în 
Sofia. Pe o arie vastă, flan
cată cu mari uzine, se des
fășoară orașul de azi. Alături 
de fabricile de pielărie, în
călțăminte, textile, produse 
alimentare, produse chimice 
au apărut întreprinderi și u- 
zine noi, pe primul loc, ca 
importanță, fiind construcția 
de mașini, utilajul mecanic și 
electrotehnic, fabricile de 
prelucrare a lemnului, mobilă 
etc. La Sofia se concentrea
ză în prezent o pătrime din 
capacitatea industrială pro
ductivă a Bulgariei și o șe- 
sime din marile întreprinderi 
producătoare de bunuri. Două 
mari centrale termoelectrice 
asigură capitalei necesarul 
de abur industrial, cum și în
călzirea noilor cartiere mun
citorești. Cartierele noi se de
senează la orizont, încercuind 
orașul propriu-zis, fără să 
sufoce vegetația și fără să-l 
răpească Sofiei caracterul de 
parc. Tot de aceea, poate, 
noile blocuri se opresc la 
pafru-cinci nivele, lăsind ar
borii să ciocănească cu cren
gile în geam. Mai îndrăzneț 
este hotelul „Pliska’, ultima 
noutate arhitectonică, un e- 
dificiu zvelt, cu multe etaje, 
după modelul celor de la 
Nisipurile de Aur, de pe li
toral, dat în folosință chiar la 
sfîrșitul acestei veri.

Pentru a ține pas cu dez

voltarea Industrială a capita
lei, edilii desfășoară larg 
construcția de locuințe. Bu
levardul spre Pancearevo 
este flancat numai cu blocuri 
noi. Cartierul îți amintește 
Calea Griviței cu noile ei 
construcții. Se cuvine men
ționat și cartierul studențesc, 
„orașul studenților", ansam
blu de blocuri masive, găz
duind parte din cei 30 000 
de studenți bdlgari și străini 
care învață la Sofia.

Sofia își accelerează me
reu pulsul de viață, străzile 
sînt foarte animate. O disci
plină și o seriozitate aduse 
de la locul muncii îl fac to
tuși pe om sobru în ținută ca 
și în gesturi. Este același so- 
fiot. Același recules vizitator 
al mausoleului din Piafa 13 
Septembrie sau al Muzeului 
luptei revoluționare... Același 
și sub bolțile subterane ale 
catedralei Alexandru Nevski, 
unde vine să se întîl- 
nească cu capodoperele 
vechii Iconografii bulgare 
care, alături de frescele de 
la Boiana, fac parte din ve
ritabilul tezaur de artă al 
capitalei. Se află aici etafoa- 
nele unei arte mature care 
urcă prin cîteva secole negu
roase, definindu-se o dată cu 
poporul care a creat-o, impu- 
nîndu-i chipul inconfundabil.

Dacă urci pe Vitoșa, la 
2 290 metri, poți să contem
pli Sofia noaptea, de pe ce
lălalt punct extrem al ei. 
lat-o : pare un cer răsturnat, 
ca și cum Vitoșa s-ar fi spri
jinit cu fruntea în zenit, si
lind bolta să-și scuture ste
lele. Sofia pare un golf ma
siv în care ard stele. La fel 
de multe stele, ne spune ci
neva, privește marea la Ni
sipurile de Aur.

Paul ANGHEL



Ciocnirile armate 1 lucrările consiliului
indiano-pakistaneze se extind jPENTRU C0MERT $> dezvoltare

I Cuvîntarea delegatului român• DOUĂ NOI FRONTURI DE LUPTĂ |

• BOMBARDAMENTE AERIENE Șl NAVALE 
DE AMBELE PĂRȚI

SRINAGHAR 8 (Agerpres). — 
Ciocnirile dintre forțele armate in
diene și pakistaneze au continuat 
în ultimele 24 de ore. Potrivit a- 
genției Press Trust of India, tru
pele indiene au deschis al doilea 
front în sudul Pakistanului de vest, 
îndreptîndu-se spre orașul Haide- 
rabad, situat la 160 kilometri de 
frontieră. Pe de altă parte, agen
ția France Presse menționează, ci
tind postul de radio Karaci, că în 
apropierea orașului Lahore conti
nuă lupte grele între trupele pa
kistaneze și cele indiene.

Agențiile de presă au anunțat 
miercuri după-amiază deschiderea 
celui de-al treilea front 
trupele indiene, în 
Jammu.

Ministrul indian al 
Chavan, care a anunțat 
ment deschiderea celui de-al trei
lea front, a făcut cunoscut că 
trupele indiene au ocupat 
pakistanez Gadra.

Miercuri dimineața, nave 
taneze au atacat portul 
Dwarka, bombardînd, după cum 
menționează agenția Reuter, insta
lațiile radar care au fost folosite 
pentru raidurile aviației indiene în 
regiunea orașului Karaci. în lup
tele aéronavale care au avut loc, 
ambele părți au suferit pierderi. 
Postul de radio Karaci a mai a- 
nunțat, potrivit agențiilor de pre
să, că aviația pakistaneză a efec
tuat raiduri asupra localităților 
din regiunea orașelor Srinaghar și 
împotriva unităților indiene care 
luptă în apropierea orașului La
hore.

de către 
regiunea

apărării, 
în parla-

orașul

pakis- 
indian

Marți seara a fost dat publici
tății la Rawalpindi textul unei de
clarații a președintelui Ayub Khan, 
care constituie un răspuns la ape
lul de încetare a focului adresat de 
U Thant. Președintele Pakistanu
lui a condiționat încetarea focului 
de organizarea unui referendum, 
în care populația Cașmirului să se 
pronunțe în legătură cu poziția 
Indiei și Pakistanului față de acest 
teritoriu.

Agenția Reuter relatează că și 
primul ministru indian, Lal Ba
hadur Shastri, a făcut o declarație 
marți seara în care afirmă că gu
vernul său este dispus să accepte 
o mediere în legătură cu încetarea 
focului, dar nu în legătură cu si
tuația din Cașmir.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a plecat spre Rawalpindi, 
unde va sosi joi dimineața. După 
convorbirile cu autoritățile paki
staneze, el va pleca la Delhi, iar 
la 13 septembrie urmează să pre
zinte Consiliului de Securitate un 
raport referitor Ia rezultatele mi
siunii sale de aplanare a conflic
tului. Miercuri U Thant a făcut o 
escală la Londra, unde s-a între
ținut cu ministrul de externe bri
tanic, Michael Stewart. în proble
ma conflictului indo-pakistanez.

GENEVA 8. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, trans
mite : Consiliul pentru comerț și 
dezvoltare a abordat unul din 
punctele importante de pe ordi
nea de zi : măsuri în vederea rea
lizării unui acord asupra ansam
blului de principii guvernînd re
lațiile comerciale internaționale și 
politicile economice, principii de 
natură să favorizeze dezvoltarea 
economică. Luînd cuvîntul, dele
gatul român Titus Cristureanu a 
spus : Este neîndoielnic că dacă 
ansamblul relațiilor internațio
nale contemporane ar fi așeza
te pe o bază de principii juste și 
echitabile, cerute de relațiile și

direcțiile evoluției lor, progresul 
economic, legăturile între state și 
întregul comerț mondial ar primi 
un stimulent puternic, iar feno
menele negative care se manifestă 
în comerțul internațional ar pu
tea fi eliminate.

T. Cristureanu a subliniat că 
Republica Socialistă România 
pune în mod consecvent la teme
lia relațiilor sale economice și 
comerciale externe cu toate sta
tele principiile respectării suve
ranității și independenței națio
nale, egalității în drepturi și a- 
vantajului reciproc, neamestecu
lui în treburile interne.

După

din Congo
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î Acțiuni ale forțelor patriotice

I in regiunea Saigonului și Da Nang
I
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Adunarea festivă 
de la Phenian

PHENIAN 8 (Agerpres). — La 8 
septembrie, în sala Teatrului Mare 
din Phenian a avut loc o adunare 
festivă cu prilejul celei de-a 17-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Populare Democrate Coreene. Au 
participat conducători ai partidului 
și guvernului, reprezentanți ai or
ganizațiilor obștești și al vieții cul
turale, numeroși oameni al muncii.

Raportul la adunare a fost pre
zentat de Kim Koan Hiop, vice
președinte al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea și vicepreșe
dinte al cabinetului de miniștri. 
După ce a felicitat pe oamenii 
muncii cu prilejul aniversării Re
publicii, raportorul a trecut în re
vistă succesele importante realiza
te în ultimii 17 ani în toate sectoa
rele economiei naționale.

GENEVA

SCURTE ȘTIRI

Uraganul tropical 
„Betsy" a atins 
marți seara coasta 
sudică a Floridei. 
Primele rafale de 
vint, care ating o 
viteză de peste 200 
kilometri pelotă, 
au lovit rec nea 
Pompano A^ach, 
situată la aproxi
mativ 50 de kilo
metri de Miami. 
S-a hotărtt eva
cuarea locuitorilor 
șirului de Insule 
Keys, situate Ia ex
tremitatea sudică 
a Floridei. în foto
grafie : O familie 
refugiindu-se de 
uraganul „Betsy"

SAIGON 8 (Agerpres). — Im
portante forțe guvernamentale 
sud-vietnameze, care efectuau o 
operațiune de „cercetare și cură
țire" în regiunea bazei aeriene de 
la Da Nang, au fost supuse marți

LA COQUILHATVILLE
STARE EXCEPȚIONALĂ

LEOPOLDVILLE 8 (Agerpres).— 
La Coquilhatville, unul din princi
palele orașe ale Provinciei Cen
trale din Congo, a fost introdusă 
«tarea excepțională. După cum a 
anunțat postul de radio Leopold
ville, această măsură a fost luată 
de autoritățile provinciei în legă
tură cu incidentele care s-au sem
nalat după publicarea rezultatelor 
„noilor alegeri" pentru parlamen
tul congolez.

Vietnamul de sud : Planul de a stabili „sate strategice", care să for
meze un pilon Important In războiul de agresiune dus de Imperialiști 
In Vietnam, a dat faliment. In locul „satelor strategice", locuitorii Vietna
mului de sud au creat „sate luptătoare". Ele sint fortărețe puternice unde 
oamenii Iș! construiesc arme din resursele locale. în fotografie : Intr-un 

sud„sat luptător" din partea centrala a Vietnamului de

noaptea unui atac al forțelor pa
triotice. Comunicatele sud-vietna
meze și americane au evitat însă 
să arate pierderile suferite de 
trupele guvernamentale, rezumîn- 
du-se numai la menționarea unor 
pierderi ușoare, suferite de forțele 
patriotice. Tot în regiunea Da 
Nang patrioții sud-vietnamezi au 
aruncat în aer un tren pe linia 
care face legătura între Da Nang 
șl orașul Hue.

Acțiuni ale forțelor patriotice 
au fost semnalate în ultimele 24 
de ore și în regiunea Saigonului. 
La postul de 
— 30 km nord 
plodat o mină 
Accidentul s-a 
și 6 .răniți. Un 
Saigon a fost, 
cat cu grenade.

Miercuri dimineața avioane de 
bombardament americane „B-52", 
care au decolat de la baza din 
Insula Guam, au efectuat un nou 
raid asupra zonei „D“ din provin
cia Binh Duong — la 30 km nord
est de Saigon. Acesta este cel 
de-al 20-lea raid efectuat de bom
bardierele strategice americane a- 
supra acestei regiuni. Totodată, 
agențiile de presă semnalează că 
în cursul nopții forțele americane 
și cele guvernamentale sud-viet- 
nameze, care au lansat o opera
țiune amfibie aeropurtată și te
restră la 30 km sud de Chu Lai, 
nu au reușit să ia încă contact cu 
forțele patriotice.

politie Phu Cuong 
de Saigon — a ex- 
de o mare putere, 
soldat cu un mort 
post de politie din 
de asemenea, ata-

IN COMITETUL CELOR 18
GENEVA 8 (Agerpres). — In șe

dința de marți a Comitetului ce
lor 18 pentru dezarmare, reprezen
tantul U.R.S.S., S. K. Țarapkin, a 
sprijinit propunerea R.A.U. privind 
extinderea valabilității Tratatului 
de la Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare în trei 
medii și asupra experiențelor nu
cleare subterane care depășesc o 
anumită forță. Delegatul sovietic 
a propus, de asemenea, ca pute
rile nucleare să declare un mora
toriu, liber consimțit, pentru toate 
celelalte experiențe nucleare sub
terane, pînă la încheierea unui a- 
cord cu privire la interzicerea to
tală a experiențelor nucleare.

Delegatul S.U.A., W. Foster, a 
repetat punctul de vedere ameri
can în problema interzicerii ex
periențelor nucleare subterane, In- 
sistînd asupra controlului interna
țional. El a respins propunerea 
R.A.U., calificînd-o drept „o ju
mătate de măsură“.

TEHERAN. La Teheran s-a deschis miercuri Congresul mondial 
pentru lichidarea analfabetismului organizat dé U.N.E.S.C.O. în 
colaborare cu guvernul iranian. La această reuniune internațională 
— prima de acest fel — participă 600 de delegați din 118 țări. Repu
blica Socialistă România este reprezentată de o delegație condusă de 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului. Cuvîntul de deschidere ia 
congres a fost rostit de șahul Iranului, care a subliniat importants 
deosebită a acestei mari reuniuni.

LONDRA. La invitația lordului 
primar al orașului Edinburgh, 
Duncan N4. Weatherstone, a so
sit la Edinburgh o delegație a 
Sfatului popular al Capitalei 
condusă de Loan Cozma, președin
tele Comitetului executiv al Sfa
tului popular al Capitalei.

LEOPOLDVILLE. Peste 4 500 de 
muncitori textilisti și un mare 
număr de învățători de la șco
lile elementare din Leopoldville 
au declarat grevă în sprijinul 
revendicării lor de a li se majora 
salariile. Marți, aproape 400 de 
învățători au refuzat să-și reia 
lucrul, după vacanta de vară, ’n 
semn de solidaritate cu colegii 
lor.

SOFIA. In după-amiaza zilei 
de 8 septembrie, la sediul Am

GRECIA: Tratativele
Papandreu - Canellopoulos 
au eșuat
DREAPTA SE TEME DE ALEGERI CHIAR IN CONDIȚIILE

UNUI GUVERN E.R.E.

HANOI ARMATA Șl POPORUL

basade’ române din Sofia a avut 
loc solemnitatea inmînării diplo
melor și insignelor de membru 
de onoare al Academiei Republi
cii Socialiste România academi
cianului Todor Pavlov și de mem
bru corespondent al Academiei 
academicianului Sava Ganovski.

ANKARA. înalta comisie elec
torală a Turciei, creată în vede
rea alegerilor legislative, a res
pins marți cererea Partidului 
dreptății — cel mai mare partid 
din actuala coaliție guvernamen
tală, de a se interzice Partidului 
muncitoresc din Turcia să parti
cipe la alegerile din 10 octom
brie.

MOSCOVA. Inginerii sovie
tici au realizat o instalație 
experimentală pentru trans
miterea imaginii de televiziu
ne și a sunetului prin inter
mediul unui fascicul emis de 
laser. Ca sursă de radiație în 
această instalație servește un 
laser cu gaze cu o putere de 
5 MW. încercările au scos la 
iveală buna calitate a imagi
nii și sunetului : în centrul 
cadrului claritatea atinge 550 
de linii. Fasciculul laserului 
transmite informațiile fără 
distorsiuni nu numai prin ae
rul pur, ci și printr-o mică 
„perdea de fum".

Richard Kein privi cu 
ochi obosiți și triști rămă
șițele avionului eu care 
făcuse ultima Incursiune 
asupra satelor și orașe
lor Vietnamului. Erau o- 
biectul unei expoziții în 
orașul Phu Tho, la 160 km 
nord-vest de Hanoi. Con
ducea un avion de vî- 
năfoare. însoțea în ziua 
aceea un grup de bom
bardiere care, după ce 
și-au descărcat bombele, 
încerca să se retragă în 
direcția Laosului, spre 
Tailanda. Pe drum însă 
avionul a fost doborît de 
focurile de pe sol ! s-a 
rostogolit mugind, lăsînd 
în urmă dîre groase de 
fum. Kein a reușit să se 
folosească de parașută, 
dar colegul său oare mî- 
nuia instalația de radar s-a 
amestecat cu rămășițele 
avionului.

Alături de fotografia fui 
Kein e prinsă încă una 
înfățișînd un băfrîn coste
liv și doi copii.

— Ei l-au făcut prizo
nier pe Kein — îmi spu
ne căpitanul Tran Hoai.

L-au găsit a doua zi în- 
tr-un crîng în apropierea 
satului Vo Mieu. Bătrînul 
și copiii mergeau la mun
ca cîmpului și nu aveau 
la ei decîl cîte o seceră. 
Trecînd prin crîng l-au 
văzut lungit la pămînf, cu 
piciorul stîng bandajat. 
Cînd bătrînul l-a somat, 
Kein a ridicat mîinile.

Are 41 de ani. Fusese 
mobilizat doar cu cîteva 
luni înainte de-a deveni 
prizonierul unui țăran 
vietnamez înarmat doar 
cu o seceră. Și-a lăsat în 
Ohio soția si doi copii.

— Mi-a făcut impresia 
că se bucura de acest 
sfîrșit, îmi spune căpita
nul Tran. Putea s-o pă
țească mai rău. Mulți din
tre colegii lui putrezesc 
în pădurile umede ale 
Vietnamului. Cînd, după 
interogatoriu, l-am dus la 
închisoare, mi-a spus : 
„într-o închisoare vietna

meză voi fi mal în sigu
ranță decîf pe un avion 
de vînăfoare’. Mai precis 
— decît pe un avion agre
sor, trimis să atace o țară 
străină.

Aș fl vrut să-l cunosc 
pe ostașul care a țintit în 
avionul lui Kein. La în
trebarea cine l-a lovit, 
căpitanul Tran a răspuns : 
„Armata șl poporul’.

O ședere cît de scurtă 
în R. D. Vietnam îțt im
pune înfr-adevăr această 
realitate dominantă : ar
mata șl poporul se con
fundă, acționează ca un 
singur om în lupta plină 
de eroism împotriva agre
siunii americane.

Mașina alerga peste 
cîmpia din delta Fluviu-

căll ferate bariera ne în
grădește drumul. Chiar a- 
funci difuzorul, așezat pe 
vîrful unul bananier, a- 
nunță alarma. „Avioanele 
se apropie din sud-vesf'.

M-am cățărat pe bordu
ra înaltă a șoselei pen
tru a mă îndrepta spre 
crîngul de pe malul flu
viului. La cîteva zeci de 
metri de noi pe deasupra 
fluviului au țîșnif, ca niște 
proiectile, trei avioane 
care, îndepărfîndu-se, au 
început brusc să cuce
rească în înălțime. Din 
depărtare se auzea potop 
de împușcături. Apoi a In
trat în acțiune artileria an
tiaeriană. Peste o jumătate 
de oră am oprit la capătul 
unui dig care întretăia 
cîmpia. De o parte și de

meresc într-o rețea de foc. 
întreaga vale e împînzită 
cu asemenea poziții și ori 
încotro ar zbura, avioanele 
sînt nevoite de tirul puș
tilor și mitralierelor să 
urce. Și cu cît se ridică, 
cu afît țintesc mai prost 
sau aruncă bombele la 
înfîmplare.

în condițiile grele, cînd 
teritoriul țării este bom
bardat zilnic, cînd de mai 
multe ori pe zi se dau 
alarme aeriene, munca în 
întreprinderi continuă, se 
obțin noi șl importante 
succese în producție.

Combinatul de super- 
fosfați din apropierea o- 
rașulul Phu Tho l-am vi
zitat noaptea. Pe aici nu 
se circula decîf după lă
sarea amurgului. De 86 de

De la trimisul nostru special

Iul Roșu ca pe fundul u- 
nui imens ceaun ale că
rui borduri le formau 
munții cu piscurile înco
ronate de nori. Retina cu
prindea pe distanțe de 
zeci de kilometri pitores
cul peisaj al dreptunghiu- 
rilor de orez, de lacuri și 
rețeaua sclipitoare a ca
nalelor de irigații. Satele, 
care de la distanță par 
crînguri, nu le deslușești 
decît intrînd pe ulițele 
lor. Neobișnuit de mulți 
copii înnegriți de soare 
zburdă pe ulițe și prin 
grădini. Satele din cîm- 
pie adăpostesc mii de 
copii evacuați din Hanoi. 
Și acesta este un semn 
al unității și solidarității 
întregului popor, pe care 
agresiunea străină nu a 
reușit decît să le întă
rească.

...O imagine vie a uni-. 
lății dintre armată și po
por am avut-o vizitînd o- 
rașul Viet Tri. Ne apro
piem de oraș. La trecerea

alfa, sute de oameni pli
veau, cufundați pînă la 
brîu în orezul des ca pe
ria. Deodată digul se în
suflețește, apare ca din pă- 
mînt un lung șir de tineri 
cu puști în mîini. Stătu
seră adăpostiți în orificiile 
cilindrice din muchea di
gului, de unde ocheau și 
trăgeau în avioanele a- 
gresoare. Erau tineri din 
satele învecinate, care stă
teau aici cu rîndul zi și 
noapte pentru a-și apăra 
cîmpiile și casele, pentru 
a ajuta armata să lovească 
pe oaspeții nepoffiți. Co
mandantul poziției este un 
țăran mai în vîrsfă, Ngu
yen Van Uy, fost ostaș la 
Dien Bien Phu.

— Poziția noastră — ne 
spune el — s-a construit 
recent, după ce america
nii și-au schimbat tactica. 
De la un timp, ei evită 
înălțimile. Acolo sînt lo
viți de obuze. Preferă să 
zboare la două-trei sute 
de metri. Dar și aici ni-

orl avioanele agresoare 
au zburat pe deasupra 
orașului, au distrus șosele 
și căi ferate. Clădirile 
combinatului sînt învălui
te în întuneric. Doar din 
loc în loc cîte un bec ca
muflat indică drumurile 
de acces spre secții.

întreprinderea ocupă un 
loc important în economia 
națională a republicii. 
Produce doar de trei ani, 
dar în acest timp a adus 
un mare aport la spori
rea recoltei de orez. 
Pentru a ajunge în zonele 
unde șoselele au fost dis
truse, producția combina
tului e încărcată în sute 
de bărci care ajung pe 
calea fluviilor și rîurilor 
pînă în regiunile din a- 
propierea paralelei 17. 
Este o întreprindere mo
dernă cu utilaj automat. 
Mîndria întreprinderii sînt 
cadrele sale de munci
tori, ingineri și tehnicieni,

majoritatea pregătiți în 
școlile și institutele na
ționale.

Directorul, care e șl co
mandantul armatei ne
permanente a uzinei, ne 
conduce la lumina lanter
nei spre pozițiile de apă
rare. Combinatul e încon
jurat cu o rețea densă de 
guri de foc. Ici, colo, ele 
răsar din iarba înaltă. Ne 
oprim la poziția unui fî- 
năr muncitor. El face 
parte din inelul inferior 
de apărare. Scoate ca
pota de pe arma pe care 
o deservește și o rotește 
ca și cum ar urmări un 
avion în picaj. Iar mai în
colo, formînd un alt inel 
de apărare, stau la pîndă 
ostași ai armatei regulate.

— în ultima vreme a- 
vioanele americane ne 
vizitează aproape zilnic 
— spune directorul. în
tr-o zi au aruncat 16 
bombe. Seara, radio Sai
gon a anunțat că uzina a 
fost scoasă din funcție. 
Poate că ar fi fost, dacă 
nu era apărată. Bombele 
au căzut însă în afara 
inelelor de foc.

Pînă la noi răzbate 
zumzetul uniform al me
canismelor marelui com
binat. Iar de jur împre
jur, în tranșee, stă de 
pază „armata și poporul*.

Vietnamul eroic luptă 
și muncește, cu o credin
ță nestrămutată în drepta
tea cauzei sale, cauza in
dependenței și suverani
tății patriei, a dreptului 
fiecărui popor de a dis
pune singur de soarta sa. 
Este un inepuizabil izvor 
de fapte de vitejie și e- 
roism care explică de ce, 
în ciuda desfășurării de 
către agresori a unei imen
se cantități de arme și 
materiale de război, po
porul vietnamez dă infer- 
venționiștilor grele lovituri.

Al. CÏMPEANU

ATENA 8 (Agerpres). Miercuri 
seara, la Atena s-a anunțat că tra
tativele dintre liderii celor două 
mari partide — Uniunea de centru 
și E.R.E. •— cu privire la propune
rea făcută de Papandreu de a se 
forma un guvern, condus de liderul 
Uniunii național radicale, care să 
organizeze alegeri în 45 de zile, au 
fost rupte.

In timp ce centrul își pune mari 
speranțe în ținerea unor alegeri cît 
mai curînd posibil, cercurile de 
dreapta erau tot mai reticente. A- 
cest lucru s-a observat și în cursul 
reuniunii grupului parlamentar al 
E.R.E., cînd majoritatea deputaților 
s-au pronunțat împotriva alegeri
lor, sfătuiridu-1 pe Canellopoulos să 
manifeste cea mai mare prudență 
în această chestiune. „Majoritatea 
deputaților de dreapta sînt con-

vinși, arată agenția France Presse, 
că în acest moment vîntul nu le 
este favorabil și că alegerile, chiar 
conduse de partidul lor, s-ar solda 
cu un grav eșec pentru ei“. în ce 
privește stînga se știe că E.D.A. a 
protestat cu hotărîre împotriva for
mării unui guvern de . dreapta, 
chiar pentru un timp foarte scurt, 
insistînd ca alegerile să fie con
duse de un guvern de serviciu.

Papandreu anunțase marți sea
ra că în cazul în care Uniunea na
țional radicală nu va accepta pro
punerea de a organiza alegeri în 45 
de zile cu un guvern prezidat de 
Canellopoulos, Uniunea de centru 
va considera această propunere 
drept „caducă“ revenind la propu
nerile anterioare, adică Ia alegeri 
în termenul prevăzut de constitu
ție cu un guvern de serviciu.

NEW YORK. La 7 septembrie 
s-au deschis la New York lucră
rile celei de-a treia sesiuni a Co
mitetului O.N.U. pentru locuințe, 
construcții și sistematizare — or
ganism al Consiliului Economic 
și Social, din care face parte și 
Republica Socialistă România. 
Prim-vicepreședinte al Comitetu
lui la această sesiune a fost ales 
reprezentantul țării noastre, arhi
tect Alexandru Budișteanu, la 
propunerea reprezentantului 
Franței, sprijinită de reprezentan
ții U.R.S.S. și Italiei. Președinte 
a -fost ales reprezentantul Dane
marcei, Einer Engberg.

Republica Dominicană

Conflict intre guvernul 
provizoriu și conducătorii 
armatei

SANTO DOMINGO 8 (Agerpres). 
Agențiile de presă informează că 
situația din Republica Dominicană 
se înrăutățește, datorită conflictu
lui dintre guvernul provizoriu con
dus de Hector Garcia Godoy și 
conducătorii armatei, susținători 
ai fostei junte militare a lui Imbert 
Barreras.

Marți la Santo Domingo a avut 
loc o întîlnire a premierului Hec
tor Godoy cu conducătorul trupe
lor constituționaliste, Caamano.

După întîlnirea cu Caamano, 
Godoy a luat cuvîntul în fața unei 
demonstrații de masă a constitu- 
ționaliștilor, declarînd că „garan
țiile cerute de demonstranți vor fi 
asigurate“.

- Comunicat comun 
chino-nepalez

PEKIN 8 (Agerpres). — Cu pri
lejul încheierii vizitei oficiale pe 
care Kirti Nidhi Bista, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri și 
ministrul afacerilor externe al Ne
palului, a făcut-o în R. P. Chine
ză, la 7 septembrie a fost dat pu
blicității un comunicat comun.

Cele două părți și-au exprimat 
satisfacția față de dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare, 
bazate pe principiile coexistenței 
pașnice și declarației de la Ban
dung.

în cadrul convorbirilor care au 
avut loc, Cen I, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chine
ze, și Kirti Nidhi Bista „și-au ex
primat îngrijorarea față de agra
varea situației din Vietnam. Ei 
s-au pronunțat pentru dreptul ina
lienabil al poporului vietnamez de 
a-și rezolva singur problemele in
terne, fără nici, un amestec străin“.

BRIGHTON. Participanții la 
cel de-al 97-lea Congres al 
sindicatelor britanice (T.U.C.), 
care-și desfășoară în prezent 
lucrările la Brighton, au apro
bat cu 5 251 000 voturi contra 
3 312 000 voturi cererea guver
nului de a pune de acord ac
țiunile revendicative ale oame
nilor muncii englezi cu politica 
de venituri a guvernului Wil
son. Tot în cursul ședinței de 
miercuri, participanții la con
gres au adoptat o rezoluție care 
cere efectuarea unor reduceri 
drastice în cheltuielile militare 
ale Angliei, ce se ridică în pre 
zent la peste două miliarde 
lire.

ROMA. S-a anunțat oficial că 
președintele Italiei, Giuseppe 
Saragat, însoțit de ministrul afa
cerilor externe, Amintore Fan- 
fani, va părăsi la 10 septembrie 
Italia pentru o vizită în America 
Latină. Prima etapă a călătoriei 
președintelui Italiei va fi Bra
zilia.

R. D. Germană : La Tîrgul International de toamnă de la Leipzig, 60 de 
|ârl, printre care se numără și Republica Socialistă România, își prezintă 

exponatele

BELGRAD. După cum angi“>/t 
agenția Taniug, la invitația ' £ 
I. B. Tito, președintele R.S.F. IA? 
goslavia, șahul Iranului, Moham
med Reza Pahlevi, va vizita Iu
goslavia între 4 și 11 mai 1966,

PARIS. Miercuri dimineața a 
avut loc la Paris o ședință a Con
siliului de Miniștri francez, în ca
drul căreia s-au analizat probleme 
privind bugetul tării și situația 
politică internațională. în cadrul 
discuțiilor de politică externă. 
Consiliul de Miniștri .a aprobat 
compoziția delegației franceze la 
cea de-a 20-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., care va fi 
prezidată de ministrul de externe 
francez, Couve de Murville. 
După ședință, Peyrefitte a decla
rat ziariștilor că președintele de 
Gaulle a expus în fața Consiliului 
de Miniștri problemele pe care Ie 
va analiza în conferința de presă 
de joi.
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