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mânia i-au fost oferite flori de 
către tinere îmbrăcate în portul 
național din regiune. Grupuri de 
muncitori au ovaționat pe oaspeți.

în clădirea administrației, pre
ședintele Consiliului de adminis
trație, Seefeldner, a făcut o scurtă 
prezentare a uzinelor, una din 
cele mai mari întreprinderi din 
Austria, care produce anual 2 mi
lioane tone de oțel, un larg sorti
ment de laminate. Vorbitorul a 
subliniat că industrializarea Ro
mâniei oferă largi posibilități pen
tru schimbul de produse între cele 
două țări.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
mulțumind pentru aprecierile cu 
privire la dezvoltarea țării noastre 
și pentru primirea făcută, a apre
ciat condițiile favorabile care 
există pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Austria. In a- 
ceastă direcție acționează guvernul 
român, acesta este scopul vizitei 
de față.

Au fost vizitate oțelăria L. D-, 
laminoarele și alte secții ale 
uzinei. Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer s-a interesat de proble
mele organizării producției, de 
metodele moderne folosite. Apoi, 
mulțumind pentru explicațiile date, 
a urat succes muncitorilor și spe
cialiștilor de la Voest.

La amiază,
uzinei, inaugurată cu 
vicecancelarul Bruno 
a oferit un dejun în 
ședintelui Consiliului 
Ion Gheorghe Maurer, la care au
participat și conducători ai guver
nului landului, primăriei orașului 
și ai uzinei.

In timpul dejunului, vicecance
larul Bruno Pittermann și tova
rășul Ion Gheorghe Maurer au 
rostit scurte cuvîntări.

Luînd cuvîntul, Bruno Pitter
mann și-a exprimat speranța că vi
zita președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România în Austria a prilejuit cu
noașterea realizărilor industriei de 
stat austriece. El a arătat că cele 
două țări și-au dezvoltat industria 
potrivit necesităților lor interne, 
dar că progresul tehnicii actuale 
creează noi necesități care impun 
o nouă organizare a acestei co
laborări pe piețele noastre proprii 
și ale unor țări, aceasta indepen
dent de căile politice și economice 
ale fiecărei țări în parte. Vorbito
rul a apreciat că actuala vizită, ca 
și altele anterioare, constituie o 
contribuție la relațiile de coopera
re în folosul ambelor părți și a 
toastat pentru prosperitatea po
porului român, în sănătatea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer.

VIENA 19. — De la trimișii spe
ciali Agerpres, P. Stăncescu și 
C. Varvara : Vineri dimineața, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, 
împreună cu persoanele care îl în
soțesc, a plecat din Viena cu un 
tren special la Linz, capitala lan
dului Austria de sus. împreună cu 
președintele Consiliului de Mi
niștri al României au plecat vice
cancelarul federal, Bruno Pitter- 
mann, secretarul de stat la Minis
terul Afacerilor Externe, Cari 
Bobleter, și ambasadorul Austriei 
la București, Johann Manz.

La ora 10,50, trenul special a 
ajuns la Linz la Uzinele metalur
gice etatizate Voest, unde oaspeții 
români au fost întîmpinați de pre
ședintele Consiliului de adminis
trație, Seefeldner, și de directorul 
general al uzinelor, Koller.

Președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
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Așezare dacică 
în Maramureș

în localitatea Medieșul Aurit 
din raionul Safu Mare au fost 
descoperite de curînd urme ale 
civilizației dacice, dafînd din se
colele II—IV
rile făcute au 
lă o așezare locuită pe vremuri 
de 
afara granițelor Daciei ocupate 
de romani. Așezarea cuprinde 
un centru meșteșugăresc cu opt 
cuptoare de ars ceramică, per
fect conservate și o parte din 
atelierele de olărit. în vecinăta
tea cuptoarelor și în inferiorul 
locuințelor a fost descoperit un 
malerial arheologic bogat ■ cera
mica romană ștampilată „Terra 
Sigilata" cu ornamentații figura
te, sticlă romană, ceramică daci
că lucrată la roată, vase mari 
pentru păstrarea cerealelor ș.a. 
Se prevede ca patru din cup
toarele scoase la iveală și o 
parte a așezării să fie supuse u- 
nor lucrări de conservare, pentru 
a putea fi vizitate și studiate Ia 
fața locului.
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Noua stație de transformare 
df 220/110 KV de la Peștiș- 

„y Hunedoara

CRAIOVA

Noua fabrică de
aparataj electric

La Uzinele „Electroputere”- 
Craiova, se apropie de sfîrșit 
consfrucfia primei etape a noii 
fabrici de aparataj electric. Hala 
de fabricajie cu o suprafață de 
'^5 000 mp — una din marile 
j?le industriale din tară — a 

tost complet înălțată. în con
strucția noii fabrici, alături de 
beton, sticlă și ofel, s-a folosit 
pe scară largă mozaicul. Mașinile 
sînt montate pe covor de cau
ciuc, înlocuindu-se complet fun
dațiile clasice din beton.

în prezent se lucrează intens 
la montarea utilajelor în princi
palele ateliere : de debitare, 
mecano-sudură, prelucrări meca
nice și altele. La construcția a- 
cestui nou obiectiv al industriei 
noastre electrotehnice, realizato
rii lui au cîștigat pînă acum un 
avans de două luni fafă de gra
fic. Noua fabrică va produce nu
meroase tipuri de aparataj elec
tric de înaltă tensiune, din care 
circa 30 de tipuri noi.

Victor DELEANU

Uzina metalurgică, cu 
halele ei moderne, este 
una dintre întreprinde
rile construite în noua 
zonă industrială a lașu
lui. Intrată în funcțiune 
cu mai bine de un an și 
jumătate în urmă, uzina 
a devenit cunoscută în 
întreaga țară pentru 
produsele sale — țevi 
sudate cu diametrul în
tre 20 și 114 mm — uti
lizate în industria 
structoare 
șantierele 
și în alte 
conomiei.

Documentele Congre
sului a! IX-lea al parti
dului subliniază că una 
din sarcinile cele mai 
importante ce revin co
lectivelor de muncitori, 
ingineri și tehnicieni din 
noile întreprinderi in
dustriale este să creeze 
toate condițiile ca, după 
intrarea în funcțiune a 
capacităților de produc
ție, să se atingă în cel 
mai scurt timp indicato
rii tehnici și economici 
stabiliți în proiect. Ca
re este stadiul realizării 
indicatorilor proiectați 
la uzina metalurgică ie
șeană ?

Cercetăm împreună 
cu tovarășul TUDOSE 
UNGUREANU, ingine
rul șef al uzinei, situa
ția realizării indicilor de 
utilizare planificați 
agregatelor, 
rată că
stalații s-a lucrat 
anumite 
randamente ridicate, 
perioare chiar preve
derilor din documen
tația tehnică. In lunile 
aprilie, mai și iunie, de 
exemplu, la linia de 4 
țoii s-au realizat 18,4 
tone țeavă sudată pe 
oră efectivă de funcțio
nare, față de 18 tone cît 
este capacitatea proiec
tată.
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obținerea acestui 
zultat — a precizat 
interlocutorul nostru 
— este viteza de su
dare a țevilor. In con
dițiile de calitate pre
văzute de normele de 
fabricație, s-a atins 
în lunile arătate o vi
teză medie de 41 me
tri pe minut. Mai 
mare decît cea prevă
zută.
Ne-am notat unele 

măsuri aplicate în ulti
mul timp în secțiile u- 
zinei pentru creșterea 
randamentului agrega
telor : s-au montat și 
dat în funcțiune utila
je de îndreptat țevi și 
de alezat pentru înlătu
rarea gîtuirilor care e- 
xistau la aceste opera
ții, s-au adus îmbună
tățiri la trenul cu role 
de evacuare pentru pa
tul de răcire din secția 
țevi, s-a asigurat o a- 
provizionare mai bună 
cu materiale. Toate a- 
cestea au influențat po
zitiv îndeplinirea pla
nului de producție. 
Pe zece luni, planul 
ducției globale a 
realizat în proporție 
105 lă sulă, iar cel 
producției marfă — 102,4 
la sută. La sortimentul 
țevi sudate, producția 
planificată a fost depășită 
cu 204 tone.

Din graficele întocmi
te de conducerea uzinei, 
aflăm că există totuși 
mari diferențe de la o 
lună la alta între nive
lul indicilor de Utiliza
re realizați. Chiar la li
nia de 4 țoii, randamen
tul atins este inegal, pro
ducția de țeavă sudată 
variază mult.
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Manole CORCACI
coresp. „Scînteii“

Utilaje moder
ne, de înalt ni
vel tehnic la 
Uzina metalur- 

gică-Iăși

Foto :
M. Andreescu

(Continuare 
în pag. a V-a)

într-o nouă sală a 
acest prilej, 
Pittermann, 

cinstea pre- 
de Miniștri,

(Continuare în pag. a V-a)

CONSTANȚA, (co- 
resp. „Scînteii"). — 
Ieri au început aici 
lucrările unei consfă
tuiri organizate de 
Ministerul Comerțu
lui Interior pentru 
analiza activității de 
deservire a turiștilor 
de pe litoral în sezonul 
de vară. Participă con
ducătorii întreprinde
rilor de hoteluri și res
taurante din Mamaia 
și Constanța, ale trus
turilor de alimentație

publică din țară, pre
cum și din alte uni
tăți care contribuie la 
deservirea turismului 
pe litoral. Cu acest 
prilej s-au subliniat 
îmbunătățirile aduse : 
deschiderea de unități 
cu speciiic românesc, 
organizarea prestări
lor de servicii pe pla
jă, buna aproviziona
re ș.a. Consfătuirea, 
care urmărește per
fecționarea deservirii.

a luat în discuție și 
diferitele lipsuri care 
s-au manifestat în 
ce privește pregătirea 
și selecționarea per
sonalului de deservi
re, întîrzierea în da
rea în folosință a unor 
unități de alimentație 
publică, precum și 
alte aspecte a că
ror dezbatere prile
juiește în același timp 
un amplu schimb de 
experiență.
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la librării, la debitele 
O C. L. și la unitățile 
cooperației de consum

Marile 
oferă an 
de familii, un adăpost confortabil. 
Așa cum e știut, în aceste an
sambluri lumina, căldura, apa sînt 
aduse printr-un păienjeniș ne
văzut de instalații de tot fe
lul. Pentru ca această uriașă 
gospodărie să meargă „ca pe roate“ 
este nevoie ca cineva să țină strîns 
frînele multiplelor și complicatelor 
treburi pe care ea le necesită. A- 
cest „gospodar-șef“ al blocurilor 
sînt administrațiile, instituite pe 
grupe de clădiri. Ele au mandat 
din partea locatarilor să încheie 
contracte cu instituțiile publice 
furnizoare de energie, să se ocupe 
de diferite reparații, să asigure 
mersul normal al instalațiilor de 
interes comun etc.

Anul acesta a apărut o Hotărîre 
a Consiliului de Miniștri care pre
cizează locul pe care aceste admi
nistrații îl ocupă în angrenajul 
raporturilor dintre locatari și în
treprinderile de administrație lo- 
cativă. în Capitală, ca urmare a 
acestei hotărîri, administrațiile 
blocurilor au trecut sub egida 
I.A.L. E mai firesc așa. Este, 
totodată, o măsură care va contri
bui la mai buna gospodărire a fon
dului de locuințe. în unele blocuri 
această trecere s-a făcut simțită, 
în primul rînd, prin scăderea co
tei ce revine fiecărui locatar din 
totalul cheltuielilor de întreținere.

Urcarea sau scăderea acestei 
cote este un indiciu fără greș în 
aprecierea priceperii și spiritului 
gospodăresc al administrației res
pective. Redacția a primit mai 
multe scrisori pe această temă, cu-

Șiprinzînd aprecieri pozitive dar 
critice. Am pornit pe urmele lor.

Cote... variabile

Desigur, trebuie admisă reali
tatea că blocurile nu sînt toate de 
un fel, deci și cheltuielile de în
treținere diferă. Dar, așa cum ne 
scrie un cetățean, „este .mai cu- 
rînd vorba de o diferență între 
spiritul gospodăresc și priceperea 
cu care unele administrații de 
clădiri se ocupă de treburile ce le 
sînt încredințate“.

Pic cu pic se-adunâ mia

Ï
I
I 
!
I
I
I 
!
i
i 
i

INTERVIUL ACORDAT DE 
TOVARĂȘUL ION GHEORGHE 
MAURER AGENȚIEI DE PRESĂ 
AUSTRIA, (pag a V-a)
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LA NÜRNBERG
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Zaharia STANCU

nu 
cu 
în 
de 
să

Cînd mergi pentru prima oară 
într-un bloc și nu știi la ce etaj 
și în ce apartament locuiește ruda 
sau prietenul pe care-1 cauți, 
ai decît să te uiți pe tabelul 
cheltuielile de întreținere afișat 
hol (de multe ori unicul mijloc 
informare). Pe acest tabel ai
găsești numele de care ai nevoie 
dimpreună cu sumele datorate pe 
ultima lună și, în unele cazuri și- 
restanțele.

Dacă ai, să zicem, cunoștințe în 
cartierul Bucureștii Noi vei consta
ta că aceste sume sînt foarte mici. 
Pe luna septembrie, de pildă, a 
revenit aproximativ 10 lei de per
soană. O sumă convenabilă, se-nțe- 
lege.

— Da, dar acolo nu sînt lifturi, 
obiectează funcționarii de la admi
nistrația nr. 1 de pe Magistrala 
Nord-Sud, care au calculat în me
die 20—22 de lei de persoană, pe 
aceeași lună.

Interesant de remarcat că pe 
șoseaua Giurgiului, în cartierul 
Livada, în blocuri asemănătoare, 
cota este de 13—14 lei. în blocurile- 
turn din Floreasca, probabil din 
cauză că liftul urcă unsprezece 
etaje, cota de întreținere urcă șj 
ea la 25 de lei, și încă pe o luna 
de vară cînd nu intră la socotea
lă și încălzirea.

Poți face lectura multor aseme
nea tabele fără a izbuti să pătrunzi 
logica interioară a cifrelor înșirate 
acolo. De ce sînt diferențe așa de 
mari de la un bloc la altul, nemai- 
vorbind de diferențele dintre car
tiere sau dintre raioane 7

Locatarii blocului 13 din cartie
rul Livada au plătit pe luna sep
tembrie o sumă mai mare decît 
toate celelalte blocuri din cartier. 
Care este explicația ? O găsim la 
capitolul „lumină pe scări“. Sînt 
în acest bloc mai multe scări, mai 
multe becuri decît în alte părți ? 
Nu. Dar automatul este stricat, 
iar lumina arde zi și noapte. S-ar 
putea spune că 3 lei nu reprezintă 
mare lucru. Dar să ne gîndim că 
3 se înmulțește cu sutele de loca
tari dintr-un bloc preschimbîn- 
du-se în mii de lei. Și nu este 
vorba numai de economii la bu
getul cetățeanului, deși nu este 
lipsit de importanță și acest as
pect. Dar cîtă energie electrică 
prețioasă nu se consumă fără să 
aducă vreun folos cuiva ?

Cuantumul acestor cote este ca 
un seismograf care indică destul 
de exact cînd sînt anomalii. Tre
buie doar ca cineva să descifreze 
semnalele lor, să ia măsurile cu
venite. Acel „cineva“ sînt, sau mai 
bine zis, ar trebui să 
frățiile de clădiri.

Iată un caz fericit 
s-au făcut înțelese. în
cartierul mai sus amintit volumul 
de apă consumat crescuse cu mult 
peste normal. Președintele comi
tetului de bloc, Cornel Cîrciuma- 
ru, a luat inițiativa formării unei

Rodica ȘERBAN

fie adminis-

cînd cifrele 
blocul 3 din

(Continuare în pag. a Il-a)

In 
1945, 
acoperită de
Vîntul purta încă pe 
aripele lui, dintr-o 
parte în alta a lumii, 
cenușa abia răcită a 
satelor șl a orașelor 
arse. Trupurile solda- 
ților căzuți în cele din 
urmă lupte nu apuca
seră încă să putre
zească. Rănile pro
vocate de război con
tinuau să sîngere. 
Suferințe adînci conti
nuau să chinuie ome
nirea. Popoarele, cu 
bucuria salvării de 
primejdia prin care 
trecuseră, și-au pus a- 
tunci, pentru întîia oa
ră în istorie, problema 
pedepsirii vinovaților 
de pregătirea și de
clanșarea monstruo
sului război, de cri
mele săvîrșite împo
triva umanității. Pe
depsirea vinovaților 
era dictată de însăși 
jertfa de sînge a mi
lioanelor și milioane
lor de ostași — sovie
tici, englezi, ameri
cani, francezi — de liii 
atîtor altor popoare, 
căzuți în lupta pentru 
victoria asupra fascis
mului, — cauză la ca
re și armata româ
nă și-a adus din 
plin contribuția. Po
poarele și-au impus 
atunci voința și ast
fel a luat naștere Tri
bunalul Militar Inter
național, care, la 20 
noiembrie 1945, a în- 

Iceput — în palatul de 
justiție din Nürnberg 
— judecarea princt-

toamna anului 
Europa era încă 

ruine.

palilor criminali de 
război. în fața procu
rorilor și a judecăto
rilor de la Nürnberg 
au apărut, înșiruiți u- 
nul lîngă altul pe ban
ca acuzaților, foști 
conducători ai parti
dului nazist german, 
foști membri ai gu
vernului nazist ger
man, foști ofițeri supe
riori' ai armatei pe ca
re creatorii ei o pro
clamaseră, plini de 
trufie, de neînvins si 
care, în afara opera
țiunilor militare, își 
exersase „vitejia" în 
masacrele împotriva 
populației civile.

Procesul a durat 
săptămîni și luni. Pro
curorii au sprijinit fie
care acuzare pe do
vezi și mărturii zgu
duitoare, iar uneori pe 
înseși declarațiile a- 
cuzatilor — declarații 
înregistrate în presă, 
la radio sau pe film. 
Apărătorii s-au zbătut 
să-și salveze clienții. 
Judecătorii s-au 
duit să pronunțe 
tințe drepte. La 
șitul procesului
vinovați s-au legănat 
în ștreang, alții au în
fundat pușcăriile, cîți- 
va au izbutit să se si
nucidă

Puțini vinovați pen
tru milioanele de morți 
ai războiului I Puțină 
suferință, îndurată de 
cîțiva, un timp scurt, 
pentru uriașa suferin
ță îndurată ani și ani 
de sute de milioane de 
oamenii Dar sentința 
Tribunalului Militar

Inter-

I

stră- 
sen- 
sfîr- 
unii

Internațional de Ia 
Nürnberg nu a avut 
numai scopul de a pe
depsi pe marii crimi
nali ai celui de-al doi
lea război mondial. Ea 
a avut un scop și mai 
înalt: acela de a ară
ta că autorii unor ast
fel de crime nu pot 
scăpa de răspunderea 
ce le incumbă, — de 
a întări pacea lumii și 
securitatea internațio
nală. Sentința Tribu
nalului Militar
național de la Nürn
berg — sentință de la 
semnarea căreia au 
trecut aproape două
zeci de ani — averti
zează amatorii de a- 
gresiuni și crime îm
potriva umanității.

Sentința de la Nürn
berg a creat un pre
cedent de o mare în
semnătate înfierînd a- 
gresiunea ca o crimă 
internațională împotri
va umanității.

In tot decursul lun
gii și zbuciumatei sale 
istorii, omenirea a cu
noscut nenumărate 
războaie, duse deseori 
cu o extremă cruzime. 
Ultimul război mon
dial, îndelung pregă
tit de hitleriști, de 
cercurile militariste 
germane cele mai a- 
gresive, cu sprijinul re- 
acțiunii internaționale, 
a întrecut, în toate pri
vințele, toate războaie
le de pînă atunci.

(Continuare 
în pag. a V-a)
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In timpul liber, studiul plantelor este o îndeletnicire plăcută și Interesantă. (La cercul de științele naturii 
de la Casa pionierilor din Craiova)
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0 Elevul se apreciază după cunoștințe • Actele I 
și II din mascarada unui examen © Opinia publică 
și-a spus șl de astă dată cuvîntul

— Alo ! Alo I Dă-mi, tovarășe, 
legătura 
Năstase 
rele ?

— Da,
— De 

examen, 
de vorbă cu tine. Vino pe la mine.

Aurel Stoica, directorul Școlii 
generale din Purani, porni în gra
bă spre biroul vicepreședintelui 
Sfatului popular raional Videle, 
Constantin Năstase. Acesta trecu, 
fără nici un fel de introduceri, la 
obiect.

— Ia lista aceasta și ai grijă ca 
elevii pe care i-am menționat să 
fie ajutați să treacă examenul de 
admitere în liceu.

A încercat Aurel Stoica într-un 
fel să nu dea curs cererii ce i se 
făcea, argumentînd, explicînd că 
nu el este șeful comisiei, că... dar 
Năstase i-a tăiat-o repede.

— Lasă, mă, tu ești băiat deș
tept și te descurci.

La început, erau trecuți pe listă 
cinci elevi care aveau nevoie 
„ajutor“, 
rul lor a 
venții la 
cretarul
Gheorghe Florea, șeful secției de 
învățămînt, Aurel Martin, inspec
tor școlar, Teodor Păunescu, direc
torul cabinetului raional de partid, 
Vasile Olteanu, directorul Școlii 
generale din comuna Cartojani. 
Lista protejaților s-a extins astfel 
la vreo 20.

Zilele au trecut una după alta, 
examenul s-a încheiat. Năstase, 
împreună eu ceilalți „binevoitori“ 
au apărut în cancelaria școlii toc- 

rezul- 
firesc, 
ținut 
Dar, 

lor

cu liceul. E ceva urgent... 
la telefon 1 Tu ești, Au-

eu.
cînd ești în comisia de 
nu mai poate sta nimeni

de 
dar în scurt timp numă- 
sporit. Au venit cu inter- 
comisii și Ion Botan, se- 
sfatului popular raional,

mai cînd se stabileau 
țațele. Inițial, cum era și 
membrii comisiilor n-au 
seama de „indicațiile“ lor. 
din păcate, principialitatea 
a fost de scurtă durată ; au ajuns 
și ei la concluzia că necunoașterea 
problemelor de către copiii despre 
care era vorba s-a datorat unui re
gretabil... „lapsus". Singura între
bare la care mai trebuia găsit un 
răspuns a rămas următoarea : ce-i 
de făcut cu lucrările scrise, notate 
cu calificative slabe? Dar s-a gă
sit soluția. Oameni harnici, nu 
glumă, oaspeții, alături de co
misii, au trecut la lucru. Au 
completat lucrările scrise, „pe 
alocuri . și mai ales prin punc
tele esențiale“, și au modificat 
notele. După această muncă isto
vitoare, a urmat o masă copioasă 
la care s-a toastat în sănătatea 
„oamenilor buni“, care au dat o 
mînă de ajutor celor din comisii, a 
examinatorilor care au fost „înțe
legători“ și a părinților care au a- 
jutat și ei cu ce au putut la intra
rea copiilor lor în liceu.

Acesta ar fi pe scurt primul act 
din mascarada — mai precis din 
frauda — regizată de C. Năs
tase. Dar, cum era și firesc, a ur
mat și un al II-lea act cu un final 
la care nu s-au gîndit nici autorii 
abuzurilor care au încercat 
exercite „influența" asupra 
siilor de examinare și nici 
brii acestora.

Forța opiniei publice și-a 
și în acest caz cuvîntul. 
cinstiți nu au putut tolera aseme
nea încălcări ale legilor statului — 
practici pe care le-a înfierat cu 
atîta putere și măiestrie încă mare
le nostru Caragiale. Ei au anunțat 
organele în drept pentru a face lu
mină și a trage la răspundere pe 
cei vinovați.

în cele din urmă toți cei în cau
ză și-au recunoscut vina, invocînd 
însă bunele lor intenții, dorința de 
„a ajuta“ pe cîțiva copii. Chiar 
neinsistînd asupra aspectului de 
fraudă și ilegalitate — se ridică 
totuși o întrebare: cui folosește a- 
cest așa-zis „ajutor“ care încura
jează trîndăvia, lenea, alimentează 
la unii elevi credința că se pot 
„descurca" la examene fără să în
vețe, că nu ar fi nevoie să apro
fundeze materiile în timpul anului.

să-și 
comi- 
mem-

spus 
Oamenii

Iată un exemplu. Copilul Iui Ma
rin Neagu, directorul S.M.T. Vi
dele, nu a reușit cînd ; 
zentat pentru întîia 
concursul de admitere 
ceu. Au trecut de atunci 2 ani, 
timp în care, chiar după spusele 
tatălui său, nu s-a prea ținut de 
carte, ci de distracții. Nu era mai 
firesc ca părinții să-1 ajute să în
vețe decît să caute oameni care 
la examene sînt gata să închidă 
ochii în fața neștiinței de carte ? 
N-ar fi fost mai firesc ca, în loc 
să „ajute“ în modul înainte pome
nit pe tinerii candidați la admitere 
în liceu, vicepreședintele^ Sfatului 
popular raional Videle, șeful sec
ției de învățămînt, inspectorii șco
lari, să fi luat măsuri pentru per- 
fecționârea continuă a procesului 
de învățămînt din școli ? Acesta ar 
fi un ajutor real pentru elevii care 
întîmpină greutăți la învățătură.

s-a pre
dată la 

în li-

Ancheta s-a încheiat. Toți cei 
care s-au dovedit vinovați pentru 
acordarea unor note nemeritate la 
concursul de admitere în Liceul din 
Videle au fost sancționați exem
plar. Constantin Năstase, Gheorghe 
Florea, Vasile Olteanu, Aurel Stoi
ca, precum și președinții comisiilor 
de admitere Ion Negrilă, Marin 
Trandafirescu, ambii directori de 
școli, au fost destituiți din func
țiile pe care le dețineau ; ceilalți 
„binevoitori“, au primit diferite 
sancțiuni în raport cu gravitatea 
faptelor pe care le-au comis.

Este știut că singurul criteriu de 
apreciere a elevilor, de promovare 
într-o formă sau alta a învățămîn- 
tului, sînt cunoștințele. Membrii 
corpului didactic, cu sprijinul or
ganelor locale de partid și de stat, 
au datoria să-și consacre toată ca
pacitatea, talentul și puterea de 
muncă pentru perfecționarea pro
cesului instructiv-educativ, pentru 
pregătirea cît mai temeinică a tu
turor elevilor.

Florea CEAUSESCU 
Al. POPESCU

rilejuind o cu
prinzătoare tre
cere în revis
tă a formațiilor 
noastre de gen, 
Festivalul muzi

cii de cameră inițiat de 
Filarmonica „G. Enescu" 
este menit să continue 
vechea și glorioasa tra
diție a muzicii de ca
meră din țara noastră, 
să inaugureze o nouă 
fază în dezvoltarea ei. 

Cunoscînd astăzi o 
înflorire fără precedent, 
creația pentru formații 
de cameră a compozi
torilor noștri suscită mult 
interes și se bucură de o 
vie apreciere peste ho
tare, marcată prin do- 
bîndirea unor premii in
ternaționale de presti
giu. Spre regretul iu
bitorilor de muzică și 
adesea lăsînd nevalo
rificate condițiile deo
sebit de favorabile crea
te pentru afirmarea mul
tilaterală a culturii mu
zicale, unele instituții 
muzicale au neglijat în 
vremea din urmă susți
nerea activității în acest 
sector. Consecințe : în
gustarea repertoriului de 
cameră, activitatea spo
radică a unor formații, 
micșorarea numărului 
de iubitori ai genului la 
aceste manifestări. Iată 
de ce socotim că reviri
mentul ce se promite 
prin concertele stagiunii 
trecute și mai ales prin 
festivalul la care ne re
ferim merită toată aten
ția.

In cadrul festivalului 
am ascultat unele prime 
audiții de o certă va
loare artistică, semnifica
tive pentru tendințele 
creației noastre de acest 
gen. Sonata pentru cla
rinet și pian de Tudor 
Ciortea ne-a apărut ca 
o lucrare viguroasă, 
densă, fruct al evolu
ției creatoare mereu as
cendente a compozito
rului. Ea a fost redată 
cu aleasă muzicalitate 
de clarinetistul A. O. 
Popa, acompaniat la 
pian de Mariana Cap- 
debo. Sonata pentru 
flaut, violă și violoncel 
de Wilhelm Berger rea
firmă o gîndire compo
nistică profundă, rea- 
lizînd o sinteză originală 
între tradiție și elemen
tele inovatoare ale ge
nului. Sonata a găsit în 
trio-ul Al. Nicolae, G. 
Popovici și A. Capitano- 
vici o primă și con
vingătoare întruchipare. 
Cvartetul nr. 4 de Zeno 
Vancea, 
formația 
E. Lupaș, V. Mănescu, 
J. Costesdu și E. Botez 
se distinge printr-o bo
gată inspirație și echili
brată elaborare, printr-o 
expresivitate reieșind din 
țesătura polifonică den
să, unitară. Lucrarea „In- 
vențiuni' de Liviu Glo-

V

prezentat de 
compusă de

indi-

bizară
(Urmare din pag. I)

echipe de instalatori care a bătut 
la ușa fiecărui apartament- Au 

fost descoperite o sumedenie de 
garnituri care lăsau să picure apă 
din robinete și chiar instalații mai 
importante defecte. S-au făcut 
totodată și micile intervenții ne
cesare. Rezultatul acestei revizii ? 
Luna următoare consumul de apă 
a înregistrat o scădere de 2 400 
mç. Cam atît se duceau lu
nar pe., apa sîmbetei. Dar nu 
toate blocurile au un asemenea 
președinte, iar experiența acestuia 
este ținută cu zgîrcenie pentru 
partea pozitivă a dărilor de seamă 
în loc să fie larg popularizată. 
Dacă și în blocul 8 de pe Magis
trala Nord-Sud s-ar fi făcut o 
asemenea revizie a instalațiilor, lo
catarii ar fi fost desigur scutiți de 
inundarea subsolului. Se înțelege 
că amenajarea acestei bălți sub
terane, nedorită de locatari, va fi 
totuși trecută in contul lor.

tov. 
pe-

re-

deanu (interpretată de 
Cvartetul de suflători 
„George Enescu" format 
din D. Pop, Z. Magya- 
rosy, E. Bîclea și P. Stai- 
cu, cu concursul pianis
tei Maria Fotino) și-a 
confirmat în primă audi
ție de concert virtuțile 
de muzică concisă, lu
minoasă, de o elocință și 
simplitate aidoma fol
clorului. Din program 
s-a distins în mod deo
sebit șl Sonata pentru 
pian și vioară op. 14 de 
Pascal Bentoiu, prezen-

Explicații pe o treapta 
superioara

îndrumarea și controlul admi
nistrațiilor de clădiri revine în
treprinderilor de administrație lo- 
cativă. Am vrut deci să aflăm care 
este părerea tovarășilor de la I.A.L. 
— raionul Nicolae Bălcescu din 
Capitală — în legătură cu cele 
constatate în cîteva cartiere din 
raion.

Ne-am interesat, mai întîi, de 
unde provine marea „varietate“ de 
sisteme de calculare a cotelor de 
întreținere ce revin locatarilor, 
deși se știe că există legi care 
reglementează această latură a ac
tivității întreprinderilor de admi
nistrație locativă.

— Aplicarea lor este lăsată la 
latitudinea I.A.L.-urilor, ne expli
că tovarășul Mircea Vergulescu, 
inginer șef al I.A.L. — raionul Ni
colae Bălcescu. Fiecare interpre
tează în felul său aceste legi care, 
cum e și normal, nu conțin amă
nunte, ci enunță doar principii. De 
aici provin diferențele și mai a- 
les... divergențele.

— Nu există un sistem unitar 
de calcul ? am întrebat.

— Nu există. Cetățenii, pe bună 
dreptate, ne trimit sesizări în le
gătură cu sumele de plată cerîn- 
du-ne explicații.

— Indicații sau instrucțiuni cu 
privire la aceasta nu vi s-au dat?

— E adevărat că Sfatul popular

ai Capitalei ne-a dat niște 
cații, dar ele sînt prea generale.

L-am întrebat pe tovarășul ing. 
Vergulescu cum vede el rezolva
rea acestei probleme.

— Ar trebui — ne-a spus dînsul 
— ca Sfatul popular al Capitalei 
să convoace în jurul unei mese, pe 
toți reprezentanții I.A.L. din ra
ioane și. împreună, să găsim acele 
mijloace comune potrivite cu spe
cificul activității noastre și care să 
pună ordine în această chestiune 
de larg interes cetățenesc.

Perspectiva micilor 
reparații

Promptitudinea micilor reparații 
are o mare importanță pentru buna 
întreținere a fondului de locuințe. 
Efectuarea lor la timp ar seca de
finitiv izvorul celor mai multe 
cheltuieli „neprevăzute" făcute în 
contul locatarilor. Care este, în 
prezent, soarta micilor reparații ? 
în nouăzeci la sută din cazuri nu 
se fac pentru că nu există mijloa
ce de depistare a lor.

— La baza bunei întrețineri a 
blocurilor — ne-a explicat 
ing. Vergulescu, stau reviziile 
riodice.

— Și nu se fac asemenea 
vizii ?

— O dată pe an, un funcționar 
de la I.A.L. trece prin fiecare a- 
partament pentru a vedea în ce 
stare se află. El însă nu are ca
lificarea necesară depistării unor 
eventuale deficiențe ale instalați
ilor, de exemplu. Revizia se face 
deci la suprafață, pe ceea ce se 
vede.

Ne-am interesat dacă după pre
luarea de către I.A.L. a administra
țiilor de clădiri sînt prevăzute mă
suri de îmbunătățire.

— Scriptic, da. Noi am preluat 
aceste administrații cu toate atri
buțiile lor. Și nu putem să spu
nem că pînă acum nu s-a făcut ni
mic în acest sens. Dar sîntem încă 
foarte departe de cerințe. Sînt încă 
multe rezerve în ce privește îmbu
nătățirea organizării activității 
noastre. Dar nu e suficient. Ar fi 
fost necesar ca, o dată cu prelua
rea administrațiilor de clădiri, să ni 
se asigure de către Sfatul popular 
al Capitalei și condițiile materiale 
pentru ca acestea să-și îndeplineas
că într-adevăr atribuțiile. Avem 
nevoie de meseriași pricepuți care 
să aibă în grijă instalațiile de tot 
felul din blocuri și să facă la 
timpul oportun intervențiile nece
sare. Valoarea și utilitatea acestor 
instalații, după părerea mea, ar jus
tifica prevederi mai generoase în 
ce privește încadrarea cu personal 
avînd această destinație.

Cititorii de contoare
Pe funcționarii de la administra

ția de clădiri nr. 11 din Balta Albă

$

fine, nuanțate, 
tînăr, trio-ul de 
„Mederus" (Mar- 
Petrus și Walter
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Moment de încordare în timpul unei intervenții (In- 
tr-una din sălile de operație ale clinicii de chirurgie 

a Spitalului de urgență)
Foto : A. Cartojan
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Teleenciclopedie o 21,00 — Fil
mul „Sfîntul" a 21,50 — Monta
jul muzical-coregrafic „La hanul 
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lnterpreți și de creații 
de valoare.

Festivalul a adus pe 
scenă formații de coar
de și suflători, o forma
ție de instrumente „de 
epocă", reunind muzi
cieni tineri, unii laureați 
ai concursurilor interna
ționale, alături de artiști 
cu experiență din Bucu
rești, Cluj și Sibiu. Pro
filul diferit al formațiilor, 
caracteristicile pregăti
rii lor artistice, preferin
țele de repertorii și de 
stil au demonstrat că

/■ . • i? :

festivalul muzicii de cameră

Vasile TOMESCU

tată în primă audiție de 
Valentin Gheorghiu și 
Ștefan Gheorghiu. Ecou 
al autenticei filiații e- 
nesciene, sonata lui 
Bentoiu impune prin se
riozitatea gîndirii și ori
ginalitatea inspirației.

Pe lîngă aceste prime 
audiții din bogata crea
ție originală, repertoriul 
a cuprins cu predilecție 
reluări din muzica cla
sică și din muzica mo
dernă universală (dintre 
care o primă audiție).

Este desigur o realiza
re, dar ea înseamnă încă 
destul de puțin în raport 
cu necesitatea prezentă
rii marelui repertoriu 
existent în acest dome
niu. A lipsit un criteriu 
de alcătuire a progra
melor, fiind incluse și 
lucrări , mai puțin semni
ficative,, neiiïterésahtè. în 
festival nu au fost . pre
zentate lucrări. pentru 
formații mai drriple (sex
tet, septet, nonet, dix- 
tuör, cantate de cameră) 
și mai ales genul cel 
mai popular — liedul. 
Absența acestor genuri 
este cu atît mai nefusti- 
ficată cu cît dispunem de

i-am găsit frămîntîndu-se cum 
justifice în fața locatarilor plata 
sumei de 10 000 lei pentru apa con
sumată în luna octombrie. Aceasta 
însemna 20 000 m c de apă. Cît un 
lac în mărime naturală. Față de 
luna august, lună secetoasă de 
vară cu consum mare de apă, în
semna 4000 de Iei mai mult. Era 
inexplicabil. Factura trimisă 
ICAB era implacabilă dar în 
schimb eliptică de... explicații. Pe 
ea scria doar suma.

— Poate că așa au indicat con
toarele, am sugerat noi.

— Majoritatea sînt stricate. Su
ma o fixează încasatorul de teren 
din ochi, după principiul „mai bi
ne să prisosească“, ne-a lămurit ad
ministratorul.

Contoarele cad în seama ICAB- 
ului. De ce nu le repară ?

— O să le-vină și lor rîndul, ne 
liniștește tovarășul inginer șef al 
acestei întreprinderi. Defectarea 
Contoarelor de la blocurile nöi este 
însă inevitabilă. Constructorii nu 
curăță conductele înainte de a le 
monta.

Dar ce vină are locatarul în toa
te acestea ? în definitiv el este a- 
cela care plătește atît neglijențele 
constructorului cît și nepăsarea 
ICAB-ului. în acest cartier blocu
rile nu au fost prevăzute încă cu 
contoare pentru lumină electrică și 
combustibil. Din această cauză 
plata consumului se face în paușal- 
Această metodă favorizează fixa
rea sumelor după tot felul de cal
cule aproximative și cîte o dată 
profund subiective. Mulți adminis
tratori au remarcat o anumită ten
dință de „rotunjire“, în sensul de 
îngroșare, a sumelor de către func
ționarii IDEB și ICAB care ci
tesc contoarele. Sînt numeroase 
blocuri în Capitală, date în folo
sință de doi-trei ani, care nici pînă 
astăzi nu au fost înzestrate cu a- 
ceste mijloace moderne de înregis
trare a consumului de energie, 
combustibil etc., deși ele se găsesc 
în magazine.

în concluzie : administrațiile nu 
trebuie să fie simple mașini de cal
cul a unor cheltuieli și încasatorul 
lor. Ele trebuie să facă mai multe 
eforturi pentru buna gospodărire 
și întreținere a locuințelor ce le 
sînt încredințate. Iar întreprinde
rile de administrație locativă să-și 
îndeplinească efectiv sarcina de a 
controla și îndruma colectivele 
acestor administrații, în așa fel in
cit trecerea acestora la IAL să se 
facă simțită în toate sectoarele 
gospodăririi blocurilor de locuințe. 
Se simte nevoia introducerii unor 
sisteme unitare de muncă pentru 
aceste administrații, pentru a se 
elimina interpretările subiective, 
discutabile și a se pune mai 
multă ordine în acest important 
sector al vieții orașelor.

de

posedăm resurse valo
roase, în măsură să asi
gure desfășurarea unei 
bogate activități muzi
cale de cameră. Cu con
diția însă ca aceasta să 
capete periodicitate, să 
aibă la bază o pregăti
re sistematică și apro
fundată.

Este, desigur, îmbucu
rător să remarci că a- 
proape toate formațiile 
se străduiesc să-și gă
sească profilul propriu. 
Pe lîngă momente de 
înaltă realizare artisti
că, pe lîngă calități de 
ansamblu de prim ordin, 
s-au văzut în anumite 
cazuri consecințele dis
continuității în activita
tea unor formații.

Asupra interpretării am 
vrea să mai -zăbovim 
încă cu cîteva scurte ob
servații. Cvintetul-de su
flători, alcătuit din în
zestrați instrumentiști ca 
Al. Nicolae, Edy Guți, 
A. O. Popa, C. Predețea- 
nu și I. Bădănoiu se dis
tinge prin frumoasa so
noritate de ansamblu și 
o bună înțelegere a mu
zicii. Cu o bună disci
plină de ansamblu, cvar
tetul de coarde „Muzi
ca" format din G. Ham
za, C. Costache, C. Bui- 
că și R. Sladek, vădește 
predilecție către reper
toriul cu sonorități am
ple, concentrat, și mai 
puțin către acela cu so
norități 
Relativ 
coarde 
gareta, 
Mederus) are meritul de 
a fi constant în prezen
tarea literaturii de acest 
gen, în stimularea crea
ției originale. Vădind 
un sunet catifelat, ca
litate pe care trebuie 
să o cultive în continua
re formația, tinerii artiști 
au demonstrat frumoase 
trăsături stilistice. Stil 
de cameră fără reproș, 
exigență în frazare, a- 
dîncirea concepției , in
terpretative — iată ce

au relevat Șt. Ruha, V< 
Horvath, F. Fülop și I. 
Dula. Formația a tălmă
cit cu rafinament și con
vingere Cvartetul în mi 
minor op. 8 de Mihail 
Jora. Situată la polul o- 
pus romantizării, evitînd 
orice afectare, dar res- 
pectînd riguros textul 
muzical, formația de 
muzică veche I. Laszlo- 
Hubert, Christa Dressier, 
Francise Laszlo și Ilse 
Kleppner s-a prezentat 
admirabil în lucrări de 
Händel, Telemann și 
Bach. împreună cu so
prana Emilia Petrescu, 
formația a interpre
tat arii cu acompania
ment, de o intensă ex
presivitate. Cvintetul de 
suflători de V. Bruns (în 
primă audiție) și Cvinte
tul pentru aceeași for
mație de Cornel Trăiles- 
cu, au fost redate cu fru
moasă ținută de ansam
blu de către N. Maxim, 
Cr. Onofrei, O. Popa, W. 
Barghiel și I. Caloianu ; 
o altă formație instru
mentală — G. Niculescu, 
T. Braniște, A. Todices- 
cu, Șt. Metz, C. Rădoi și 
N. Radulescu — a acom
paniat cu muzicalitate 
pe cîntăreții Emilia Pe
trescu, Martha Kessler 
și Marius Rintzler în mu
zică preclasică și de 
Beethoven.

Progresul vieții noastre 
muzicale de cameră im
pune dezvoltarea capa
cității actuale a forma
țiilor prin încurajarea 
lor diferențiată, prin îm
bunătățirea condițiilor 
de lucru ale fiecăreia. 
Rămîne de studiat posi
bilitatea grupării prin 
transfer a instrumentiș
tilor unei formații la a- 
ceeași instituție de bază, 
pentru a înlesni activi
tatea de repetiții. După 
părerea mea, va trebui 
să se urmărească pre
gătirea unui corp per
manent de interpreți de 
muzică de cameră, în 
măsură să valorifice 
vastul repertoriu și să 
stimuleze în continuare 
creația genului. O bo
gată viață muzicală de 
cameră presupune com
petiția în cadrul unui 
cerc larg de formații, 
care ar trebui să existe 
pe lîngă toate instituții
le muzicale din țară. In 
legătură cu instruirea o- 
bligatorie în domeniul 
muzicii de cameră, în 
conservatoare, trebuie 
găsite metode eficiente 
pentru ca unele ansam
bluri studențești, o dată 
înjghebate, să-și conti
nue activitatea încă un 
număr de arii, pînă la 
conturarea unui profil 
artistic care să depă
șească nivelul unei sim
ple formații de școală. 
Apare, de asemenea, e- 
videntă necesitatea in
troducerii unui curs de 
teorie a muzicii de ca
meră, în conservatoare.

Formarea unui public 
receptiv, competent, la 
concertele de cameră 
se poate realiza, cre
dem, numai prin prezen
tarea sistematică, istori
că, în cicluri a mu
zicii genului. îmbogă
țirea formelor de popu
larizare a muzicii la ra
dio și televiziune, pe 
disc ar contribui, de 
asemenea, la crește
rea interesului publicu
lui larg față de acest 
gen.

Sîntem încredințați că 
instituțiile noastre muzi
cale, cu sprijinul Comi
tetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, vor fruc
tifica experiența festiva
lului luînd măsuri efica
ce pentru dezvoltarea în 
continuare a muzicii de 
cameră.

(spectacol prezentat de 
de stat de operetă) —>

de Operă șl Balet : 
_ „_____ "de’stat de operetă I
CASA CU TREI FETE — 19.30. 
n Teatrul Național „I. L. Ca- ®agiale" (sala Comedia) = VEDERE 
DE PE POD — 15, DOAMNA 
LUI IEREMIA — . 19,30, (sala
Studio) : O FEMEIE CU BANI 
- 15 30 TEZAURUL LUI JUSTI
NIAN — 19,30.
© Teatrul de Comedie : FIZI
CIENII — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : OPERA DE TREI 
PARALE — 19,30, (sala Studio, 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : INTRI
GA ȘI IUBIRE — 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : OMUL CARE 
PIERDUT OMENIA — 19,30, (sala 
Studio) : OPT FEMEI — 20.
« Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : 
ȘCOALA NEVESTELOR — 20.
a Teatrul Mic : CINCI SCHIȚE 
și CINTAREAȚA CHEALĂ — 
19,30.
© Teatrul evreiesc de stat : 
WOYZECK — 20.
©Teatrul „Țăndărică" (sal- ' din 
str. Academiei) : BĂIAT ȘI 
VINTUL — 15,30; 17,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : PROCE
SORUL DE FRANCEZĂ — 20, 
(sala Victoria) : CU MUZICA... E 
DE GLUMIT — 20.
© Ansamblul artistic al C.C.S. t 
AȘA SE JOACA PE LA NOI -> 
20.
e Circul de stat : PARADA CIR
CULUI (spectacol prezentat da 
Circul Mare din Budapesta) — 20.

© DE-AȘ FI... HARAP ALB : 
Patria (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stațl în 
regiunea Cluj) — 9,45; 12; 14.154 
16,30; 18,45; 21.
© DUMINICA LA NEW YOR5 ; 
Republica (completare Vizita 
conducătorilor de partid șl de 
stat în regiunea Maramureș) — 
9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 19; 21,15,
București — 9,15; 11,30; 13,45;
16,30; 18,45; 21, Melodia — 8.30;
11; 13,30; 16; 18,30; 21 (la ambele 
completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea 
Cluj), Tomls — 8,30;.............. ‘ "
14,45; 16,45; 19; 21,15.6 ÎNDRĂZNEȚUL 
LAN — cinemascop : 
— 8,30; 11; 13,30; 1
Feroviar — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,30 (la ambele completare Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat în legiunea Maramureș).
• ȘOARECELE DIN AMERICA :
Grivița (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Cluj) — 10; 12,30;
15,30; 18; 20,30.
O 800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE ; Capitol — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30, Modern — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21 (la ambele com
pletare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în . regiunea 
Maramureș), Fioreasca (comple- 
tare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Cluj) — 10; 12,30; 15; 17,30; '
Flacăra — 10; 15,30; 17,45; 20.O BOCCELUȚA ; Festival — 8,30; 
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, Ex
celsior — 9,30; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21 (la ambele completare 
Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Cluj).
o CARTIERUL VESELIEI : Cen
tral — 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 21, 
Miorița — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30. O AGENTUL DE LTC.’TL'- ’ 
Union (completare Calitate 
cantitate industrială) — 
19; 21
® PROGRAM PENTRU 
Doina — 10.
• FURTUNĂ DEASUPRA
Doina (completare Simetrie) — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
© VINE PRIMĂVARA - MĂSU
RILE TIMPULUI — SPORT NR. 
5/19G5 : Timpuri Noi — 10—21 în 
continuare.
© MARILYN — cinemascop : 
Giuleștl (completare Au fost sal
vați) - 15,30; 18; 20,30.
S CINEVA ACOLO SUS MA IU-

EȘTE : Cultural — 10; 12,30;
15,30; 18; 20,30, Pacea — 16; 18,15; 
20,30 (la ambele completare 
Știați ca ?...).
© PÎNĂ LA ORAȘ NU E DE
PARTE — cinemascop : Înfră
țirea între popoare (completare 
l ovește despre ceasuri) — io; 12; 
14, 16; 18; 20.
© VESELIE LA ACAPULCO : 
Dacia (completare Intermediarul 
cu aripi) - 9,30—14 în continua
re ; 16,15; 18,30; 21.
o CĂPITANUL ZERO — cine
mascop : Buzești (completare Vi
zita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Maramureș) 
— 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20,15. 
© CEI MAI FRUMOȘI ANI — 
cinemascop : Cosmos — 14; 16;
18,15; 20,30.
e CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE ? — cinema
scop : Bucegi — 10; 12,30; 15:
17,45; 20,30, Viitorul — 14,45;
17,30; 20,15
© MISTERELE PARISULUI — 
cinemascop : Munca (completare 
Fotbaliști, nu uitați '
— 9,30; 11,30; 14: 16,15; 18,30; 25.45. 
• RUNDA 6 : Popular (completa
re Suită bănățeană) — 16; 1 15; 
20,30.
• SPĂRGĂTORUL - cinema
scop : Colentina (completare Pio- 
nieria nr. 5/1965) — 10; 15; 17,30; 
20.
© CĂLĂTORIE ÎN JURUL PA- 
MINTULUl : Volga (completare 
Ceramica din Oboga) — 9,45; 12; 
14,15: 16,30, 18,45; 21.
• PĂCAT DE BENZINA : Ra
hova (completare În numele ce
lor vii) - -6; 18,15; 20,30, Cotro- 
ceni '— ■ • - -
Aram 
18.30, 20,45.
© CEI TREI _____ ____
cinemascop (ambele serii) : Fla
mura — 9;----- ------- "0 HOȚUL 
(completare 
— 15,30; 18. e judex : 
pletare In ;
15,30; - -
« ONORABILUL 
AGEN’I SECRET : 
(completare Prima zi) — io?

.18,15; 20,30
0 STAN ȘI BRAN, EROI FARA 
VOIE : Cinematecă — 10: 12.

- -6;
(completare Compozitorul 
Haciăturian) — 14; 16,15:

MUȘCHETARI —

12,30; 1645; 20.
DE PIERSICI : Lira 
Fata de pe Someș) 

. 20,30.
Drumul 

paradisul 
17,45; 20.

Timpul probabil pentru 21, 22 
șl 23 noiembrie. In țară : Vreme 
în general umedă. Cerul va fi 
mai mult noros. Vor cădea preci
pitații sub formă de ploaie șl 
izolat, în a doua parte a interva
lului. sub formă de lapoviță șl 
ninsoare. Precipitațiile vor fl mai 
frecvente în jumătatea de vest a 
țării, vînt slab pînă .la potrivit 
din sud-vest. Temperatura stațio
nară la început, apoi în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 7 grade șl 3 grade, 
iar maximele între minus 1 grad 
și 9 grade. Ceață locală. In 
București : Vreme în general 
umedă, cu cer variabil, temporar 
noros. Vor cădea ploi slabe. Vînt 
potrivit. Temperatura în general 
staționară. Ceață slabă.
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îndată ce „lucrările anotimpurilor' șl „anotimpurile lu
crărilor’ se încheie, oamenii ogoarelor, ca buni gospodari, 
încep vremea bilanțurilor. In chip firesc, primele bilanțuri 
fi, în același timp, primii „făruși” la temelia noului an se 
fixează în adunările de alegeri ale organizațiilor de 
partid.

Comuniștii din unitățile agricole de pe întreg cuprinsul 
tării dezbat, în aceste zile, în adunările de dări de seamă 
ți alegeri, sarcinile de mare însemnătate puse de cel 
de-al IX-lea Congres și de recenta Plenară a C.C. al 
P.C.R. în fafa agriculturii socialiste. Prilej de trecere în 
revistă a realizărilor, de analiză temeinică a lipsurilor, de 
scoatere la iveală a posibilităților și resurselor pentru vi
itor, adunările de alegeri de la sate au în centrul dezba
terilor problemele dezvoltării intensive și multilaterale a 
agriculturii, ale creșterii producției agricole vegetale și 
animale, ale întăririi cooperativelor agricole.

Spre a reliefa cum s-au oglindit aceste preocupări în 
adunările de alegeri de la safe și cum se desfășoară, în 
lumina lor, munca noilor birouri, redacția noastră a orga
nizat, în colaborare cu Comitetul raional de partid Aiud, 
o masă rotundă, la care au luat parte secretari de comi
tete de partid și organizații de bază din cooperative agri
cole de produefie, gospodării de sfat, S.M.T., precum șl 
activiști de partid.

Adunări
de
alegeri
Ain

Barometru sigur 
al muncii de partid

rul zootehnic și alți coo
peratori.

Redacfta : Socotim că e 
firesc să ne ocupăm, în 
primul rînd, de modul 
cum adunările de dări de 
seamă și alegeri au dez
bătut problemele econo
mice ale fiecărei unități, 
cum s-a reflectat în ele 
munca organizațiilor de 
partid, a comuniștilor 
pentru creșterea produc
ției agricole, pentru folo
sirea cit mal din plin a 
terenului agricol, pentru 
dezvoltarea continuă a a- 
vutului obștesc, pentru 
terminarea construcțiilor 
și realizarea unor acțiuni 
(^f îmbunătățiri funciare. 
L'-^pă cum se vede, un 
ciuip larg de probleme...

— ...Care se referă, de 
fapt, toate la unul și ace
lași lucru : cum au con
tribuit organizațiile de 
partid la sporirea spiri
tului gospodăresc al țăra
nilor cooperatori — luă 
cuvîntul EMIL MURE
ȘAN, secretarul comite
tului de partid din coo
perativa agricolă Lun
ca Mureșului. Și în adu
nările de la noi accentul 
s-a pus pe legătura dintre 
munca de partid și rezul
tatele economice. Avem, e 
drept, cu ce ne mîndrl. 
Datorită, în primul rînd, 
exemplului personal al 
comuniștilor, care s-au 
aflat mereu, cum s-ar 
spune, în linia-întîia, coo
perativa noastră a obți
nut, în ciuda condițiilor 
naturale, mai puțin favo
rabile, cîte 1 800 kg de 
grîu și 3 000 kg de po
rumb, în medie, la hectar.

Redacția : Oare aceste 
rezultate dau toată mă
sura posibilităților pe care 
le aveți ?

— în nici un caz. De 
altfel, ele au fost consem
nate în dările de seamă 
ale birourilor și în cuvîn
tul comuniștilor nu ca să 
ne împăunăm cu ele, ci ca 
să subliniem faptul că u- 
nitatea noastră dispune de 
condiții de sol și climă 
prielnice unei agriculturi 
mai intensive. Fertiliza
rea solului, executarea lu
crărilor la timp și de bună 
calitate ne pot aduce re
colte mult mai bogate. 
Totul a fost însă privit 
din punctul de vedere al 
răspunderii comuniștilor 
în această privință. Iată 
un exemplu. într-una din 
adunările de alegeri, bri
gadierul Ludovic Nagy a 
fost criticat pentru că a 
patra prașilă la sfecla de 
zahăr n-a fost destul de 
bine făcută, ceea ce a dus 
la micșorarea producției. 
Concluzia a fost că 
în primul rînd comuniștii 
trebuie să dea pildă de res
pectare întocmai a tutu
ror normelor agrotehnicii.

Redacfia : Cum s-au îm
pletit acțiunile politico- 
organizatorice cu măsuri
le <F' stimulare materială 
înÿi.bținerea acestor re
zultate ?

— V-aș răspunde eu la 
această întrebare — inter
veni tovarășul CSIKI SI
GISMUND. Sînt instruc
tor de partid și mă ocup 
de organizațiile de bază 
din cadrul acestei u- 
nități agricole. Aici, 
munca politică se îmbină 
sfrîns, e nedeslipită de co
interesarea materială a coo
peratorilor. Retribuția supli
mentară se aplică la toate 
culturile, în afară de păioa- 
se. Se acordă și premii pen- 
frC unele rezultate deose
bi \ Dacă producțiile sînt 
irJri, cîștigă și cooperati
va și membrii ei. în ceea 
ce privește rolul muncii 
politico-organizatorice, so- 
cot că de cea mai mare 
însemnătate este reparti
zarea chibzuită a comu
niștilor pe brigăzi și pe 
echipe. Voi aminti un sin
gur fapt. în anii trecuți, 
existau unele greutăți în 
sectorul zootehnic. Or
ganizația de partid i-a 
dat sarcină să mun
cească aici comunistu
lui Nicolae Ciurta, cu
noscut ca un tovarăș pri
ceput și cu tragere de 
inimă. El a atras în mun
ca de îngrijitori întreaga 
familie. Lotul său de 
vaci, datorită bunei îngri
jiri, dă producțiile cele 
mai mari. A început să 
cîștige bine. După el au 
venit să lucreze în secto-

— Nu e mult de cînd 
cooperativa noastră — a 
spus VASILE VAIDA, se
cretarul organizației de 
bază de la brigada din A- 
sinip a cooperativei agri
cole de producție Ciuguzel 
— se număra printre cele 
mai slabe din raion. Unii 
se împăcaseră cu aceasta, 
ziceau că „așa ne-o fi zo
dia, a racului“ să fim me
reu în coadă. Uite însă 
că, în acest an, coopera
tiva a săltat mult. Planul 
de producție va fi înde
plinit și depășit. Prin ur
mare, nu este vorba de 
„zodie", ci de oameni. A 
crescut mult răspunderea 
lor pentru fot ce se face în 
cooperativă. Un rol însem
nat în dobîndirea acestor 
rezultate l-au avut organiza
țiile de bază din brigăzi. 
Ele au discutat în preaj
ma fiecărei campanii, în 
adunări deschise, măsu
rile care trebuiau luate 
pentru încheierea la timp 
a lucrărilor. I-au atras și 
pe cei din activul fără de 
partid la discuții, le-au 
dat sarcini concrete. în a- 
dunarea de alegeri mem
brii de partid au a- 
rătat că trebuie între
prinsă o acțiune sus
ținută pentru fertilizarea 
solului, pentru executarea 
arăturilor de toamnă pe 
suprafețe cît mai mari.. 
Aceste propuneri ale co
muniștilor au găsit e- 
cou neîntîrzijt la condu
cerea gospodăriei. în bri
gada noastră s-au și în
corporat îngrășăminte na
turale și chimice pe a- 
proape 100 de hectare...

Redacfia : Ar fi folositor 
să discutăm puțin și des
pre felul cum s-a anali
zat, în adunările de ale
geri, problema mat bunel 
folosiri a bazei tehnice cu 
care e dotată agricultura 
raionului...

— E un domeniu în 
care au ceva de spus nu 
numai tovarășii de la 
S.M.T., ci și cei din coo
perative — a subliniat 
tovarășul VASILE PUR- 
DEA, secretar al comi
tetului raional de par
tid. Mai ales că la 
S.M.T. Aiud adunarea de 
alegeri e abia în pregăti
re, însă mecanizatorii 
membri de partid au luat 
parte la adunările de a- 
legeri ale cooperativelor 
pe care le deservesc. 
Problemele principale, în 
condifiile raionului nostru, 
sînt extinderea mecanizării 
la lucrările de întrefinere a 
culturilor șl calitatea.

— Mai e încă ceva : spi
ritul de răspundere — 
ținu să adauge tovarășul 
EMIL MUREȘAN. Uite, la 
noi, în Lunca Mureșului, 
nu ne putem plînge de 
calitatea lucrărilor. Nu
mai că tractoarele nu 
sînt folosite din plin. S-a 
întîmplat ca, în toiul 
campaniilor, anumiți trac
toriști să nu lucreze în 
unele zile. Cît despre par
ticiparea la adunările 
noastre de partid, ea nu 
se prea simte.

— E drept — spuse 
IOAN ALDEA, secretarul 
organizației de bază din 
S.M.T. Aiud — o hibă 
mare a muncii noastre e 
că nu ne-am îngrijit des
tul de întărirea rîndurilor 
organizației și de reparti
zarea chibzuită a mem
brilor de partid pe bri
găzi. Ne propunem să dis
cutăm despre aceasta pe 
larg în adunarea de ale
geri a organizației de 
bază din S.M.T. Dar 
nici cu extinderea me
canizării și calitatea nu 
ne putem declara mul
țumiți, cu toate că față 
de anii trecuți s-au 
făcut unele progrese. Co
lectivul care pregătește 
darea de seamă și-a pro
pus, la sugestia biroului, 
să analizeze posibilitățile 
existente pentru ca să lu
crăm pe terenuri pe care 
înainte le ocoleam : tere
nuri în pantă, cu denive
lări.
Redacfia : Din consulta
rea dărilor de seamă 
și a proceselor verba
le ale dezbaterilor, re
iese că nu peste tot a- 
dunările au luat în discu-

COMUNIȘTII
RlNDUR

organizațiile 
de bază
de la sate

Masă rotundă organ!« 
zată în colaborare cu 
Comitetul raional P.C.R.

Aiud

ție rezerve de seamă ale 
sporirii producției agri
cole, ale dezvoltării avu
tului obștesc. Să ne oprim 
numai la un singur aspect: 
raionul Aiud este brăzdat 
de rîul Mureș, cu un de
bit mare de apă. Totuși 
suprafețele Irigate sînt 
departe de a fi pe mă
sura posibilităților, limi- 
tîndu-se cel mai adesea la 
grădinile de legume.

— într-adevăr — spuse 
tovarășul IOAN ZSIG- 
MOND, secretar al comi
tetului raional de partid 
— nu pufine sînt coopera
tivele de pe malul Mureșu
lui, care au capacitatea sä 
întreprindă acfiunl — fie 
prin eforturi unite, fie numai 
cu forfe proprii. ..—...pentru 
irigarea unor suprafefe mal 
mari cu porumb, sfeclă efe, 
ceea ce ar duce la sporirea 
producțiilor și, implicit, la 
creșterea veniturilor. De a- 
semenea, în unele coopera
tive există condifii pentru a 
se organiza mal temeinic șl 
pe suprafefe mai mari 
felurite acfiunl de îm
bunătățiri funciare : de

Cînd e prețuită 
înțelepciunea 
colectivă...

— Și pe la noi umblă, 
din strămoși, zicala : „O 
sută de capete gîndesc 
mai bine ca unul singur“ 
— spunea LEON MACA- 
RIE, secretarul comitetu

Ioan ZSIGMOND Nicolae DAMIAN Vasile PURDEA Amos PÄDUREAN Ioan ALDEA

lui de partid din coopera
tiva agricolă Ciuguzel. 
Este vorba, cum s-ar zice, 
de munca și de conduce
rea colectivă. Pot să vă 
spun, din practica noastră, 
că atunci cînd în organi
zațiile de bază se respec
tă normele democrației 
interne de partid, cînd co
mitetul de partid și birou
rile își desfășoară în
treaga muncă în colectiv, 
asta nu poate să nu se re
simtă și în viața coopera
tivei. A devenit un obi
cei ca la plenarele lăr
gite ale comitetului de 
partid să invităm pe toți 
membrii consiliului de 
conducere al cooperativei. 
Se dovedește că e o școală 
bună de stimulare a gîndi- 
rii colective. Trebuie să 
spun că, în cadrul adu
nărilor de alegeri, s-a 
discutat și despre ridica
rea rolului adunărilor ge
nerale ale țăranilor coo
peratori, ca forma cea mai 
largă a democrației coo
peratiste. Ne propunem 
să ajutăm consiliul de

I

I
I
I

și oameni • Irosi- 
fie"? • Recoltele 

® Există și a „patra campanie" ? ® O bogăție care trebuie valori- 
— experiența, gîndirea, propunerile oamenilor

• Hărnicia și spiritul gospodăresc — temelii trainice © Zodii 
tele ape ale Mureșului ® Planuri de măsuri numai „ca să 
conștiinței 
ficată din plin

frișări, desecări, comba
terea eroziunii solului etc. 
Noi, la comitetul raional 
de partid, avem datoria să 
îndrumăm mai atent și cu 
mai multă stăruință noile 
birouri pentru ca să dez
volte inițiativa și spiritul 
gospodăresc al comuniști
lor în aceste direcții...

conducere ca viitoarele 
adunări generale să fie 
bine pregătite, îneît un 
număr mai mare de mem
bri ai cooperativei să fie 
atrași să ia cuvîntul, să 

facă critici, propuneri, su
gestii...

Redacfia : Se știe că una 
din manifestările demo
crației cooperatiste este 
grija pentru aplicarea ho- 
tărîrilor adoptate de adu
nările generale. Or, în u- 
nele părți — la Lopadea 
Nouă bunăoară — hotă- 
rîri se luau, dar pînă la 
urmă tot președintele era 
acela care stabilea dacă 
este cazul să le aplice sau 
nu. Cum veghează orga
nizațiile de partid la res
pectarea întrutotul a 
principiilor democrației 
cooperatiste ?

— Se mai întîmplă si
tuații dintre cele amin
tite — a spus tovarășul 
NICOLAE DAMIAN, in
structor al comitetului ra
ional — și comitetele de 
partid nu intervin încă 
destul de hotărît și de 
prompt. în adunările de 
alegeri de anul acesta 
s-au dezbătut asemenea 
probleme, dar încă prea 
timid. Noi, activiștii, 
trebuie să ajutăm mai 
mult comitetele de partid 

și birourile organizațiilor 
de bază să devină mai 
combative, să militeze 
mai ferm pentru respec
tarea normelor democra
ției cooperatiste...

— Eu cred — intervine 
în discuție VIORICA 
PĂCURAR, secretara or
ganizației de bază din 

brigada a patra a coope
rativei Unirea — ca e 
bine să privim problema 
democrafiei inferne și a 
muncii în colectiv nu numai 
„în mare", pe întreaga co
operativă, ci și „în mic", 
la fiecare brigadă și echipă, 
în organizația noastră de 
bază adunarea de alegeri 
se pregătește acum și ne 
propunem ca, încă din 
darea de seamă, să ne o- 
cupăm temeinic de felul 
cum comuniștii încura
jează, în primul rînd prin 
exemplul lor, participarea 
tuturor țăranilor coope
ratori la dezbaterea și re

zolvarea treburilor ob
ștești din cooperativă. 
Vom porni chiar de la 
experiența noastră și vom 
arăta că, întotdeauna 
cînd șefa brigăzii, Ga
briela Mezei, a luat în 
seamă propunerile oame
nilor din brigadă, rezul
tatele au fost, cum s-ar 
zice, „la vedere“. Multe 
dintre aceste propuneri, 
aplicate în practică, au 
stat la temelia recoltelor 
bune pe care le-am obți-

Nivelul de conștiință 
problemă de partid

Redacfia : In ce măsură 
au fost dezbătute în adu
nările de alegeri sarcinile 
privind îmbunătățirea 
muncii politico-educative, 
creșterea aportului ei la 
dezvoltarea noii atitudini 

nut : 3 000 kg de porumb 
boabe, în medie, la hec
tar, față de 2 500 kg cît 
era planificat, 25 000 kg 
sfeclă de zahăr față de 
18 000...

Redacfia : Firește, nu se 
poate exprima totul în 
cifrg...

— Desigur — adaugă 

tovarășa Viorica Păcurar 
— există și unele cîști- 
guri care nu se pot mă
sura cu nici un cîntar. 
Cînd oamenii văd că 
se ține seama de părerile 
lor, apoi crește și simțul 
lor de răspundere, pun 
mai mult la inimă inte
resul obștesc.

Redacfia : Bine ar fi 
fost ca problemele întă
ririi democrației coope
ratiste să se fi bucurat 
de o atenție la fel de 
mare și în alte adunări 
de alegeri. In organizația 
de bază din sectorul zoo
tehnic al cooperativei a

gricole Aiud, bunăoară, 
ele s-au pus la modul 
general, abstract, ceea 
ce a înrîurit negativ 
întreaga desfășurare a 
adunării. De altfel, darea 
de seamă, prezentată în 
această adunare n-a ridi
cat nici o problemă cît de 
cît însemnată din viața 
brigăzii sau a cooperati
vei. Totul a fost înfăți
șat în culori trandafirii 
iar critica s-a făcut cu 
multă timiditate.

față de muncă și bunul 
obștesc, la întărirea dis
ciplinei și a spiritului de 
răspundere, la îmbogăți
rea orizontului de cunoș
tințe al țăranilor coope
ratori ?

— Unul dintre cele mai 
de preț învățăminte pe 
care le-am desprins noi, 
membrii noului birou, din 
adunarea de alegeri este 
că seminfele cele bune ro
desc nu numai în ogor, dar 
și în minfile și inimile oa
menilor — spunea MA
TILDA INDREI, secreta

ra organizației de bază 
din brigada a treia a co
operativei Fărău. S-a 
văzut, de pildă, că acei 
care în anii trecuți au 
luat parte la învățămîn- 
tul de partid ori la cel 
agrozootehnic, știu astăzi 
mai multe, au o altă ati
tudine față de tot ce-i 
înconjoară. La noi, bună
oară, nu există membru 
al brigăzii să aibă mai 
puțin de o sută de zile- 
muncă. Membrii organi
zației noastre au făcut 
numeroase propuneri 
pentru desfășurarea în 
cît mai bune condiții a 

învățămîntului de partid, 
a cursurilor agrozooteh
nice de masă, pentru 
legarea lor cît mai 
strînsă de sarcinile care, 
cum s-ar spune, „ne frig 
degetele“. La cursurile 
agrozootehnice i-am în
demnat să se înscrie pe 
toți membrii brigăzii — 
oamenii și-au dat seama 
de cît folos le-au fost 
cunoștințele căpătate în 
iarna trecută.

Redacfia : In privința 
muncii politice ce ne pu
teți spune ?

— în primul rînd, ne 
îngrijim de informarea 
membrilor brigăzii cu în
vățămintele cuprinse în 
documentele partidului, 
cu cele mai noi eveni
mente din țară și de 
peste hotare. Organizăm 
adesea convorbiri-fulger 
la cîmp, cînd oamenii se 
string pentru prînz și o- 
dihnă. Dar nu există mij
loc care să meargă mai 
drept la țintă ca exem
plul personal al comuniș
tilor. Mi-am dat seama 
mai ales în următoarea 

împrejurare : în toamna 
asta, văzînd că din căru
țele care ridicau porum
bul de pe cîmp cădeau 
ici-colo știuleți, lăsați în 
plata domnului, ne-am 
adunat cîteva membre de 
.partid și am pornit în 
urma căruțelor, strîngînd 
știuleții și dueîndu-i la 
cooperativă. După noi 
s-au luat și alte fe
mei și ne-am pomenit că 
din știuleții ăștia, care 
altădată se pierdeau, se 
ridică o .grămăjoară fru
mușică. Cred că și treaba 
asta a vorbit oamenilor 
despre ce înseamnă grija 
pentru avutul obștesc...

...Se știe că în agricul
tură există, în linii gene
rale, trei mari campanii : 
de arături și însămîn- 
țări, apoi de îngrijirea

Oare planul de măsuri - 
fructifică toate 
inițiativele ?

Redacfia : Dezbaterile 
din adunarea de alegeri, 
propunerile și sugestiile 
făcute își găsesc oglindi
re sintetică în planul de 
măsuri. Un plan bun, 
concret, eficient, poate fi 
considerat cel adoptat în 
adunarea organizației de 
bază din brigada zooteh
nică a cooperativei agri
cole Gîrbova.

— Ne-au ajutat la în
tocmirea lui unii tova
răși din consiliul de con
ducere, inginerul din co
operativă și, mai ales, to
varășul Szekely Dezide- 
riu, instructorul nostru 
de partid — spunea 
AMOS PÄDUREAN, se
cretarul organizației de 
bază. Membrii de partid

Și după alegeri ?

Pentru ca roadele și 
învățămintele adunărilor 
de alegeri să nu se iro
sească — arăta tovarășul 
IOAN ZSIGMOND — în- 
tr-o recentă ședință a bi
roului raional de partid 
s-a stabilit să se formeze 
un colectiv, care să studie
ze problemele ridicate în 
adunări, a căror rezolvare 
depinde de raion, și să le 
desprindă pe cele mai în
semnate, care s-au pus în 
mai multe locuri și au, deci, 
un caracter mai gene
ral pentru raionul Aiud. À- 
cestea vor fi înscrise în 
planurile de muncă ale co
mitetului raional de partid 
pe lunile viitoare și se va 
urmări cu perseverentă re
zolvarea lor. Totodată, în 
perioada imediat urmă
toare încheierii alegeri
lor se va face instruirea 
noilor birouri la fața lo
cului, pe grupe de orga
nizații, ca să fie mai efi
cientă, mai legată de sar
cinile precise care stau în 
fața fiecărei organizații. 
De asemenea, s-a stabilit 
ca toți membrii comitetu
lui raional să ia parte la 
adunările de partid din 
cîte o organizație pentru 
a o sprijini concret în 
desfășurarea întregii ac
tivități. Pornind de la 
constatările prilejuite de 
adunările de alegeri, co
mitetul raional își pro
pune, totodată, să în
drume birourile organi
zațiilor de bază ca să se 
ocupe de problemele ti
neretului , ale organiza
țiilor U.T.C., nu formal și 
sporadic, cum se mai în

O nouă și rodnică perioadă de activitate se deschide 
acum, după terminarea adunărilor de alegeri, în fafa or
ganizațiilor de partid de la sate. Pentru birourile nou 
alese, prefioasele îndrumări călăuzitoare ale Congresului 
al IX-lea al partidului, ale recentei Plenare a C.C. al 
P.C.R., trebuie să devină un îndreptar de muncă pe toate 
planurile. Firește, comitetul raional de partid are datoria 
să le ajute spre a aplica aceste îndrumări la condifiile 
specifice ale raionului Aiud. unde există încă mari posi
bilități și rezerve de dezvoltare a unei agriculturi inten
sive și multilaterale, de creștere continuă a produefiei 
agricole.

Pagină realizată de Victor BlRLĂDEANU 
ți Alexandru MUREȘAN

Foto : Gh. Amuza

culturilor șl, în'sfîrșit, de 
recoltare. Se pare însă că 
la S.M.T. Aiud a fost des
coperită și a „patra cam
panie“ — cea politico- 
educativă. Intr-adevăr, 
așa cum a reieșit .din cu
vîntul tovarășului IOAN 
ALDEA, secretarul orga
nizației de bază, pentru 
mecanizatori nu se orga
nizează aproape nici o, 
acțiune cu caracter poli- 
tico-educativ din- -primă-- 
vară pînă-n toamnă. Ë 
limpede însă că munca 
politico-educativă nu poate 
fi privită ca o campanie, că 
ea se cuvine, să fie dusă 
— cu mijloacele potrivite 
fiecărui anotimp, mijloace 
operative care să nu ră
pească multă vreme — în 
tot cursul anului.

au pus mult suflet în îm
bogățirea lui.

împreună cu cei pre- 
zenți, am examinat și 
planul de măsuri al or
ganizației de bază din 
brigada I-a a cooperati
vei Rădești. Un plan fără 
cusur, în care totul este 
orînduit cu grijă ; dar ce 
valoare au prevederile 
lui, bine chibzuite, cu 
termene precise, dacă 
sînt uitate în sertar și 
rămîn neîndeplinite ?

Există însă și planuri 
de măsuri — cum este 
cel al organizației de 
bază din brigada a Il-a a 
cooperativei Ciumbrud — 
unde prevederile sună 
astfel : 1. Organizația de 
bază va sprijini consiliul 
de conducere în organi
zarea muncii și va ur
mări să se muncească 
astfel îneît să se asigure 
îndeplinirea totală a pla
nului de producție ; 2. A- 
dunarea generală obligă 
noul birou să respecte și 
pe viitor planurile de 
muncă și graficul ședin
țelor etc, etc. Un aseme
nea plan ar fi putut fi 
adoptat în orice coopera
tivă agricolă, din orice 
raion al țării. Putea oare 
organizația de bază să a- 
dopte un plan concret, cu 
responsabilități și terme
ne precise? Fără îndoia
lă că da. Răsfoind proce
sul verbal al adunării am 
desprins numeroase pro
puneri interesante, numai 
că ele au rămas doar în 
procesul verbal...

tîmplă, ci în mod conti
nuu, cu o grijă deosebi
tă. Se va urmări cu per-. 
severență atragerea tine
rilor în sectoarele-cheie 
ale cooperativelor agrico
le, manifestîndu-se mai 
multă încredere în capa
citățile și posibilitățile lor 
și încredințîndu-le — ce
lor mai buni dintre ei — 
munci de răspundere ală
turi de cei vîrstnici.

Tovarășul VASILE 
PURDEA a subliniat în 
încheiere că se va acor
da mai multă atenție 
muncii politico-educative 
în rîndurile tuturor cate
goriilor de oameni ai 
muncii de la sate, dar 
mai ales printre femei și 
tineret. Pregătirile pentru 
noul an în învățămîntul 
de partid la sate s-au 
desfășurat în condiții mai 
bune ca în alți ani, pro
pagandiștii au fost înar
mați cu cunoașterea do
cumentelor Congresului 
al IX-lea, iar acum vor 
studia și documentele 
Plenarei din noiembrie. 
Toți membrii comitetu
lui raional vor ține con
ferințe în organizațiile de 
partid despre cele mai 
importante probleme puse 
de Congres și Plenară în 
fața agriculturii socialis
te. La cămine culturale 
se vor organiza simpo
zioane, seri de întrebări 
și răspunsuri, întîlniri cu 
brigăzi științifice, care 
vor fi, toate, concentrate 
spre popularizarea largă 
și cît mai amănunțită a 
hotărîrilor Congresului.
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știință, dezvoltarea tot mai largă a cer

cetării determină o cerere crescîndă a

cărții științiiice din partea cititorilor. în

sușirea tezaurului științiiic de către mase

tot mai largi reprezintă un indiscutabil

iactor al progresului.

iuncționează acea punte dintre știință și

om care este cartea științiiică, ziarul 

„Scînteia" a invitat în jurul mesei rotun

de editori, autori, diiuzori de carte, ci

titori.

Creșterea generală a interesului pentru

Pentru a cunoaște condițiile în care

Noțiunea contemporană de cultură 
și-a îmbogățit uimitor conținutul. 
Mulți oameni care acum 20 de ani 
treceau drept oameni culți, și-au 
pierdut acest atribut dacă au trecut 
cumva prin prodigioasele transfor
mări ale acestor ultimi ani fără să 
le urmeze și fără să și le însușească. 
Noțiunea de cultură impune fiecărui 
om să cunoască tot ceea ce are mai 
bun civilizația modernă.

Toate domeniile de cunoaștere ști
ințifică, de la atom la cosmos, au 
cunoscut o adevărată revoluție. Sub 
tumultul noilor cunoașteri, care dez
văluie permanent o lume nouă, ade
văruri altădată sacrosancte s-au 
prăbușit.

Cartea științifică devine evident o 
carte de cunoaștere tot mai comple
tă și mai întinsă a universului văzut 
și mai ales nevăzut. Ea devine astfel

cartea de căpătîi a oricui. Fără ea, 
fără cunoștințele moderne pe care 
ni le relevă, răminem închiși de-un 
zid de întuneric, într-un microcosmos 
străvechi și desuet.

Nu există azi cultură fără cultură 
științifică.

Mi se pare limpede că a cunoaște 
doar pe Shakespeare, pe Tolstoi, pe 
Balzac și chiar întreaga literatură 
universală, ca și disciplinele filozo

fice, nu este de-ajuns pentru a fi cu 
adevărat un om cult. E nevoie de o 
complinire neapărată cu cunoașterea 
cărții de știință, cu posedarea cu
noștințelor moderne care mînă ome
nirea spre progrese nebănuite și 
viața noastră spre zări încă neîntre
văzute.

Demostene BOTEZ

si
• PERSPECTIVE
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0 tematică mai apropiată de cerințele vieții !

Cărți utile și cărți depășite

Autori calificați și autori necalificați

Luînd cuvîntul, prof, univ, 
Edmond NICOLAU a subli
niat că trăim în prezent o 
epocă de revoluție tehnico- 
științifică. „Dacă ne oprim 
asupra principalelor cărți 
științifice apărute în țara 
noastră observăm existența 
unor sectoare neacoperite : 
teoria relativității, de pildă. 
S-au scris mai de mult di
verse broșuri de informare, 
lipsește însă un tratat la 
îndemîna specialistului cu 
pregătire superioară ; nici 
studentul nu are posibilita
tea să ia contact cu lucră
rile fundamentale ale lui 
Einstein, cu toate dezvoltă
rile lor moderne. Cui ar re
veni sarcina editării unor 
cărți de acest gen ?

Editura științifică publică 
în special cărți de informa
re cu caracter general, des
tinate unui public larg. E- 
ditura Academiei, la rîndul 
ei, numai lucrări originale, 
cu caracter monografic, ale 
unor oameni de știință din 
țara noastră, consacrate 
propriilor lor cercetări. E- 
xistă astfel o discrepanță 
între ceea ce apare nou în 
diferitele domenii, pe sca
ră mondială, și preocupă
rile curente ale omului de 
știință.

în raportul prezentat de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul 
partidului se subliniază în 
mod deosebit necesitatea 
intensificării cercetărilor 
fundamentale și aplicati
ve în toate ramurile. Un 
interes deosebit prezintă 
astăzi problemele electro
nicii și ciberneticii. Dar 
nici o editură nu se gin- 
dește să acopere aceste 
sectoare, nici cu cărți de 
informare generală, desti
nate publicului larg, nici cu 
cărți de strictă specialitate.

Trebuie însă ținut seama 
de împrejurarea că nece
sitățile de informare cresc 
vertigines, în timp ce nu
mărul lucrătorilor din edi
turile de specialitate a ră
mas același, ca și numărul 
de coli editoriale rezervate 
aparițiilor.

Cred că ar fi indicat ca 
editurile noastre să abor
deze publicarea unor co
lecții științifice în care să 
fie prezentate probleme și 
realizări ale științei mo
derne pentru uzul specialis
tului sau al intelectualului, 
care dorește să ia contact 
sau să fie la curent cu ceea 
ce se întîmplă și în alte 
domenii decît al său. Exis
tă, ce-i drept, colecția 
C.R.C.S. care, datorită nive
lului scăzut, nu satisface 
această cerință".

Pentru a prezenta punc
tul de vedere al editorilor, 
ia cuvîntul Gheorghe CON- 
STANTINESCU, directorul 
Editurii științifice, susținînd 
că „în condițiile actuale ale 
revoluției culturale din țara 
noastră, ale învățămîntului 
general obligator de 8 ani, 
aceste broșuri de „popu
larizare științifică" din co
lecția C.R.C.S. nu-și mai au 
rostul. Majoritatea acestor 
broșuri nici nu acoperă do
menii ale științei, ca fizi
ca, chimia, matematica și 
nici nu prezintă cuceririle 
științei moderne 1 Editura 
științifică intenționează să 
înlocuiască aceste broșuri 
cu o nouă colecție „Mica 
enciclopedie" în care ur
mează să apară lucrări de 
60—150 pagini, axate pe 
popularizare la nivel me
diu.

Editura științifică a publi
cat pînă în prezent nume
roase cărți interesante cu 
caracter de popularizare ă 
științei, intervine acad. 
Caius IACOB. Cred, totuși, 
că ar fi util ca această edi
tură să-și lărgească profi
lul, acceptînd și publicarea 
de monografii cu caracter 
științific propriu-zis, fără să 
aibă proporțiile lucrărilor 
prezentate Editurii Acade
miei. Ele ar fi de natură să 
asigure o inițiere a tinere
tului studios în noile pro
bleme ale științei și ar da 
un ajutor serios muncii de 
cercetare științifică. Unele 
cursuri de specialitate, de 
ținută, din universități, care 
tratează teme variate, ar 
putea să se reoglindească 
într-o asemenea colecție de 
monografii.

„De fapt, arată prof. univ. 
Edmond NICOLAU, nu dis
punem pentru elevii din cla
sele 9—12 de o literatură 
științifică de natură să 
completeze programele 
școlare la disciplinele ști
ințifice, așa cum există „Bi
blioteca școlarului" care Ie 
oferă lecturi suplimentare 
pe probleme de literatură. 
Colecția „Știința învinge", 
cu 4—5 lucrări pe an, nu 
poate satisface cerințele".

Fiind vorba de cerințele 
cititorului, conf. univ. Petre 
RAICU se întreabă de ce 
Editura Academiei nu ține 
pasul cu exigențele cerce
tătorilor din institute, publi- 
cînd în afara edițiilor mo
nografice, adeseori cu ca
racter „monumental", cărți 
cu un număr mai mic de 
pagini, privind probleme de 
actualitate ? „Eu lucrez, de 
pildă, într-un domeniu unde 
practic nu pot folosi nici 
una din cărțile apărute în 
Editura Academiei, deoare
ce nici una nu relatează 
despre realizările recente 
și epocale în genetică. Lu
crările apărute se adresea
ză numai unui public foarte 
resfrîns. In biologie, de e- 
xemplu, este desigur utilă 
publicarea unor cârti ca 
„Flora" și „Fauna", „Pomo- 
logia" etc., dar acestea sînt 
cărți de inventariere, de 
clasificare, a unor bogății 
naturale ale țării, necesare 
studiului, dar nu înlesnesc 
cercetătorului cunoașterea 
progreselor recente ale 
științei pe plan mondial.

Editura Academiei nu pu
blică nimic nici din domenii 
noi ale științei, cum ar ii 
biofizica, biochimia, biolo
gia moleculară etc. O edi
tură care publică numai lu
crări care se adresează u- 
nui număr extrem de redus 
de specialiști, într-un vo
lum exagerat de pagini, ne
dreptățind numeroase alte 
domenii de cercetare, nu-și 
îndeplinește pe deplin mi
siunea. Multe edituri din 
străinătate publică astăzi 
lucrări extrem de scurte, 
dată fiind creșterea uriașă 
a volumului general de in
formații. Omul modern tre
buie să aibă posibilitatea 
de a lua legătura într-un 
timp foarte scurt cu cele 
mai noi realizări ale știin
ței.

Editura științifică, la rîn
dul ei, se ferește, în gene
ral, să publice lucrări de 
informare de înalt nivel, a- 
dresate specialiștilor. Editu
ra Academiei nu publică 
decît un anumit număr de 
lucrări originale. Mă gîn- 
desc dacă unele cărți 
pe probleme actuale de 

mare anvergură, nu ar pu
tea fi încredințate, pentru 
a ii scrise, unor colective 
de specialiști, pe capitole, 
suplinind lipsurile în ce 
privește tematica".

„După clasificarea lui En
gels, arată acad. Calus IA- 
COB, mecanica e, alături de 
fizică, chimie și biologie, 
una din științele fundamen
tale ale naturii. Ca atare, 
consider că în planurile e- 
ditoriale ar trebui să se a- 
corde o mai mare pondere 
și mecanicii, problemelor 
legate de mecanica gene
rală, a fluidelor și a solide
lor deformabile. Au apărut 
o serie de tratate și mono
grafii, care s-au bucurat de 
un real succes, atît în țară 
cît și în străinătate. Cred 
că lucrări semnate de acad. 
L. I. Sedov, prof. Paul Ger
main, M. J. Lighthill etc. ar 
putea fi programate pentru 
traducere. Pînă în prezent, 
n-a fost publicat nici un tra
tat de-teoria elasticității, 
atît de important pentru me
canicism și ingineri. Un 
asemenea tratat valoros a 
fost oferit Editurii tehnice, 
dar n-a fost acceptat ; în 
schimb, va vedea lumina 
tiparului la o editură din 
Paris. Trebuie deci să nu 
respingem cu prea multă 
ușurință lucrări oferite spre 
editare".

„O permanentă preocu
pare a editorilor, arată tov. 
Gheorghe CONSTANTINES- 
CU, este promovarea unor 
autori competenți. Se întîm
plă însă cîteodată că între 
autori și redactori nu se 
realizează o colaborare 
principială, ba chiar unii 
autori preferă ca aceștia 
din urmă să lucreze foarte 
serios pe manuscrisul lor. 
O carte ca „Zboruri cele
bre", de pildă, a fost res- 
crisă aproape în întregime 
în redacție.

O problemă de o impor
tanță deosebită mi se pare 
a fi, de asemenea, respon
sabilitatea celor care sînt 
însărcinați de edituri să re- 
fereze asupra lucrărilor 
propuse pentru publicare.

Este adevărat, avem șl 
colaboratori foarte conștiin
cioși care ne ajută mult ; 
sînt însă și alții care ne în
tocmesc referatele spu- 
nînd : „V-am scris cu con
diția să nu afle autorul nu
mele meu 1"... Se pune a- 
tunci întrebarea : de ce nu 
dorește să i se cunoască 
numele ? N-a fost obiectiv ? 
De multe ori se prezintă 
editurii cîte un referat de 
complezență în care se o- 
colesc problemele spinoa
se privind tematica și tra
tarea ei de către autori, 
dar și referate în care „se 
face praf" lucrarea fără 
motiv.

In ce privește planurile 
tematice ale editurilor, ara
tă Constantin MARINAȘ, 
responsabilul Librăriei uni
versale, se impune evita
rea paralelismelor. „Sînt in
format, de pildă, că în pla
nul Editurii științifice se 
prevede să apară, în 1968, 
lucrarea „Tutunul", după ce 
Editura medicală a scos lu
crarea „Intoxicații cu tu
tun".

De asemenea, în centrul 
atenției prea multor edituri 
s-au aflat salinele noastre. 
Așa a apărut în Editura 
Academiei volumul „Sa
rea", în Editura tehnică — 
„Masivele de sare", iar în 
Editura științifică — „O bo
găție de milenii". Supra

solicitarea temei tt Iacul 
ca aceste cărți, în special 
cea din urmă, să se vîndă 
foarte greu".

„Tot astfel, intervine prof, 
univ. Edmond NICOLAU, au 
apărut în ultimul an două 
cărți consacrate Atlantide!, 
o problemă care nu se im
pune prin actualitate".

„Mă întreb, continuă to
varășul Constantin MARI
NAȘ, dacă planurile tema
tice ale editurilor nu se în
tocmesc doar în funcție de 
preferințele unor redactori ? 
Editurile ar trebui să facă 
apel la un număr cît mai 
mare de specialiști — nu 
numai la elaborarea planu
rilor— să facă și sondaje, 
anchete în rîndurile oame
nilor de știință, studenților, 
cercetătorilor, elevilor și 
chiar ale librarilor. Un ase
menea sondaj ar releva că 
publicul cititor solicită, de 
pildă, cărți de călătorie 
care vorbesc despre cultu
ra, civilizația, traiul altor 
popoare".

„în această privință tre
buie să vă informez, spu
ne tovarășul Gheorghe 
CONSTANTINESCU, că Edi
tura științifică intenționează 
să lanseze încă o colecție 
nouă care va răspunde a- 
cestor cerințe. Din păcate, 
nu vom putea scoate din a- 
ceastă colecție decît 3—4 
titluri pe an. De asemenea, 
dat fiind interesul publicu
lui pentru biografiile mari
lor oameni de știință, editu
ra noastră își propune să 
editeze o colecție „Savanți 
de pretutindeni". Vor apare 
aici lucrări originale și tra
duceri. Vom publica cu a- 
cest prilej biografiile unor 
savanți români, ca dr. Is- 
trate, Gogu Constanti- 
nescu, Henri Coandă etc. 
Mai avem și colecția „Pe 
harta lumii", mult solicitată.

Dacă într-un anumit do
meniu există totuși lucrări 
de informare, în domeniul

Sint editurile interesate în vînzarea cărților ? 

Cititorii așteaptă Intrări de cibernetică, 

electronică, fizică atomică, genetică

„Rațiunea de a fi a unei 
edituri științifice este, de
sigur, vehicularea informa
ției de natură științifică de 
la autor la cititor, afirmă 
Dumitru TRIFU, redactor șei 
al Editurii Academiei. în a- 
tenția noastră trebuie să se 
afle deci problema operati
vității cu care se informea
ză cititorul. In dorința de a 
facilita această transmitere 
de informații, începînd cu 
anul 1964 editura a pus ac
centul pe publicații perio
dice specializate. Dintr-un 
total de 73 de publicații 
consacrate unor domenii de 
cercetare diferite, 32 apar 
în limbi străine, pentru a 
putea informa operativ pe 
specialiștii din străinătate 
asupra realizărilor științei 
românești, contribuției ei la 
tezaurul științei mondiale.

Pînă nu de mult, produc
ția editurii noastre era în 
exclusivitate umanistică. O 
dată cu sarcinile privind 
realizarea unei legături mai 
ștrînse între știință și pro
ducție, sporirea aportului 
științei în realizarea obiec
tivelor planurilor economi
ce, promovarea progresu
lui. tehnic, am încercat să 
deplasăm accentul spre 
disciplinele de bază : ma
tematică, fizică, chimie, ști
ințele tehnice.

Tovarășul Gheorghe 
CONSTANTINESCU recu
noaște că activitatea edito
rială în domeniul științei

EDITURA ACADEMIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA Șl EDITURA 
ȘTIINȚIFICA AU OFERIT 
CITITORILOR IN ULTI
MII 5 ANI PESTE 1000 
TITLURI DE CĂRȚI ȘTIIN
ȚIFICE, INTR-UN TIRAJ 
TOTAL DE PESTE 8 000 000 
EXEMPLARE.

chimiei cuantice nu avem un 
tratat de specialitate, nici 
măcar o broșură, declară 
Liviu BÄLOIU, student în 
anul V al Facultății de chi
mie — Universitatea Bucu
rești. Nu se poate concepe 
asimilarea cunoștințelor de 

rămîne în urmă, din cauza 
rapiditățiii cu care se suc
ced cuceririle științifice. „E- 
diturile noastre nu reușesc 
nici să acopere marea va
rietate a domeniilor științei 
contemporane. Deși reali
zările științei se înmulțesc 
cantitativ și calitativ. Edi
tura științifică de mai bine 
de 5 ani bate pasul pe loc. 
In acești ani, planul ei edi
torial n-a crescut nici mă
car cu o coală de hîrtie, 
ba, dimpotrivă, s-a mani
festat tendința de reducere 
a acestui plan. Problema 
informării, deci, este strîns 
legată de cea a hîrtiei și a 
tirajelor".

„Stabilirea tirajelor po
trivit necesităților pieței, pe 
baza unor metode statistice 
și nu a unor criterii subiec
tive, ar aduce satisfacție 
atît cititorilor, cit și edituri
lor, spune tovarășul Con
stantin MARINAȘ. Cînd o 
carte este prevăzută în 
plan, cititorul se poate en
tuziasma, se aprinde cînd 
află titlul. Dar cînd apare 
cartea în librărie, ni se spu
ne : „Nu vă supărați, nu e 
ceea ce am crezut noi 1" Și 
cartea rămîne nevîndută în 
raft. Așa s-a întîmplat cu 
volumul „De la piatră la 
hîrtie", cu cartea „Organe 
de mașini" și altele. In ce 
privește aceasta din urmă, 
credeam că va fl un mare 
succes de librărie. Am aflat 

chimie modernă fără a 
lua contact cu chimia cuan
tică. Lipsa unor tratate 
de specialitate se face însă 
simțită nu numai în acest 
sector al științei ci și în 
domeniul automatizării, al 
ciberneticii, electronicii etc.

însă din gura cumpărători
lor : „Aș lua-o, dar nu co
respunde cu stasurile din 
uzinele noastre 1". Pe de 
altă parte nu putem satis
face cererile cititorilor care 
ne pretind lucrări în dome
niul ciberneticii, fizicii ato
mice, analizei matematice, 
dicționare etc. Nu există în 
librării suficiente cărți de 
exerciții matematice pentru 
elevi și studenți. Așteptăm 
cu multă nerăbdare noul 
dicționar al limbii române. 
Nu știu care este adevărul, 
dar am impresia că editorii 
nu sînt prea interesați în 
vînzarea cărților lor, deoa
rece tovarășii din edituri 
vizitează foarte rar libră
riile, inleresindu-se prea 
puțin de soarta cărților din 
rafturi".

„în cazul cărților științi
fice, publicitatea care se 
face este insuficientă și 
inoperantă, adaugă Suzana 
RUSU, responsabila unității 
„Cartea la locul de muncă" 
nr. 2. Pentru a ușura sar
cina librarului și alegerea 
de către cititor, editurile ar 
trebui să recurgă la forme 
eficiente de publicitate și 
reclamă. Multe cărți n-au 
nici măcar o manșetă care 
să prezinte în cîteva cu
vinte autorul, să ofere o 
scurtă informare asupra cu
prinsului cărții. Ar trebui or
ganizate vitrine speciale 
ale cărții științifice și teh

nice nu numai în timpul de
cadei de toamnă, ci perio
dic în marile librării, ca și 
în cele mici, dar și în în
treprinderi și instituții. Pu
blicitatea cărții științifice 
se poate face prin recenzii 
de popularizare în buleti
nul „Cărți noi", prin anun
țuri de presă, la televiziune 
etc. Formatul unor cărți 
științifice poate fi, de ase
menea, un impediment în 
vînzare".

Necesitatea informării rapide. Peripețiile

aparițiilor: de la plan la ti

„Competența autorilor mi 
se pare. Că este un factor 
esențial;"observă dr. Con
stantin MAXIMILIAN, cer
cetător la Institutul de en
docrinologie. O alegere 
bună asigură succesul căr
ții. Trebuie evitați însă a- 
cei autori care, la cerere, 
scriu orice și oricum. Cred 
că editurile ar trebui să 
manifeste mai multă exi
gență față de autorii căr
ților științiiice și atunci nu 
s-ar mai remarca lipsa, din 
editurile noastre, a multor 
personalități marcante alo 
vieții noastre științifice. Nu 
este dezvoltată, nici încu
rajată critica cărții științi
fice. Consider că tinerii cer
cetători, de pildă, care au 
de spus ceva despre o car
te cu lacune evidente, ar 
putea semnala acest lucru 
în organele noastre de pre
să. Aceasta ar contribui la 
sporirea generală a exigen
ței față de cartea științifică. 
Ar trebui pus capăt și dile
tantismului în acest dome
niu, în special procedeului 
de a face „cărți din cărți".

Ar trebui ținut cont și de 
faptul că specialistul, om 
de cultură, dorește să cu
noască realizări ale științei 
moderne și din alte dome
nii, prezentate la nivel ac
cesibil. Există probleme ne
lămurite în genetică, pro
blema cromosomilor, bu
năoară ; nu există o car
te despre evolu.ționism 
— sînt doar cîteva exem
ple. Editurile au încer
cat să rezolve problema 
prin traduceri. Nu putem 
accepta însă ritmul de melc 
în care se lucrează. încă a- 
cum patru ani am recoman
dat Editurii științifice cartea 
profesorului Dubinin, mem
bru corespondent al Acade
miei de Științe a U.R.S.S., 
„Genetica moleculară" și 
care s-ar putea să apară, 
poate, în 1966, cînd va fi 
depășită de realizările din 
ultimii ani și nu va mai 
aduce foloasele scontate. 
Traducerile de cărți știin
țifice își găsesc justificare 
numai atunci cînd editurile 
noastre, realizînd un con
tact direct cu editurile stră
ine, pot tipări cărțile aproa
pe simultan cu acestea".

„în ce privește traduce
rile, subliniază la rîndul său 
conf. univ. Petre RAICU

Discuțiile de mai sus reliefează necesitatea și posibilita- 
te“. m™™}* h!i.nc organizări a activității editurilor de carte 
ștnnpnca. DuPa cum se subliniază în Rezoluția celui de-al 
1N.-Iea Congres al P.C.R, trebuie să se acorde o atenție sporită 
folosii n m cercetare și în activitatea practică a tot ceea ce 
știința și tehnica înaintată au mai bun. în acest sens, editu
rile cu proiil științific și tehnic trebuie sä pună la îndemîna 
celor interesați lucrări consacrate celor mai recente cuceriri 

ȘțifPtei. Forurile de care depinde buna desfășurare a ac
tivității editoriale sînt invitate să țină seama de observațiile, 
părerile și sugestiile venite din partea participanților la dis
cuția de față, cît 
și de cele expri
mate pe alte căi, 
luînd măsuri de 
îmbunătățire a 
activității edito
riale și în acest 
domeniu.

Masă rotundă organizată de G. CUIBUS,
Gh. BARBU și Gh. ZAMFIR

------------------------------------ —--------- ------ ------------------

„Popularizarea cărții ști
ințifice lasă de dorit, con
firmă Aurel MORARU, teh
nician la Uzinele „Republi
ca" din București. Intr-ade
văr, există în uzine standuri 
de cărți, dar nu se face ni
mic pentru informarea ci
titorilor despre apariția u- 
nei cărți bune. Nu știu, de 
pildă, dacă se va edita 
cîndva vreo carte despre 
traductoare, o problemă de 
mare importanță pentru un 

este un lucru demn de con
semnat traducerea unei lu
crări ca „Originea specii
lor" de Darwin, de către E- 
ditura Academiei. Dar edi
tura nu s-a oprit aici : ea a 
publicat întreaga operă a 
lui Darwin, apărută acum o 
sută de ani și prea puțin 
utilă pentru cercetarea ac
tuală, fiind accesibilă celor 
cîțiva interesați în versiu
nea originală. Nu înțeleg 
nici reeditarea, în condiții 
grafice deosebite, a unor 
lucrări ca „Fecundarea or
hideelor“. Și acesta nu 
este decît un exemplu. Ră
mîne deschisă întreba
rea : cui se adresea
ză asemenea ediții ? Nu 
reprezintă ele o cheltuire 
inutilă de forțe și fonduri ?" 

în privința cărții științi
fice, dr. Sergiu PEREDERI, 
directorul Editurii medicale, 
accentuează că este deose
bit de important să preci
zăm de la început cui ne 
adresăm. „După părerea 
mea, există în acest dome
niu două mari categorii de 
cititori : specialiștii și ne- 
specialiștil. Faptul că noi, 
editorii, nu avem o idee 
destul de clară asupra des
tinației unor cărți științifice 
explică lipsa unor cărți, a 
unor colecții. Cartea adre
sată specialistului trebuie 
să-i servească acestuia 
pentru documentarea sa si, 
în aceeași măsură, celor în
scriși în învățămîntul post
universitar.

Cît despre literatura cu 
caracter de informare știin
țifică, de popularizare, ea 
trebuie diferențiată în func
ție de categoriile de cititori, 
ținîndu-se seama de crește
rea nivelului general de 
cultură. De aceea, aș pro
pune realizarea unor cărți 
de popularizare și de nivel 
„mediu". Cartea „ABC-ul 
sănătății", căreia îi preve
deam un succes de librărie, 
nu s-a bucurat de o primi
re prea bună, ba chiar ni, 
s-a spus : „N-avem nevoie 
să fim alfabetizați 1" Pregă
tim acum o nouă lucrare, 
cu caracter enciclopedic, 
la un alt nivel, mai apro
piat de exigențele çttitori- 
lor".

„Preocuparea editurilor, 
susține conf. univ. Ion PAS- 
CARU, trebuie să fie, mi se 
pare, punerea de acord a 

tehnician. Dacă încercăm 
să realizăm schema unei 
mașini moderne, automati
zate, dar traductorul nu 
este pus la punct, eforul 
depus va ii inutil.

Pe mine, de pildă, mă 
interesează automatizarea, 
în acest domeniu au apărut 
prea puține cărți, iar ceea 
ce s-a tipărit se referă la 
probleme de automatiza
re de a.cum 10—15 ani, pre- 
zentjnd scheme depășite".

sarcinilor tematice cu cele 
economice, introducîndu-se 
în planurile editoriale cărți 
vandabile, adresate unul 
cerc de cititori cît mai larg, 
specialiști și nespecialiști, 
în tiraje mari. Ar trebui, de 
asemenea, sporită mult e- 
xigența față de broșurile de 
popularizare a științei, pen
tru ca acestea să țină sea
ma de cele mai recente cu
ceriri ale științei. In felul 
acesta se va putea satis
face interesul cititorilor, 
evita rămînerea cărților în 
rafturi și asigura realizarea 
beneficiilor".

„Editorii noștri, accentu
ează tovarășul Gheorghe 
CONSTANTINESCU, se pre
ocupă ca la nivelul prețu
rilor actuale să ofere citi
torului o carte executată în 
bune condiții grafice. Exis
tă totuși anumiți factori 
care provoacă schimbarea 
planurilor inițiale. Noi pro
iectăm o carte într-un anu
me fel, cu o anumită hîrtie 
și cu o anumită copertă. A- 
poi însă, la presiunile furni
zorilor, sîntem nevoiti să fa
cem concesii după conce
sii : în legătură cu calitatea 
hîrtiei, materialul de legăto- 
rie etc. Deși editura își în
tocmește din timp planurile 
și comandă o anumită cali
tate și cantitate de hîrtie. 
ea primește în cele din 
urmă cu totul altceva. Vina 
acestor perturbări în pro
ducția editurii o poartă di
recția de specialitate din 
Ministerul Chimiei.

încă o problemă spinoa
să este aceea a tiparului. 
Combinatul Poligrafic 
„Casa Scînteii" dh )u- 
ne, să zicem, de două- 
trei garnituri de literă mo
dernă, dar nu scoate din 
magazie garnitura a doua 
pînă nu se uzează prima. 
Ar trebui vorbit și de pro
blema cernelii de tipar care 
ar putea preocupa și pe 
cercetătorii noștri din insti
tutele științifice din dome
niul chimiei, după cum rea
lizarea unei hîrtii de cali
tate superioară, în cantități 
suficiente, ar trebui să in
tre în sfera de preocupări a 
fabricilor de specialitate, 
căci de hîrtie depinde, Î'Y 
mare măsură, satisface?, c 
cererilor crescînde ale cri 
titorilor".
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Vizita in Austria
a tovarășului Ion Gheorghe Maurer

INTERVIUL ACORDAT
AGENȚIEI OE PRESĂ AUSTRIA

VIENA 19 (Agerpres). — A- 
genția de presă Austria (A.P.A.) 
a adresat președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România o serie de în
trebări privind relațiile româno- 
austriece.

In Răspunsul său, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a apreciat că 
raporturile dintre România și 
Austria sînt bune și că au cunos
cut o evoluție ascendentă conti
nuă. Exprimînd satisfacția pentru 
rezultatele importante obținute, 
președintele Consiliului de Miniș
tri a spus că există condiții favo
rabile pentru adîncirea și întări
rea în continuare a relațiilor de 
colaborare dintre cele două țări.

Relevînd că procesul continuu 
de modernizare și diversificare a 
economiei românești creează me
reu noi posibilități și necesități 
pentru extinderea relațiilor comer
ciale și economice ale României 
și exprimîndu-și încrederea că și 
pe viitor industria austriacă va 
putea furniza echipamente indus
triale la nivelul tehnic și în con
dițiile economice care au îngăduit 
în ultimii ani realizarea unor nu
meroase contracte reciproc avan
tajoase, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a arătat că sporirea achi
zițiilor din Austria depinde, în 
mcjr'. esențial, de sporirea și îm- 
bui -rtätirea continuă a structurii 
expo. rturilor românești în Austria, 

încheierea cu succes a noului 
acord comercial de lungă durată 
dovedește că există o dorință co
mună de a rezolva aceste proble
me. Devin, de asemenea, de ac
tualitate noi forme de colaborare 
economică, cum ar fi, de pildă, 
cooperarea în domeniul industrial.

Menționînd condițiile favorabile 
pe care le oferă apropierea geo
grafică, căile de comunicație les
nicioase dintre cele două țări, 
contribuția însemnată pe care o va 
aduce în acest sens construcția 
sistemului hidroenergetic și de na- | 
vigație de la Porțile de Fier, d-sa | 
a relevat că și în acest domeniu fi 
există posibilități pentru intensifi- | 
carea colaborării dintre România | 
și Austria.

Există, de asemenea, bune pers- | 
pective de a extinde și a întări fi 
cooperarea în domeniul culturii și |

științei. Dorim și acționăm ca 
schimburile turistice cu Austria, 
ca și cu celelalte țări, să se dez
volte din ce în ce mai mult, să de
vină un factor tot mai activ al re
lațiilor de cooperare româno-aus- 
triece.

Dezvoltîndu-se pe baza solidă a 
principiilor independenței și suve
ranității naționale, a egalității 
depline și neamestecului în trebu
rile interne, pe avantaje reciproce, 
bunele relații româno-austriece 
izvorăsc, după părerea noastră, și 
din dorința comună a celor două 
guverne de a aduce, pe această 
cale, o contribuție la cauza păcii, 
năzuința supremă a tuturor popoa
relor.

Convorbirile pe care le-am a- 
vut au prilejuit o trecere în re
vistă a rezultatelor obținute pînă 
în prezent, au scos în evidență noi 
căi și mijloace pentru extinderea 
cooperării reciproce, a spus tova
rășul Ion Gheorghe Maurer.

Exprimînd mulțumiri guvernului 
austriac și cancelarului federal, J. 
Klaus, pentru primirea făcută și 
atenția prietenească de care s-a 
bucurat, președintele Consiliului 
de Miniștri a adresat Austriei și 
poporului austriac cele mai since
re urări de pace, prosperitate și 
fericire.

(Urmare din pag. I)

Răspunzînd, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România a arătat că vizita 
în Austria este înainte de toate ex
presia sentimentelor de prețuire și 
respect pe care poporul român și 
conducătorii săi Ie poartă poporu
lui austriac și conducerii sale, ex
presia interesului reciproc pentru 
dezvoltarea relațiilor de tot felul, 
în primul rînd, pentru dezvolta
rea relațiilor economice dintre cele 
două țări. Sînt convins, a spus vor
bitorul. că în felul în care Austria 
și România își dezvoltă economia 
sălășluiesc premisele sigure ale 
unor raporturi strînse între țările 
noastre în încheiere, după ce a a- 
preciat întreprinderea VÖEST ca 
o frumoasă realizare tehnică și in
dustrială, tovarășul Maurer a toas
tat pentru prietenia dintre cele 
două popoare și țări, în sănătatea 
vicecancelarului Pittermann și a 
persoanelor de față.

★

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, îm
preună cu persoanele care-1 înso
țesc au sosit vineri seara cu un 
tren special în localitatea Bludenz 
din landul Vorarlberg. La gară, 
oaspeții au fost întîmpinați de șe
ful landului, Herbert Kessel și de 
primarul din localitate. De la gară 
oaspeții români s-au îndreptat spre 
localitatea Schruns. în cinstea lor 
a avut loc un spectacol de fol
clor.

La nivelul proiectat!

(Urmare din pag. I)

— Cum explicați această situa
ție ? — l-am întrebat pe inginerul 
șef.

— Cauze sînt multe. După mine 
esențiale sînt desele defectări ale 
mașinilor și utilajelor și lipsa de 
Scule și piese de schimb.

Am vizitat halele de fabricație 
și am constatat că, într-adevăr, di
ferite utilaje nu funcționează din 
plin. .

Selecționata de tineret-o surpriză plăcută
In sala Floreasca s-au desfășu

rat vineri primele meciuri ale 
competiției „Cupa orașului Bucu
rești”, la care participă selecțio
natele masculine ale Belgradului, 
Budapestei și Bucureștiului (tineret 
și seniori). Prima partidă, dintre 
formațiile de tineret și seniori ale 
Capitalei, s-a încheiat cu victoria 
neașteptată, dar meritată, a pri
mei echipe : 25—21 (11—14). Me
ciul Budapesta-Belgrad a revenit 
handbaliștilor maghiari cu scorul 
de 21—15 (8—8).

Competiția continuă astăzi, de 
la ora 18,15, în aceeași sală, după

următorul program : București (ti- 
neret)-Belgrad, București (seniori)- 
Budapesta.

Rezultate în turneul 
internațional de la Galați

Meciurile desfășurate în prima zi 
a turneului international feminin de 
baschet de la Galați s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : România 
A-România B 80—60 (38—31) ; R. D. 
Germană-R.P. Ungară 57—48 (24—21).

PE PATINOARELE BUCUREȘTENE
l ÎPREZENTATIVELE DE HOCHEI 

ALE UNGARIEI Șl ROMÂNIEI sus
țin astăzi (de la ora 19) și mîine 
(de la ora 18) două întîlniri ami
cale pe patinoarul artificial din 
parcul sportiv „23 August”. Meciu
rile vor fi conduse de arbitrii aus
trieci W. Valentin și dr. A. Kuh
nert.

PATINOARUL „FLOREASCA" ÎȘI 
REDESCHIDE PORȚILE săptămîna 

viitoare. O dată cu inaugurarea

noului sezon de patinaj artistic, 
clubul bucureșfean „Constructo
rul” organizează un curs de ini
țiere pentru copii (băieți și fete) 
între 6 — 14 ani. Fiecare ciclu va 
avea 18 zile, lecțiile practice ți- 
nîndu-se de trei ori pe săptămînă 
— marțea, joia și sîmbăta, între o- 
rele 17 — 18,30. înscrierile se pri
mesc zilnic la sediul clubului (sir. 
Colonadelor nr. 3, tel. 16 48 49 și 
14 73 69).

Sosirea unei delegații 
a Seimului R. P. Polone

La invitația Marii Adunări Na
ționale, vineri dimineața a sosit în 
Capitală o delegație a Seimului 
Republicii Populare Polone, con
dusă de Jan Karol Wende, vicema- 
reșal al Seimului.

Din delegație fac parte deputății: 
Stanislawa Zawadeka, ing. Mieczy- 
slaw Marzec, ing. Zdzislaw Tomal, 
Walclaw Kozubski, dr. Edmund 
Stuczynski, Bronislaw Luty și arh. 
Halina Sckibnievska.

La sosire, în Gara de Nord, oas-

Primirea la președintele

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, a primit 
vineri delegația Seimului Republi
cii Populare Polone în frunte cu 
Jan Karol Wende.

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă prietenească, au luat 
parte Gheorghe Necula și acad. 
Șt. S. Nicolau, vicepreședinți ai 
M.A.N., președinți ai comisiilor 
permanente ale M.A.N., deputați. 
A fost de față Wieslaw Sobierajski, 
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești.

Cronica
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Chivu Stoica, a primit 
un mesaj din partea prințului 
Norodom Sianuk. șeful statului 
Cambodgia, prin care acesta a fă
cut cunoscut că vizita sa în țara 
noastră nu va putea fi efectuată 
la data convenită inițial.

*
Ambasadorul Republicii Popu

lare Ungare la București, Jozsef 
Vince, a oferit vineri după-amiază 
un cocteil cu prilejul vizitei în 
țara noastră a unor artiști de

peții au fost întîmpinați de acad. 
Șt. S. Nicolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Gheor
ghe Pele, adjunct al ministrului a-

I 
I
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facerilor externe, președinți ai u- H 
nor comisii permanente ale M.A.N.. g 
deputați, funcționari superiori ai 
Marii Adunări Naționale și Minis- | 
terului Afacerilor Externe. Au fost B 
prezenți Wieslaw Sobierajski, am- n 
basadorul R. P. Polone la București, I 
și membrii ambasadei. “

I
Marii Adunări Naționale |

La amiază, vicepreședintele Ma
rii Adunări Naționale, acad. Șt. S 0 
Nicolau, a oferit un dejun în cin- | 
stea parlamentarilor polonezi. în a- „ 
ceeași zi, membrii delegației Sei- | 
mului Republicii Populare Polone “ 
au vizitat Capitala, oprindu-se la H 
Muzeul de artă al Republicii Socia- g 
liste România.

Seara, parlamentarii polonezi au | 
plecat spre Craiova, într-o călătorie | 
prin țară. «

(Agerpres) fi
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operetă din R. P. Ungară. Au „ 
participat funcționari superiori fi 
din Ministerul Afacerilor Externe, H 
Comitetul de Stat pentru Cultură „ 
și Artă, oameni de cultură și artă. |

*
La invitația Radioteleviziunii | 

române, vineri după-amiază a so- fi 
sit în Capitală directorul general _ 
al Radioteleviziunii daneze, Erik | 
Carlsen, împreună cu soția. Pe 0 
aeroportul Băneasa, oaspeții au « 
fost întîmpinați de Teodor Mari- fi 
nescu, președintele Comitetului de H 
radiodifuziune și televiziune- o

(Agerpres) g

La Nürnberg 
acum douăzeci de ani

ÎN C î T E V A
• In prima zi a concursului interna

tional de patinaj artistic „Patina pra- 
gheză" s-au desfășurat exercițiile im
puse. Primul loc a fost ocupat de ceho
slovacul O. Nepala cu 687,4 puncte, ur
mat de Abbondati (Italia) — 681,2 și 
V. Mezkov (U.R.S.S.) — 679. Patina
torii români M. Comanici și N. Belu 
au ocupat locurile 16 și, respectiv, 17,

O A 7-a partidă dintre șahiștii Mihail 
Tal și Boris Spasski, care se întrerup- 
sese la mutarea a 42-a, s-a încheiat re
miză. Scorul este din nou egal : 3,5—■ 
3,5 puncte. In partida următoare Spasski 
joacă cu piesele albe.

• Boxerul Joe Frazier, campion o- 
limpic la categoria grea în turneul de 
la Tokio, a debutat ca profesionist în- 
vingîndu-1 la Filadelfia prin k.o. (în 
prima repriză) pe Abe Davis.

RÎNDURI
® La Zürich s-a disputat meciul de 

handbal dintre reprezentativele mascu
line secunde ale Elveției și Franței. 
Handbaliștii francezi au învins cu 24— 
21 (8—5).

e Astăzi pe stadionul „Dinamo“, de 
Ia ora 14,15, se va disputa întîlnirea 
amicală de fotbal Dinamo București — 
Komlo (R.P. Ungară).

o Intr-un meci internațional de volei 
disputat Ia Moscova, selecționata femi
nină a Budapestei a întrecut echipa 
Spartak Moscova cu scorul de 3—2.

O Selecționata de fotbal a Ungariei, 
care se pregătește în vederea turneului 
final al campionatului mondial, a 
evoluat la Londra în compania echipei 
de club Tottenham Hotspurs. Gazdele 
au învins cu 4—0 (1—0).

— De obicei, reviziile se fac la 
noi vinerea, ne spune șeful dé 
echipă CONSTANTIN HOLBAN. 
Ele continuă însă de multe ori și 
sîmbătă și chiar luni. Adică unele 
utilaje abia ieșite din reparații sînt 
din nou oprite pentru alte reme
dieri.

. . Organizația de bază de la atelie- 
- ful mecanic a analizat recent po- 
. - sibilitățile de .îmbunătățire a cali

tății lucrărilor de întreținere. Con
ducerea uzinei va trebui tă, valori
fice mai operativ propunerile pre
țioase făcute de muncitori cu a- 
cest prilej. Se desprinde necesitatea 
specializării oamenilor pe mașini și 
agregate, extinderii organizării repa
rațiilor pe subansamble.

— Ar crește indicii de utilizare 
a agregatelor dacă s-ar lua mă
suri pentru îmbunătățirea aprovi
zionării cu piese de schimb și scule, 
în special cu valțuri de formare și 
calibrare — ne-a spus ing. CON
STANTIN DUMITRESCU, șeful 
serviciului mecanic.

Pentru asigurarea uzinei cu piese 
de schimb și scule este nevoie ca 
Ministerul Industriei Metalurgice să 
examineze posibilitatea dezvoltării 
atelierului mecanic al uzinei și să in
tervină prompt pentru ca celelalte 
unități ale ministerului să-și respecte 
obligațiile față de întreprinderea 
ieșeană.

Sînt vizibile progresele făcute de 
colectivul uzinei în domeniul lăr
girii sortimentelor și îmbunătățirii 
calității producției. Anul acesta au 
fost asimilate în fabricație sorti
mente noi de produse, printre care 
țevile ovale și rectangulare. Măsura 
luată în ultimul timp pentru 
reașezarea unor utilaje pe fluxul teh
nologic a contribuit la ridicarea pro
porției țevilor de calitate superioară 
în totalul producției. Cu toate a- 
cestea, sarcinile stabilite în docu
mentația tehnică în ce privește 
calitatea produselor nu sînt încă 
întru totul realizate. Rabat la ca
litate se face îndeosebi la țevile 
cu diametre mici.

Experiența a numeroase colective 
de întreprinderi arată că o influen
ță hotărîfoare asupra calității produ
selor și, în general, asupra bunului 
mers al procesului de fabrica
ție are ridicarea nivelului de ca
lificare al cadrelor de munci
tori care lucrează la noile agregate.

Conducerea uzinei, comitetul sin
dicatului nu s-au ocupat de 
organizarea temeinică a cursurilor 
de ridicare a calificării și de per
fecționare a cunoștințelor tehnicie
nilor și maiștrilor.

*
La Uzina metalurgică Iași există 

încă mari rezerve pentru mai 
buna întreținere a agregatelor, pu
nerea la punct a procesului tehno
logic și perfecționarea cunoștințe
lor tehnico-profesionale ale mun
citorilor. Este de datoria comite
tului de partid să intervină cu 
promptitudine pentru valorificarea 
largă a propunerilor izvorîte din 
rîndurile colectivului, să contro
leze pas cu pas cum se aplică mă
surile tehnico-organizatorice în 
vederea atingerii în cel mai scurt 
timp a indicatorilor proiectați.

  8
încheierea lucrărilor plenarei §
Uniunii Arhitecților §
Arhitecți, ingineri, artiști plas

tici și alți participant au dezbătut 
în cadrul plenarei Uniunii arhi
tecților, ale cărei lucrări s-au în
cheiat vineri după-amiază, proble
me privind estetica ansamblurilor 
arhitecturale industriale construite 
în ultimii 20 de ani în țara noastră.

Referatele prezentate și discuțiile 
au prilejuit trecerea în revistă a 
succeselor obținute în proiectarea 
și realizarea unor obiective indus
triale și alte construcții. Au. fost 
relevate totodată și o serie de defi
ciențe în proiectarea și executarea 
acestor obiective, atenția insufi
cientă acordată de către unele uni
tăți beneficiare esteticii indus

triale, precum și necesitatea folo- g 
sirii unei game mai largi de mate
riale de construcții. Plenara a dez- fi 
bătut o serie de propuneri și a fă- fi 
cut recomandări în scopul reme- ™ 
dierii acestor lipsuri.

(Agerpres) B
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La-tragerea Loto din 19 noiembrie 
1965 au fost extrase din urnă următoa- H 
rele numere : 79 43 83 73 17 44 71 36 2 ® 
26. Premii suplimentare : 72 82 55. Fond “ 
de premii : 828 303 lei. Tragerea urmă- g 
toare va avea loc vineri 26 noiembrie, fi 
la Focșani. “

(Urmare din pag. I)
Naziștii au pregătit războiul în cele 
mai mici amănunte, călcînd cu ci
nism toate convențiile internațio
nale. Războiul declanșat de el nu 
era unul de apărare, ci de agre
siune, cu scopul, mărturisit nu o 
dată, de a cuceri lumea, de a ex
termina cu desăvîrșire unele po
poare, de a aservi omenirea „ra
sei superioare“, „de stăpîni" — cli
ca hitleristă. In scrierea „Mein 
Kampf", Adolf Hitler spunea tex
tual : „Nu va fi pace în lume atîta 
vreme cît o singură bucată de pă- 
mînt nu se va afla aservită Germa
niei, supusă Germaniei".

După declanșarea războiului, 
în teritoriile ocupate, din răsărit 
și din apus, populația civi
lă a fost supusă torturii, glon
țului, securii călăului, gazelor și 
ștreangului. Nu au fost iertați bă- 
trînii și nu au fost iertați nici 
copiii. înainte de a fi ucise, 
femeile au fost, nu intr-un sin
gur loc sau într-o singură ța
ră ocupată, expuse celor mai 
degradante batjocuri. Populațiile 
unor teritorii vaste au fost puse 
în situația de a pieri prin foame. 
Unul din procurorii de la Nürnberg 
a spus în rechizitoriul său că „ci
vilizația va pieri dacă asemenea 
crime se vor repeta”. E bine de ți
nut minte că acest procuror re
prezenta Statele Unite ale Ame
rică

Lagărele de concentrare nazis
te nu erau altceva decît niște 
vaste abatoare de asasinat oa
meni în aceste lagăre naziș
tii au asasinat germani, au asa
sinat polonezi, evrei, ruși, francezi, 
iugoslavi, greci și cetățeni de alte 
naționalități aduși aci din teritoriile 
și țările vremelnic ocupate. După 
război am vizitat un asemenea la
găr, Buchenwald, ridicat pe un deal 
în imediată apropiere a orașului 
Weimar, unde au trăit și au scris 
minunatele lor opere literare 
Goethe și Schiller. Aproape o zi 
întreagă am cercetat lagărul. Era 
primăvară, ploua mărunt, iar între 
lagăr și orașul lui Goethe și 
Schiller se întindea un cîmp vast 
acoperit de rapiță înflorită. Cup
toare de ars oameni vii. Camere 
de gazare. Camere de ucis cu 
pistolul și cu bîta. Intr-o curte, o 
spînzurătoare...

Nu. N-am să scriu aci mai mult. 
Impresiile le-am notat într-un ca
pitol al romanului meu „Rădăci
nile sînt amare".

In nici un alt război din istorie, 
ființe umane bestializate de o pro
pagandă dementă nu au coborît 
mai jos și nu s-au dedat la fapte 
mai josnice și mai degradante ca 
ale hitleriștilor.

într-adevăr, procurorul american 
avea dreptate : „Civilizația va pie
ri dacă asemenea crime se vor 
repeta".

Cei cîțiva condamnați de la 
Nürnberg nu aveau poate — la 
propriu vorbind — mîinile pătate 
de sînge. Poate nici unul din ei nu 
jefuise direct, nu omorîse direct, nu 
incendiase direct. Erau niște domni 
grăsuni, bine crescuți, educați, oa
meni, cum se spunea altădată,

de lume. Ei ordonaseră jafuri, a- 
restări, schingiuiri, ucideri. Ei or
ganizaseră pînă în cele mai mici 
amănunte aceste crime. Ei erau 
mai sadici și mai vinovați decît 
schingiuitorii, pistolarii și temnice
rii pe care-i educaseră în spiritul 
crimei. Te înfioară și te revoltă că, 
după două decenii de la procesul 
de la Nürnberg, mai sînt încă, și 
continuă să se plimbe în libertate, 
criminali de război dintre cei măi 
feroci. Identificarea și pedepsirea 
lor este o îndatorire sacră față de 
omenire. Nici un fel de legi nu pot 
justifica „prescrierea" pedepsei 
pentru atrocitățile săvîrșite' de ei.

Sentința de la Nürnberg care în
fiera războiul de agresiune, jaful 
și uciderile în masă i-a întărit o- 
menirii speranța — speranța că 
pacea va putea fi păstrată, 
speranța că în lume va în
cepe să domnească dreptatea, 
speranța că legile internaționale 
nu vor mai fi călcate în picioare, 
speranța că blestemata buruiană 
a rasismului va fi stîrpită pentru 
totdeauna.

Acum, la douăzeci de ani de la 
începutul procesului care a dus la 
sentința de la Nürnberg, este ca
zul să ne întrebăm : au fost oare 
împlinite aceste mult îndreptățite 
speranțe ? Răspunsul este numai 
pe jumătate mulțumitor. Pacea, în 
liniile ei mari, a fost păstrată. 
Forțele care păzesc pacea lumii 
devin din ce în ce mai numeroa
se, far acțiunea unită a acestor 
forțe pe plan mondial poate bara 
calea unui nou cataclism mondial. 
In lume continuă însă să existe 
focare de război, zone de incen
diu.

Rasismul — rasismul face încă 
ravagii în diferite părți ale globus 
lui. Și — așa cum se întîmplă în 
aceste zile și în Rhodesia — în
cearcă din nou să se ridice la 
rangul de principiu de guvernare. 
Practicarea rasismului provoacă 
repulsie și condamnare din partea 
majorității zdrobitoare a popoare
lor.

Civilizația nu trebuie să piară, 
Războaiele agresive, crimele îm
potriva păcii nu trebuie să se mai 
repete. Am citit recent în presa 
franceză cîteva reportaje din Viet
nam, scrise de reporteri de a că
ror cinste profesională nu am nici 
un motiv să mă îndoiesc. Reporta
jele erau însoțite de fotografii 
luate la fața locului. Sate bombar
date cu napalm, bătrîni, femei 
și copii arzînd de vii ca niște 
torțe.

Acum douăzeci de ani, domnul 
R. H. Jackson, acuzatorul princi
pal din partea Statelor Unite ale 
Americii spunea : „Civilizația va 
pieri dacă asemenea crime se vor 
repeta". Ar fi bine ca dincolo de 
ocean aceste cuvinte să nu fie 
niciodată date uitării.

Civilizația trebuie apărată. Șl 
ea va fi apărată. în timpul ultimu
lui război mondial, și în cei două
zeci de ani care s-au scurs de la 
încetarea lui, popoarele au învă
țat ceva și anume : că forța lor, 
unită, poate opri agresiunea șl 
poate păstra pacea.

K.M.A. Sub aceste trei li
tere e cunoscută în Uni
unea Sovietică așa-numita 
„anomalie magnetică de la 
Kursk". Geologii înțeleg 
prin Zona K.M.À. două și
ruri de munți care se în
tind de la Smolensk la Bel
gorod și de la Orei la Vo- 
ronej. Nu-i căutați pe hartă 
căci nu-i veți găsi... Munții 
K.M.A. sînt subpămîntenL 
Geograful Inohodțev, eare 
călătorea pe la sfîrșitul se
colului al optsprezecelea 
prin Gubernia Kursk, a as
cultat pentru prima oară 
tainicele lor mesagii. Sa
vantul a constatat cu sur
priză că pe aceste me
leaguri acul busolei se aba
te de la regulile normale și 
a însemnat pe hartă ciuda
tul fenomen sub numele cu
noscut și astăzi „anomalia 
magnetică de la Kursk". Un 
secol mai tîrziu, profesorul 
Leist a descoperit că în ini
ma Rusiei natura a așezat! 
unul din cele mai bogate 
zăcăminte de fier din lume.

Cine se abate azi prin re
giunea K.M.A. de-a lungul 
munților subpămînteni de 
fier, trece printr-o re
giune în plină dezvoltare 
industrială. Exploziile dina
mitei însoțesc nașterea unor 
noi mine lîngă Belgorod 
sau Orei, la Mihailovka sau 
Novîi Oskol. Numele lor 
au și apărut pe hartă. Sînt 
orașele fierului.

Nu departe de Kursk, în 
raionul Mihailovka, se ri
dică un nou oraș de mineri, 
— Jeleznogorsk.

Mina sub cerul 
liber

Inginerul Kuznețov e un 
tînăr, proaspăt sosit pe 
aceste meleaguri. împreună 
cu el am coborît în mina 
de la marginea orașului. 
N-am folosit liftul și n-am 
încercat emoția unei in
cursiuni în adincurile pă- 
mîntului. A fost mai mult o 
plimbare sub... cerul liber. 
Și asta pentru că mina de 
la Jeleznogorsk e o mină 
deschisă.

„Aici — îmi spune ingi
nerul Kuznețov — se pare 
că însuși minerul a întins 
straturile de minereu. Zăcă
mintele dé fier se află la 
50—60 de metri sub scoarța 
pămlntului". Ascultînd a-

Prin zona
munților subpămînteni

® Ce înseamnă K.M.A.? Orașele flerului 
H Oțelul curge fàrà sfîrșit

ceste detalii ești ispitit să 
crezi că le-a fost ușor 
minerilor de la Jelez
nogorsk să extragă fie
rul. Cînd excavatorul și-a 
înfipt însă cupa în pămint 
apa a izbucnit cu furie ante- 
nințînd să inunde totul îm
prejur. Afundați uneori pînă 
la gît în apă, muncitorii așe
zau plăci de fier sub șenilele 
excavatoarelor. Așa au în
ceput lucrările.

De-a lungul minei trecem 
pe lîngă excavatoare care 
sapă neîncetat în stîncile 
de fier. Minereul e încărcat 
în autocamioane sau alu
necă pe benzi în platfor
mele vagoanelor. în apro
piere de mină se înalță 
clădirea Combinatului de 
înnobilare a minereului — 
nou ca și mina. De aici 
minereul se îndreaptă con
tinuu spre Tuia sau oțe- 
lăriile din Lipețk. Numai 
Ia minele din Mihailovka se 
vor produce la sfîrșitul 
septenalului peste șase mi
lioane tone minereu de fier 
anual.

înainte de a pleca din Je

leznogorsk mi-am notat cî
teva cifre oferite de ingi
nerul Kuznețov. Zăcămin
tele de fier ale întregii 
lumi, descoperite pînă in 
prezent, se apreciază la cifra 
de 3 400 miliarde tone — ne 
spunea inginerul. Zăcămin
tele de fier ale munților 
subpămînteni K.M.A. sînt 
ele singure de trei ori mai 
bogate.

Cinci furnale domi
nă împrejurimile

La Combinatul siderurgic 
din Lipețk, sau „Cetatea de 
foc", cum i se mai spune, 
cinci furnale domină îm
prejurimile. Ne-am oprit pe 
o platformă a unui fur
nal la treizeci de metri 
deasupra pămlntului. Aici 
urcau vagonetele încărcate 
cu minereu și cărbune. Un 
clinchet scurt și vagoanele 
își deschid larg ușile late
rale ca să-și descarce con
ținutul într-un bunker. Benzi 
fără sfîrșit conduc mai 
departe amestecul spre cîn-

larele automate, „Porția" 
gata pregătită este ridicată 
apoi de cărucioarele elea- 
trice spre gura furnalului.

Inima furnalului bate la 
așa-numitul „punct de co
mandă" pe o altă platformă 
într-o încăpere spațioasă, 
luminată cu becuri de neon. 
Pereții ei sînt în întregime 
acoperiți cu cadranele apa
ratelor de dirijare și con
trol.

„Ceea ce vedeți — ne 
lămurește operatorul de 
serviciu Evgheni Vizlov — 
este „furnalistul automat". 
Lucrează după program și e 
capabil să efectueze simul
tan mai multe operații. Da
că temperatura din interio
rul furnalului scade, „furna
listul automat" sesizează 
imediat anomalia și readuce 
totul la normal.

Vizităm în continuare o 
nouă secție a combinatului 
— secția cuptoarelor elec
trice. în hala de înălțimea 
unui bloa cu șapte-opt etaje 
și care pătrunde în pămînt 
la 17 metri adîncime, zeci 
de cuptoare duduie neînce

tat legate între ele cu kilo
metri de conducte prin care 
circulă aerul, oxigenul și 
acetilena.

în tehnica obișnuită a si
derurgiei oțelul se toarnă 
în lingouri care sînt apoi 
încălzite din nou, pînă la 
roșu ca să fie prelucrate în 
tablă sau tuburi. La Lipețk 
blocurile incandescente se 
îndreaptă direct spre val- 
țurile laminorului. Proce
deul „oțelul fără sfîrșit", a- 
dică turnarea continuă, spo
rește productivitatea și 
reduce cheltuielile de pro
ducție.

Am vizitat hala laminoa- 
relor și apoi fabrica de tu
buri. Aici am privit la zecile 
de blocuri incandescente ca
re alergau pe role. La capă
tul halei, într-o cabină tur
nantă, am văzut o tînără fată 
care, manevrind manivelele, 
conducea o parte a pro
cesului de producție. O chea
mă Tamara Alexandrovna și 
manevrează vreo mie de tu
buri pe schimb sau nouă
zeci de tone de oțel pe zi.

Peste un ceas, cînd sone
riile vor anunța sfîrșitul 
schimbului, Tamara Alexan
drovna Beșkova își va lăsa 
salopeta la vestiar și se va 
îndrepta spre clubul mun
citoresc, unde va fermeca 
pe vizitatori cu vocea ei, 
pentru că Tamara Alexan
drovna e nu numai o lami- 
noristă pricepută ci și un 
real talent muzical. Am 
aflat' că urmează cursurile 
conservatorului din locali
tate.

Am plecat din Lipețk cu 
imaginea unor uzine fre- 
mătînd de viață și în plină 
dezvoltare.

A. MUNTEANU

Exploatarea minereului in cariera Mihailovsk
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FR-1" — acesta este numele 
mului satelit științific francez pregătit 
pentru a fi lansat la începutul lunii 
decembrie.

cu
C.C.

Guyana (britanică) 
va deveni independentă

DELHI. Luînd cuvîntul în Camera 
superioară a parlamentului, Dinesb 
Sinh, adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Indiei, a declarat că tura 
sa se opune în mod categoric inten
ției Angliei și Statelor Unite de a 
crea o bază militară în Oceanul In
dian.

spală pe alta...

RIO DE JANEIRO 19 (Agerpres). 
Delegația forțelor constituționalis- 
te din Republica Dominicană care 
a sosit la Rio de Janeiro a avut 
mai multe întrevederi cu conducă
torii delegațiilor participante la 
conferința O.S.Ä., cerînd sprijinul 
acestora pentru obținerea retrage
rii trupelor străine de pe teritoriul 
dominican Din delegație fac parte 
Jottin Cury, fost ministru de ex
terne în guvernul constitutionalist 
al colonelului Francisco Caamano, 
fostul ambasador la O.S.A. Eduar
do Sanchez Cabrai și profesorul 
universitar Jose Augusto Vega. 
Fondurile destinate călătoriei au 
fost adunate prin intermediul unei 
colecte populare ce a avut, loc la 
Santo Domingo.

După cum s-a anunțat la Rio 
de Janeiro, membrii delegației in
tenționează să prezinte un docu
ment conferinței miniștrilor aface
rilor externe ai O.S.A. în care cer 
respectarea suveranității naționale 
a Republicii Dominicane. Docu
mentul cere, de asemenea, ca gu
vernul provizoriu dominican să 
aibă împuternicirea de a hotărî 
singur problema retragerii trupe
lor de ocupație.

LONDRA 19. — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite : 
Vineri au început la Londra con
vorbirile dintre Michael Stewart, 
ministrul de externe britanic, și 
Gerhard Schröder, ministrul de 
externe vest-german. Pe ordinea 
de zi figurează o serie de proble
me de interes comun privind pro
blemele militare și economice pe 
plan vest-european. Potrivit pre
sei britanice, se detașează însă, 
prin atenția deosebită ce li se a- 
cordă, două probleme : participa
rea vest-germană la controlul asu
pra armelor strategice nucleare în 
cadrul N.A.T.O., „problemă în care

Atenția opiniei publice interna
ționale continuă să fie concentrată 
în aceste zile asupra evenimentelor 
legate de constituirea statului ra
sist al Rhodesiei.

După cum se știe, proclamarea 
la 11 noiembrie de către guvernul 
rasist al lui Ian Smith a „indepen
denței“ Rhodesiei a dus la agra
varea tensiunii ce dăinuia de mul
tă vreme în țara de la sud de 
Zambezi. O dată cu înfăptuirea a- 
cestui act și instituirea „stării de 
urgență“, autoritățile de la Salis
bury au intensificat teroarea în 
întreaga țară. Armata și poliția au 
fost puse pe picior de război. Pre
sa și radioul sînt sever cenzurate, 
ziarele apar cu spații albe — locul 
articolelor și informațiilor interzi
se. în ciuda acestor măsuri, lupta 
forțelor patriotice crește. în mai 
multe puncte ale Rhodesiei s-au 
semnalat ciocniri între populație și 
trupele guvernamentale. Știrile so
site relevă intensificarea demon
strațiilor populației africane, că
reia în ultimele zile i s-a adăugat 
și o parte a populației albe, care 
nu împărtășește punctul de vedere 
oficial. într-o declarație dată re
cent publicității de Uniunea po
porului african Zimbabwe se spu
ne : „Ne pronunțăm împotriva re
gimului ilegal și vom duce pînă 
la capăt lupta pentru libertatea și 
independența țării noastre“.

Paralel cu creșterea tensiunii in
terne, se semnalează o intensificare 
a încordării la granițele Rhodesiei 
cu Republica Zambia. în această 
zonă, de o parte și de alta a lacu
lui artificial Kariba. au fost tri
mise puternice întăriri militare.

între timp, pe întregul continent 
african, ca și în majoritatea țărilor 
lumii, mișcarea de protest împotri
va actului întreprins de clica lui 
Ian Smith ia o amploare crescîn- 
dă. Faptul e pe deplin firesc. Pro
clamarea unilaterală a „indepen
denței“ Rhodesiei a deschis o se
rioasă criză politică pe continentul 
africr-n, fiind apreciată, pe bună 
dreptate, ca o insultă și un atentat 
la adresa mișcării de eliberare na
țională a popoarelor oprimate. 
Termenul de „independență“ folo
sit de rasiștii de la Salisburry nu

• Astăzi se deschide conferința jubiliară 
a Organizației Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură ® O problemă a- 
cută — foametea

La Roma, pe cunoscuta Via delle 
Terme di Caracalla, în vecinătatea u- 
nor vestigii milenare, se înalță im
punătorul palat din beton și sticlă al 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.). 
Vasta piață din fața clădirii este do
minată de 
rora flutură 
ale F.A.O.

Delegații
toate continentele pentru a participa 
la cea de-a 13-a conferință gene
rală a organizației. Lucrările încep 
sîmbătă, într-un cadru festiv, ținîn- 
du-se seama de faptul că actuata se
siune coincide cu cea de-a XX-a a- 
niversare a înființării F.A.O. în urmă 
cu 20 de ani la Quebec, în Canada, 
a fost semnată carta acestei orga
nizații mondiale, care și-a propus să 
contribuie nu numai la accelerarea 
transmiterii cunoștințelor tehnice de 
către țările dezvoltate celor în curs 
de dezvoltare, dar să și aducă o con-

fribufie de seamă la lupfa împotriva 
foametei și a subnutriției. Pe ordinea 
de zi a sesiunii figurează stabilirea 
programului de acfiune și a bilan
țului organizației penlru următorii doi 
ani. în cadrul discuției generale a- 
supra situafiei aqricole și alimentare 
din lume, oglindită în raportul final 
pregătit de secretariatul F.A.O., șefii 
diferitelor delegații vor lua cuvîntul 
pentru a înfățișa dezvoltarea agri
culturii în țările respective. De ase
menea, conferința va discuta asupra 
viitoarei structuri organizatorice a 
F.A.O. urmînd totodată să aleagă și 
președintele organizației pentru ur
mătorii doi ani.

în ajunul deschiderii conferinței 
generale a avut loc, sub egida F.A.O. 
cea de-a doua conferință a campa
niei împotriva foamefei, la care au 
participat 300 de delegați reprezen
tând 125 de organizații neguverna
mentale și 70 de comitete naționale. 
Dr. B. R. Sen, directorul general al 
F.A.O., a arătat necesitatea stimulă
rii progresului agriculturii în țările 
slab dezvoltate, sau în curs de 
dezvoltare, a unei sfrînse core
lări dintre dezvoltarea agriculturii și 
a industriei. într-o convorbire, dr. 
Sen a subliniat importanta pe care a 
căpăfaf-o problema luptei împotriva 
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BELGRAD. Cu prilejul încheie
rii vizitei în R.S.F. Iugoslavia a 
delegației de partid și de stat a 
R. P. Polone, la Belgrad a fost 
semnată o declarație comună. Din 
partea iugoslavă, declarația a fost 
semnată de I. B. Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, secretar 
general al U.C.I., iar din partea 
polonă de Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.Ç. al P.M.U.P., 
și de Jozèf Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone. La 19 noiembrie 
delegația R. P. Polone a părăsit 
Belgradul, plecînd spre patrie. La 
gară, oaspeții au fost conduși de

— scrie „Scotsman“ — vest-germa- 
nii sînt profund interesați“ și în
cheierea unui acord privind îm
părțirea „responsabilităților nu
cleare“ în cadrul Blocului Atlan
ticului de nord, Bonnul dorind să 
aibă cît mai curînd acces la «bu
tonul nuclear».

Se pare că unul din principalele 
țeluri ale vizitei lui Schröder la 
Londra este acela de a sonda te
renul britanic pentru a-și da sea
ma care este calea cea mai potri
vită pe care R.F. Germană să poa
tă ajunge la controlul nuclear în 
cadru] N.A.T.O. .

poate înșela pe nimeni. In cazul de 
față nu-i vorba cîtuși de puțin de 
independență pentru poporul Zim
babwe, care constituie majoritatea 
covîrșitoare a populației țării, ci de 
o simplă schimbare de firmă : în 
loc de dominion colonial avînd ca 
metropolă Londra, Rhodesia este 
transformată într-un stat cu regim 
colonial cîrmuit de rasiștii lui 
Smith. Vechile rînduieli sînt men
ținute întru totul. Populația africa
nă continuă să fie exploatată la 
sînge și lipsită de cele mai elemen
tare drepturi și libertăți ; i se re
fuză libertatea de a-și spune cu- 
vîntul și de a participa la viața po
litică în propria ei țară ; i se inter
zice cu forța, prin represiuni și te-

opreascăIan Smith încearcă să 
timpul in Ioc

(Desen din ziarul vest-german 
„Die Welt")

roare, dreptul sacru de a dispune 
de avuțiile naționale, de a-și alege 
căile de dezvoltare politică, econo
mică, socială și a-și organiza viața 
potrivit propriei sale voințe. Mai 
mult, prin crearea noului stat care 
dă mină liberă rasiștilor, situația 
poporului Zimbabwe devine și mai 
gravă.

Cum s-a ajuns la această situa
ție știut fiind că Rhodesia a fost 
o colonie britanică, iar Anglia, prin 
forța de care dispune, ar fi putut 
împiedica actul de la 11 noiem-

foametei 
înfăptuirea 
fondurilor 
pentru un program mondial de pro
gres economic ar ușura cu mult re
zolvarea problemei, înlăturarea de 
pe harta lumii a marilor pete negre 
care reprezintă țările unde populația 
suferă încă de subnutriție.

La cea de-a 13-a conferință ge
nerală F.A.O. participă din partea 
Republicii Socialiste România o de
legație condusă de prof. univ. 
Nicolae Giosan, președintele .Consi
liului Superior al Agriculturii. în 
cursul zilei de vineri șeful delega
ției române a avut o întrevedere cu 
directorul general al F.A.O. și cu ad
junctei săi.

Ion MÄRGINEANU

WASHINGTON 19 (Agerpres).— 
Deși Curtea Supremă a S.U.A. a 
calificat ca neconstituțională cere
rea Ministerului de Justiție de în
registrare a membrilor Partidului 
Comunist din S.U.A., totuși auto
ritățile continuă campania de per
secutare a acestui partid. în cadrul 
procesului ce se desfășoară în fața 
Tribunalului federal din districtul 
Columbia, la 18 noiembrie, avoca- 
ții apărării au cerut achitarea 
partidului comunist pentru toate 
cele 23 de capete de acuzare și 
stingerea acțiunii. Luînd ca bază 
legile americane, care stabilesc că 
judecătorul are dreptul să ia o ase
menea hotărîre dacă desfășurarea 
procesului a dovedit netemeinicia 
probelor acuzării, apărarea a ară
tat că declarațiile așa-zișilor „mar
tori“ ai acuzării, potrivit cărora 
ei sînt gata să se înregistreze la 
Ministerul Justiției în baza legii 
McCarran, nu pot fi luate în con
siderație, întrucît s-a dovedit că ei 
sînt agenți plătiți ai F.B.I.-ului.

Partidul Comunist, din S.U.A.-, a 
arătat Josef Forrer, unul din avo- 
cații apărării, a declarat în mod 
public că nu se va înregistra ca 
„organizație sbbversivă“ întrucît 
consideră această cerere ca fiind 
neconștituțională. El a spus că a- 
ceasta nu se va întîmpla niciodată, 
pentru că o asemenea afirmație 

■ constituie un fals și un neadevăr, 
iar partidul comunist este perse
cutat în prezent, deoarece refuză 
să se autocalomnieze.

Cererea avocaților apărării de 
achitare a Partidului Comunist din 
S.U.A. a fost însă respinsă de ju
decătorul federal, William Jones, 
astfel încît procesul a fost înain
tat juraților.

KHARTUM 19 (Agerpres). — 
Acțiunile partidelor de dreapta 
din Sudan — Al-Umma și Națio
nal unionist — în scopul interzi
cerii activității Partidului Comu
nist din Sudan și discutarea în A- 
dunarea Constituantă a unui pro
iect de lege în acest scop au stîr- 
nit vii proteste. Parlamentul suda
nez s-a întîlnit joi pentru a exa
mina în a doua lectură acest pro
iect. „Guvernul nu a reușit să 

' treacă prin Adunarea Constituan- 
' tă proiectul de lege privind inter
zicerea activității Partidului Co
munist- din Sudan nici la a doua 
citire a lui“, relatează agenția Reu
ter. .

Potrivit presei sudaneze, cu pri
lejul dezbaterilor din Adunarea 
Constituantă au avut loc demon
strații ale studenților împotriva 
adoptării unei asemenea legi. Po
liția a intervenit pentru a împrăș
tia pe demonstranți folosind gaze 
lacrimogene, 46 de persoane au 
fost arestate.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Sudan a intentat üti

proces la Curtea Supremă suda- 
neză în legătură cu caracterul ne
constituțional al încercărilor gu
vernului și Adunării Constituante 
de a interzice activitatea partidu
lui. S-a anunțat că partidul comu
nist va fi reprezentat la proces de 
deputății săi din Adunarea Consti
tuantă. Procesul va începe la 
noiembrie.

SOFIA. In centrul muncito
resc Pernik din R.P. Bulgaria 
a avut loc o seară a prieteniei 
româno-bulgare. Cu acest pri
lej, în prezența a peste 800 de 
participant, Boris Bogdanov, 
prim-secretar al comitetului 
orășenesc al P. C. Bulgar, a 
vorbit despre tradițiile priete
niei româno-bulgare și despre 
succesele dobîndite pînă în 
prezent de poporul nostru în 
construirea socialismului. loan 
Beldean, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în 
R.P. Bulgaria, a rostit un cu- 
vînt de salut.

LUI JESUS FARIA
CARACAS 19 (Agerpres). 

cretarul național al Partidului so- 
cial-creștin din Venezuela, deputa
tul Rodolfo Jose Cardenas, a a- 
dresat un mesaj președintelui re
publicii, Raul Leone, în care cere 
eliberarea din închisoare a secre
tarului general al Partidului Co
munist din Venezuela, Jesus Faria. 
El a cerut să se dea posibilitate lui 
Faria să părăsească țara pentru a 
urma un tratament medical.

;

' 'Z

brie, calificat ca o „rebeliune“ îm
potriva metropolei ? După cum re
marcă numeroși observatori poli
tici, în întreaga evoluție a pro
blemei rhodesiene, ca și în cursul 
tratativelor de ultimă oră dintre 
Londra și Salisburry, luările de po
ziție britanice s-au rezumat la e- 
chivocuri și jumătăți de măsură, 
ceea ce nu putea să nu-i încura
jeze pe guvernanții rasiști ai 
Rhodesiei. De altfel, în pregătirea 
acestui act s-a observat de mai 
multă vreme apropierea tot mai 
fățișă a guvernului rhodesian de 
Africa de sud și de regimul sala- 
zarist care oprimă popoarele din 
Angola și Mozambic. Scopul ur
mărit apare acum și mai pregnant: 
crearea unui așa-numit „bastion 
.alb“, menit să stăvilească mișca
rea de eliberare din țările respec
tive, să împiedice popoarele afri
cane de a-și consolida independen
ța cucerită. In acest sens, a fost 
elaborat așa-numitul „plan Preto
ria“ pentru atragerea Rhodesiei în 
orbita Africii de sud.

Pe aceeași linie se situează și 
încercările de a se înjgheba un 
Tratat al Organizației Atlanticului 
de sud — filială a N.A.T.O. — din 
care ar urma să facă parte R.S.A., 
Rhodesia și coloniile portugheze 
Angola, Mozambic. Totodată, preșa 
a dezvăluit existenta unor acor
duri secrete între Rhodesia, Por
tugalia și R.S.A., care ar prevedea 
sprijinirea militar-economică re
ciprocă.

în opinia publică internaționa
lă, constituirea statului rasist al 
Rhodesiei a fost apreciată, pe 
drept cuvînt, ca un act1 profund 
contrar intereselor de pace și in
dependență națională în Africa. 
Manifestările de protest în acest 
sens capătă cele mai diferite for
me. Tinînd seama de pericolul ce-1 
implică existența unui asemenea 
stat, un șir de țări africane au

nu-
ac-

cerut convocarea de urgența a u- 
nei sesiuni extraordinare a Orga
nizației Unității Africane, care'să ia 
măsuri energice împotriva guver
nului Smith ; Guineea a adus la 
cunoștința secretarului general al 
O.U.A. că va pune la dispoziția 
organizației un batalion în vede
rea unor eventuale acțiuni milita
re împotriva Rhodesiei. Astfel de 
măsuri au adoptat și alte state. 
Numeroase țări afro-asiatice au 
anunțat că vor adopta sancțiuni 
împotriva autorităților de la Sa
lisbury.

în Consiliul de Securitate 
meroși delegați au condamnat
tul rasiștilor rhodesieni, cerînd 
luarea unor măsuri severe împo
triva lor. în cuvîntul său, delega
tul Mauritaniei a arătat că Anglia 
a trimis de multe ori trupe pen
tru a pune capăt unor pretinse re
beliuni în colonii ; de ce — a în
trebat el — Anglia nu face ace
lași lucru în cazul rebeliunii reale 
a rasiștilor din Rhodesia ? Același 
lucru l-au sugerat și reprezentan
ții altor țări participante la ședin
țele consiliului.

Poporul român, care și-a mani
festat întotdeauna solidaritatea cu 
lupta de eliberare națională a po
poarelor oprimate și care militea
ză ferm pentru dreptul tuturor 
popoarelor de a dispune în mod li
ber de propria lor soartă, condam
nă cu hotărîre crearea statului ra
sist al Rhodesiei, acțiune care cre
ează un nou focar de încordare în 
Africa și în lume. Poporul nostru 
nutrește convingerea că încercări
le guvernanților rhodesieni de a 
frîna procesul dezvoltării istorice 
a poporului Zimbabwe sînt sortite 
eșecului, iar acest popor își va cu
ceri dreptul inalienabil de a se 
bucura de o reală independență, 
de a fi stăpîn pe destinele sale.

Manifestație 
capitala Republi
cii Tanzania. Stu
denții, nemulțu
miți de modul 
cum a acționat 
Marea Britanie în 
problema rliode- 
siană, încearcă să 
răstoarne mașina 
înaltului comisar 
britanic Ia Dar es 

Salaam.

Penfru a doua oară 
în decurs de frei ani, 
administrafia S.U.A. a 
fost confruntafă de,un 
grav conflict cu o a- 
numifă ramură a in
dustriei. Dacă în 1962 
Casa Albă a trebuit să 
intervină atunci cînd 
companiile siderurgi
ce anunfaseră că vor 
spori preturile, de da
ta aceasta a fost impli
cată industria 
miniu.

Guvernul a 
tărîrea de a 
și pune în vînzare o 
parte din „stocurile 
strategice” de alumi
niu, evaluată la circa 
300 000 tone. A urmat 
și o declarație a mi
nistrului apărării. Ope
rația de deblocare, a 
spus McNamara, ar fi 
impusă de nevoile 
militare în creștere în 
legătură cu 
din Vietnam 
datorită 
aeriene 
nam și 
triotice, 
aluminiu 
continuă creștere...

Măsura anunjafă de 
guvern a nemulțumit 
însă unele cercuri de 
afaceri, deși — cum a 
subliniat ziarul „Le

PRAGA. Agenția C.T.K. transmi
te că în urma convorbirilor dintre 
Antonin Novotny, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și 
Luigi Longo, secretar general 
P.C. Italian, care au avut loc 
Praga la 16 și 17 noiembrie, a 
dat publicității un comunicat,
prezentantii celor două partide, se 
arată în comunicat, au făcut un 
schimb de păreri asupra situației 
internationale și a problemelor 
mișcării comuniste internationale.

B. A.

războiul 
unde, 

apărării anfi- 
a R. D. Viet- 

a forțelor pa- 
„consumul” de 

cunoaște o

Ședința Comisiei C. A. L R.
» 9

pentru industria carboniferă
BUDAPESTA 19 (Agerpres). — 

între 12 și 17 noiembrie a avut 
loc la Budapesta cea de-a XXII-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria carbo
niferă. La această ședință comi
sia a elaborat măsuri pentru în
deplinirea sarcinilor care-i revin 
în conformitate cu hotărîrile șe
dințelor XVIII și XIX ale Comi
tetului Executiv al C.A.E.R. și a 
adoptat recomandări referitoare 
la soluții tehnice privind procese
le și utilajul extracției cărbunelui 
din adîncime. De asemenea, co
misia a adoptat recomandări pri
vind elaborarea unor standarde și 
a analizat o serie de alte proble
me importante pentru colabora
rea între țările membre ale 
C.A.E.R.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă deplină.

Monde” — adminis
trația „nu a vrut să lo
vească frontul marilor 
companii”.

Ce a determinat mă
sura anunfafă de gu
vern ? Principalul con
silier al Casei Albe, 
Aackley, a declarat că 
„urcările de preturi re
petate, dată fiind seri
oasa concurentă străi
nă, sînt mijlocul cel 
mai sigur de a înrău- 

. făfi pozi(ia unei indus
trii în lume",
vatorii economici 
cidentali au 
că deblocarea 
de guvern ar 
să pareze o 
din partea companiilor 
de aluminiu, conside
rată de consilierii Ca
sei Albe ca fiind „de 
nafură inflaționistă”. 
„Cei trei mari” din in
dustria de aluminiu — 
„Alcoa”, „Reynolds 
Mefals” și „Kaiser A- 
luminium and Chemi
cal Corporation” — 
par a-și fi însușit opi
niile economiștilor de 
la Casa Albă : repre
zentanții acestor com
panii au declarat că, 
penfru moment, re
nunță la majorările de 
preturi. Mai mult, s-a 
venif și cu o motivare 
deosebit 
pică" — 
evita „o 
ar avea 
negative 
dusfriei.

Ce se ascunde însă 
îndărătul acestei gene
rozități nu e greu de 
văzut : companiile de 
aluminiu au ajuns pînă 
la urmă la concluzia că 
nu au ce pierde : ceea 
ce nu obțin dintr-o 
parte, neridicînd a- 
cum preturile, vor do- 
bîndi totuși din cealal
tă ; noile măsuri ale 
S.U.A. de intensifica
re a războiului din 
Vietnam reclamă și o 
cerere sporită de „me
tale strategice”, printre 
care și aluminiul.

Există vorba — o 
mînă spală pe alfa — 
dar, într-un asemenea 
caz, este îndoielnic 
cît de curate rămîn 
amîndouă.

SOFIA. Alvaro Cunhal, secretar 
general al P.C. din Portugalia, 
care se află intr-o vizită in R. P. 
Bulgaria, a avut o întilnire 
membri ai Biroului Politic al 
al P.C. Bulgar.

de „filantro- 
dorința de a 
inflație” care 

repercusiuni 
asupra in-

E. M.

LONDRA. Conferință privind 
acordarea independenței Guyanei 
(britanice) a luat sfirșit. în turna 
dezbaterilor care au avut loc în-
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tre reprezentanții 
tanio și delegația 
mul ministru al Guyanei, Forbes 
Burnham, s-a hotărit ca actuala 
colonie britanică, care din august 
1961 beneficiază de un statut de 
autonomie internă, să obțină in
dependența la 26 mai 1966. Chedcli 
Jăgan, liderul Partidului popular 
progresist, a declarat la George
town că a refuzat să participe la 
conferință, întrucît viitorul Guya
nei britanice a fost hotărit dina
inte la Londres și Washington, ast
fel încît actualele negocieri nu 
înseamnă decît o formalitate.

i . ■' !■

guvernului bri- 
condusă de pri-
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