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PLEDOARIE PENTRU

CALCULULUI ECONOMIC
In zilele de 30 și 31 august a avut loc la București 

ședința lărgită a Consiliului Superior al Agriculturii, 
în care — pe baza referatului prezentat de prof. Ni- 
colae Giosan, președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii — au fost analizate rezultatele obținute 
la cultura griului în perioada 1962—1966, precum și 
măsurile pentru creșterea producției în anul 1967 și în 
anii următori.

Au participat membrii Consiliului Superior al Agri
culturii, cadre de conducere de la Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Producție, secretarii pentru 
problemele agrare ai comitetelor regionale de partid, 
specialiști ai consiliilor agricole regionale și raionale, 
ai uniunilor regionale și raionale ale cooperativelor 
agricole, ingineri agronomi din gospodării de stat și 
cooperative agricole, oameni de știință și cercetători 
din stațiuni experimentale.

La lucrări au luat parte • tovarășii Vasile Vîlcu, 
membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Virgil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R.

La discuții au participat; Marin Constantin, preșe
dintele Consiliului agricol regional Ploiești; Ion Burcea, 
directorul trustului G.A.S. Urziceni; Dumitru Geam- 
bazu, inginer la cooperativa agricolă Biled, regiunea 
Banat; Ion Uciu, inginer la cooperativa agricolă Dra- 
gosloveni, regiunea Oltenia ; Petre Tomoroga, directorul 
stațiunii experimentale Dobrogea ; ing. Constantin An- 
derca, președintele Consiliului agricol regional Banat; 
ing. Gh. David, directorul G.A.S. Urleasca, regiunea 
Galați; Vasile Vîlcu, președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție ; prof. Nicolae 
Hulpoi, director științific al I.C.C.P.T. Fundulea ; ing. 
Gh. Danu, vicepreședinte al Consiliului agricol regional 
Iași; Ion Lupu, inginer la cooperativa agricolă Poiana, 
regiunea Cluj ; ing. Gh. Predescu, directorul S.M.T. 
Rupea, regiunea Brașov; Leonte Răileanu, inginer șef 
al G.A.S. Amzacea, regiunea Dobrogea ; Vasile Ilia, in
giner la cooperativa agricolă Luduș, regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară ; Radu Vitan, inginer la coopera
tiva agricolă Scornicești, regiunea Argeș ; ing. Boris 
Ceapalis, directorul S.M.T. Roman ; ing. Hie Luca, di
rectorul Trustului G.A.S. Sînnicolau Mare; Maria 
Suchov, inginer la cooperativa agricolă Galda de Jos, 
regiunea Hunedoara; ing. Ion Toma, președintele Con
siliului agricol regional București; ing. Liviu Damian, 
cercetător la stațiunea experimentală agricolă Livada, 
regiunea Maramureș ; ing. Emilian Giurgiu, vicepre
ședinte al Consiliului agricol regional Crișana.

(Continuare în pag. a, IlI-a)
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Nu de mult timp, 
grup de specialiști 
cadrul Centrului de 
cui economic și ciberne
tică economică din Capi
tală, precum și de la Mi
nisterul Finanțelor au 
studiat variantele de op
timizare a producției 
de ciment și de reparti
zare a acesteia pe benefi
ciari, în scopul identifi
cării celei mai eficiente 
soluții economice. Vari
anta optimă recomandată 
de către Institutul de 
proiectări în construc
ții și materiale de con
strucții — a cărei apli
care în practică ar trebui 
urgentată de către Minis
terul Industriei Construc
țiilor și Comitetul de Stat 
al Planificării — permite, 
potrivit calculelor, o re
ducere a cheltuielilor to
tale cu 18 Ia sută, 
ceea ce reprezintă econo
mii anuale de 200 milioa
ne lei.

Asemenea exemple se 
mai pot da. Fapt este că 
aceste calcule efectuate 
automatizat și mecanizat 
ati o sferă de aplicabilitate 
din ce în ce mai largă —• 
de la domeniile de activi
tate economică simple, 
pînă Ia cele complexe. O 
dovadă în acest sens este 
utilizarea acestui gen su
perior de calcule în pla
nificare, în evidența teh- 
nico-operativă (calcula
rea salariilor, a consumu

rilor de materii și mate
riale, a uzurii mijloacelor 
fixe, a mișcărilor de ma
terii prime, materiale și 
de produse finite), . în mă
surarea rapidă, pe peri
oade scurte, a. rezultatelor 
producției în ateliere, 
secții, fabrici și mari com
binate, la determinarea 
unor rezerve de zăcămin
te și a posibilităților de 
exploatare eficientă a a- 
cestora în perspectivă.

Rezultate pozitive s-au 
obținut, după cum se știe, 
nu numai în folosirea cal
culului electromecanic și 
electronic, dar și în pri-

vința realizării experi
mentale a unor mașini e- 
lectronice. de fabricație 
românească. Azi, mașina 
electronică de calcul „DA- 
CICC-1", construită la In
stitutul de calcul al Filia
lei Academiei de la Cluj, 
sau mașinile electronice 
de calcul „MECIPT-l" și 
2 fabricate la Institutul 
politehnic din Timișoara 
sînt de un mare ajutor 
în efectuarea unor deter
minări cu caracter teore
tic sau aplicativ, cum ar
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ION GHEORGHE MAURER
Miercuri dimineață a părăsit 

Capitala, plecînd la Atena, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, care, răspunzînd invita
ției primului ministru al Regatului 
Greciei, va face o vizită oficială în 
Grecia.

împreună cu președintele Con
siliului de Miniștri a plecat, de ase
menea, Alexandru Bălăci, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, precum și un 
grup de consilieri și experți.

Pe aeroportul Băneasa erau pre- 
zenți tovarășii Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bod- 
naraș, Ilie Verdeț, Maxim Berghia-

fl

GRECIA
nu, Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Florian Dănălache, Janos Fazekas, 
Constanța Crăciun, Gheorghe 
Gaston Marin, Reman Moldovap, 
miniștri.

Au fost de față Spyros Adamo- 
poulos, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Greciei Ia București, și 
membri ai ambasadei.

SOSIREA LA ATENA

în salonul oficial al aerogăriisosire,
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Miercuri 31 august a.c. 
președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, a pri
mit pe ambasadorul Tuni
siei la București, Mah
moud Maamouri, la cere
rea acestuia.

Cu acest prilej, ambasa
dorul tunisian a înmînat 
președintelui Consiliului 
de Stat un mesaj din par
tea președintelui Tunisiei, 
Habib Bourguiba.

(Agerpres)

ATENA 31. — Trimișii speciali 
Agerpres, Gh. Secuiu și C. Alexan- 
droaie, transmit: Miercuri la amia
ză, delegația guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, condu
să’ de președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
sosit în capitala Greciei. împreună 
cu președintele Consiliului de Mi
niștri au sosit Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Ale
xandru Bălăci, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, precum și un grup 
de consilieri și experți.

Pe aeroportul Helenikon, pavoa
zat cu drapele de stat ale Româ
niei și Greciei, oaspeții români au 
fost întâmpinați de Stephanos Ste
phanopoulos, primul ministru al 
Regatului Greciei, Ioannis Toum- 
bas, ministrul afacerilor externe, T. 
Rentis, ministrul adjunct de exter
ne, A. Argyropoulo, ambasadorul 
Greciei la București, și de alte 
persoane oficiale.

în îritîmpinare au venit, de ase
menea, Mircea Bălănescu, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ-

Atena, membri ai ambasa- 
agenției noastre economice, 

persoanelor

de ani
de cînd măsurăm
cu metrul

Un nou
mîcroraion 
la Roman

BACĂU (coresp. „Scînteii"). 
— în zona de est a orașului 
Roman a început construcția 
unui nou micitoraion format din 
1 300 de apartamente, un com
plex comercial, dispensar și 
cinematograf. Pentru executa
rea lucrărilor în termen scurt 
și la un preț de cost cit mai 
redus, proiectanții au adoptat 
soluții care permit ca peste 80 
la sută din apartamente să 
fie construite din panouri mari 
prefabricate.

Zilele acestea constructorii 
au început lucrările la primele 
două blocuri cu cîte 110 apar
tamente fiecare și la centrala 
termică. Microraionul la care 
ne reierim este al doilea ce se 
consiruiește în această parte a 
orașului Roman.

Unitatea de măsurii —• 
metrul — atît de răspîn- 
dită și de obișnuită, apa
re astăzi veche „de cînd 
lumea". Și, totuși, e vorba 
de o noțiune destul de 
„tînără" : n-are nici două 
secole. In 1791 — doi ani 
după Marea Revoluție 
Franceză — Adunarea 
constituantă a Franței a 
adoptat propunerea unei 
comisii, alcătuită din sa- 
vanți renumiți ca La
place, Monee, Condorcet, 
Lagrange, de a stabili 
ca unitate de lungi
me a „zecea milioana 
parte din distanța de la 
ecuator la pol". Acestei 
unități i s-a conferit de
numirea de „metru" după 
cuvîntul grecesc „metron" 
— a măsura.

Sisteme de măsurători 
s-au folosit multe pe te
ritoriul țării noastre îna
inte de adoptarea siste
mului metric. Cel mai 
vechi instrument de mă
surătoare găsit pe pămîn- 
tul țării — scos la iveală 
cu prilejul săpăturilor ar
heologice de la Calu, de 
lingă Piatra Neamț — 
este un așa-zis „palmac" 
geto-dacic.

Romanii au adus cu ei 
un sistem nou de mă
surători. De la digitus 
(degetul) la cubitus (co
tul) pentru lungime, de 
la exapodul pătrat la ju- 
gerum (strămoșul iugăru- 
lui) pentru suprafețe, de 
la sextarii la amphore 
pentru capacități etc.

Prima unitate feudală de 
măsurare a pămîntului — 
menționată într-un hrisov 
domnesc al lui Radu 
Vodă Șerban din februa
rie 1610 — este „funia". 
Mai tîrziu funia s-a numit 
„lanț" sau „odgon" și a 
căpătat o echivalență de 
zece „stînjeni", adică a- 
proximativ 20 de metri. 
Au urmat „falcea" pen
tru suprafață, „banița" și 
„merța" pentru volum,

„ocaua" și „chila" pentru 
greutate ș.a.m.d. Semnifi
cativ e și faptul că multe 
dintre aceste unități de 
măsură — cotul, stînjenul 
— aveau aceeași denumi
re dincolo și dincoace de 
Milcov; se deosebeau nu
mai mărimile.

E interesant de mențio
nat că metrul a început 
să fie folosit pe pământu
rile românești cu vreo trei 
decenii înainte de oficiali
zarea lui. Legea pen
tru adoptarea sistemu
lui metric de măsuri 
și greutăți poartă sem
nătura lui Alexandru loan 
Cuza și a fost decre
tată în 1864, anul în care 
s-a desființat iobăgia. Le
gea n-a intrat în vigoare 
decît doi ani mai tîrziu, 
în 1866, cînd s-a editat și 
regulamentul de aplicare 
a ei. De aceea sărbătorim 
anul acesta centenarul 
introducerii sistemului 
metric.

Contempli cu interes, la 
Institutul de metrologie, 
două exponate păstrate 
cu grijă deosebită : sînt 
etaloanele naționale, fă
cute din platină iridiată, 
ale metrului și kilogra
mului. De un veac, ele au 
devenit coordonatele de
finitorii ale întregului 
nostru sistem de măsură
tori.

Dar impetuoasa dezvol
tare a industriei socialis
te, modernizarea ei conti
nuă au făcut ca nu metrul 
și nici măcar milimetrul 
să nu mai constituie azi 
criteriul esențial de mă
sură. Trăim epoca domni
ei micronului, a preciziei 
și ultrapreciziei 
rători.

In întreaga 
funcționează în 
nu mai puțin de 8 mili
oane de măsuri și aparate 
de măsură și control, în 
peste opt sute de tipuri.

V. B.

în măsu-

economie 
prezent

Noua geometrie automobilistica în Piața Romană din Capitală Foto : A. Cartojan

nia la 
dei și

După prezentarea 
oficiale aflate pe aeroport, premie
rul român a primit raportul co
mandantului gărzii de onoare. 
Fanfara militară a intonat imnu
rile de stat ale României și Greciei. 
Premierul Ion Gheorghe Maurer, 
împreună cu primul ministru al 

. Greciei, Stephanos Stephanopoulos, 
au trecut în revistă ■ garda de o- 
noare.

Adresînd tovarășului Ion Gheor
ghe Maurer și celorlalți oaspeți ro
mâni un cuvînt de bun sosit, pre
mierul STEPHANOS STEPHANO
POULOS a spus : „Cu mare plăce
re vă asigur, Excelență, că vizita 
domniei voastre fși a domnului mi
nistru al afacerilor externe se va 
desfășura sub semnul celei mai 
mari bunăvoințe. Sîntem bucuroși 
de faptul că vom putea deveni îm
preună cu Excelentele Voastre 
fondatorii unei noi ere în relațiile 
greco-române.

în numele poporului grec și al 
guvernului regal, urez Excelenței 
Voastre, domnule președinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, și Excelen
ței Voastre, domnule ministru al 
afacerilor externe, bun venit în 
Grecia".

In cuvîntarea de răspuns, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
României, ION GHEORGHE MAU
RER, după ce a mulțumit gazde
lor pentru amabila invitație de a 
vizita Grecia, a spus •:

„Venind în țara dv., aducem po
porului grec mesajul de prietenie alA. începerea convorbirilor oficiale

Miercuri după-amiază, la Atena 
au început convorbirile oficiale în
tre președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, și 
primul ministru al Regatului Gre- 

. cier, Stephanos Stephanopoulos.
Din partea română au participat 

Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Mircea Bălănescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Grecia, Alexandru 
Bălăci, vicepreședinte • al Comite- 

. tului de Stat pentru Cultură și 
Artă.

Din partea greacă au participat 
Ioannis Toumbas, ministru de ex-Ioannis

Nu de puține ori intervine 
în discuțiile noastre zilnice, vi- 
zînd treburi obștești sau fami
liare, curajul răspunderii. Su
prafața acestei probleme 
este evident alta astăzi, 
cînd efortul de edificare a cu
prins o întreagă societate și 
se adresează unei foarte largi 
colectivități. Astăzi, neapărat 
trebuie să construim, să creăm, 
sau să perfecționăm, cu răs
pundere. Mai mult ca oricînd, 
în condițiile noastre, ale so
cialismului, individul trebuie 
să acționeze cu răspundere 
față de societate, față de 
viitor. în cel mai larg sens, 
răspunderea, curajul răspun
derii personale, este, după opi
nia mea, o problemă socială 
care trebuie să se înscrie la 
loc de prim rang între preocu
pările educative.

Există, fără îndoială, un cu
raj al răspunderii cotidiene 
care își pune semnătura pe 
toate gesturile noastre. Ce altă 
bătălie mai importantă ni se 
impune decît cea împotriva 
rutinei, automulțumirii, super
ficialității facilitate de aparen
ta monotonie profesională ? 
Cunosc oameni care de zeci 
de ani nu și-au schimbat locul 
de muncă, timp în care n-au 
încetat însă să caute, perse- 
verenți și tenace, cu adevă
rat curaj. Dar însăși amploa-

rea mișcării de calificare, re
calificare, ridicare a calificării, 
prezentă peste tot, conține 
printre semnificațiile ei etice 
curajul și răspunderea. Căci 
pentru mulți dintre muncitorii 
deveniți ingineri, intrarea 
aulele universităților a iost 
act de curaj pe care l-au 
deplinit cu răspundere.

cu multăinert, merită tratat 
atenție. El e corect, disciplinat, 
punctual, agreabil, simpatic 
uneori. Dar dacă străpungi 
acest înveliș circumstanțial, 
de cele mai multe ori întîl- 
nești vidul sau carierismul. In
dividul care își vede colegul 
de muncă greșind, dar nu in
tervine deși poate s-o facă,

poporului român, animați de dorin
ța sinceră de a căuta împreună cu 
Excelența Voastră, domnule prim- 
ministru, și cu distinșii dv. colabo
ratori, căile și. mijloacele de pro
movare a relațiilor tradiționale de 
bună vecinătate dintre ; țările 
noastre.

Așteptăm cu interes convorbirile 
pe care le vom avea cu Excelența 
Voastră și vizitele care ne vor oferi 
posibilitatea să admirăm vestigiile 
trecutului legendar al eroicului po
por elen și să cunoaștem preocupă
rile și activitatea sa prezentă, con
sacrată progresului și prosperității 
patriei".

în încheiere, premierul român a 
mulțumit pentru primirea priete
nească făcută.

Șefii guvernelor celor două țări 
s-au întreținut cordial în salonul 
oficial al aerogării.

Răspunzînd la întrebările ziariș
tilor, premierul român a arătat că 
a venit în Grecia cu dorința sin
ceră de a strânge legăturile de 
prietenie și cooperare dintre cele 
două țări, ceea ce corespunde nu 
numai intereselor ambelor popoare, 
ci și îmbunătățirii continue a at
mosferei în regiunea balcanică. E- 
xemplul colaborării dintre țările 
noastre, a adăugat șeful guver
nului român, poate servi și la îm
bunătățirea climatului internațio
nal.

De la aeroport, oaspeții români, 
însoțiți de persoanele oficiale ve
nite în întîmpinare,. s-au îndrep
tat spre reședința ce le-a fost re
zervată.

terne, T. Rentis, adjunct al mi
nistrului de externe, E. Gouras, 
ambasador, A. Argyropoulo, am
basadorul Greciei la București.

Au luat parte, de asemenea, con
silieri și experți ai ambelor dele
gații.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă sinceră, cordială.

Alte manifestări prilejuite de 
vizita tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer în Grecia, în pagina 
a 5-a.

plice — iată cîteva clișee din 
filmul lipsei curajului și răs
punderii.

A avut loc la una din în
treprinderile sucevene o în- 
tîmplare semnificativă în acest 
sens. Era vorba de o inovație 
a cărei verificare practică im
plica anumite riscuri. Trebuia 
ca cineva să-și ia, într-un fel

a- 
sau 
de

Nu este neapărată nevoie să 
căutăm curajul în fapte spec
taculoase. Mă gîndesc că acei 
mineri de la Ostra — Leșul 
Ursului care, în vara anului 
1964, au reușit să străpungă 
cel mai lung tunel din țară 
învingînd dificultăți aproape 
inimaginabile, nu au făcut-o 
cu gestul eroismului, deși în 
final ne-a apărut eroic.

Erou de literatură satirică, 
omul-cameleon, insul flasc.

de Plaion Pardău

omul ce evită să-și spună pă
rerea de teama unor posibile 
consecințe („dar dacă..."), sa
lariatul care e convins că șeiul 
comite abateri dar „tace" spe- 
rînd o avansare („nu-i treaba 
mea"), cetățeanul care con
stată birocratismul la x insti
tuție dar preieră să nu se com-

sau altul, răspunderea. Nimeni 
nu avea curajul să respingă 
deschis ideea. La un moment 
dat, lucrurile luaseră o ase
menea întorsătură, încît, tacit, 
unii considerau efortul și in
sistențele inovatorului drept 
spirit de aventură... S-a găsit 
totuși pînă la urmă omul care 
a îndrăznit, care a avut curaj. 
Experiența a reușit, iar apli
carea în practică a inovației 
a adus îmbunătățiri procesu-

lui de producjie. După cura 
îmi relata mai tîrziu specialis
tul în cauză, era în joc eiortul 
unui om, de a cărui confirma
re sau infirmare deschisă, to
vărășească, depindeau poate 
un șir întreg de ulterioare e- 
venimente.

Sînt însă și răspunderi ha
zardate. Curajoșii, gata a in
terveni pentru orice și oricine, 
fără a avea cuvenita 
coperire în experiență 
argumente, sînt ia fel
dăunători precum reversul 
lor. Luați în serios, cunoscuți 
prea puțin, asemenea oameni 
pot prejudicia prestigiului co
lectiv. în orice moment, în ori
ce meserie — fie că e vorba 
ds tractorist sau de doctor, de 
strungar sau învățător — răs
punderea presupune compe
tentă, cunoștințe solide. Fără a 
fi dublat de cunoștințe, curajul 
răspunderii se transformă în 
aventură.

Toiul ne conduce la reflec
ția că a educa responsabili
tatea propriilor fapte, exigen
ța față de cei din jur, opinia 
deschisă, formă sînt dezide
rate a căror îndeplinire nu 
poate fi niciodată considerată 
încheiată deplin. Este vorba 
aici despre o străduință ne
slăbită care irebuie să ne an
gajeze continuu, la toate vir
atele, pentru noi și pentru toți,
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o a- 
spre 
con-

în 
tot mai 
care se 
mobilă 

cum se

care să ridi- 
valorice, ei 
mobilă pen- 
frumoasă și 
variate se 

cerințelor

ca și al 
sub ni- 
cumpa- 

ce Minis- 
Inferior, 

Institutul 
forestiere au 

mai 
reali- 

într-un timp cît mâi

■s

; Toma Pirvulescu

cazurile urgente la cabine-

MÎIA

un pro-

culturale

trecuți un

Jlmbolia un mandatde Ia oficiul poștal

membru corespondent al Academiei

lună. Este, 
de cere-

cartier, nu avem în 
ne procurăm cele

în 
pro- 
cam 
exe-

stabllit ca 
să lie dis-

se bucu- 
numai în

Domnica
București

deasă repe- 
Renunț, deci,
Dar mă în- 

limpede pen-

o ne-

N. HERESCU 
Craiova

sau mai pu- 
blidul cu 

care, even- 
concentrat 

înfuleca zo-

la sine, nesilit, 
luminos și îm- 
apoi, surîsul nu 
al buzelor, nici

trimis la domiciliu 
Citindu-1, am aflat că cetă-

să aibă toată 
aminte asupra

Am trimis... ......... ........ ----------- ■. ---------
telegrafic soției mele, Ia București. Dar nici în 4 zile 
banii n-au ajuns Ia destinație. Cînd s-a întors soția, 
m-am dus Ia poștă, să mă interesez. Funcționara de la 
ghișeu mi-a spus că, dacă vreau să mi se restituie re
pede suma, trebuie să plătesc o telegramă la ( Bucu
rești. Mi s-a părut absurd Au trecut II zile și banii 
expedlafi telegrafic nu s-au mai întors. în acest caz se 
mai poate vorbi de o folosire judicioasă a mijloacelor 
rapide de deservire pe care Ie are la dispoziție poșta?

nici gînd 1 Conducerea O.C.L. Ali- 
se interesează de această ' lucrare. Cum 
că noi, cetățenii din 
magazin de unde să

în anii
De astă-primăvară, 

renovare. Lucrările

medic... 
și unui 

Maria 
cercetător la 

psihologie al 
lată ce ne-a 
poate „glumi" 
probleme afîf 
Lucrurile ne-

omeni" ce în- 
Răspunsul poa-

★
O durere chinuitoare de măsele m-a dus acum cttva 

timp la cabinetul de stomatologie de pe B-duI Muncii 
102. Nu eram programată, fiindcă... nici mie nu mi-a 
programat cineva durerea. Așa că am fost invitată 
pentru a doua zi, cind am fost trimisă la radiografie. 
A treia zi am fost programată cu o extracție peste... 13 
zile. Iată cum sînt tratate 
tul sus-amintit.

prezintă ? Intri în 
„Căminul" (a- 

,Mobila"), 
mari 

să 
pentru 

ori 
boxe, 

„Chiar 
adresezi 

„Avem 
îți răspunde

grosolan : „Ce 
de mîncare ?“, ci 
te-a omenit ?". 

clientul. Nu vrea 
dînd

Pasămite, unul 
și pe jos, nu-i a- 

parve- 
aluzie

Am reținui mai multe pă
reri în legătură cu necesi
tatea mobilării unui anumit 
spațiu din locuință, afectat 
copilului. „Un moft" (un 
moft al părinților — n. n.), 
spunea cineva. O tînără 
pereche : „E o dorinjă ; 
vom tace totul s-o reali
zăm”. „Cine dă atîția bani 
pentru trei, patru sau chiar 
cinci ani ?” — ne-a răspuns, 
întrebîndu-ne, un

Ne-am adresat 
psiholog, tovarășei 
Gîrboveanu, 
Institutul de 
Academiei, 
spus: „Nu se 
în fața unei 
de serioase, 
mijlocit apropiate copilului 
— mobilier, jucării — au o 
funcție multiplă de adap
tare și chiar de educație. 
Oricît ar părea de banală 
problema mobilei pentru 
copii, ea ne trimite în lu
mea pedagogiei, a psiho
logiei,. educației fizice și 
estetice a copilului. Acest 
mobilier trebuie să fie po
trivit vîrstei, dar, în același 
timp, să educe gustul artis
tic, să-l învețe să iubească 
frumosul. Așadar, un colți
șor destinat copilului, mo
bilat simplu, dar cu gust, 
cu un pătuț, un dulăpior 
sau alte piese — viu colo
rate, cu reproduceri de 
imagini semnificative — a- 
duce în casă un adevărat 
univers pe care copilul îl 
va studia neîncetat și de 
la care va învăja nebănuit 
de mult”.

In ce măsură se găsesc 
pe piață „accesoriile" ne- 
ce'are mobilării „micului 
univers" ? Din 30 de 
gazine vizitate, 
șit să întocmim 
listă de„. două 
„cameră" și „pătuț" 1 

dintre

ma- 
n-nm reu- 

declt o 
produse t 

La 
jumătate dintre acestea 
însă, produsele figurau nu
mai în scripte... “ 
explicația unui 
gol ?

In anii trecuți, 
borarsa industriei 
merful au 
rele „Aschiufă”, „Daniela", 
„Pionier’ și, mai de curînd, 
„Nicușor". Lumea a venit 
să le consulte cu interes, 
dar a rămas dezamăgită. In 
locul unei mobile simple, 
plăcute și accesibile, a gă
sit niște garnituri pretenți
oase, al căror preț tindea 
către 4 000 lei. Și astfel, o 
dată cu mobila, în magazi
ne au început să se îngră
mădească și refuzurile. 
S-a spus atunci : „mobila 
pentru copii nu se caută*. 
O.C.L. „Mobila’-București, 
de exemplu, nu a mai fă
cut nici o comandă pentru 
1966. La fel a procedat în
suși Ministerul Comerțului 
Interior. Mai mult, nici 
pentru 1967 nomenclatorul

Care este 
asemenea

co-
rezulfat came-

Priveliște de la cabana Dochia de pe Ceahlâu

înainta! industriei republi
cane nu prevede vreo pie
să de mobilă pentru copii.

Totuși, pentru zeci și 
zeci da mii de familii, un 
pat șau o canapea de copil, 
o măsuță de scris și un du- 
lăp:or continuă să fie pio- 
duse de strictă necesitate.

„Micul mobilier trebuie 
să fie executat de între
prinderile industriei locale" 
— au comunicat comerțu
lui reprezentanții industriei 
republicane. „Nici gînd" — 
au răspuns cei de la sfa
turile populare, Conclu
zia ? După cum ni s-a re
latat la M.C.I., industria lo
cală din regiunile Banat, 
București, Cluj, Ploiești, Ol
tenia și altele a refuzat, 
pur și simplu, să execute 
mult solicitatele paturi pen
tru copii. S-a arătat bucu
roasă să realizeze, în 
schimb, „altfel de tipuri", 
dar la un preț de două-Pei 
ori mai mare. „Ca atare — 
ne spune tov. Vasile C. Po
pescu, șeful serviciului co
mercial al întreprinderi' de 
industrie locală „Arta mo
bilei" București — am ră
mas aproape numai noi cu 
această sarcină pe cap. Lu- 
crînd aproape meșteșugă
rește, nu putem realiza de- 
cît 210 paturi pe ' 
desigur, departe 
rea pieței”.

Mobila noastră 
ră de prețuire nu 
țară, dar și peste hotare, 
se lucrează modele com
plicate, garnituri „stil”, dar 
ne poticnim la pătujurile 
pentru copii I Industria lo
cală produce abia cîteva 
sute într-o lună, avînd im
presia că, din moment ce 
nu esle dotată la nivelul 
industriei republicane, i sa 
cuvine un oarecare rabat 
la îndatoririle pe care le 
are. In loc să se gîndească 
la diversificarea pieselor 
separate (nu se produc de- 
cîf 2 — două — modele 
de paturi pentru copii ; 
nici un fel de țarcuri — a- 
tît de căutate ; nici un fel 
de scăunele cu rotile pen
tru primii pași...), la reali
zarea micului mobilier în 
funcție de specificul regio
nal, reprezentanții acestei 
industrii invocă tot felul de 
greutăți, oftează după „co
menzi mari", ignorînd ne
voi urgente ale cetățenilor.

Dezinteresul industriei 
față de problema mobilie
rului pentru copii este, din 
păcate, conjugat cu acela 
al proiectării. 42 de tineri 
căsătoriți din cei 50 cărora 
le-am solicitat părerea în 
legătură cu astfel de pro
duse ne-au declarat cam 
același lucru : „De fapt, nu 
găsim ceva care să ne pla
că sau care să ne convingă 
că ar pulea fi util copilului 
nostru din punct de vede-

re estetic și funcțional. Di
mensiunile sini prea mari 
fajă de spațiul noilor apar
tamente, iar coloritul piese
lor este realizat, uneori, în 
combinații ciudate : roșu 
cu galben sau albastru cu' 
roșu și maro. Nici forma 
nu e prea potrivită ; du
lapul camerei „Nicușor” 
(din P.F.L. meiaminaf, rea
lizată de IPROFIL „Mobi- 
la”-lași), de exemplu, arată 
ca un dulap de bucătărie. 
Credem că unele piese — 
măsuja, bancheta — ar tre
bui să aibă picioare alon- 
jabile, spre a putea fi folo
site pînă la vîrsta de 7—8 
ani sau poale chiar mai tîr- 
ziu, căci tof nu se găsesc 
pupitre pentru școlari”.

Proiectarea mobilierului 
pentru copii este de mult 
timp un copil vitreg, al ni
mănui ; fabricile industriei 
republicane, neavînd 
nomenclator astfel de 
duse, o consideră 
neavenită ; cooperația
cută numai „la comandă" ; 
industria locală e preocu
pată, cum am văzut, de 
„probleme mari”. Singurul 
proiectant de la care s-ar 
putea aștepta ceva este In
stitutul de 
fiere. Dar, 
din această

Revenim
de
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De la București circula pină în satul Poiana
Jos un autobuz. La 1 august însă, direcția regională de 
transporturi auto a modificat traseul acestei mașini. 
Acum, pînă la capătul liniei avem de parcurs 4 km. 
— o distanță destul de mare. Nu se poate reveni asu
pra acestei măsuri ?

Zamfir PARASCHIV
comuna Poiana, raionul Răcari

într-o scrisoare adresată redacției, Petre Pascariti, 
din Iași, s-a referit Ia necesitatea popularizării lucrări
lor existente în anticariate.

Centrala editurilor și difuzării cărții ne face cunos
cut că, în urma unei analize a situației, au fost luate 
măsurile necesare. în buletinul „Cărți noi", pe lîngă 
adresele unităților de anticariat, se vor publica și une
le titluri de cărți disponibile. In prezent, librăria „Car
tea prin poștă" din București și Anticariatul nr. 1, de 
pe Calea Victoriei nr. 45, expediază, la cerere, aseme
nea lucrări.

Chelner, un țap 1 
așa se intitulează o schi
ță de Maupassant.

„Țal, că plec 1” — așa 
cheamă mereu un perso
naj dintr-o schiță de Ca- 
ragiale.

în ce mă privește, ca 
om al generației mai 
virstnice, termenul rugi
nit de „chelner” și cel de 
„țal" îmi trezesc în min
te o arătare lipsită de 
șira spinării1, care, arcui
tă pînă la pămînt, te în- 
tîmpina cu : „Să trăiți, 
coane 1", iar la plecare, 
după bacșiș, cu aceeași 
elastică și amplă îndoi- 
tură, îți aplica un lipi
cios : „Săru'mina, coa
ne 1". Ba, printre aminti
rile mele se amestecă și 
imaginea — de data as
ta țeapănă — a unui a- 
semenea breslaș bacși- 
șuit care, tăcînd mile, în
ghițea vreo pereche de 
palme, căzute din senin, 
dar zdravene, de la cite 
un client „respectabil”, 
cu mare vază politică sau 
financiară, indignat de te 
miri ce. Îmi amintesc, în 
sfîrșit, cum regretatul Al. 
O. Teodoreanu, în „in
specțiile sale oenologice"

Izbim încă de comportări 
cu iz sirăvechi. E nece
sar, prin urmare, a sta
bili cîteva jaloane întru 
clarificare.

Recunosc de la înce
put că frumoasa meserie 
de ospătar nu-i deloc u- 
șoară. Dificilă e nu nu
mai însușirea părții ei 
tehnice, strict meșteșugă
rești, dar, mai ales, în
corporarea — îndrăznesc 
a zice — în spiritualita
tea ei. Căci cine crede că 
și-a făcut datoria dacă a 
pus sub nasul clientului, 
cu mai multă 
țină atenție, 
mîncare, din 
tual clientul, 
asupră-i, va 
rit — acela nu e ospătar. 
Ospătarul trebuie să știe 
întîi de toate că masa, 
deși îndeplinește funcția 
îndestulării unei necesi
tăți naturale, nu e numai 
atît. Pitecantropul cobo- 
rît din copaci se nutreș
te ; omul civilizat ia masa, 
Dacă la ceasul amiezii 
te întîmpli la țară și în
trebi : „Ce face Vasile, 
Leano ?" — nevasta nu-ți 
va răspunde trivial : „mă- 
nîncă 1", ci simplu și fru-

citi pe îndelete toate so
surile bucătăriei și toate 
soiurile de vin roș — 
nu constituie un zîmbet, ci 
un rînjet care poate fi 
foarte interesant într-o 
menajerie, dar indispune 
într-un restaurant. Și mai 
ales, unghiile mîinilor cu 
care mă servești să nu 
fie îndoliate. Alt surîs ar 
fi marea serviabilitate, 
care, dacă se transformă 
în servilism, e iarăși rîn
jet. Și serviabilitate în
seamnă silința de a servi 
cu atenție și cu inițiati
vă. A zice : „N-avem 1" și 
a întoarce spatele nu e 
serviabilitate, cînd poți 
spune : „îmi pare rău, 
asta n-avem, însă vă pot 
oferi altceva". Adică o- 
mul ți-a cerut, să zicem, 
o gustare, niște măsline 
care merg cu țuică. N-ai 
sau nu mai ai măsline. 
Te cred. Dar propune-mi 
un fileu de anșoa care, 
și el. merge, .ca gustare, 
cu țuică. Nu mă abando-, 
na, dezamăgit și suspen
dat, Ah, dacă și-ar da 
seama ospătarul cîtă sim
patie poate să radieze 
cînd se ocupă de client î 
Firește, a te ocupa, de

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — La între
prinderea mecanică Valea Sadului, regiunea 
Oltenia, a intrat în producție de serie frigi
derul „Frarn" cu agregat îmbunătățit. Noul 
agregat asigură un consum redus de ener
gie electrică și are putere mai mare de ră
cire. O altă realizare a colectivului acestei 
întreprinderi, care va fi înscrisă foarte cu
rînd pe graficul întrecerii, este fabricarea 
celui de-al 500 000-lea „Fram". Pentru a satis
face cererea crescîndă de frigidere, colecti
vul întreprinderii a început pregătirile pen
tru a spori producția de frigidere de la 
140 000 in 1966, la 180 000 în 1970.

Paralel cu continua perfecționare a 
„Fram“-ului, vor fi introduse în fabricație noi 
tipuri de frigider cu caracteristici tehnice su
perioare.

cercetări fores- 
mai nimic nici 
direcție.

la concluzia tra
să de comerț : „mobila 
pentru copii nu se cau
tă". Dar ceea ce există — 
cum se 
magazinul 
parținînd O.C.L. „> 
unul dintre cele mai 
din București, hotărît 
cumperi o mobilă 
copil. Dai de cîteva 
ocol numeroaselor 
tară rezultat însă, 
nimic ?’ — te
responsabilului, 
ceva, jos” 
„confidențial”, Jos, înseam
nă în magazie. Gestionarul 
te conduce înfr-un ungher 
sa-fi arate patul ; pe după 
niște stive iți atrage aten
ția că se află etajera ; dea
supra unor somiere desco
peri, singur, dulapul. „As- 
ta-i «Daniela»” — conchi
de el victorios. Să fi fost 
uitate cumva noțiunile des
pre comerț în acest maga
zin ? „Avem plan mare”, îți 
explică gestionarul, Se
ver Bojenescu. Să-I faci cu 
„Daniela” sau cu „Așchiu- 
fă” e greu. Dăm bătaie a- 
funci pe ce-î mai de va
loare...” Da, din păcate nu 
numai în producția mobilei 
de copii, dar și în desface
rea ei. se resimt consecin
țele goanei după realizări 
valorice mari.

Caietul de norme tehno
logice comerciale, editat 
de M.C.I., arată clar : „De 
felul expunerii mobilei de
pinde în mare măsură suc
cesul sau insuccesul în des
facerea unui sortiment. De 
aceea, la prezentare 
buie să fie luate în 
denjă și valorificate 
plin caracteristicile princi
pale și particularitățile pro
dusului respectiv". Făcînd 
o comparație cu ce se în- 
tîmplă în fapt, sînt încăl
cate aici nu numai principii 
ale comerțului i 
și niște norme 
foarte concrete, 
mirăm atunci de 
tul 
atît 
del, 
forii 
vreme dezinteresul față de 
mobila pentru copii ?

Bugetul tuturor catego
riilor de populație crește 
mereu. O parte tot mai im
portantă este îndreptată,

de către părinți, spre 
limenfație sănătoasă, 
creșterea nivelului de 
fort și înfrumusețarea vie
ții copiilor lor. Desigur, 
aceste condiții sînt 
mijiți acei părinți 
gîndesc și la o 
pentru copil. După 
vede însă, interesul indus
triei, al proiectării, 
comerțului e mult 
velul exigențelor 
rătorilor. lată de 
forul Comerțului 
industria locală, 
de cercetări 
datoria să colaboreze 
îndeaproape pentru 
zarea, î ' " '
scurt, a acestor deziderate. 
Un lucru este limpede : nu 
prin produse livrale la pre
țuri exageraie, 
ce realizările 
prin mai multă 
tru copii, mai 
în sortimente 
poate răspunde 
tuturor categoriilor de cum
părători. Acum, cu prilejul 
contractărilor care au în
ceput între furnizorii de 
mobilă și comerț, această 
problemă merită să fie dez
bătută temeinic, spre a se 
aduce neîntîrziat corecti
vele necesare.

Nicolae BRUJAN

De cîteva zile mi-a fost 
ces-verbal care m-a uluit, 
(vanul Gheorghe Anghel, care, pasămite, ar locui cu 
noi, este amendat fiindcă... nu s-a ocupai de estetica 
gardului și curții noastre. De asemenea — altă faptă 
gravă — imaginarul personaj a refuzat să semneze ac
tul dresat în. iunie, ia fața locului, de Dragnea Ciocan, 
salariat al secției de gospodărie comunală Giurgiu.

Cîteva precizări sînt aici necesare : gardul nostru e 
nou nouț, curtea — îngrijită. Un cetățean numit Gheor
ghe Anghel a locuit într-adevăr pe Șoseaua București, 
dar la nr. 76 și nu la 108, unde locuiesc eu. Și încă 
ceva : s-au împlinit 4 luni de cînd a încetat din viață. 
Aviz secției de gospodărie comunală...

Mihai M. VASILE
Giurgiu

Muncitorilor fabricii „Anticoroziv"-București li se Fe- 
țin adesea — „din oficiu" — cîle 5 lei din salariu, ni 
s-a semnalat priutr-o scrisoare. Este o inițiativă a co
mitetului sindicatului, iar suma reprezintă costul unor 
bilete de reuniuni sau de spectacole.

Cercetînd sesizarea, Consiliul raional al sindicatelor 
T. Vlailinjirescu aduce la cunoștința redacției că, în 
adevăr, în unele secții ale iabricii s-a procedat astfel. 
Procedeul folosit în întreprindere a fost discutat de co
mitetul sindicatului și cu acest prilej s-a 
biletele pentru diferite manifestări 
tribuite numai Ia. cerere.

★
Pe strada Reforma Agrară era 

magazin de produse alimentare, 
acest magazin este închis pentru 
se tărăgănează la nesfîrșit. Au trecut atttea luni, dar 
să se termine 
nfțihtara nu 
de nu-i pasă 
apropiere un 
necesare ?

Prinz RUDOLF 
Jimbolia

(expresia e a criticului G. 
Călinescu), tocmai ca să 
ia în răspăr apucăturile 
„autoritare", de stăpîn, 
ale unor atare clienți de 
vază, comanda de cum 
intra în restaurant, cu ini- 
mitabila-i vervă ironică : 
„Șapte chelneri călări la 
mine 1". 
singur, 
jungea clientului 
nit la care făcea 
iscusitul scriitor.

Dar aș săvîrși 
dreptate, ca o intenționa
tă ponegrire generaliza
toare, dacă, totodată, n-aș 
consemna aici că nu toți 
chelnerii aveau slăbiciu
nea să accepte și să se 
complacă in nămolul ru
șinoaselor năravuri ale 
slugărniciei.

An dispărut astăzi ter
menii, deveniți peiorativi, 
de „țal" și „chelner". Iar 
noile denumiri de „ospă
tar" și „șef de sală" nu 
reprezintă doar un exer
cițiu lingvistic. Apariția 
unui termen nou indică 
un conținut nou. însă 
schimbarea structurii so
ciale a unei meserii adu
ce după sine și alte 
schimbări. Cum ar ii, de 
pildă, schimbarea atitu
dinii față de meserie și a 
comportării în cadrul me
seriei.

Metoda punerii noului 
față-n față cu vechiul a 
ajuns, prin 
tare, inutilă, 
la paralelă, 
treb : să fie 
tru toată lumea conținu
tul nou al noilor termeni? 
întrebarea se naște fiind
că, din păcate, mai

Ce e nou în oftalmologie

Convorbire cu prof. dr. Petre VANCEA

Recent, au avut loc la MUnchen (R. F, Germană) lucră
rile celui de-al XX-lea Congres internațional de oftalmolo
gie, Ia care au participat peste 2 000 de specialiști din 76 de 
țări ale lumii. In legătură cu această importantă manifestare 
științifică, redactorul nostru Luaiqn Sachelarie a adresat 
cîteva întrebări conducătorului delegației române.

— în ultimii ani, metodele 
moderne de lucru ale oftalmo
logilor au înregistrat in nume
roase țări progrese rapide. Ce 
noutăți au fost prezentate la a- 
ceastă. reuniune în privința 
tehnicilor operatorii ?

tre- 
evi- 
din

socialist, ci 
de lucru 

Să ne mai
■ ce comer- 

să renunțe 
la un mo-

e obligat 
de repede 
sau de ce cumpără- 
semnalează de atîta

— Lucrările actualului congres, 
care s-au bucurat de participarea 
unor oameni de știință de renume 
mondial ca J. K. Miiller (R.F.G.), 
Stewart Duke-Elder (Anglia), J. 
Nordmann (Franța), D. Vail (S.U.A.), 
J. Franpois (Belgia), G. B. Bietti 
(Italia) și alții au abordat îndeo
sebi o serie de probleme privind 
patologia retinei și infecția uveii 
la copil.

Retina, membrana nervoasă a o- 
chiului, reacționează foarte rapid 
și în special la persoanele înain
tate în vîrstă constituie cea mai 
fidelă expresie a localizării ate- 
rosclerozei, diabetului, tulburărilor 
de nutriție, iar uveita la copil este 
o afecțiune care se instalează une
ori pe nesimțite, ducînd destul de 
frecvent la pierderea vederii. A- 
vînd serioase consecințe sociale si 
morale, afecțiunile oculare au de
venit tot mai mult obiect de cer
cetare științifică, ceea ce explică 
amploarea acestei reuniuni.

Un deosebit interes au stîrnit în 
rîndul specialiștilor rezultatele 
comunicate de oculiștii de peste 
ocean cu privire la tratamentul a- 
fecțiunilor retinei prin intermediul 
razei Laser. Au fost tratați cu a- 
ceastă nouă metodă peste 100 de 
bolnavi cu perforări, rupturi și 
degenerescente ale retinei. Opera
ția, care se efectuează fără spita-

aplicate pînă acum. Medicii 
români au arătat că în clinica of- 
talmologică a Spitalului Colfea se 
utilizează un congelator foarte 
simplu, construit în țară, care per
mite șă se obțină .rapid răcirea ne
cesară. în mai mult de 90 la sută 
din cazuri se realizează extracția 
intracapsulară a cristalinului fără 
basculare. Demn de remarcat este 
faptul că oftalmologii români e- 
fectuează în cataractele complicate 
(diabetică, miopică etc.j o spălă- 
ttiră a camerei posterioare cu al- 
fachimotripsină, soluție 1 la 10 000 
înainte de a aplica crioextractorul. 
Această tehnică ne-a condus în 
practica noastră la rezultate ex
cepționale în aproape două sute 
cazuri.

lizare șl fără anestezie, constă în 
proiectarea prin pupilă a unui fas
cicul de raze Laser, încercuindu-se 
ruptura cu puncte de coagu
lare. Unică în felul ei, raza La
ser se prezintă omogenă, are o sin
gură lungime de undă și este foar
te intensă, ceea ce permite obți
nerea de cicatrici corioretiniene 
excelente, cu mici cantități de 
energie, care ating numai stratu
rile externe ale retinei, menajînd 
vitrosul și straturile interne. Me
toda este net superioară operării 
dezlipirii de retină prin diater- 
mocoâgularea la suprafață, folo
sită în prezent, și care prezintă 
dezavantajul că acționează asupra 
tuturor straturilor retinei și deci 
poate tulbura buna funcționare a 
membranei nervoase. Un aparat 
destinat operațiilor de fotocoagu- 
lare a retinei prin raza Laser va 
avea în curînd și spitalul Colțea 
în vederea aplicării tratamentului 
cu raze Laser — socotit ca o ul
timă performanță științifică pe 
plan mondial.

Au provocat de asemenea inte- ■ sprijinul concepției că 
res comunicările despre extracția, 
cristalinului cataractat prin înghe
țare (metoda savantului polonez 
T. Krwawicz), procedeu aplicat și 
în România. Fecectomia. adică ex
tracția criogenică a cataractei, 
constă în refrigerarea nu numai a 
capsulei cristalinului, dar și a ma
selor intracapsulare, cristalinul

cu a- 
crio- 
acest 
cris-

intracapsulare, 
făcînd un bloc compact 
paratul de operat, numit 
extractor. Se obține în 
fel o extracție totală a 
talinului pe cale directă fără să 
fie necesare mișcările de detașare

ț

de

— Care a fost contribuția 
dusă de oftalmologii români 
lucrările congresului ?

a-
la

— Medicii noștri au prezentat, 
mai multe comunicări, unanim a- 
preciate de parțicipanți, ca de 
exemplu : „Practicarea examenu
lui sistematic cardiovascular la 
bolnavii cu obliterări a venelor 
retiniene". Astfel s-a demonstrat 
că între accidentul vascular reti
nian și tulburarea de irigație a 
inimii există relații patogene pro
babile. Aceste cercetări vin în 

ochiul nu 
trebuie socotit un’organ izolat, ci 
o parte a întregului organism care 
reacționează cu fidelitate 
tulburările generale ale 
omenesc.

Comunicarea „Influența 
b’arismului asupra hemodinamicii 
retiniene" reprezintă o contribu
ție medicală românească origi
nală cu privire la valorile normale 
ale presiunii în artera oftalmică la 
persoanele ce lucrează în chesoa- 
ne sau profesează meseria de sca
fandri. In domeniul terapeutic,

la toate 
corpului

hiper-

client nu înseamnă nici 1 
cum a te întinde la vor ■ 
bă cu el, fie pentru a-1 
apostrofa că s preten- 
țfos de parcă ar fi la 
Athenee Palace sau, e- 

,venfual, pentru a-1 trimi- .
. țe. acolo, fie pentru a-i 
spune, cu familiaritate, - 

ci „să meseas- anecdota cu olteanul la 
Paris. Demnitatea perso
nală de om și demnita
tea ta profesională — 
iată două surîsuri atrăgă
toare.

în orice caz, mi-e greu, 
mi-e imposibil să numesc 
ospătar no acela care se 
lasă îndelung așteptat, 
ca la întîlnire o fată prost 
crescută. Și cînd, în sfîr- 
șit, a venit, înainte de a 
mă întreba cu ce-mi poa
te fi agreabil, începe să 
mă măsoare din cap pî- 
nă-n tălpi și să cîntăreas- 
Că mental cîtă „perspec
tivă" are cu- mi'rie, dacă 
mă va servi cu gingășie. 
Căzut eu la examen, el 
va răzui grăbit cu pal
ma fața de masă, chip că 
e conștiincios, și-mi va 
arunca pe haine firimitu
rile rămase de la prece
dentul consumator.

Tot așa, nu l-aș numi 
șef de sală pe acela .care 
nu știe, nu vrea sau ne
glijează 
luarea 
purtării unui atare ospă-(p ; 
tar. Intervenția șefului de 
sală, chiar dacă nu a- 
tunci, pe loc, e necesară 
nu numai pentru a scuti 
clientul de „asaltul" aces
tui ospătar, ci și pentru 
a feri tinerii elevi, vemți 
cu dragoste la meserie, 
de exemple rele.

Pe scurt, ospătarul nu-i 
altceva decît omul bucu
ros de oaspeți. E o gaz
da. Cu tot ce implică a- 
ceastă noțiune : supremă 
amabilitate față de mu
safir, serviciu curat și ire
proșabil, conversație mă
surată și cuviincioasă.

Un dramaturg francez, 
delicatul Jean Giraudaux, 
și-a intitulat o comedie : 
Amfitrion 38. Se zice că 
scriitorul numărase, în li
teratura universală, de la 
antici pînâ la el, treizeci 
și șapte de alți Amfitri
oni. De aceea, al lui era 
al 38-lea. Se știe că „am
fitrion", pe lingă eroul 
mitologiei clasice, mai în
seamnă și gazdă price
pută și drăgăstoasă. 
Mi-ar plăcea ca pe ospă
tarul. zilelor noastre să-l 
numim : Amfitrion 39. Și, 
nu pot tăgădui, mulți 
ospătari se fac vrednici 
de această titulatură.

mos : „mesește". Iar da
că ai fost oaspele lui Va
sile, după ce ai plecat de 
la el, alde Ion nu te va 
întreba 
ți-a dat 
„Cu ce 
Așa și
doar să mănînce, 
din fălci, 
că",

Dar „a 
seamnă ?
te fi complex și ar umple 
paginile unei cărți în
tregi. însă poate fi și 
scurt : a face o bună pri
mire, cu gingașe atenții. 
„Aha 1 surîsul profesio
nal 1" — ar putea să 
protesteze careva. E 
drept : există un suris 
profesional, strîmb și ipo
crit, care mai bine lipsă. 
Dar acela e surîsul unei 
profesiuni îmbrățișate și 
exercitate în silă, numai 
pentru salar, așa cum, în 
trecutul tuturor exploată
rilor se în’împla cel mal 
ades. Cine poate să si
lească pe cineva să se 
facă ospătar ? Dacă n-ai 
din caoul locului dra
goste de această mese
rie, lasă-te păgubaș și va 
fi fără pagubă și pentru 
tine, și pentru ceilalți. 
Dacă ai dragoste, surîsul 
vine de 
ba chiar 
bietor. Și 
e numai
măcar numai al ochilor : 
toată comportarea ta tre
buie să fie un surîs.

Un prim surîs, iată, e 
cuviința și curăția ți
nutei vestimentare. Căci 
haina albă sau pantalo
nul negru pe care poți

medicii români au demonstrat că 
tratamentul bolilor arteriale reti
niene nu este exclusiv ocular, ci un 
tratament general al organismului 
care trebuie să fie practicat con
comitent cu tratamentul local ocu
lar. Specialiști ca prof. Dolffus, 
Merte și alții au apreciat călduros 
contribuția modicilor români, sub
liniind importanța ei practică în 
cadrul congresului.

Concomitent, s-au desfășurat o 
serie de simpozioane de interes 
practic ca, de pildă, cel consacrat 
patologiei muncii. Reprezentanții 
noștri au prezentat o comuni
care cu privire la leziunile apara
tului vizual de origine profesio
nală certă, dar recunoscute ca a- 
tare doar de anumite țări. S-au 
evidențiat astfel o serie de micro- 
leziuni în legătură cu procesul de 
muncă, care apar la aproximativ 
4—5 ore de la începerea lucrului 
și care se vindecă după 5—6 ore 
de la terminarea programului. La 
unele persoane aceste leziuni per
sistă totuși pînă a doua zi. Prin 
măsurile de protecție propuse, me
dicii români au obținut eliminarea 
unor asemenea afecțiuni. Ele au 
așadar un caracter profesional. 
Din acest punct de vedere se poa
te afirma că oftalmologii noștri 
sînt printre primii în lume care au 
evidențiat în lucrările lor o ast
fel de boală.

Cel de-al XX-lea Congres inter
național de oftalmologie de la 
Miinchen a cooptat în prezidiul 
Comitetului de onoare și un re
prezentant al României, în .timp ce 
un alt membru a fost ales delegat 
permanent al țării noastre pe lîngă 
Societatea Europeană de Oftalmo
logie. Sînt amănunte care își gă
sesc semnificația în contextul ge
neral al creșterii prestigiului tării 
noastre, remarcat în ultimii ani Ia 
numeroase manifestări științifice 
internaționale.

s

«UWE
>

în acest an vor fi elec
trificate peste 1 000 din 
cele 5 000 
zute a fi 
cincinal, 
gospodării 
duale vor beneficia de ali
mentarea cu energie elec
trică.

Prin grija sfaturilor 
populare și sprijinul Mi
nisterului Energiei Elec
trice, in regiunile Banat și 
Dobrogea electrificarea 
rurală se apropie de sfîr- 
șit, iar în regiunile Bucu
rești. Oltenia, Iași și al
tele au fost create con
diții pentru a se electri- 
fica anual aproximativ 160 
de sate.

Extinderea rețelei în 
mediul sătesc a creat con
diții de utilizare mai largă 
a energiei electrice In me
canizarea muncilor agri
cole, la irigații, alimen
tare cu apă, diferite lu
crări zootehnice etc.

(Agerpres)

de sate prevă- 
electrificate in 
încă 20 000 de 
sătești indivi-
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Cit costă
î- RAȚIONALIZAREA

în munca pe care o desfășor! 
zilnic ai cea mai mare satisfacție 
atunci cînd vezi că străduințele 
tale, care țintesc realizarea unui 
obiectiv sau altuia, se realizează, 
într-o stațiune de mașini și trac
toare unde se desfășoară o activi
tate multilaterală, unde lucrează 
sute de oameni, sînt foarte multe 
asemenea prilejuri. Din păcate, noi 
sîntem puși în situația de a nu 
avea satisfacția eforturilor pe care 
le depunem într-un domeniu de 
mare însemnătate cum este crea
rea unor condiții mai bune pentru 
desfășurarea procesului de produc
ție. Și aceasta datorită, în primul 
rînd, modului în care este privită 
de către forul nostru tutelar — 
Consiliul Superior al Agriculturii — 
realizarea investițiilor. Problemele 
sînt multe — unele din ele se ridică 
și în alte S.M.T.-uri — și, de aceea, 
cred că merită analizate pentru a se 
putea lua măsuri de îndreptare.

în ultimii ani, în stațiunea noas
tră s-au realizat o serie de lucrări 
de investiții : centrala termjcă, re
țeaua electrică exterioară, castelul 
de apă, transformarea, unei remize 
în atelier mecanic. Cu toate aces
tea, se constată și greutăți gene
rate de modul defectuos în care 
se fac lucrările de investiții, de lip
sa de răspundere pentru cheltui
rea banilor statului.

Alimentarea cu apă a atelierelor, 
a centralei termice, a cantinei, a 
căminului și a școlii profesionale 
este un lucru vital pentru noi. Pen
tru rezolvarea acestei probleme, în 
1962 s-a construit un castel de apă, 
cu puțul și instalațiile respective. 
Acest obiectiv a costat 150 700 lei. 
Am fost bucuroși cînd am văzut 
că s-a rezolvat una din cerințele 
arzătoare ale unității. Bucuria 
noastră nu a fost de lungă durată. 
După un an de' zile, au început să 
se defecteze pompele submersibile.

Reparația lor se face numai la 
București și costă circa 5 000 lei 
de fiecare dată. O pompă reparată 
a funcționat numai 2—3 zile și s-a 
defectat din nou. Analizînd si
tuația, s-a constatat că defecțiunile 
se datoresc faptului că pompele 
trag nisip. De aceea, s-a întrerupt 
folosirea acestui puț, care, după 
constatările noastre, nu s-a forat 
la locul potrivit. Oricine își poate 
da seama în ce situație am fost la

REALIZAREA 
INVESTIȚIILOR 
LA S. M. T. 
HEMEIUȘI■I

sfîrșitul anului 1965, pe un timp 
rece, cînd nu aveam eu ce porni 
cele două cazane de la centrala 
termică, cînd în cămin erau 300 
elevi, iar muncitorii din ■ ateliere 
trebuiau să lucreze la reparații. Am 
improvizat imediat pe malul unei 
gîrle un puț și am dat drumul la 
centrala termică pentru a asigura 
încălzirea.

Fiind o lucrare provizorie, am 
solicitat să se prevadă executarea 
unui nou foraj la o distanță de 
circa 1 000 m de castel pentru 
a obține apa necesară. După 
ce am intervenit în . nenu
mărate rînduri, ni s-a spus că 
această lucrare se va executa abia 
în 1970, deoarece trebuie multe

forme etc. Tocmai în această peri
oadă s-a deteriorat și puțul impro
vizat de noi, astfel încît S.M.T.ul 
a rămas de la data de 8 iulie 1966 
din nou fără apă. Cît despre banii 
cheltuiți cu vechiul puț, nimeni nu 
este tras la răspundere. Sîntem în 
situația ca, o dată cu venirea fri
gului, să nu ne putem desfășura 
activitatea în condiții normale.

Nu este singurul caz care denotă 
lipsa de răspundere pentru reali
zarea investițiilor. în 1964 s-a con
struit la S.M.T. Hemeiuși centrala 
termică menită să asigure încălzi
rea atelierelor, dormitoarelor, bi
rourilor și a școlii profesionale. Pe 
lîngă defecțiunile de construcție la 
clădirea centralei, nu s-au asigurat 
nici cazanele necesare. După multe 
intervenții, în anul 1964, am reușit 
să obținem numai 2 cazane cu 
care greu am făcut față nevoilor, 
în urma demersurilor făcute în 

■ 1965 de către conducerea unității, 
s-a reușit să se obțină pentru tri
mestrul întîi 1966 și celelalte 
cazane. Deși au sosit încă din luna 
ianuarie 1966, nici pînă în prezent 
nu au fost montate, deoarece Con
siliul Superior al Agriculturii nu a 
asigurat fondurile necesare.

La S.M.T. Hemeiuși nu s-au fă
cut investiții pentru construirea de 
ateliere de reparat. S-a hotărît însă 
transformarea unși remize în ate
lier mecanic. Lucrarea nu s-a exe
cutat în mod corespunzător. Deși 
remiza are 60 m lungime, grinda 
pentru podul rulant a fost insta
lată numai pe 45 m din lungimea 
halei. în spațiul de 15 m lungime, 
rămas fără pod rulant, se află 
chiar secția de demontare, unde 
sînt necesare cele mai mari efor
turi pentru ridicarea pieselor grele, 
în afară de aceasta Trustul de con
strucții Bacău a executat lucrări de 
proastă calitate, în atelier pă
trunde apa ploilor. Soluția pre
conizată s-a dovedit negospodă-

(Urmare din pag. I)

Ca urmare a înfăptuirii politicii 
partidului și statului de dezvoltare 
armonioasă, intensivă și multilate- 

V .dă a agriculturii, an de an unită
țile agricole socialiste au obținut 
rezultate bune în folosirea judi
cioasă a bazei tehnico-materiale și 
aplicarea recomandărilor izvorîte 
din activitatea de cercetare științi
fică, și din practica unităților agri
cole fruntașe.

Suprafața cultivată cu grîu în 
anii 1962—1966 a fost în medie de 
circa 3.000 000 ha. Ca urmare a 
creșterii numărului de tractoare, 
combine și alte mașini moderne, 
asigurării, semințelor din soiuri va
loroase, a sporirii suprafețelor fer
tilizate, producția totală în inter
valul amintit a crescut cu 25 la 
sută comparativ cu media pe cinci 
ani anteriori. Potrivit datelor preli
minate în acest an producția de 
grîu depășește prevederile planu
lui, ceea ce asigură aprovizionarea 
populației, a industriei, creșterea 
rezervelor.

Din analiza făcută a reieșit că 
sînt gospodării de stat și coope
rative agricole care obțin produc
ții încă nesatisfăcătoare față de 
posibilitățile de care dispun.

înfățișînd experiența dobîndită, 
participanții la ședință au dezbă
tut pe larg măsurile ce trebuie 
luate în scopul creșterii produc
ției în 1967 și în următorii ani ai 
planului cincinal.

în scopul obținerii unor recolte 
mari și constante în anii viitori 
a fost dezbătut și adoptat un plan 
de măsuri care prevede, între al
tele, extinderea suprafețelor însă
mânțate cu soiuri intensive, alege
rea corespunzătoare a terenurilor 
destinate griului, amplasarea cul
turii după cele mai potrivite plan
te premergătoare, utilizarea îngră
șămintelor chimice în doze eficien
te, asigurarea unei densități opti
me de plante la hectar și execu
tarea însămînțărilor în cadrul 
epocii optime.

Au fost adoptate „Recomandă
rile cu privire la cultura griului 
în 1966—1967“, elaborate pe baza 
experienței acumulate, a rezultate
lor științifice și de producție obți
nute în ultimii ani. Aceste reco
mandări urmează să fie adaptate 
condițiilor pedoclimatice din fie
care regiune.

După cum s-a apreciat în ca
drul dezbaterilor, în această toam
nă sînt întrunite condiții favorabi
le pentru executarea semănatului la 
timp și la un nivel superior. Este 
necesar ca, în continuare, să se 
acorde cea mai mare atenție pre
gătirii terenului, condiționării se
mințelor și efectuării însămînțări- 
lor în epoca optimă.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Virgil Trofin, 
secretar al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

rească. Remiza respectivă, destina
tă adăpostirii batozelor, a costat 
circa 518 000 lei, iar transforma
rea în ateliere — 1 488 000 lei, deci 
în total. peste 2 000 000 lei. Cu a- 
cești bani se putea amenaja un a- 
telier modern, dotat cu toate insta
lațiile necesare.

Pentru acest atelier, în planul 
de investiții, s-a prevăzut un pod 
rulant care ne-a fost livrat în luna’ 
aprilie 1966. Cînd a sosit în stațiu
ne nu am avut bani să-1 achităm 
uzinei. Banii au fost virați abia 
după două luni. Principala greutate 
pe care o întîmpinăm este că Trus
tul de construcții Bacău încă nu a 
executat montajul. în timp ce po
dul stă în curte de 3 luni de zile, 
muncitorii ridică piesele cu ranga. 
Noi am construit singuri un pod 
rulant de o tonă pe care îl' folo
sim și azi. Considerăm că dificul
tatea semnalată poate fi lesne re
zolvată. Pentru aceasta se cere 
să fim sprijiniți mai îndeaproape.

La sesizările pe care le-am făcut 
serviciului regional S.M.T. și 
Consiliului Superior al Agriculturii 
privind investițiile nu ni s-a. răs
puns. Nu am putut achita la 
timp uzinelor producătoare con
travaloarea podului rulant și a ca- 
zanelor de abur. Din această cauză, 
stau utilaje nemontate și nefolo
site ani de zile. Așa se face că în 
unitatea noastră nu sînt rezolvate 
problemele cheie ca asigurarea a- 
pei și căldurii, instalația electrică’de 
forță în atelier, podul rulant, sta
ția de dedurizare a apei la centrala 
termică etc. Ne gîndim cu strîn- 
gere de inimă că se apropie timpul 
rece. Este de datoria noastră să 
luptăm cu greutățile. Dar pentru 
a le rezolva trebuie să fim ajutați 
și de cei în drept. Este necesară 
prevedere, puțină voință și opera
tivitate și problemele pot fi rezol
vate.

Nistor TERENTE
inginer șef S.M.T. Hemeiuși 
regiunea Bacău

I
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EVIDENTEI CONTABILE
WW’O

„CULTURA PIERSICULUI" 
Gr. Mihăiescu și Gh. Stanciu, 
părută în Editura Agrosilvică, este 
o carte ce prezintă interes pen
tru toți cei care lucrează în pomi
cultură. Piersicul, specie pomicolă 
foarte valoroasă, s-a extins -piuit 
în ultimii ani, îmbogățindu-se și 
metodele de cultură. Lucrarea'tra
tează, în lumina ultimelor reali
zări din pomicultură, problemele 
de biologie și agrotehnică diferen
țiată la cultura piersicului. Sînt 
descrise pe larg metodele care a- 
sigură producții mari la.hectar, și 
de calitate superioară. Totodată, 
sînt descrise soiurile de piersic și 
este redată experiența unor gos
podării de stat și stațiuni experi
mentale • în cultivarea acestora.

-X

In Editura Didactică și ■ Pedago
gică a apărut, recent, cartea „UTI
LAJUL ȘI TEHNOLOGIA FABRI
CĂRII CHERESTELEI" deconf. 
univ. ing. AUREL POPA, colabo
rator asistent ing. MIHAI' LUGO- 
JANU. Ea este - utilă cadrelor. din 
producție, stiidenților, precum și 
inginerilor din cercetare și proiec
tare.

Perfecționarea actualu
lui sistem informațional, 
de evidență și calcul,, care 
se practică în întreprin
deri, și la nivel de ramuri 
industriale, este una din 
căile de ridicare a 
nivelului de conduce
re a activității economi
ce. Cerința e foarte în
dreptățită dacă avem în 
vedere că acum se folo
sește un numeros perso
nal pentru culegerea, în
registrarea și centraliza
rea datelor contabile, iar 
timpul necesar unei ana
lize, care ar trebui să fie 
operativă, se ■ prelungește 
zile, săptămîni și adese- 
ori luni, neputîndu-se in
terveni prompt pentru în
lăturarea eventualelor 
neajunsuri ce apar în
tr-un domeniu sau altul.

Evident, 
respectiv 
rea memorării, p. 
crării și. înregistrării

mecanizarea, 
automatiza- 

prelu- 
11 in

formațiilor este singura în 
măsură să pună ordine în 
acest sistem, care a rămas 
în urma cerințelor impu
se de conducerea pe baze 
științifice a activității e- 
conomice. Dar tot atît de 
importantă, aș spune 
chiar hotărîtoare, este 
simplificarea și organiza
rea rațională a evidențe
lor, în general, și a celei 
contabile în special.

De-a lungul anilor au 
existat unele ' preocu
pări pentru perfecțio
narea activității de e- 
vidență și calcul. Aș a- 
mînti' că în anul 1956, de 
pildă, s-au unificat și u- 
niformizat cele mai im
portante planuri de con
turi ale ramurilor econo
miei' naționale. S-a făcut 
astfel un mare pas pe ca
lea raționalizării eviden
ței contabile. Dar urmă
torii pași nu au,mai fost 
făcuți, deși era absolută 
nevoie. Așa se explică de 
ce se mai mențin o seamă 
de imperfecțiuni care în
greunează mult înțelege
rea, utilizarea și, mai ales, 
mecanizarea prelucrării 
datelor furnizate de con
tabilitate. încă nu există 
în toate cazurile o deter
minare, clasificare și sim
bolizare logică a conturi
lor ; legătura dintre sim-

bolurile conturilor este 
arbitrară, ’ iar grupele 
conțin un amestec etero
gen, de conturi, cele de 
mijloace economice la un 
loc cu cele de surse, con
turile de activ cu cele de 
pasiv. Nici pînă astăzi nu 
s-a reușit unificarea și u- 
niformizarea a patru din
tre cele mai importante 
plariuri de conturi: ra
mura bancară, asigurări, 
cooperativele agricole de 
producție și instituțiile 
bugetare. Cele 15-20 pla
nuri de conturi existente 
în prezent, cu tot atîtea 
volume de instrucțiuni de 
aplicare, sînt și ele o pie

loace aflate în producție 
sau prestări de servicii — 
simbol 4, produse finite 
mărfuri și servicii pres
tate — simbol 5, mijloa
ce în decontare — simbol 
6. Toate aceste conturi re
flectă numai mijloacele e- 
conomice după componen
ță, fiind deci conturi de 
activ. Mijloacele econo
mice după- surse sau iz
voare de alimentare, adi
că conturi de pasiv, ar 
urma să cuprindă : fon
duri proprii — simbol 7 
și fonduri atrase (decon
tări de pasiv) — simbol 8. 
O altă grupă, „conturi de 
realizări și rezultate"

• ECONOMIE

• STATISTICA
dică serioasă în calea rea
lizării unei evidențe con
tabile unitare, clare, sim
ple și precise.

Dezideratul amintit 
poate și trebuie să devină 
o realitate. Părerea mea, 
ca și a altor specialiști, 
cunoscută, de altfel, or
ganelor economice intere
sate, este că va trebui să 
se treacă neîntîrziat la 
planul zecimal de conturi, 
valabil pentru întreaga e- 
conomie națională. Clasi
ficarea conturilor, potrivit 
acestui sistem, trebuie 
să corespundă circuitului 
pe care îl parcurg mijloa
cele economice în proce
sul reproducției lărgite. O 
schemă de principiu codi
ficată s-ar prezenta ast
fel : mijloace fixe — sim
bol 1, fonduri bănești — 
simbol 2, materii și ma
teriale — simbol 3, mij-

Pledoarie pentru extinderea
metodelor calculului economic
(Urmare din pag, I)

Ia întreprinderile 
se creeze o opinie 
în favoarea apiică- 
mecanizat și elec-

subliniez că folosi- 
electronic și meca-

fi stabilirea anumitor parametri 
la diferite organe de mașini, a 
unor planuri optime de producție.

Se poate spune că tot mai mulți 
specialiști întocmesc nenumărate 
studii în vederea aplicării în în
treprinderi a acestor metode mo
derne de conducere a activității 
economice. Totuși, unele din stu
diile elaborate nu se traduc în via
ță pe măsura posibilităților. Există 
o anumită doză de comodita
te, poate și rutină, care împie
dică valorificarea operativă a rezul
tatelor în domeniul calculului eco
nomic, și care fac ca ele să rămîriă 
doar pe hîrtie, ca simple potențe 
spectaculoase. De aceea, de' o deo
sebită însemnătate este. ca, de Ia 
nivelul organelor economice cen
trale și pînă 
productive, să 
mai puternică 
rii calculului 
tronic.

Aș vrea să 
rea calculului
nizat constituie o condiție impor
tantă a generalizării în între
prinderi a unor metode de con
ducere științifică ' a . activității 
economice. Mecanizarea ,și auto
matizarea calculelor și a eviden
țelor, prelucrarea și interpretarea 
lor operativă asigură luarea unor 
decizii de calitate în dirijarea 
competentă a proceselor de pro
ducție, în deplină cunoștință de 
cauză. Totodată, așa cum se des
prinde din experiența unor fabrici 
și uzine din industria ușoară, sau 
constructoare de mașini, organiza
rea unui asemenea sistem infor
mațional, pe baza cunoașterii în 
orice moment a pulsului activității 
întreprinderilor, permite, diagnos
ticarea și înlăturarea rapidă chiar 
și a celor mai neînsemnate lipsuri 
și dereglări ce pot apărea; pentru 
a se realiza exemplar sarcinile de 
plan.

Concomitent, se mai obține și

un alt efect pozitiv. Sporirea vo
lumului datelor tehnico-operative, 
contabile și statistice duce, impli
cit, în condițiile folosirii proce
deelor obișnuite de culegere, calcu
lare și prelucrare a informației 
economice, la mărirea aparatului 
administrativ. Prin extinderea 
utilizării mijloacelor de mecani
zare, introducerea mecanizării 
complexe în activitatea de condu
cere a unităților economice, la e- 
laborarea lucrărilor de proiectare, 
la întocmirea și prelucrarea evi
dențelor statistice, se asigură nu 
numai raționalizarea lucrărilor, 
dar și simplificarea și reducerea 
aparatului administrativ.

Cum e și. firesc, crearea opiniei 
de care aminteam își are însemnă
tatea ei esențială în promovarea 
mai largă a calculului electronic, 
pe baza evidențelor mecanizate. 
Dar, aceasta .nu e totuși suficient. 
Importantă este utilizarea cît mai 
rațională a parcului de mașini de 
calcul existente și dotarea econo
miei cu altele noi, de nivel tehnic 
ridicat. După părerea mea, do
tarea unora dintre centrele de 
calcul existente nu se ridică la 
nivelul cerințelor actuale, a rămas 
în urma dezvoltării tehnice în ra
murile economice. în acest fel, au 
scăzut și posibilitățile de a prelu
cra rapid datele evidențelor ope
rative, contabile și statistice, 
întîrziindu-se cunoașterea la mo
mentul oportun a rezultatelor pro
ducției. Anumite centre mai 
în funcțiune mașini vechi, 
te din punct de vedere 
și moral și care, fiind 
folosite, 
datelor i 
nunțarea 
mai mult 
calculului 
necesară, 
trebuie să aibă loc concomitent cu 
înnoirea parcului de mașini. Dar, 
nu așa cum se mai face acum, la 
întâmplare, fără o coordonare uni
că, procurîndu-se mașini diverse ca

mărci și fabricații, care diferă atît 
din punct de vedere tehnico-con- 
structiv cît și al posibilităților de 
calcul. De aci și o serie de incon
veniente în aprovizionarea cu pie
se de schimb, în stabilirea unei 
metodologii unice de lucru.

O mai mare atenție este necesară 
și în domeniul pregătirii cadrelor. 
Pînă' acum, cadrele cu profil de 
specialitate, de nivel superior sau 
mediu, s-au format nu în cuprinsul 
rețelei de învățămînt, ci de fiecare 
centru. de calcul. Acestea s-au 
interesat — în mai mică sau mai 
mare măsură — de pregătirea unui 
număr de specialiști, dar numai 
atît cît era nevoie la un moment 
dat, ignorîndu-se perspectiva. De- 
abia începînd cu anul școlar 1966- 
1967, I.S.E. „V. I. Lenin" a găsit de' 
cuviință să înființeze o secție de 
automatizare și sistematizare a e- 
videnței și calculului economic, ai 
cărei economiști programatori vor 
fi utili de-abia peste 5 ani. Se mai 
pune o întrebare: cînd se va 
hotărî pregătirea tehnicienilor și 
muncitorilor specializați în întreți
nere, precum și a operatorilor pen
tru funcționarea acestor instalații 
de calcul economic ?

Firește, mai sînt și alte , proble
me care vizează extinderea me
todelor calculului economic. Re- 
zumînd, 
acționat

dețin
uza- 
fizic 
încă

punct de 
și care, 

deformează exactitatea 
ce le furnizează. Re

ia aceste mașini; care 
: fac deservicii extinderii 
i economic, este absolut

Desigur, înlocuirea lor

eu susțin că trebuie 
în vederea planifi

cării, programării și unificării 
metodologiei lucrărilor de calcul 
și evidență. Se impune, totodată, 
coordonarea dotării cu tipuri de 
mașini, procurîndu-se, de prefe
rință, mașini de tehnicitate ridi
cată. cu posibilități și viteze de 
calcul similare. O mai mare aten
ție trebuie acordată pregătirii tu
turor cadrelor de specialiști. în 
orice caz, trecerea urgentă de la 
faza de experiment și încercări 
la cea de aplicare pe scară largă 
a calculului economic nu mai poa
te fi amînată, ea constituind, după 
cum se știe, o sarcină trasată de 
Congresul al IX-lea al partidului.

poartă simbolul 9. In fine, 
ultima categorie, „alte 
conturi", în care sînt in
cluse conturile generale, 
temporare și în afara bi
lanțului, este simbolizată 
cu cifra zero.

Aplicarea unui aseme
nea plan de conturi are, 
după părerea mea, nebă
nuite avantaje. Contabi
litatea se simplifică la 10 
mari conturi de sinteză, 
fapt ce înlesnește mult e- 
vidențierea, analiza și 
controlul oricăror procese 
economice. Codificarea 
conturilor permite ca a- 
cestea să fie exprimate 
prin formule matematice. 
Operînd cu astfel de for
mule în cadrul teoriei 
mulțimilor se vor obține 
informații exacte și opera
tive despre existența mij
loacelor și rezultatele el 
economice. Planul unitar 
zecimal de conturi poa
te fi aplicat atît în 
marile cît și în micile 
întreprinderi cu orice me
todă de lucru (șah. order, 
jurnal—cartea mare cu 
zece coloane) și cu orice 
fel de mașini de înregis
trat. Organizarea, simpli
ficarea și modernizarea 
contabilității pe această 
bază fac posibile și unifi
carea și uniformizarea 
formularisticii.

Propunerea privind rea
lizarea unui plan de 
conturi zecimal a fost 
supusă analizei unor or
gane economice centra
le. cum este de pildă 
Ministerul Finanțelor. 
Din motive greu de în
țeles soluționarea aces
tei probleme s-a tără
gănat ani și ani de zile. 
Deși se recunoaște des
chis că simbolizarea zeci
mală „este mai sistemati
că", specialiștii Direcției 
raționalizării și evidențe
lor contabile din Ministe
rul Finanțelor mai obiec
tează încă și astăzi, spu- 
nînd că : ar rezulta o 
schemă „strimtă", pentru 
că „numărul zece este 
prea mic pentru a cu
prinde toate categoriile 
mari de conturi".

Consider că nu sche
ma-^ „strimtă" ci, mai de 
grabă, e deformată opti
ca unor specialiști din dir 
recția amintită, care deși 
au sarcina să perfecțione
ze sistemul actual de e- 
vidențe, totuși se crampo
nează de metodele, uzita
te, chiar dacă ele sînt gre
oaie. Desigur, nu-i prea 
lesne să se schimbe radi
cal, într-un timp relativ 
scurt, un anumit fel de 
organizare. Dar aceasta 
nu justifică practica de a 
se tărăgăna de aproape; 10 
ani soluționarea unei ,pro
bleme importante, ca sim
plificarea și perfecționa
rea evidentei contabile. 
~Nu susțin că schema în

fățișată aici pe scurt, dar 
prezentată pe larg Minis
terului Finanțelor. este 
perfectă. Dacă specialiștii 
din acest minister sau cei 
de la I.S.E. „V.. I. Lenin" 
au o soluție mai bqnă,. a- 
tunci de ce o țin „sub la
căt" și nu o pun in discu
ția economiștilor, sau de 
nu se aplică ?

Constantin D. DANILA 
expert-contabil
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Pe tinerii Gheorghe Lupu și 
Gheorghe Pop i-am cunoscut a- 
cum doi ani, pe cînd erau încă 
elevi ai școlii profesionale. I-am 
regăsit acum, lucrînd în uzina 
brașoveană „Steagul roșu", la un 
loc de muncă de răspundere. 
Colegul lor mai mare, Vasile 
Szekeres, este șeful unei echipe 
care elaborează fontă cu grafit no
dular. Sarcină deloc ușoară ! Do
vadă că e încadrat la categoria a 
Vl-a de salarizare. în discuții, 
unii dintre colegii lor de promoție 
sînt tentați să spună : „Au avut 
noroc băieții !“ Noroc ? De ce ? 
„Pentru că au nimerit. într-o sec
ție care-i pune la încercare și au 
dat peste oameni de treabă, pri- 
cepuți, care s-au ocupat de ei. Dar 
nu toți au o asemenea șansă".

Lăsînd la o parte „norocul" sau 
„șansa", afirmația cuprinde și o 
bună doză de adevăr. Destul de 
mulți absolvenți ai acestor școli, 
uneori înzestrați cu reale calități, 
cu aptitudini pentru meseria aleasă 
— dovadă situația bună la învăță
tură, succesul la concursuri pro
fesionale școlare — rămîn ani de 
zile în postura de „ajutoare", ne
reușind să facă față cum se cu
vine cerințelor procesului de pro
ducție. Care sînt cauzele care de
termină o asemenea prelungire a 
stagiului de ucenicie t Am cerut pă
rerea unor ingineri și tehnicieni 
din uzine, directori de școli pro
fesionale și tineri absolvenți ai 
acestor școli.

ANCHETA „SCÎNTEII

Oglinda
care nu 
înșeală

Cîțiva interlocutori de la uzina 
„Steagul roșu" au subliniat o la
tură fundamentală a problemei 
pusă în discuție : determinantă în 
scurtarea sau prelungirea uceniciei 
tinerilor muncitori este pregătirea 
profesională însușită în anii de școală.

— Dacă aceasta s-a făcut te
meinic, în strînsă legătură cu con
dițiile de lucru de la viitorul lor 
loc de muncă — este de părere 
ing. MIRCEA VLĂDOIU, șeful ate
lierului de elaborare de la turnă
toria de fontă — tinerii absolvenți 
pot să-și îndeplinească sarcinile în 
cel mai scurt timp după încadra
rea în muncă. De remarcat că, 
de la un an la altul, nivelul pregă
tirii tinerilor pe care ni-i trimit șco
lile profesionale este în creștere. O- 
glinda fidelă a temeinicei lor cali
ficări sînt, firește, rezultatele bune 
obținute în îndeplinirea sarcinilor de 
producție.

Am adăuga că este aici și me
ritul colectivului uzinei, care se 
interesează îndeaproape de orga
nizarea și desfășurarea practicii în 
producție a tinerilor în anii școla
rizării. Asupra acestei activități am 
reținut și cîteva propuneri inte
resante care, studiate de Ministe
rul învățămîntului și de ministe
rul de resort, ar putea contribui și 
ele la scurtarea termenului de a- 
comodare cu producția a tinerilor 
muncitori.

— Am constatat că, venind în 
uzină, tinerii muncitori se deprind 
mai greu cu lucrul la mașini — 
ne-a spus ing. COSTICĂ LAZĂR. 
Cauza rezidă în sistemul de des
fășurare a practicii lor din anii de 
școală, în special din anul III. Ac
tualul sistem de organizare a pro
ducției pe linii tehnologice în flux 
continuu îngreunează accesul ele
vilor din anul III la mașini, deoa
rece există teama, la unele cadre 
tehnice și la muncitori — justi
ficată, uneori, alteori nu ■— că ele
vii ar putea defecta mașinile și 
utilajele, periclitînd îndeplinirea 
planului. Cred că nu s-a procedat 
bine, desființîndu-se atelierele de 
care dispunea pînă acum cîțiva ani 
școala. Acolo, elevii ar fi putut lu-, 
era mai mult timp direct pe ma
șini, înainte de încadrarea lor ca 
muncitori.

De aceeași părere este și IANCU 
PIȘCĂ, maistru principal în atelie
rul de formare de la turnătoria de

oțel. „In timpul practicii, elevii 
sînt puși să execute doar cîteva 
repere din producția de mare se
rie pe care o realizează uzina, 
ceea ce duce la uniformizare, la 
șablonizare.. Existența atelierului- 
școală ar da posibilitate elevilor să 
execute □ diversitate de piese și o- 
perații, deci să acumuleze o oare
care experiență care să-l ajute apoi 
să se adapteze mai rapid nevoilor 
locului de muncă unde au fost în
cadrați".

O asemenea grijă pentru tinerii 
muncitori se manifestă în multe 
uzine și întreprinderi. Bunăoară, 
la uzina „Laminorul" din Galați. 
După cum ne-a relatat ing. 
GHEORGHE MĂIMON, pe baza unui 
plan stabilit de conducerea uzinei, 
absolvenții sînt repartizați să lu
creze un timp la toate fazele pro
cesului de laminare : alimentator, 
ungător, extractor, laminator III, 
II și, în sfîrșit, laminatoi’ I. Tre
cerea de la un post de lucru la 
altul se face pe baza unui examen 
de cunoștințe. Procedeul acesta nu 
este lipsit de chibzuială și de efi
cacitate practică. Numai că el du
blează, în fapt, programul pe care 
elevii îl fac — sau ar trebui să-1 
facă — în timpul anilor de școală, 
în felul acesta, abia după vreo doi 
ani, absolvenții care vin din școa
lă cu pregătirea de laminator I 
ocupă înt.r-adevăr acest post. Un 
schimb de păreri între cadrele teh
nice din uzină și cele din școala 
profesională — organizat sub îndru
marea ministerului de resort — ar 
duce, fără îndoială, la înlăturarea 
paralelismelor inutile, la sporirea e- 
ficienței practicii în producție pen
tru pregătirea viitorilor muncitori.

Tot la Galați, ing. ION COMAN, 
directorul Grupului școlar al Minis
terului Industriei Alimentare, sesi
za un alt aspect, cu valabilitate mai 
largă : învechirea materialului di
dactic. Unele cursuri depășite de 
progresul tehnic nu sînt în mă
sură să le asigure tinerilor mun
citori pregătirea de care au ne
voie pentru a lucra în modernele 
întreprinderi industriale, care se 
construiesc pe întreg cuprinsul ță
rii.

— Asemenea situații se ivesc și 
din cauză că practica elevilor din 
școlile profesionale nu este orga
nizată în întreprinderile cele mai 
moderne și mai bine dotate din 
ramura respectivă de activitate — 
a adăugat ing. OCTAVIAN MIHĂLUȘ, 
directorul Grupului școlar al Trus
tului nr. 1 de construcții din Bucu
rești.

poziții scrise nu o obligă 
poate că e o lacună).

Dar, oare, mar presus de aceas
tă „obligație" legală nu există și 
o obligație morală, o îndatorire, 
am spune, umană, a educatorului 
de a vedea dacă tinerii pe care 
i-a pregătit fac față cerințelor 
producției, ale vieții ?

muncă a tinerilor muncitori, la 
noi au existat două păreri — ne-a 
spus ing. ILIE SIN, .șef adjunct al 
secției turnătorie de oțel de la uzi
na „Steagul roșu“-Brașov. Una — 
ca tinerii absolvenți să fie înca
drați în echipe formate din munci
tori mai vechi; a doua — să fie 
formate echipe numai dintre ei, sub 
conducerea unui absolvent mai 
tînăr. Noi am ales varianta a doua. 
Organizîndu-i în echipe proprii, îi 
ajutăm să simtă din prima zi de 
lucru răspunderea muncii pe care 
o fac, le creăm condiții să se 
descurce singuri, să meargă pe pi
cioare proprii.

Este, desigur, un punct de ve
dere care nu exclude și alte pă
reri. Important este ca tinerii ab
solvenți să fie primiți cu Încredere 
de colectivul de muncă, să se bucu
re de Îndrumare atentă, de ajutor 
tovărășesc, acordat cu

— Această sudare
se 

din 
își

Proba

de

aptitudini

Repartizare...
după ochi

O Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra” (la teatrul de vară „23 Au
gust") : FII CUMINTE, CRISTO- 
FOR I — 20.

din 
stat

tot tactul.
cu noul co- 
poate realiza 
anii de școa- 
va face sta- 

chiar acolo unde 
la absolvire —

0 Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la 
teatrul de vară din parcul He
răstrău) : CU CINE MĂ BAT — 
20.
• Teatrul satiric-muzical „C Tă- 
nase" (grădina Boema) : CU MU
ZICA E DE GLUMIT — 20.
0 Circul de stat : CALEIDOSCOP- 
CIRC — 20.

18,00 — Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar : „O co
lecție.., neobișnuită",
transmisiune de la Acva
riul din Constanta.

18.30 — Campionatul european de
atletism — Budapesta.

20,45 — Telejurnalul de seară.
21,00 — Debuturi.
22,00 — Cincisprezece minute cu 

celebrul comic : Max
Linder.

22,15 — „Bine klelne Nachtmu- 
sik” de Mozart. Film rea
lizat de televiziunea din 
R, D. Germană.

22.30 — Telejurnalul de noapte. 
22,40 — Buletin meteorologic.

de a ieși din
anonimat

„Curajul"

lectiv de muncă 
foarte bine încă 
lă, dacă tînărul 
giile de practică 
va fi repartizat
este de părere și ing. GHEORGHE 
TĂNĂSOIU, director general al U- 
zinei de utilaj petrolier din Tîrgo- 
viște. Știindu-l viitor muncitor, 
se va ocupa cu mai multă atenție 
de calificarea sa.

Este o dorință specifică tinere
tului de a se afirma, de, a munci 
pe măsura pregătirii și' puterilor 
sale, de a dovedi celor din jur că 
este demn de încredere. Așa cum 
observau cîțiva dintre interlocu
torii noștri, unii tineri absolvenți de 
școli profesionale se afirmă ca mun
citori pricepuți, harnici, cu inițiativă, 
la scurt timp după venirea lor în 
uzină. Alții rămîn mult timp în 
urmă, mai ales atunci cînd nu sînt 
ajutați, nu sînt stimulați, puși „la 
ambiție", cum remarca cineva.

— Cu privire la încadrarea în

★

Problemele aduse în discuție, în 
cadrul prezentei anchete, nu sînf, 
firește, absolut noi ; ele au mai 
făcut subiectul unor consfătuiri 
ale cadrelor de specialiști și ale 
forurilor de resort, al studiilor unor 
cercetători de specialitate. Ministe
rul Învățămîntului și ministerele de 
resort tărăgănează însă concretiza
rea experienței și a punctelor de 

. vedere valoroase acumulate în mă
suri corespunzătoare. Deschiderea 
anului de învățămînt se apropie și 
adoptarea unor asemenea măsuri 
este necesară în interesul temeini
cei pregătiri a noilor promoții de 
elevi, viitori muncitori în diferite 
ramuri ale economiei socialiste.

In toamna acestui an, în insti
tuțiile de invățămint superior cu 
profil artistic și la institutul de ar
hitectură, probele de aptitudini 
s-au dat pentru intiia oară în pe
rioada premergătoare examenelor 
de admitere din celelalte facultăți. 
In felul acesta s-a creat posibili
tatea pentru cei care posedă cu
noștințe teoretice suficiente, dar nu 
au înclinații deosebite spre o ac
tivitate de acest gen, sâ-și cana
lizeze energia și pregătirea către 
alte școli superioare cu profil a- 
semănător.

— Dintre cei 745 de candidați 
înscriși la examenul nostru de ad
mitere — ne-a spus tovarășul Ti- 
ber'iu Benedek, decanul Facultății 
de arhitectură și urbanism — pro
bele de aptitudini ne-au permis 
să selectăm 420 de tineri dotați cu 
însușiri care 
dea formării 
Rămine încă 
ție definitivă
tematică, probă care va permite 
verificarea nu numai a aptitudini
lor, dar și a cunoștințelor, căci li
nele fără altele, în profesiunea 
noastră, sînt de neconceput.

— Faplul că n-am reușit la exa
menul de la regia de teatru — ne 
spunea tînărul L. II. — mi-a dat 
măsura ' propriilor posibilități. Mă 
înscriu la examenul de admitere 
de la filologie, pe care sper să-1 
iau. Iar pasiunea pentru teatru nu 
înseamnă neapărat realizarea unei 
cariere — ea își poate găsi cimp 
de manifestare și in arta ama
toare...

îndreptățesc nădej- 
unui bun arhitect, 

un criteriu de selec- 
— examenul de ma-
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preparare• 
Mare, u- 
grupului 

localitate,
de vorbă,

patru luni la locul unde a 
repartizat, după care a co

să fie mutat, deoarece sarci- 
de producție ce-i reveneau de-
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Pare un lucru elementar, fi
resc, ca la repartizarea în pro
ducție tinerii muncitori să fie 
încadrați în meseria pentru care 
s-au pregătit, la locuri de muncă 
unde să-și poată valorifica și îm
bogăți cunoștințele de specialitate. 
Cu toate acestea, pe alocuri se în- 
tîmplă cu totul altfel. „Pe șantie
rul naval din Galați vin să lucreze, 
în fiecare an, numeroși absolvenți 
din școlile profesionale — ne-a re
latat ing. VASILE CEAPĂ, directo
rul școlii profesionale „Al. I. 
Cuzâ". Ei sînt însă repartizați să 
lucreze nu în funcție de meseria 
lor, ci acolo unde sînt locuri libere. 
Drept urmare, ei nu pot da randa
mentul cerut de producție".

La uzina centrală de 
a minereurilor din Baia 
nul dintre absolvenții 
școlar minier 
cu care am
ne-a relatat că a fost trimis in
tr-un loc de muncă de unde, la 
numai o săptămînă, a trebuit să fie 
schimbat. Alt coleg al său a lu
crat 
fost 
rut 
nile
pășeau posibilitățile lui. Nu este 
de mirare că, în asemenea condi
ții, unii dintre absolvenți părăsesc, 
la scurt timp, locurile de muncă 
sau pur și simplu nu se prezintă 
la ele, prelungindu-și astfel anii 
de ucenicie, reluînd calificarea în 
alte meserii etc.

Ce spun despre toate acestea 
forurile răspunzătoare — uzina și 
școala ?

VASILE DOMȘA, șeful serviciului 
cadre de la Uzina centrală de pre
parare a minereurilor din Baia 
Mare : „Dacă școala ne-ar trimite 
o dată cu adresa de repartizare și 
o caracterizare a elevului, uzina 
l-ar putea promova într-un timp 
mai scurt, l-ar ajuta și stimula în 
direcția în care tînărul are oarecare 
înclinații. Necunoscîndu-l, facem 
tatonări, căutări, care nu întotdea
una reușesc, dar care, de regulă, 
durează 1—2 ani".

Ing. VASILE CHIRA, directorul 
Grupului școlar minier Baia Mare : 
„Școala nu are obligația să se in
tereseze de foștii săi absolvenți, 
de munca lor in producție". (In
tr-adevăr, paragraful vreunei dis- 3

Anchetă realizată de 
Florica DINULESCU, 
Nicolae MOCANU, 
loan VLANGA, 
Radu APOSTOL

CE FILME VOM VEDEA
IN URMĂTOARELE

Pentru publicul larg al cinematografelor, înce
putul toamnei este marcat de prezentarea unor 
filme așteptate cu interes. Tov. OVIDIU ANDREI, 
director adjunct al Direcției rețelei cinemato
grafice și difuzării filmelor, ne-a furnizat în a- 
ceastă privință: detalii pe care le consemnăm 
în cele ce urmează.

producție a studiourilor 
„United Artists" (regia 
John Ford).

— Vă rugăm să ne spu
neți dacă noutățile pe 
care ni le rezervă apro
piatul sezon 
grafic vor fi 
așteptărilor.

— O mare parte 
publicul spectator o 
mează tineretul și 
plii. Acestora ce le 
oferi ?

din 
for- 
co- 

veți

cine mato - 
pe măsura

da. Pentru 
dispunem

— Cred că 
viitorul sezon 
de un fond mai bogat și 
mai variat de filme. Vom 
prezenta în premieră 
peste 50 de producții ci
nematografice.

începînd chiar din luna 
septembrie vor apărea pe 
ecrane cîteva noi produc
ții ale studiourilor româ
nești. Este vorba, printre 
altele, de „Steaua fără 
nume", ecranizarea reali
zată de Henri Colpi după 
piesa cu același titlu de 
Mihail Sebastian. Pe ge
nericul acestei copro
ducții româno-franceze fi
gurează Marina Vlady. 
Claude Rich, Grigore Va- 
siliu-Birlic, Marcel An- 
ghelescu, Eugenia Po- 
povici, Cristea Avram și 
alții. Seria premierelor 
românești va continua cu 
„Tunelul’, coproducție 
româno-sovietică în re
gia lui Francisc Mun- 
teanu, „Dr. Faust XX", 
realizarea lui I. Popescu 
Gopo și filmul „Vremea 
zăpezilor" al regizorului 
Gheorghe Nagy.

De asemenea, pînă 
sfîrșitul i 
prezentate 
filme care 
succes peste hotare. Prin
tre ele se află, spre exem
plu, „Zorba grecul", pro
ducție a studiourilor „20- 
th Century Fox" 
lui Michael 
cu Anthony Quinn, Alan 
Bates, Irene Papas, 
Kedrova etc. Filmul a fost 
distins cu premiul Oscar 
1964 pentru imagine și 
scenografie. Pe binecu
noscutul actor Anthony 
Quinn îl vom mai vedea 
în filmele ,.Warlock" (re
gia Edward Dmytryk) și 
„Notre Dame de Paris” 
(regia Jean Delannoy), o 
nouă versiune cinemato
grafică inspirată de ro
manul lui Victor Hugo. 
Alături de Quinn-Quasi- 
modo, în rolul Esmeralda 
apare Gina Lollobrigida.

anului
> mai 

rulează

la 
fivor 

multe 
cu

în regia 
Cacoyannis,

Lila

— Ultimul film amin
tit, prin tematica sa, mă 
îndeamnă să vă pun o 
altă întrebare. De cu
rînd am avut posi
bilitatea să vedem, cî
teva filme istorice va
loroase. Vor apărea pe 
ecranele noastre și alte 
asemenea producții ?

— Dă. Vor fi cîteva 
plăcute surprize. Bună-

oară, filmul „Cele patru 
zile ale orașului Neapole", 
producție a studiourilor 
italiene, care a fost dis
tinsă cu premiul Federa
ției internaționale a pre
sei cinematografice la 
Festivalul de la Moscova 
— 1965 și cu premiul 
„Nastri d’Argento 1962— 
1963“ pentru cel mai bun 
film italian, cel mai bun 
scenariu și cea mai bună 
interpretă. (Protagonistă : 
Regina Bianchi). în cate
goria filmelor istorice mai 
figurează filmul „Cenușa", 
al cunoscutului cineast 
polonez Andrzej Vajda 
(realizatorul filmului de 
rezistență antifascistă 
„Canalul"). Este o ecra
nizare, în două serii, după 
romanul lui Ștefan Ze- 
romschi, a cărui acțiune 
se petrece in anii războa
ielor napoleoniene. Se va rno~r din R?.P. 
prezenta, de asemenea, o 
coproducție realizată de 
studiourile poloneze îm
preună cu studiourile so
vietice : „Lenin în Polo
nia" (regia S. Iutkevici), 
film distins în 1966, la 
Cannes, cu premiul pentru 
regie, „Război și pace", 
după cunoscutul roman al 
lui Tolstoi, în regia lui S. 
Bondarciuk.

Lista mai 
serie de producții 
studiourilor din țările 
cialiste, nrintre care : 
media „Feriți-vă de 
tomobil" și filmul „Nume 
străin", producții ale stu
diourilor sovietice ; 
reci" producție a 
diourilor din R.P. 
gară (scenariul și regia : 
Andras Kovacs), premia
tă anul acesta la Festi
valul de la Karlovy-Vary; 
„Magazinul de pe strada 
mare" — film cehoslovac 
în regia lui Ian Kadar șl 
Elmar Klos, distins cu 
premiul Oscar, „Bătă
lia pentru Șanhai" — 
producție a studiourilor 
din R.P. Chineză (regia 
Wang Ping) ; „Satul pluti
tor" — producție a 
diourilor din R.D. 
nam (scenariul și : 
Huy Thanh, Tran 
„Cumbite" — film 
nez (regia : Tomas Gutier
rez Alea). Publicul va pu
tea cunoaște și unele rea
lizări ale cinematografiei 
altor țări : „Femeia ni
sipurilor" — o producție 
a studiourilor japoneze 
(regia : Hiroski Teshi- 
gahara), căreia i s-a acor
dat la Cannes, în 
premiul special al juriu
lui ; „El Greco”, o copro
ducție a studiourilor italo- 
franceze, în regia lui Lu
ciano Sake ; „Diligenta”, o

cuprinde o 
ale 
so- 
co- 
au-

„Zile 
stu- 
Un-

stu-
Viet- 

regia :
Vu); 

cuba-

1964,

LUNI

— Și pentru ei se anun- ■ 
ță filme ’ interesante. -în 
afara producției franceze 
„Yo-Yo“ (regia : Pierre 
Etaix), distinsă la întîlni- 
rea internațională a fil
mului pentru tineret de la 
Cannes — 1964 — cu pre
miul pentru cel mai bun 
film pentru tineret, vor 
rula pe ecranele noastre o 
serie de producții valoroa
se, printre care : „Ore de 
rîs cu Stan și Bran", o an
tologie cu selecțiuni din 
filmele celor 2 mari ac
tori ; „Moș Gerilă", film 
color, și „Orașul meșteri
lor", producții ale 
diourilor sovietice ; 
comotiva furată", 
ducție a studiourilor 
din Anglia cu interpret! 
— copii ; „Cavalerul fără 
zale", producție a studiou- 

.... . Bulgaria ; 
„Lumea minunată a frați
lor Grimm", producție a 
studiourilor americane ; 
„Triumful lui Robin 
Hood", o coproducție ita- 
lo-iugoslavă. Vor veni în 
această perioadă și cîteva 
continuări la „Angelica, 
marchiza îngerilor" : „Mi
nunata Angelica" și „An
gelica la curtea regelui", 
iar la „Fantomas" : „Fan- 
tomas se dezlănțuie". De 
asemenea, este așteptat 
filmul „Spartacus".

— O ultimă întreba
re : cum vor fi distri
buite filmele la cinema
tografe ? Aș vrea să a- 
daug că răspunsul la a- 
ceastă întrebare este 
așteptat de mulți dintre 
cititori, care și-au ex
primat în scrisorile a- 
dresate redacției dorin
ța de a fi îmbunătățită 
difuzarea filmelor, dis
tribuția lor pe cinema
tografe, cartiere, ca și 
pe genuri cinematogra
fice.

film

stu-
„Lo- 
pro-

— Asemenea critici și 
sugestii ale spectatorilor, 
care ne-au parvenit și 
nouă, sînt ' studiate cu 
multă atenție. Ceea ce țin 
să răspund este că ne 
preocupă îmbunătățirea 
continuă a programării și 
proiecției filmelor, extin
derea formelor interesante 
de prezentare a lor. In 
acest bogat sezon cinema
tografic, spre exemplu, 
vor avea loc atît în 
pitală cît și în țară 
și zile ale filmului 
diferite țări. Fondul 
riat al tematicii 
melor amintite se 
oglindi și în peisajul 
fișului cinematografic. Ne 
vom strădui ca și în pro
gramele lunare și săptă- 
mînale ale cinematografe
lor să existe concomitent 
filme de genuri diferite, 
repartizate cît mai judi
cios teritorial, să acordăm 
timpul de rulare cores
punzător cerințelor publi
cului.

Ca- 
gale 
din 
va- 
fil- 
va 
a-

la istor

romane
De curînd a apărut 

în Editura Științifică 
al doilea volum din 
lucrarea ing. prof, 
univ. Șt. G. Andonie
— ISTORIA MATE
MATICII IN RO
MANIA. Volumul al 
III-lea, și ultimul, este 
așteptat să apară la 
începutul anului 1967.

Cititorul care ur
mărește, chiar numai 
fragmentar, itinerarul 
istorico-științific din 
primele două volume 
ale lucrării, poate 
să-și dea seama , că, 
încă de la începutul 
secolului. XX, mate
maticienii români 
s-au situat în cerce
tarea de 
la nivelul 
mai înalt, 
celări de
de la aprofundarea 
teoriilor pe care sînt 
fondate disciplinele 
matematice, matema
ticienii români au 
tacat cu caracter 
universalism — și 
ceasta i 
trăsătură 
tală după anul
— toate

specialitate 
mondial cel
De la cer- 
axiomatică,

a- 
de 
a- 

ocon stituie 
fundamen- 

1948 
domeniile 

matematicilor pure și 
multe din domeniile 
matematicilor apli
cate.

Figurile de mate
maticieni români, ca 
Spiru Haret, David 
Emmanuel, G. Țițeica, 
D. Pompeiu, Tr. La- 
lescu, înfățișate în 
lucrare în ordine cro
nologică, sînt adesea 
citate, datorită valo
rosului lor aport la 
progresul matemati
cii, în multe publica
ții de specialitate sau 
enciclopedii. Să amin
tim numai monumen
tala și relativ recen
ta „Histoire generale 
des sciences". scrisă 
de un colectiv sub 
conducerea lui Reni 
Taton, . care în tomul 
III, vol. II, intitulat 
Le XX-eme sidcle, 
tipărit în 1964. citea
ză peste douăzeci de 
matematicieni români, 

contribu- 
cadrul 
științei

recen-

preclzînd 
{iile lor în 
progresului 
mondiale.

Cu prilejul
tei apariții editoriale, 
ne-am adresat ing. 
prof. univ. ȘT. G. 
ANDONIE. solicitin- 
du-i un interviu :

— Vă rugăm să fa
ceți o scurtă prezen
tare a lucrării dum
neavoastră în ansam
blu, referindu-vă și 
la volumul III pe care 
cititorii îl așteaptă.

—• Așa cum se vede 
din „Cuvîntul înain
te" apărut în volumul 
I, viața și opera crea
torilor din orice do
meniu de activitate 
constituie modele sti
mulatoare în munca 
de răspundere a for
mării noilor genera
ții. Din dorința de a 
ajuta prin eforturile 
mele la împlinirea a- 
cestei munci, m-am 
gîndit să dau la ivea
lă ceea ce ăm strins 
în mulți ani de studii 
și cercetări. Năexis- 
tînd o istorie amplă.Aurelia GOLIANU

0 ACEI OAMENI MINUNAȚI ȘI MAȘINILE LOR ZBURĂTOA
RE — film pentru ecran panoramic : Patria — 10: 12,45; 15,45: 
18,30; 21,15.
0 THERESE DESQUEYROUX : Republica — 9: 11,30: 14; 16,30: 
18,45; 21, Capitol 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 
19,15; 21,30, Stadionul Dinamo — 19,45, Gfivlja — 9; 11,15; 
13,45 ;16; 18,30; 21.
0 MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT-FIACRE : Luceafărul - 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30: 21, Patinoarul „23 August” — 20, Gră
dina „Doina” — 20, Gloria — 9: 11,15; 13,45: t6i 18,30; 20,45, 
Flamura — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45,
0 CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : București (com
pletare 23 August 1966) — 8,30; 12; 16: 19,30, Grădina „Progre
sul” — 20, Aurora 9,30; 13,15: 17; 20,45, Melodia — 8,30: 12,15; 
16; 19,45.
0 VALSUL NEMURITOR : Cinemateca — 10; 12; 16.
0 REPULSIE : Festival (completare Valentin Serov) — 9; 12; 
15: 18; 20,45; la grădină — 19,45.
0 5 000 000 DE MARTORI I Lumina (completare Stăvilirea toren- 
țllor) — 8,45; 11; 13,15: 15,45: 18,15; 20,45.
0 ALFABETUL FRICII : Victoria (completare Autobiografie) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 21, Flacăra (completare Pe calea tn- 
florlrii patriei socialiste) — 15,30: 18,15: 20,45.
0 BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Central Icompletare Orizont 
științific nr. 4) — 8,45: 11: 13,30: 16; 18,30: 21, Drumul Sării 
(completare Carnet de schite) — 15,30; 18; 20,30.
a JURNALUL UNEI FEMEI IN ALB : Union — 15,30; 28; 20,45. 
« PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
0 PROCESUL DE la NURNBERG (ambele serii) : Doina — 
11,30; 16; 10,30
G PRINTRE NORI - ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICA NR 16 — VRFAU 
SĂ ȘTIU TOT NR. 46 — SCRISORI DE DRAGOSTE — UN SO- 
liST ȘI UN CUARTET — NUNTĂ ȚĂRĂNEASCĂ — POPORUL 
VIETNAMEZ VA ÎNVINGE - JURNALUL DE ACTUALITĂȚI 
NR. 28 : Timpuri Noi — 9--21 în continuare.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : 15; 18; 21, Volga 
— 9; 12; 15; 18; 21.

atotcuprinzătoare 
matematicii 
nești, cu toate 
turile depuse de 
riografi ca Ion 
nescu și Petre 
gescu, sau de puținii 
istoriografi ai mate
maticii române de la 
Iași și Cluj, am cău
tat să umplu acest 
gol. Dorind a face, în 
principal, o istorie 
completă și detaliată 
a matematicii româ
ne și în subsidiar a 
învățămîntului mate
matic, criteriile de 
selecționare a Valori
lor matematice nu 
sînt în limite tot atît 
de pretențioase, ca a- 
tunci cînd am avea 
de tratat marile va
lori matematice. Adi
că am arătat nu nu
mai opera creatorilor, 
ci și opera construc
torilor români în ma
tematici, întocmind 
un inventar critic cît 
mai complet al reali
zărilor acestora. De 
aceea am redat și a- 
nalizat tot ce s-a pu
blicat în matematica 
noastră pînă în pre
zent. Primul volum 
se încheie cu viața 
și opera inițiatorilor 
școlii matematice ro
mâne, ai doilea tra
tează despre figurile 
proeminente care au 
consolidat la noi a- 
ceastă știință, iar ul
timul volum va trata 
despre cei care au în
ceput a publica pînă 
în anul 1948 și n-au 
fost cuprinși în pri
mele două volume, 
precum și despre re
voluția, binefăcătoa
re, în matematică, 
din anii orînduirii 
socialiste. în care se 
observă un tineresc 
și înnoitor avînt spre 
culmile cele mai înal
te ale abstractizării 
matematice.

— Dincolo de 
ditele ei 
document 
științific, 
dumneavoastră respi
ră un nețărmurit res
pect pentru înaintașii 
științei matematice 
române...

— „Istoria mate
maticii în România" 
este pornită și izvo
dită dintr-o mare și 
statornică iubire pen
tru matematică, știin
ță a certitudinii, una 
din cele mai alese 
creații ale spiritului 
omenesc, cum si 
tru creatorii și 
structorii români 
domeniul acestei 
ințe. Bazat pe studii 
de documente, izvoa
re și opere matemati
ce românești, nu am 
venit cu elemente 
transfigurante de fic
țiune și îmnodobire. 
Am încercat să nre- 
zint '.c'ît. mai realișt? 
portrete matemâtice. 
scotînd în relief dra
gostea centru 
noștri întru 
tici.

Lucrarea 
am început-o 
după ce în prealabil 
am anrofundat mate- 
maticile. am studiat 
multe tratate privind

a 
româ- 
efor- 
isto- 

Io- 
Ser-

vă- 
calități de 

istorico- 
lucrarea

nen- 
con- 

din 
ști-

eroii 
matema-

aceasta 
în 1935,

cultură, pe 
matematicienii 

și-au făcut

om, 
chiar 
ma- 

M-am 
sub-, 
pre- 
pre-r 

infor-

istoria matematicilor 
mondiale și, bineînțe
les, după ce am citit 
lucrările matemati
cienilor noștri despre 
care urma să tratez, ( 
după ce am făcut 
cercetări, în arhive și 
biblioteci, asupra în
ceputurilor matemati
cii noastre de pe tot 
cuprinsul țării și ațn 
purtat coresponden
tă cu înaltele institu
ții de 
unde 
români
studiile. Am strins cu 
osîrdie toate datele 
biografice și biblio
grafice ce îi privesc.

Practic am redactat 
6 forme ale acestei 
lucrări. Forma care a 
apărut acum în Edi
tura Științifică este o 
sinteză a celei de-a 
șasea, fiindcă , jp 
comprimat unele părți 
relative la viață, 
împrejurări și 
analiza operei 
tematicienilor. 
străduit să dau 
stanța, esența 
ocupărilor lor, 
cum și bogate
mâții biografice (cele 
bibliografice sînt com
plete). ■

Așa cum poate re
marca cititorul care 
este edificat cit de 
puțin asupra subiec
tului, lucrarea este 
prima istorie comple
tă a matematicii 
noastre. Deci, elemen
te noi sînt foarte 
multe și ele nu pot fi 
expuse într-o convor
bire care trebuie să 
fie atît de succintă.

*
Apariția volumului 
al amintitei lucrări 
avut un larg ecou.

I 
a 
Am aflat că verbal și 
prin scrisori, în gene
ral profesori de mate
matici și ingineri din 
țară au apreciat va
loarea

Paul 
bru al 
științe 
Franței 
Academiei Republicii 
Socialiste România, „ 
revenit asupra pre
zentării volumului I 
în ședința din 1 iunie 
1966 a 
Științe 
rătind 
rezultă 
legăturile între școli
le de matematică ro
mână și franceză (voi. 
I fusese prezentat A- 
cademiei de Științe 
din Paris în ședința 
din 13 aprilie 1966 de 
către secretarul 
petuu al 
Beniamino Segre 
marca 
re cît de călduros 
prezentat 
ședința din 
rie 1966 la 
dei Liricei.
Istoriograful 
ticii Renâ Taton ară
ta. la rîndul său. că e 
îneîntat de documen
tarea 1 ucră.rii și că va 
publica o recenzie în 
cunoscuta „Revue ge
nerale des Sciences" 
din Paris.

literarii.
Montei, mem- 
Academiei de 

din Institutul 
și membru al

Academiei de 
din Paris, a- 

implicațiile ce 
din lucrare,

nCr- 
Academiei). 

re- 
într-o scrisoa- 

a
cartea în 
12 februa- 
Academia 

din Roma, 
matema-

Inferviu realizai de
G. DJMA

BJE

0 IN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : Feroviar — 
10,15: 13: 15,45: 18.30: 21,15, Excelsior — 9, 11,45: 14,30: 17,15/ 
20 (la ambele completarea Un năsturel, Tomis (completare Pi
cătura) — 9: 12: 15; 18: 21, la grădină — 19.15, Miorița (com
pletare Far-West) - 8,45; 11,45', 14,45; 17,45: 20,45, Floreasca 
(completare Nimeni nu se gîndește la noii — 9; 12; 15; 18; 21. 
0 FANFAN LA TULIPE : Dacia (completare Koprivșclta) — 
8,30—13,30 în continuare; 16: 18,30; 21,15.
0 URME IN OCEAN : Buzestl (completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în regiunea Oltenia) — 15,30: 18: la 
grădină - 20.

5 <• FANTOM//S — cinemascop : Crîngași — 15,30: 18; 20
0 COPIII MARII — cinemascop : Bucegi (completare Borodino) 
— 9,30: 12: 16; 18,30, 21
0 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinemascop : Uni
rea (completare Stupidități) — 15,30; 18; la grădină — 20.30, 
Rahova (completare Vizita tovarășului Ciu En-Iai în Republica 
Socialistă România) — 15,30; 18; la grădină — 20,30, grădina 
„Vitan" — 20,15.
0 MISIUNE EXTRAORDINARA : Vitan — 15,30; 18,15
0 CASA NELINIȘTITĂ — cinemascop: Arta (completare Parti
dului slavăl) — 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30: 20,45; la grădină —20.
0 tN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE - cinemascop : Munca (com
pletare Navigatori care dispar) — 15,30: 18: 20,30.
0 ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop : Popular (comple
tare Pădurea Bialotvieska) — 15,30; 18; 20.45.
0 ClINELE DIN BASKERVILLE : Moșilor (completare Liniorii) —< 
1.5,30: 18; la grădină - 20,30.
« COPLAN IȘI ASUMA RISCUL: Cosmos - 15,30; 18; 20,45, 
Ferentari (completare Poveste neterminată) — 15,30: 18: 20,45.
0 PRIMA DEZILUZIE : Viitorul (completare N-o să doară îl — 
15,30:-18: 20,30
0 ÎN GENUNCHI mă ÎNTORC LA TINE : Colentina — 15.30; 18: 
la grădină • 20.
0 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI : Modern 
8,45: 11.15: 13,45; 16,15: 13.45: 21.15, Arenele Libertății - 20. 
0 MIINE, MEXICUL I : Li:a (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea Oltenia) — 15,30; 18; la grădi
nă - 20,30
• SOȚIE FIDEL.Ă : Grădina „Progresul-Parc" - 20.
0 PROCESUL ALB : Grădina „Aurora" — 19,30.
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Miercuri seara, primul ministru 
al Greciei a oferit un dineu în 
onoarea președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialis
te România.

La dineu au participat persoa
nele care însoțesc pe șeful guver- 

. nului român, precum și membri ai 
1 Ambasadei române la Atena.

Din partea greacă au luat parte 
D. Papaspyru, președintele Parla
mentului, I. Toumbas, ministru al 
afacerilor externe, T. Papathanasia- 
dis, mareșalul palatului, K. Mitso- 
takis, ministrul coordonării eco
nomiei, E. Kothris, ministrul co
merțului, I. Yamas, ministrul co
municațiilor, T. Rentis, ministrul 
adjunct al afacerilor externe. P. 
Canelopoulos, președintele Parti
dului E.R.E., S. Markezinis, pre
ședintele Partidului progresist, I. 
Tsirimokos, fost premier, I. Iliou, 
șeful grupului parlamentar al 
Partidului E.D.A., E. Gouras, am
basador, A. Argyropoulo, amba
sadorul Greciei la București, și 
alte persoane oficiale.

în timpul dineului, care s-a des- 
'.i.șurat într-o atmosferă de cor
dialitate, premierul grec, Stepha
nos Stephanopoulos, și premierul 
român Ion Gheorghe Maurer au 
rostit toasturi.

Adresînd o urare de bun venit 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al României și persoanelor 
oficiale române care îl însoțesc, 
premierul grec. STEPHANOS STE
PHANOPOULOS, a spus :

Cu mare bucurie vă primim 
această seară printre noi.

Dumneavoastră reprezentați, 
noblețe și demnitate, o tară
care Grecia nu a avut decît legă
turi fericite. Se vorbește frecvent 
de prietenia tradițională greco-ro- 
rpână, și nimic nu ar putea fi mai 
adevărat.

Cele două popoare ale noastre au 
legături ale căror izvoare urcă din 
primele secole de istorie ale civi
lizației umane. Țara dv.. avînd în 
vedere poziția sa geografică, a cu
noscut vitregia timpurilor și a 
triumfat. în secolul trecut, eveni
mente de o importantă primordia
lă pentru istoria contemporană a 
țărilor noastre ne-au apropiat și 
mai mult. într-adevăr. noi ne a- 
mintim cu recunoștință că revoju- 
ția noastră pentru independență a 
putut găsi în repetate rînduri un 
nobil refugiu în România, iar mai 
tîrziu, chiar legături de alianță au 
venit să se adauge la acest patri
moniu de comunitate și afinități.

Am dorit ca numai în cîteva cu
vinte să dau imaginea marelui tre
cut al relațiilor greco-române. 
"Astăzi țările noastre aparțin unor 
orînduiri sociale diferite. între Re
gatul Greciei și Republica Socia
listă România nu poate fi și nu 
trebuie să fie vorba numai de pro
blema continuării legăturilor de 
prietenie tradițională între cele 
două popoare ale noastre. Grecia 
a suferit prea mult, pentru a nu fi 
dobîndit experiența a ceea ce în
seamnă războiul, de orice fel ar fi 
el. Ea se declară pentru pace cu 
justiție, destindere internațională, 
înțelegere reciprocă și cooperarea 
tuturor țărilor, pentru bunăstarea 
omenirii.

Credincioasă principiilor Cartei 
O.N.U. și alianțelor sale, Grecia 
este gata să dezvolte pe bază de 
avantaj reciproc relațiile economi
ce, comerciale, științifice, culturale

Hecepțîe

I

etc. cu toate țările, oricare ar fi 
sistemul lor social, cu condiția ca 
principiul neintervenției în aface
rile altuia să fie observat cu stric
tețe.

Am urmărit îndeaproape succe
sele Republicii Socialiste România 
în domeniile economic și social, 
precum și aspirațiile sale spre un 
viitor strălucit.

Grecia și România, putînd să dea 
și să ia în mod reciproc, fie în do
meniul material, fie în cel spiri
tual, sînt în măsură să contribuie 
la consolidarea păcii în această re
giune a lumii.

Sînt convins că vizita Excelenței 
Voastre va marca o mare etapă în 
relațiile greco-române și va con
stitui un sprijin din cele mai pozi
tive pentru rezolvarea problemelor 
bilaterale în suspensie, pentru ca 
noi să putem deveni fondatorii unei 
noi ere în relațiile dintre cele două 
țări ale noastre.

Cu această arzătoare speranță, 
ridic paharul pentru progresul și 
prosperitatea poporului român ; in 
sănătatea Excelenței Sale, domnul 
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România; pen
tru sănătatea și fericirea dv. per
sonală, domnule președinte și dom
nule ministru.

Mulțumind premierului grec 
Stephanopoulos pentru cuvintele 
adresate, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România. ION GHEORGHE 
MAURER, a spus :

Vă rog să primiți exnres'unea 
sentimentelor noastre de adîncă 
mulțumire pentru cuvintele calde, 
prietenești, pe care le-ați rostit la 
adresa poporului român, precum și 
pentru primirea ce ne-ați făcut. 
Vă sîntem recunoscători pentru 
prilejul ce ne-ați oferit de a ne 
afla aici, în mijlocul dv., pe pă~ 
mîntul străvechii Elade, unde s-a 
născut și a înflorit una din primele 
civilizații ale continentului euro
pean.

Legăturile dintre popoarele noas
tre au adînci rădăcini în trecutul 
îndepărtat al istoriei. Cu milenii 
în urmă strămoșii noștri au avut 
intense contacte și schimburi eco
nomice și culturale, care au făcut 
ca vechea cultură elenă, ajunsă 
pînă la Dunăre și în partea de 
apus a Mării Negre, prin vestitele 
orașe Tomis, Callatis, Histria, 
răspîndească lumina sa 
mîntul geto-dac.

în decursul timpului, 
poarele noastre s-au 
relații de prietenie, 
printr-o permanentă circulație de 
valori materiale și spirituale.

Strînsele legături istorice dintre 
poporul român și poporul grec 
constituie, după părerea noastră, 
un puternic imbold pentru dez
voltarea colaborării de astăzi din
tre România și Grecia.

Ați avut amabilitatea, domnule 
prim-ministru, să rostiți cuvinte 
de prețuire a succeselor României 
socialiste în dezvoltarea sa econo
mică și socială. Timp de peste două 
decenii, poporul român a depus 
eforturi perseverente pentru în
făptuirea unui program de dezvol
tare multilaterală a țării, avînd la 
bază industrializarea ca factor ho- 
tărîtor pentru asigurarea progre
sului economic, științific, cultural 
și social, pentru consolidarea inde
pendenței și suveranității țării. Da
torită acestor eforturi, România are

sale interne 
mai activ 
materiale

la
Și

să 
și pe pă-

între po- 
statornicit 
cimentate

oferită de
primul ministru al Greciei
Cu prilejul vizitei oficiale în 

Grecia a președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe Mau
rer, primul ministru al Greciei a 
oferit o recepție în saloanele hote
lului ,,Grande Bretagne".

La recepție au luat parte mem
brii delegației române, membri ai

guvernului grec, șefi ai partidelor 
politice, deputați, oameni de artă 
și cultură.

Au participat, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați la Atena și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Depunerea unei

astăzi posibilități care îi permit 
să satisfacă nevoile 
și să participe tot 
schimbul de valori 
spirituale între țări.

Ne sînt cunoscute și urmărim 
interes eforturile făcute și progre
sele obținute de Grecia pe calea 
dezvoltării sale multilaterale, a 
realizării unor obiective industriale 
și economice care să valorifice re
sursele de materii prime ale țării, 
în modernizarea turismului și uti
lizarea din plin a mărturiilor tre
cutului și a frumuseților Greciei 
contemporane.

Nutrim convingerea că, punînd 
la baza relațiilor noastre respec
tul mutual al suveranității și in
dependenței. egalitatea în drepturi 
și neamestecul în treburile inter
ne, avem posibilități din cele mai 
largi ca, prin eforturi comune, să 
dezvoltăm legăturile și schimburi
le în toate domeniile în interesul 
ambelor țări, contribuind astfel la 
întărirea păcii si colaborării în re
giunea Balcanilor și în întreaga 
lume.

Pacea preocupă astăzi, mai 
mult ca oricînd, popoarele lumii. 
Alături de multe alte țări, hotărî- 
tă să-și aducă contribuția sa dem
nă la nobila cauză a păcii. Româ
nia depune eforturi consecvente 
pentru promovarea înțelegerii și 
colaborării între state, prin res
pectarea strictă a dreptului po
poarelor de a-și hotărî singure 
soarta fără amestec din afară, în 

' conformitate cu normele unanim 
admise ale dreptului international 
și cu principiile Cartei O.N.U.

Situația internațională actuală, 
care îngrijorează tot mai mult po
poarele așază pe prim plan drep
tul și răspunderea fiecărui stat, 
fie el mare sau mic, pentru rezol
varea problemelor lumii contem
porane.

încredințat că întărirea păcii și 
asigurarea unui climat de înțele
gere și cooperare în Balcani sînt 
strîns legate de lărgirea și conso
lidarea relațiilor bilaterale dintre 
țări, guvernul român acționează 
perseverent pentru dezvoltarea co
laborării cu fiecare țară din a- 
ceastă regiune și este bucuros să 
vină în întîmninarea tuturor efor
turilor ce se fac în această direc
ție.

Cu aceste gînduri propun să ri
dicăm paharul pentru fericirea și 
bunăstarea poporului grec ; pen
tru sănătatea Maiestății Sale Re
gelui Constantin ; pentru sănăta
tea dv., domnule . prim-ministru, 
pentru fericirea tuturor celor pre- 
zenți.

CU

Miercuri după-amiază, Petre 
Blajovici, vicepreședinte al Consi-. 
liului de Miniștri, a primit pe 
Abdel Mohsen Abul Nur, vice
premier al R. A. U. pentru agri
cultură și irigații, și pe experții 
care îl însoțesc în vizita oficială 
pe care o fac în țara noastră, la 
invitația guvernului Republicii So
cialiste România.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prieteneas
că, au participat Dumitru Bej an, 
prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior, Angelo Micu- 
lescu, prim-vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agriculturii, 
Eugen Alexe, prim-vicepreședinte 
al Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, Vasi
le Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Alexandru Al- 
bescu, adjunct al ministrului co
merțului exterior, și Ion Morega,

La invitația Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, o delegație a sindica
telor poloneze, în frunte cu preșe
dintele Consiliului Central al Sin
dicatelor, Ignacy Loga-Sowinski, a 
făcut o vizită în țara noastră în
tre 25—31 august.

Delegația sindicală poloneză a vi
zitat Combinatul de industrializa
rea lemnului din Pitești, Uzina de 
aluminiu Slatina, Uzinele „Elec- 
troputere" Craiova, Șantierul sis
temului hidroenergetic și de navi
gație „Porțile de Fier", stațiuni 
de odihnă de pe Valea Prahovei și 
litoralul Mării Negre, cartiere noi 
de locuințe din orașele București, 
Constanța, Craiova, Pitești, Brașov 
și Turnu Severin.

în timpul vizitei a avut loc o în- 
tîlnire între delegațiile Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Republica 
Socialistă România și Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. 
Polonă.

La această întîlnire, din partea 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
Republica Socialistă România au 
participat tovarășii : Constantin 
Drăgan, președintele Consiliului 
Central, Larisa Munteanu și Ion 
Preoteasa, secretari ai Consiliului 
Central, Ion Vîlsan, membru al 
Comitetului Executiv, șeful secției 
organizatorice, Ion Alexandru, 
membru al Comitetului Executiv, 
președintele Consiliului Regional 
Ploiești, Ion Tănăsoiu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
prim-adjunct al șefului secției re-

0 delegație de activiști ai P.C.R 
a plecat la Fraga

al Partidu- 
Cehoslovacia, 
a plecat la 
experiență, o 
ai Partidului

La invitația C.C. 
lui Comunist din 
miercuri dimineața 
Fraga, în schimb de 
delegație de activiști
Comunist Român, condusă de Teo
dor Haș, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secrelar al Comitetului regio
nal Crișana al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă-

neasa, delegația a fost condusă de 
Matei Ștefan, membru al C.C. al 
P.C.R., Vasile Vlad, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șefi de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ADUNARE FESTIVĂ CU PRILEJUL

ANIVERSĂRII INDEPENDENȚEI R. D. VIETNAM
Miercuri, după-amiază, la uzi

nele „Electroputere" din Craiova, 
numeroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni din această mare uzină 
constructoare de mașini și aparate 
electrice au participat la o adu
nare festivă organizată aici în în- 
tîmpinarea celei de-a 21-a aniver-

sări a proclamării independenței 
R. D. Vietnam. Despre această ani
versare au vorbit Nicolae Pădu- 
reanu, secretarul comitetului de 
partid al uzinei, și Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam în țara 
noastră.

adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini.

A fost de față Mohamed Fahmy 
Hamad, ambasadorul Republicii 
Arabe Unite la București.

★
în aceeași zi, Petre Blajovici, vi

cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a oferit un dineu în cinstea 
delegației guvernamentale a Re
publicii Arabe Unite.

★
După vizita făcută în orașul și 

regiunea Brașov, delegația guver
namentală a Republicii Arabe 
Unite s-a înapoiat miercuri după- 
amiază în Capitală. Delegația a fost 
însoțită de Alexandru Albescu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior. în drum spre București 
oaspeții au vizitat Muzeul Peleș 
și stațiuni de pe Valea Prahovei.

(Agerpres)

lății internaționale, Vasile Anghel, 
secretar al Comitetului Uniunii 
Sindicatelor din întreprinderile in
dustriei metalurgice și construcții
lor de mașini.

Din partea sindicatelor poloneze 
au luat parte tovarășii : Ignacy 
Loga-Sowinski, președintele C.C.S., 
Wisniewski Czeslaw, secretar al 
C.C.S., Dominik Ryfka, membru al 
prezidiului C.C.S., șeful secției or
ganizatorice, Ceglowski Zdzislaw, 
președintele Consiliului regional al 
sindicatelor din Potnan, Janina 
Bukowska, secretară a C.C. al sin
dicatului din transporturi, Sla- 
womir Janec, adjunct al șefului 
secției internaționale.

Delegațiile au făcut un schimb 
util de păreri și de experiență cu 
privire la activitatea sindicateloi- 
din cele două țări.

★
Miercuri dimineața, delegația 

Consiliului Central al Sindicatelor 
din Republica Populară Polonă, 
condusă de Ignacy Loga-Sowinski, 
președintele C.C.S., a plecat spre 
patrie.

La aeroportul Băneasa, oaspeții 
au fost conduși de tovarășii Con
stantin Drăgan, președintele Consi
liului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Ion Preoteasa, se
cretar al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, de 
activiști ai Uniunii Generale a Sin
dicatelor.

A fost de față Wieslaw Sobie- 
rajski, ambasadorul R. P. Polone 
la București.

zilei
VIZITELE DELEGAȚIEI 

ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE 
SOVIETO-ROMÂNE

Membrii delegației Asociației de 
prietenie sovieto-române, condusă 
de V. I. Konotop, care face o vizită 
în țara noastră, au fost miercuri 
dimineața oaspeții muncitorilor și 
tehnicienilor de la G.A.S. Căzănești, 
regiunea București. în aceeași zi, 
oaspeții au vizitat Muzeul de Artă 
al Republicii Socialiste România.

Seara, Consiliul General 
A.R.L.U.S. a oferit o masă tovără
șească în cinstea membrilor dele
gației. Au luat parte Gheorghe Ne- 
cula, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal București al P.C.R., Marin Flo- 
rea Ionescu, vicepreședinte al Con
siliului General A.R.L.U.S. A par
ticipat, de asemenea, A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Comitetul Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania a tri
mis Comitetului 
dului Comunist 
rea telegramă :

„în legătură 
viață a tovarășului general de ar
mată Leontin 
Comitetului 
tului Central 
nist 
armate 
România, 
Partidului 
mania vă 
doleanțe.

Prin moartea tovarășului Sălă
jan, Partidul Comunist Român și 
poporul român au pierdut un 
luptător devotat pentru cauza so
cialismului și păcii".

Pe adresa Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român a 
sosit o telegramă din partea Co
mitetului Central al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, în 
care se spune :

„Am aflat cu profund regret 
despre decesul tovarășului Leon
tin Sălăjan, membru al Comitetu
lui' Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România. în
cetarea sa din viață este 
pierdere pentru partidul, 
și poporul român frate.

în numele Partidului 
muncesc din Vietnam și 
porului vietnamez, vă 
dumneavoastră și familiei 
tului tovarăș Leontin Sălăjan con
doleanțe profunde".

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român 
Miniștri i 
România 
telegramă 
Central al 
voluționar 
de Miniștri 
lare Mongole :

„Comitetul Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol și 
Consiliul de Miniștri al Republi
cii Populare Mongole vă exprimă 
sincere condoleanțe în legătură cu 
încetarea din viață a tovarășului 
Leontin Sălăjan, membru al Co
mitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, general de armată, minis
trul forțelor armate ale Republi
cii Socialiste România".

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, a primit o telegramă 
semnată de Mehmet Shehu, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Albania, în 
care se spune :

„Cu îndurerare am aflat despre 
moartea prematură a membrului 
Comitetului Executiv 
tetului Central al 
Comunist Român și 
al forțelor armate ale 
Socialiste România, 
Leontin Sălăjan. în numele guver
nului Republicii Populare Albania 
și al meu personal, vă exprim dv. 
și prin dv. Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România, pre
cum și familiei defunctului Leon
tin Sălăjan sincere condoleanțe 
pentru această grea pierdere".

Secretariatul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Fran
cez a trimis pe adresa Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român următoarea telegramă :

„Partidul Comunist Francez 
cinstește memoria tovarășului 
Leontin Sălăjan. membru al Co
mitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, și prezintă con- 
doleanțele sale frățești partidului 
dv. și familiei defunctului".

Central al Parti- 
Român următoa-

cu încetarea din

Sălăjan, membru al 
Executiv al Comite- 
al Partidului Coipu- 

ministrul forțelor 
Republicii Socialiste 

Central al

Român, 
ale

Comitetul
Socialist Unit din Ger-
transmite sincere con-

forțelor ar-

al Partidului 
primit din 
Central al 
din Spania

o mare 
armata

celor ce 
al po- 

adresăm 
regreta-

și Consiliul de 
al Republicii Socialiste 
au primit următoarea 
din partea Comitetului 
Partidului Popular Re- 
Mongol șt a Consiliului 

al Republicii Popu-

al Comi- 
Partidului 

ministru 
Republicii 
tovarășul

Pe adresa Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român a 
sosit o telegramă din partea Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Italian, în care se spune:

„Vă exprimăm profunde condo
leanțe și solidaritate frățească 
pentru greaua pierdere a tovară
șului Leontin Sălăjan, membru al 
Comitetului Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român și ministrul 
mate".

Comitetul Central 
Comunist Român a 
partea Comitetului 
Partidului Comunist
următoarea telegramă:

„Profund îndurerați de știrea 
morții tovarășului Leontin Sălă
jan, ministrul forțelor armate, 
personalitate eminentă a Partidu
lui Comunist Român și a statului 
socialist român, vă trimitem con-’ 
doleanțele noastre cele mai sin
cere".

în telegrama adresată Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român de către Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Grecia 
se spune :

„Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Grecia exprimă sin
cere condoleanțe în legătură cu în
cetarea 
Leontin 
tetului 
Central 
Român, 
trul forțelor armate ale Republi
cii Socialiste România.

Prin încetarea din viață a tova
rășului Leontin Sălăjan, Partidul 
Comunist Român și întregul popor 
român pierd un militant de sea
mă; care și-a închinat întreaga sa 
viață cauzei socialismului și în
floririi Republicii Socialiste Româ
nia".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
a primit următoarea telegramă 
semnată, de Aii Sabri, secretar 
general al Uniunii Socialiste Ara
be din Republica Arabă Unită :

„Membrii Secretariatului Gene
ral al Uniunii Socialiste Arabe 
împărtășesc împreună cu mine 
simțămintele de adîncă tristețe în 
legătură cu încetarea din viață a 
Excelenței Sale Domnului Leontin 
Sălăjan, ministrul forțelor armate 
ale României și membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al Parti
dului Comunist Român.

Folosesc această ocazie pentru 
a exprima Excelenței Voastre sin
cerele noastre condoleanțe".

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit o telegramă de la Zakaria 
Mohieddin, primul ministru 
Republicii Arabe Unite, în care 
spune:

„în numele guvernului și 
meu personal, doresc să exprim 
Excelenței Voastre și membrilor 
guvernului sincere condoleanțe și 
adîncă tristețe cu prilejul încetării 
din viață a Excelenței Sale Dom
nului Leontin Sălăjan, ministrul 
forțelor armate ale României".

Pe adresa tovarășului Alexan
dru Drăghici, președintele Comi
siei pentru organizarea funeraliilor 
tovarășului Leontin Sălăjan, a so
sit o telegramă de condoleanțe din 
partea ministrului Apărării Națio
nale al Republicii Populare Demo
crate Coreene, general de armată 
Kim Cean Bon.

Au mai trimis telegrame de con
doleanțe general-colonel J. Lhag- 
vasuren, ministrul apărării al Re
publicii Populare Mongole, și S. 
Costopoulos, ministrul apărării 
naționale al Greciei.

din viață a tovarășului 
Sălăjan, membru al Comi- 
Executiv al Comitetului 
al Partidului Comunist 
general de armată, minis -

al 
se

al

Plecarea unor delegații militare, 
care au participat la funeraliile 

tovarășului Leontin Sălăjan->
în cursul zilei de miercuri au 

părăsit Capitala delegația militară 
a Uniunii Sovietice, condusă de 
mareșalul Uniunii Sovietice Rodion 
Malinovski, ministrul apărării al 
U.R.S.S. ; delegația militară a R. P. 
Ungare, condusă de general colonel 
Lajos Czinege, ministrul apărării 
naționale al R.P. Ungare ; dele
gația militară a R.S.F. Iugosla
via, condusă de general colonel 
Șasici Jefta, adjunct al secreta
rului de stat pentru apărarea na
țională al R.S.F. Iugoslavia ; de
legația militară a R.D. Germane, 
condusă de general de armată 
Heinz Hoffmann, ministrul apărării

naționale al R.D. Germane, care 
au participat la funeraliile tova
rășului Leontin Sălăjan.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, delegațiile au fost conduse de 
general-colonel Ion Ioniță, mi
nistrul forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, general- 
locotenent Ion Gheorghe, adjunct al 
ministrului, generali și ofițeri su
periori.

Au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice ale Uniunii Sovietice, 
R. P. Ungare, R.S.F. Iugoslavia, 
R. D. Germane, acreditați la Bucu
rești, precum și alți membri ai am
basadelor. (Agerpres)(Agerpres)(Agerpres)

fotbal Steauala Monumentul eroului necunoscut
Președintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Gheorghe Maurer, înso
țit de Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Mircea Bălă- 
nescu, ambasadorul României la 
Atena, și de ceilalți membri ai de
legației, a depus miercuri după- 
amiază o coroană de flori la Mo-

numentul eroului necunoscut din 
Atena.

Pe platoul din fața monumen
tului, fanfara militară a intonat 
imnurile de stat ale celor două 
țări.

După depunerea coroanei de 
flori, premierul român a trecut în 
revistă garda de onoare.

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM

însemnări după două zile

CUM E VREMEA

Ieri în tară : Vremea s-a încălzit 
ușor. Cerul a fost schimbător, mai 
mult noros în jumătatea de vest a 
tării. Ploi locale s-au semnalat în 
Banat. Vîntul a suflat potrivit din 
sud-est, prezentînd intensificări în 
Moldova. Temperatura aerului, la 
ora 14, era cuprinsă între 16 grade 
la Petroșeni și Cîmpulung Muscel 
și 25 de grade la Alexandria și 
Turnu Măgurele. în București: Vre
mea s-a încălzit ușor. Cerul a fost 
schimbător, mai mult noros după-a- 
miaza. Vîntul a suflat slab, pină la

potrivit din sud-est. Temperatura 
maximă a fost de 25 de grade.

Timpul probabil -pentru zilele de 
2, 3 șl 4 septembrie. în țară : Vre
me ușor instabilă, cu cerul schimbă
tor. Vor cădea ploi locale, mai ales 
sub formă de averse. Vîntul va 
prezenta temporar unele intensifi
cări. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
maximele intre 20 și 30 de grade, 
local mai ridicate. în București : 
Vreme ușor instabilă, cu cerul 
schimbător, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vint slab, pină la 
potrivit. Temperatura ușor varia
bilă. Pe litoral : Vreme ușor insta
bilă, cu cerul variabil. Ploi slabe 
locale. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

I MONDIALELE
I
I

DE VOLEI MASCULIN
România—Olanda 3-1

Aseară tîrziu ne-a parvenit re
zultatul meciului România — Olan
da din cadrul grupei C a prelimi
nariilor campionatelor mondiale 
de volei masculin : 3—1 (15-—7 ;
15—4 ; 13—15 ; 15—1) în favoarea 
voleibaliștilor români. Astăzi, 
chipa țării noastre întîlnește 
prezentativa R. P. Mongole.

e-
re-

Soarele, palid încă de marți, a dis
părut ieri cu totul, iar ploaia deasă și 
rece n-a contenit de dimineață pînă 
spre seară să cadă pe „Nepstadion". 
La locurile de start, concurența aș
teaptă zgribuliți sub umbrele uriașe, 

ar
cei
ur-
pe 

ur-

teapta zgribuliți sub umbrele uri 
îmbrăcați în treninguri, chemarea 
bitrilor. Trial serios și în tribune, 
mai mulți spectatori preferind să 
mărească întrecerile la radio sau 
micul ecran. Dar competiția își 
mează cursul.

Adăpostit sub copertina tribunei 
principale, revăd însemnările din pri
ma zi a întrecerii. în două din cele 
trei finale disputate marți au parti
cipat și sportivi din țara noastră. Ana 
Sălăgean a ocupat la greutate un loc 
lipsit de glorie, opt, iar rezultatul ei 
cel mai hun din șase încercări este 
slab : 15,48 m, deși la ultimele două 
verificări înaintea actualei competiții 
realizase performanțe promițătoare : 
16,14 m. la Cluj și 16,31 m. la Poiana 
Brașov. Despre abandonul lui Barabaș 
la 10 000 m, unii dintre specialiștii 
noștri afirmă că ar fi motivat.: „nu s-a 
simțit în plenitudinea forțelor fizice".

El se rezervă pare-se pentru proba 
de 5 000 m., care va avea loc vineri. 
Să așteptăm deci pină atunci. Foarte 
slab, de asemenea, ținînd cont de atî- 
tea preparative, locul lui Mustață în 
aceeași probă: al 17-lea din 20 de 
concurenfi cu timpul de 29’40".

Sărucan și Samungi, cei doi sări
tori români la lungime, au capotat de 
la început, nici unul n-a îndeplinit 
baremul de calificare în finală.

Ieri dimineață, alte două sportive 
românce au intrat în concurs: Lia 
Manoliu la aruncarea discului și Elena 
Vintilă la pentatlon. Prima n-a reușit 
decît un mediocru 49,44 m, ratînd ca
lificarea pentru finală.

Sperăm, totuși, că în zilele urmă
toare, chiar dacă vremea va rămîne 
la fel de mohorîtă, să putem anunța 
vești mai plăcute despre atleții noș
tri. Printre cei care au mai rămas să 
ia startul se numără campioanele 
olimpice Iolanda Balaș, Mihaela Peneș, 
tînăra săritoare Alexandrina Stoenescu, 
Viorica Viscopoleanu ș.a.

Ion DUMITRIU
Budapesta, prin telefon

pe primul loc
în clasament

Tn meciul restanță de ieri, de pe 
Stadionul Republicii, atît Steaua 
cît și Politehnica au confirmat im
presia favorabilă lăsată în prima 
etapă printr-un joc de bună cali
tate, confruntarea lor oferind spec
tatorilor dese prilejuri de a aplau
da faze reușite, de o parte și de 
alta. în ciuda pronosticurilor, care 
anticipau o victorie la scor a ste- 
liștilor, întîlnirea a luat sfîrșit cu 
3—2, toate golurile fiind înscrise 
în prima repriză. Autori : Voinea 
(min. 8), Constantin (min. 20), D. 
Popescu (min. 22) — pentru Steaua 
și Regep (min. 9 și 39) pentru Po
litehnica. Prin această victorie, 
Steaua a trecut acum în fruntea 
clasamentului, totalizînd același 
număr de puncte — 4 — cu Dina
mo București și Progresul, dar cu 
un golaveraj mai bun.

Partida a debutat într-un ritm 
altert, menținut de altfel — cu mici 
intermitente — pe tot parcursul ce
lor 90 de minute, echipele mani- 
festînd o bună dispoziție de joc.

Preocuparea, evidentă de ambele 
părți, pentru realizarea cît mai 
multor acțiuni ofensive, s-a con
cretizat în numeroase faze de 
poartă spectaculoase. Echipa bucu- 
reșteană. beneficiind de mai multă 
omogenitate între compartimentul 
ofensiv și cel defensiv, a avut o 
ușoară superioritate de-a lungul 
meciului, însă n-a fost scutită 
nici un moment de emoții, întrucît 
timișorenii au suplinit deficiențele 
din jocul apărării printr-o mai 
mare risipă de energie în acțiunile 
ofensive.

■

Selecționata de fotbal a Iranului 
și-a început turneul în tara noas
tră jucînd ier, la Arad cu forma
ția locală U.T.A La capătul unui 
joc interesant, întîlnirea a luat 
sfîrșit la egalitate 2—2 (1—1).



C ORES PON DE NȚ Ă DIN ROMA

Potrivit . calendaru
lui, vara predă ștafeta 
la 21 septembrie, eve
niment ce va fi marcat 
în Italia prin reveni
rea .de ia așa-numifa 
oră legală, adoptată 
la sfîrșitul lunii mai 
pentru a favoriza tu
rismul, la ora obișnui
tă. Operație cît .se 
poate de simplă : da
rea cu o oră înapoi a 
tuturor orologiilor.

Toamna și-a vestit 
însă sosirea nu numai 
prin sfîrșitul exodului 
generat de tradiționa
lele Ferragosto, prin 
începerea la 1 septem
brie a examenelor în 
școli și prin apariția 
celor dintîi atribute 
ale noului anotimp, 
ploi și frunze ruginii, 
ci și prin apropiata 
reluare a activității 
politice. înainte de 
deschiderea parlamen
tului, fixată pentru 12 
septembrie, se va în
truni Consiliul de Mi
niștri pentru a discu
ta cîteva probleme de 
actualitate.

Totodată, capitala 
Italiei va fi gazda u- 
nor evenimente inter
naționale pe care pre
sa le califică deosebit 
de importante; Este 
vorba de cîteva vizite 
oficiale ale unor mi
niștri de externe din 
diferite |ări. Șirul a-' 
cestor vizite este des
chis de sosirea în Ita
lia în prima decadă a 
lunii septembrie a mi
nistrului de externe al 
Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mă- 
nescu, vizită care mar
chează,. așa cum scriu 
comentatorii politici, 
prima prezentă oficia
lă după război a unui 
ministru ' de externe 
român în Italia. în 
actualul stadiu al ra-, 
porturilor dintre cele 
două țări, caracteri
za* prin intensificarea 
sch'mburilor economi
ce, culturale și științi
fice, convorbirile ce 
vor avea loc între 
Corneliu Mănescu și

Amintore Fântâni re
prezintă, potrivit apre
cierilor presei,, o etapă 
importantă pentru in
tensificarea legăturilor 
de prietenie româno- 
italiene, pentru căuta
rea unor noi . căi de 
dezvoltare a acestora, 

înire 9—12 septem
brie, oaspete ăl Italiei 

im

it ACTIVI-

va fi ministrul de ex
terne brazilian, iar în
tre 13—16 septembrie 
ministrul de externe 
danez, ;Haekkerup.

Revenind la apro
piata ședin|ă ,a- Con
siliului de Miniștri, tre
buie spus că una din 
problemele principale 
ce urmează a fi dezbă
tute este cea privitoare 
la dezastrul de la A- 
grigenfo, despre care 
am relatat înfr-o cores
pondentă anterioară. 
După impasul anche
tei privind cauzele a- 
cestuia, comisia insti
tuită de ministrul so
cialist Mancini și-a re
luat lucrările. Dosarul 
de anchetă blocat de 
președintele demo- 
craf-creștin al Siciliei

a fost din nou pus !a 
dispozifia specialiști
lor.

Cu cîteva zile îna
inte ca la palatul 
Monfecitorio să se 
reunească deputății 
după vacanța de vară, 
Comisia pentru bilanț 
a Camerei va lua în 
discuție proiectul pla
nului pe cinci ani de 
programare și dezvol
tare economică, pre
gătii de. ministrul bi
lanțului. Textul defini
tiv al acestui document 
nu este încă cunoscut, 
în cercurile economice 
se subliniază însă că 
este de bun augur 
pentru dezbaterile 
parlamentare faptul că 
în economia italiană 
s-au înregistrat în ul
tima vreme simptome 
pozitive. Indicii pro
ductivității, ai investi
țiilor publice, și priva
te, ai comerțului exte
rior, ai turismului au 
cunoscut o curbă as
cendentă în primele 
șase luni ale anului.

în sfțrșit, este de 
notat pe agenda aces
tei avancronici la via
ta politică italiană că 
liderii principalelor 
partide și-au reluat și 
ei activitatea. în cursul 
primei jumătă(i a lunii 
septembrie se vor re
uni comitetele cen
trale ale partidelor 
socialist și . social-de
mocrat pentru a dez
bate documentul uni
ficării deja întocmit, 
urmînd să fie convo
cat apoi congresul ce
lor două partide. De- 
mocrat-creștinii vor a- 
naliza și ei la începu
tul lunii septembrie, 
în cadrul Consiliului 
national, problemele 
legate de reforma sta
tutului și de linia po
litică ce o vor urma, 
mai cu seamă în lumi
na viitoarei prezente 
pe scena viefii politi
ce italiene a noului 
partid socialist unificat.

fon MĂRGINEANU

U Thant despre 
problema 
vietnameză

SANTIAGO DE CHILE 31 (A- 
gerpres). — Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, care se află în- 
tr.-o vizită la Santiago de Chile, 
unde a inaugurat noul sediu al Co
misiei Economice O.N.U. pentru 
America Latină, a declarat în ca
drul unei conferințe de presă că 
atît timp cît Statele Unite nu vor 
înceta bombardamentele asupra 
R. D. Vietnam și nu vor înceta 
acțiunile militare în Vietnamul de 
sud, perspectivele unei reglemen
tări a problemei vietnameze rămîn 
îndepărtate. El a subliniat că pro
blema vietnameză „este în esență 
problema unui popor care luptă 
pentru independență".

ZAMBIA Minerii în grevă
Circa 20 000 de muncitori din 

industria extractivă de cupru din 
Zambia se află într-o grevă'care 
afectează trei din cele opt mine 
de cupru mai importante din 
țară. Conflictul îi opune pe mi
neri guvernului, căruia îi cer ca, 
înainte de a se începe punerea 
în aplicare a noului program de 
pensii instituit de guvern, să li 
se ramburseze sumele depuse de 
ei în vederea pensionării.

In Zambia, cu șase luni în 
urmă, a mai avut loc o grevă ge
nerală, care a provocat serioase 
dificultăți exportului de minereu 
(Zambia fiind al doilea producă
tor mondial de cupru din lumea 
capitalistă).

Guvernul a interzis orice mi
tinguri publice și a mobilizat for
țele polițienești pentru a inter
veni cu forța dacă va fi nece
sar.

.„.LONDRA. 31 (Agerpres). — Pe 
măsură ce se apropie ținerea Con
gresului sindicatelor britanice 
(T.U.C.), apar mai. mici șansele gu
vernului Wilson de a obține acor
dul sindicatelor..la, legislația pri
vind înghețarea salariilor.

Potrivit agenției France Presse, 
sindicatele care se opun legislației 
guvernamentale de înghețare a sa-; 
lariilor, totalizînd 4 460 000 de man
date, reprezintă practic majorita- 
tea absolută, iar sindicatele care 
sprijină politica guvernamentală 
reunesc doar 3 470 000 de voturi; 
Sindicate reprezentînd aproximativ 
1 000 000 de mandate nu și-au fă
cut încă cunoscută poziția.

ACORD TRIPARTIT 
CONGO BURUND1- 
RUANDA

KINSHASA 31 (Agerpres). — La 
Kinshasa s-a anunțat că între Con
go, Burundi și Ruanda a fost sem
nat un acord tripartit. Nu s-a co
municat conținutul acordului. Mi
nistrul de externe congolez, Justin 
Bomboko, a declarat că au fost a- 
doptate o serie de rezoluții, între 
care una privind crearea unei orga
nizații pentru promovarea colabo
rării celor trei state în domeniile 
economic, financiar, ăl învățămîn- 
tului și al problemelor sociale.

VIETNAM

In provinciile 

eliberate 
din sud

HANOI 31 (Agerpres). —După 
cum anunță agenția sud-vietna- 
meză de presă „Eliberarea", pa
ralel cu lupta armată împo
triva agresorilor americani și a 
trupelor saigoneze, în provinciile 
sud-vietnameze eliberate de ar
mata Frontului Național de Eli
berare se desfășoară o intensă 
activitate de refacere și con
strucție economică. în prima ju
mătate a anului curent, în pro
vincia Tra Vinh a fost cultivat 
totuși orez pe o suprafață cu 
1 000 de hectare mai mare decît 
anul trecut. Au fost create circa 
600 de grupuri de lucru în colec
tiv, au fost reconstruite nume
roase canale și clădiri distruse 
de bombardamentele inamice. în 
provincia Quang Ngai, țăranii au 
sporit suprafețele cultivate cu 
orez și alte cereale la peste 37 000 
de hectare, au dezvoltat pescui
tul, industria textilă și alte ac
tivități.

F/z/ta președintelui

de Gaulle in Cambodgia
PNOM PENH 31 (Agerpres). — 

Miercuri, șeful statului cambod
gian, prințul Norodom Sianuk, a 
oferit un dineu în cinstea preșe
dintelui Franței, Charles de Gaulle, 
care întreprinde o vizită oficială 
în Cambodgia. Adresîndu-se gene
ralului de Gaulle și celorlalți 
membri ai delegației franceze, 
prințul Sianuk, după ce a subli
niat bunele relații existente între 
Franța și Cambodgia, a arătat, re- 
ferindu-se la situația din Asia de 
sud-est, că „războiul din Vietnam 
riscă să se transforme într-un con
flict și mai larg, în care Cambod
gia ar putea fi implicată".

în răspunsul său, președintele 
de Gaulle a salutat politica exter
nă dusă de Cambodgia, arătînd că 
ea a contribuit la apărarea țării, a 
independenței și integrității ei.

In aceeași zi, generalul de Gaulle 
a avut o întrevedere cu Nguyen 
Thuong, reprezentantul R. D. Viet
nam la Pnom Penh.

Potrivit programului anunțat, la 
1 septembrie președintele Franței 
urmează să rostească un discurs

în care va aborda problema si
tuației din Asia de sud-est și în 
primul rînd războiul din Vietnam.

★

WASHINGTON 31 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, 
Bill Moyers, a declarat că preșe
dintele Johnson „va fi dispus să 
se întâlnească cu președintele 
Franței, de Gaulle, cînd ambii vor 
aprecia că o astfel de întîlnire va 
putea da rezultate fructuoase". De
clarația lui Moyers este un răs
puns la o propunere făcută de se
natorul Mike Mansfield, liderul 
majorității democrate din ■ Senat, 
cafe a sugerat posibilitatea unei 
întîlniri între cei doi președinți în 
Guadelupa, la 11 septembrie, unde 
de Gaulle urmează să facă o esca
lă la întoarcerea din călătoria pe 
care o întreprinde în mai multe 
țări din Africa și Asia. Bill Moyers 
a menționat că în prezent însă nu 
este proiectată o astfel de întîlni
re și că președintele Johnson nu a 
fost informat anterior despre pro
punerea senatorului Mansfield.

RHODESIA

SALISBURY 31 (Agerpres). — 
Parlamentul rhodesian a aprobat 
ieri amendamentul adus constitu
ției de guvernul rasist al lui Ian 
Smith, cu scopul de a înăbuși 
orice manifestare de nesupunere 
față de politica sa. Este Vorba 
de o lege care-i dă ministrului de 
justiție al guvernului lui Smith 
dreptul de a deține „în mod pre
ventiv", fără judecată, orice per- : 
soană care s-ar arăta nemulțumită 
sau și-ar manifesta opoziția față

de rînduielile rasiste din Rhodesia. 
Legea mai prevede și crearea unor 
tribunale tribale, care au tot scop- 
de a reprima manifestările de ne.., 
mulțumire ale populației africane 
față de guvernul de la Salisbury.

în semn de protest împotriva a- 
doptării acestui amendament, de
putății reprezentînd Partidul uni
tății poporului (partid african) au 
părăsit incinta parlamentului în 
cursul dezbaterilor.

PESIMISTE
Deschisă în dimineața zilei . de 

30 august la Geneva, cea de-a pa
tra sesiune a Consiliului pentru 
comerț și dezvoltare se anunță a 
fi interesantă. Consiliul este, după 
cum .se știe, organul permanent al 
Conferinței O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare (UNCTAD), a- 
vînd ca sarcină principală urmă
rirea modului cum sînt aplicate 
recomandările conferinței si găsi
rea modalităților celor mai potri
vite în vederea armonizării tendin
țelor și dezvoltării comerțului in
ternațional. Prima sesiune a 
UNCTAD a avut loc în anul 
J. 964 și a oferit un licăr de spe
ranță.

După mai bine de doi ani,, me
sajul adresat celei de-a patra, se
siuni ă Consiliului de către secre
tarul general al O.N.U., U Thant, în
fățișează în culori' deloc optimist© 
'situația economică a țărilor în curs 
de dezvoltare. Chiar la deschidere, 
președintele Consiliului, Josd Pi
nera, vorbind despre situația „des- 
curajantă" a economiei țărilor în 
Curs de dezvoltare, a afirmat că 
ăr fi justificată opinia după care 
(dezvoltarea lor este consideraiă 
drept „o mare aventură". El și-a 
susținut teza subliniind că, dacă 
în ultimii cinci ani țările dezvoltate 
qu sporit cu 60 dolari pe an pro
dusul național brut pe locuitor, 
sporul realizat de țările în curs de 
dezvoltare n-a depășit doi dolari 
pe an. Dacă la aceasta se adaugă 
explozia demografică din aceste 
țări, progresul este, practic, anulat 
prin creșterea natalității.

La rîndul său, secretarul gene
ral al UNCTAD, dr. Raul Prebisch, 
nu și-a ascuns îngrijorările, în am
plul său:raport punctat cu accente 
patetice. Să vedem care sînt cau
zele neliniștii care l-au determinat 
pe dr. Prebisch să afirme drama
tic : „Mă întreb dacă există cu a- 
devărat o politică a dezvoltării", 
în perioada care s-a scurs de la 
prima sesiune a Conferinței mon
diale pentru comerț și dezvoltare, 
aceasta a negociat cu succes nu
mai un singur acord asupra unui 
produs de bază : cel .de-al treilea 
acord internațional asupra cosito
rului; încheiat în 1965. Totuși, de 
atunci, foarfecă prețului prevăzut 
prin acord s-a lărgit substanțial. 
Eforturile UNCTAD de a realiza a- 
corduri cu privire la zahăr și ca
cao au eșuat.

Conferința a recomandat țărilor 
dezvoltate să nu adopte măsuri de 
natură a stimula o producție na
țională neeconomică și care ar 
priva țările în curs de dezvoltare 
de posibilitatea de a-și asigura 
un loc pe piața mondială. Totuși 
o serie de țări dezvoltate ca S.U.A., 
Marea Britanie și partenerii Pieței 
comune au intensificat nu numai 
politica de subvenționare a pro

ducției agricole naționale, dar și 
măsurile protecționiste, majorînd 
taxele vamale aplicate unor pro
duse ca tutunul, băuturile, alimen
tele etc. Țările Pieței comune au 
hotărît, în 1960, să reducă cu 20 la 
sută tarifele lor față de terțe țări, 
în aprilie 1966 însă, ele au decis 
să suprime reducerea, iar decizia 
se aplică începînd cu 1 iulie. 
Această măsură are drept conse
cință sporirea taxelor vamale apli
cate de Comunitatea Economică 
Europeană asupra unui număr de 
860 de poziții tarifare, prezentînd 
un interes vital pentru comerțul 
exterior al țărilor în curs de dez
voltare. Nu numai că țările în curs 
de dezvoltare au fost împiedicate 
de a .trece peste barierele vamale 
ridicate de principalii importatori,

tare au scăzut în anii din urmă. 
Una din cauzele principale ale 
acestui fenomen este situația ba
lanței de plăți a țărilor „celei de-a 
treia lumi", continuu deficitară. „Re
zervele valutare ale majorității ță
rilor în curs de dezvoltare au scă
zut pînă la niveluri periculos de 
joase, a remarcat secretarul gene
ral al UNCTAD. Dacă în 1948 ra
portul între rezerve și valoarea im
porturilor țărilor în curs de dezvol
tare atingea cifra de 70 la sută, el 
a marcat un declin rapid pînă la 
42,7 la sută în 1958 și numai 30,4 
la sută în 1965". Efectul imediat al 
acestei situații este neputința de a 
accelera creșterea venitului națio
nal.

„siwoR-r
NEW YORK 31 (Agerpres). — 

Potrivit informațiilor furnizate de 
Centrul de cercetări spațiale din 
Hampton (Virginia), aparatele de 
luat vederi aflate la bordul navei 
spațiale „Lunar Orbiter" și-au în
cheiat activitatea, după ce, timp 
de două săptămîni, obiectivele fo
tografice au înregistrat 215 clișee 
luate de pe suprafața Lunii.

Specialiștii Administrației na
ționale pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) au declarat că

M PUTUT II JiEPTRAT
încercările camerelor de luat ve
deri ale satelitului „Lunar Orbi
ter", de a fotografia stația lunară 
„Surveyor-1“, aselenizată la în
ceputul lunii iulie, au eșuat. A- 
ceeași sursă de informații anunță 
că ultimele 32 de imagini, luate de 
nava spațială pe suprafața lunară, 
au fost developate. Studiul efec
tuat asupra acestor probe indică 
că o funcționare defectuoasă a 
unuia din aparatele fotografice 
ale navei face improbabilă repe
rarea stației „Surveyor-l".

CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO

CORESPONDENȚĂ 

DINGENEVA

dar prețurile respectivelor produse 
dublîndu-se prin jocul taxelor pro
tecționiste, diferențele au trebuit 
să fie suportate de consumatorii 
din țările dezvoltate.

Problema participării țărilor în 
curs de dezvoltare la producția in
dustrială mondială este unul din 
aspectele esențiale ale dezvoltării. 
Or, în anul 1964, după cum arată 
secretarul general al UNCTAD, in
dustriile prelucrătoare din aceste 
țări. n-au reprezentat decît 6,3 la 
sută din producția lumii capita
liste. în industria grea, procentul 
este încă mai redus : 4,5 la sută 
din producția lumii capitaliste. în 
același timp, exportul lor de. pro
duse prelucrate a fost, în anul 
1964, mai mic decît 5 la sută din 
exportul lumii capitaliste.

Conferința mondială din 1964 a 
preconizat slăbirea restricțiilor can
titative . sau - a controlului-, asupra 
iipporturilor. Din 63. de poziții care 
figurqu • pe nomenclatorul țărilor 
occidentale și interesînd în cel mai 
înalt grad țările în curs de dezvol 
tare, numeroase sînt cele care con
tinuă să fie afectate de restricții. 
Raportul secretarului general al 
UNCTAD subliniază că, în contrast, 
importurile de produse prelucrate și 
semifinite provenind din-țările în 
curs de dezvoltare au crescut con
siderabil, în 1964 și 1965, în țările 
socialiste din Europa și Asia. Ci
frate' la 185 milioane dolari. în 1963, 
ele au ajuns la 299 milioane dolari 
în anul următor.

Trebuie reținut faptul că și im
porturile țărilor în curs de dezvol

Fenomenul cel mai frapant — a 
subliniat dr. Prebisch — este „um
flarea considerabilă a datoriei ță
rilor în curs de dezvoltare. Ea este 
apreciată la peste 40 miliarde do
lari. Astfel, partea încasărilor reali
zate din export și care este absor
bită de datoria publică și privată 
capătă proporții din ce în ce mai 
alarmante. între 1956 și 1964 ea s-a 
dublat și chiar s-a triplat într-o se
rie de țări din America Latină, 
Asia, Orientul Mijlociu și Africa. Pe 
de altă parte, țările în curs de dez
voltare trebuie să suporte profitu
rile la capitalurile investite în in
dustria lor de către marile mono- I 
poluri occidentale. In anul 1963, de 
exemplu, în țările asiatice s-au fă
cut investiții și reinvestiții- de ca
pitaluri private străine în valoare 
de 181 milioane dolari, iar profitu
rile la capitalurile străine, care au 
fost scoase din aceste țări, s-au 
cifrat la... 708 milioane dolari. A- 
ceastă confruntare de cifre ex
primă cauzele dramei țărilor în 
curs de dezvoltare, spoliate fără 
scrupul de capitalul monopolist in
ternațional, care, pe căile arătate, 
promovează politica sa neocolonia- 
listă.

Conferința mondială din 1964 a 
invitat țările dezvoltate să încura
jeze transmiterea de licențe, docu
mentare tehnică și procedee teh
nice către țările în curs de dez
voltare. Unele țări au răspuns, în- 
tr-'o oarecare măsură, acestui apel. 
Capacitatea de absorbție • a teh
nicii moderne este însă dependentă 
nu numai de mijloace materiale, ci 
și de pregătirea cadrelor necesare. 
Din tabloul situației economice a 
țărilor în curs de dezvoltare înfă
țișat mai sus rezultă că această si
tuație este de natură să zădărni
cească însuși efectul transferului 
de asistență tehnică.

Acestea sînt unele date ale pro
blemei dezvoltării, așa cum apar 
la începutul dezbaterilor celei de 
a patra sesiuni a Consiliului.

Horia LIMAN
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La Tresna (R. P. Polonă) se apro
pie de terminare construcția unei 
noi hidrocentrale ce urmează a fi 
dată în funejiune în luna septem
brie. Fotografia înfățișează un as
pect- parțial al barajului hidrocen

tralei

NICARAGUA: DINASTIA CONTINUĂ
Succesiunea la pre

ședinția statului Ni
caragua, după dece
sul lui Rene Schick, 
readuce situația din 
această țară în aten
ția presei latino-ame- 
ricane. Trei ani, 
Schick a îndepli
nit funcția de pre
ședinte, în timp ce 
puterea reală era 
păstrată de fami
lia Somoza, o dinas
tie care guvernează 
Nicaragua, ca pe pro
pria feudă, de aproa
pe trei decenii. Sub 
dinastia Somoza, cu
noscută prin relațiile 
sale foarte apropiate 
cu influente cercuri 
nord-americane, mi
ca republică din A- 
merica Centrală cu
noaște un permanent 
regim dictatorial, 
poporul fiind men
ținut într-o adîn- 
că mizerie și îna
poiere.

Primul reprezen
tant al dinastiei a 
fost generalul Anas
tasio Somoza, asasi
nat în 1956. El acu
mulase o avere de 
peste 200 milioane de 
dolari, incluzînd cea 
mai mare rafinărie 
de zahăr din țară, o 
fabrică de ciment, 
zeci de mii de hecta
re cu plantații de 
bumbac și cafea, o 
companie de trans
porturi aeriene, și al
ta maritimă etc. 
Apoi puterea a tre
cut, automat, în 
mîinile celor doi fii

ai săi: Luis, devenit 
președinte, și Anasta- 
sio junior, care a 
preluat conducerea 
„gărzii naționale", a- 
dică a aparatului re
presiv. In 1963, spre 
surpriza unora și 
provocînd celor mai 
mulți un zîmbet a- 
mar, „președintele" 
Luis a pus la cale 
desfășurarea unor a- 
legeri, lucru cu care 
nicaraguezii nu mai 
erau obișnuiți de de
cenii. „îngăduința" 
își avea tîlcul ei: 
prin liberalizarea 
formală a regimului, 
i se deschidea acce
sul la fondurile „A- 
lianței pentru pro
gres", care, deși 
foarte reduse, în
seamnă totuși ceva 
pentru buzunarele 
unei astfel de dinas
tii.

Evident, alegerile 
erau o farsă, unicul 
candidat admis fiind 
Rene Schick, admi
nistrator și amic al 
clanului Somoza, care 
trebuia să învin
gă. Chiar și așa, 
administratorul nu 
s-a bucurat de 
încrederea integrală 
a sprijinitorilor săi. 
Anastasio Somoza 
conserva conducerea 
gărzii naționale, cu 
alte cuvinte era a- 
devăratul stăpîn al 
țării. Acum situația,- 
e Și' mai clară : Con
venția Partidului li- 
beral-naționalist, ex
presia politică a in

tereselor oligarhice, 
l-a desemnat, recent, , 
pe Anastasio candi-, 
dat la alegerile de la 
începutul anului vi
itor. într-un apel dat 
publicității de parti
dul socialist din Ni
caragua se sublinia
ză : „Somoza nu este 
un candidat obișnuit 
pentru viitoarele a- 
legeri prezidențiale, 
deoarece el reprezin
tă armata și este ex- . 
ponentul unei oligar
hii politice dominan
te, care apără inte
resele monopolurilor 
nord-americane".

Se crede că, de dra
gul „autenticității",

manevra alegerilor ar 
putea include pre
zentarea unui concu
rent, care, fie că în 
ajun va renunța la 
competiție invocînd 
interesele „unității 
naționale", fie că ur
nele miraculoase îi 
vor acorda un număr 
ridicol de voturi 
pentru a' scoate în 
evidență încă o dată 
„popularitatea" fami
liei Somoza. Dinastia 
Somoza a avansat, 
așadar, preparativele 
succesiunii, ignorînd 
în continuare intere
sele poporului din 
Nicaragua.

Vasile OROS

O periferie a orașului Acahualinca de Abajo (Ni
caragua). Sute de familii aflate în mizerie sînt 
nevoite să trăiască în cocioabe confecționate din 
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SM SOFIA. în seara zilei de 31 
august, Todor Jivkov, preșe

dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, a oferit o recep
ție în cinstea participanților la 
primul Congres international de 
studii- balcanice și sud-est euro
pene.- în toastul rostit la recep
ție, Todor Jivkov a-subliniat că 
congresul s-a desfășurat în con
dițiile unei atmosfere creatoare 
$i a fost, un congres al colaboră
rii prietenești.

gjjjj PHENIAN. Delegația guver- 
namentală economică a 

R. D. Vietnam, condusă de Le 
Thanh Ngbi, membrii âf Biroului 
Politic al .QC. al Partidului ce
lor ce muncesc-:din Vietnam, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam, a fost 
primită de Kim Ir Sen, președin
tele C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Cabi
netului de Miniștri al R.P.D. Co
reene.

ra LONDRA. în capitala Marii 
™ Britanii se desfășoară în pre
zent lucrările Organizației Inter
nationale a Cafelei, la care par
ticipă reprezentanți din 35 de 
tari producătoare de cafea din 
Asia, Africa și :America Latină. 
Principalul punct al ordinii de 
zi a reuniunii este discutarea 
problemelor legate de exportul 
mondial al acestui produs.

M PEKIN. Premierul Consiliului 
“ de Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, a primit miercuri pe 
membrii delegației parlamentare 
din Congo (Brazzaville), condusă 
de președintele Adunării Națio
nale, Andre Georges Mouvabi, 
care se află în vizită în această 
tară.

n BRUXELLES. Sub îngrijirea 
8,8 cunoscutului poet Karel Jon- 
ckheere a apărut recent, la edi
tura „Manteau" din Bruxelles, o 
antologie a poeziei românești 
contemporane.

MOSCOVA. La Invitația U- 
885 niunii asociațiilor sovietice 
de prietenie și relații culturale 
cu țările străine și a Asociației 
U.R.S.S. — Franța, Ia 31 august 
a sosit la Moscova Pierre . Men
des-France, fost prim-ministru al 
Franței.

M BUENOS AIRES. Ziarul „ta 
Nacion" anunță că la 1 sep

tembrie în Argentina vor fi con- 
cediati 10 000 de funcționari.
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