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Luni după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., a primit dele
gația Partidului Socialist Italian al 
Unității Proletare (P.S.I.U.P.), for
mată din tovarășii Dario Va
lori, secretar general adjunct al 
P.S.I.U.P., Francesco Lami, mem
bru -al Direcțiunii P.S.I.U.P., 
și Antonio Costa, membru al Co-

Fe-mitetului Central, secretar al 
derației Milano a P.S.I.U.P.

Au luat parte tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

ÎN ZIARUL DE AZI

R Informații de partid din regiunea Ploiești

■ La încheierea stagiunii estivale 
a amatorilor

privind vizita delegației 
Partidului Comunist din Austriaf

in Republica Socialistă România
Intre 3 și 10 septembrie a.c., la 

invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, o de
legație a Partidului Comunist din 
Austria, compusă din tovarășii 
Franz Muhri, președintele Parti
dului Comunist din Austria, Al
fred Ruschitzka, membru al Bi
roului Politic al C.C. ai Partidului 
Comunist din Austria, și Josef Wo
drazka, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Austria, secretar al organizației 
din landul Salzburg a Partidului 
Comunist din Austria, a făcut o 
vizită în Republica Socialistă Ro
mânia.

în cursul călătoriei prin țară, 
delegația a vizitat întreprinderi in
dustriale, unități agricole, insti
tuții culturale și sociale, s-a întîl- 
nit cu muncitori, țărani, intelec
tuali din orașul București, regiu
nile Ploiești, Brașov și Dobrogea. 
făcînd cunoștință cu activitatea 
desfășurată de oamenii muncii din 
Republica Socialistă România pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului IX al Partidului Comu
nist Român.

Asupra delegației au produs o 
impresie deosebită succesele și 
progresele mari obținute în toate 
domeniile construcției socialiste de 
poporul român sub conducerea 
partidului comunist, precum și 
marele entuziasm al oamenilor 
muncii din România care muncesc 
pentru îndeplinirea hotărîrilor ce
lui de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Pretutindeni, reprezentanții 
muniștilor austrieci au fost 
miți cu căldură și ospitalitate

co- 
pri- 
fră-

r

țească — expresie a sentimentelor 
de sinceră prietenie și solidaritate 
internaționalistă pe care oamenii 
muncii din România le nutresc 
față de comuniștii austrieci, 
poporul austriac, a relațiilor 
țești existente între cele două 
tide.

Cu prilejul vizitei au avut 
convorbiri între delegația 
dului Comunist Român și delegația 
Partidului Comunist din Austria- 
Din partea română, la convorbiri 
au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Mi
hai Dalea, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist
Român, Andrei Ștefan, prim-ad- 
junct de șef de secție la Comite
tul Central al 
Român.

în cursul 
două delegații 
proc asupra activității și pieocu- 
părilor actuale ale Partidului Co
munist Român și Partidului Co
munist din Austria și au făcut un 
schimb de păreri cu privire Ia pro
bleme de interes comun, probleme 
actuale ale situației internaționale 
și ale mișcării comuniste și mun
citorești.

Delegația Partidului Comunist 
din Austria a înfățișat activitatea 
desfășurată de comuniștii austrieci 
pentru apărarea și lărgirea drep
turilor și libertăților democratice, 
a neutralității și independenței (Continuare in pag. a V-a)

de 
fră- 
par-

loc 
Parti

Partidului Comunist

convorbirilor, cele 
s-au informat reci-

țării, înfăptuirea revendicărilor e- 
conomico-sociale ale oamenilor 
muncii, realizarea unității de ac
țiune a clasei muncitoare și a ac
țiunii comune a tuturor forțelor 
democratice și patriotice în lupta 
pentru înfăptuirea acestor țeluri.

Delegația română a informat pe 
oaspeți despre activitatea partidu
lui comunist, a oamenilor muncii 
din România pentru dezvoltarea 
forțelor de producție, industriali
zarea țării, dezvoltarea agricul
turii, științei și culturii în vederea 
ridicării nivelului de trai al po
porului, a desăvârșirii construcției 
socialiste.

Reprezentanții celor două parti
de au relevat relațiile frățești exis
tente între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Aus
tria și au căzut de acord să dez
volte în continuare aceste relații 
prin înmulțirea contactelor, inten
sificarea schimbului de experiență 
și de păreri, a consultărilor în pro
bleme de interes comun — fiind 
convinși că acestea duc la o mai 
bună cunoaștere reciprocă și con
stituie în același timp o contribuție 
la cauza unității mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale.

în cadrul schimbului de păreri 
privind situația internațională, 
cele două delegații au subliniat că 
cercurile imperialiste și în primul 
rînd imperialismul american, încer- 
cînd să frîneze lupta uriașelor forțe 
revoluționare contemporane, proce
sele progresiste care au loc în lume,

Plecarea delegației P. C. din Austria
Recoltatul mecanizat, al florii-soareluț Ia G.A.S. Dragalina, sectorul Ciulnița

(raionul .Călărași) Foto : 'M. Andreescn
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Luni dimineața a părăsit Capi
tala delegația Partidului Comunist 
din Austria, condusă de tovarășul 
Franz Muhri, președintele P.C. din 
Austria, care la invitația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român ■ a făcut o vizită în 
țara noastră.

Din delegație au făcut parte to
varășii Alfred Ruschitzka, membru

al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Austria, și Josef Wodrazka, 
membru al C.C. al P.C. din Aus
tria, secretar al organizației 
landul Salzburg 
tria.

La 
tia a 
colae 
al C.C. al P.C.R., Paul Niculescu-

din
a P.C. din Aus-

Băneasa, delegă-aeroportul
fost salutată de tovarășii Ni- 
Ceaușescu. secretar general

Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., Mi
hai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Andrei Păcuraru, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Andrei Ștefan, prim adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

(Agerpres)

Recoltatul ia
Indicații tip ’50
și implicațiile lor

Să analizăm fiecare dintre aceste 
„probleme" ar fi de prisos. Reiese 
limpede că planul întocmit de forul 
de resort din M.C.I. nu depășește 
pretențiile anului 1950...

în regiunile din sudul țării, 
unde stadiul de coacere'a cul
turilor de toamnă este mai a- 
van'sat, porumbul, floareă-soa- 
relui și sfecla de.,zahăr sînt 
bune de recoltat. Organizîn- 

■ du-și ■ bine ’ munca-, membrii 
cooperativelor agricole și lu
crătorii din gospodăriile de 
stat din regiunea București au 
strîns recolta de porumb de 
pe o suprafață-de peste 70.000 
hectare și floareâ-soarelui de 
pe- aproape 79.000 .hectare, lu
crările contintiînd. intens în 
majoritatea raioanelor. Și în 
celelalte re'giuni situate în su
dul țării — Oltenia, Dobrogea, 
Galați — au fost recoltate su
prafețe mai mări ocupate cu 
porumb, floarea-soarelui și 
sfeclă de zahăr'. în unele din 
aceste regiuni — București și 
Oltenia — floarea-soarelui a 
fost strânsă de pe- 60 lă sută 
din suprafețele cultivate. Re
coltatul sfeclei de i zahăr con
tinuă conform graficului; sta
bilit. de -Consiliul Superior, al 
Agriculturii și. de Ministerul 
Industriei Alimentare.

Grăbirea recoltatului pre
zintă o importanță deosebită. 
Producția de porumb, floarea- 
soarelui, sfeclă de zahăr și 
cartofi fiind bună, sînt necesa
re eforturi mai mari și bine 
coordonate pentru strîngerea 
și depozitarea ei în cele mai 
bune condiții. In același timp, 
mare parte din plantele care 
vor fi însămînțate în această 
toamnă — grîu, secară; orz 
— urmează după duhurile -Ur
zii. De aceea, este necesar ca 
în fiecare unitate munca să 
fie bine organizată îpcît strîn- 
sul recoltei să se facă într-un 
timp' cit mai scurt, dîndu-se 
prioritate terenurilor ce ur
mează a fi însămînțate cu-grîu 
sau alte culturi.

Ținînd seama de faptul- dă, 
îndeosebi în regiunile din 
Transilvania și-nordul Moldo
vei, vegetația porumbului și' 
florii-Soarelui este mai' întîr- 
ziată, vor trebui identificate 
acele parcele în care aceste 
culturi se coc mai repede.

Unitățile agricole socialiste, 
cu sprijinul consiliilor agrico
le, al uniunilor 'cooperatiste'și 
al organelor de partid sînt 
chemate să se ocupe cu cea 
mai mare grijă de strîngerea 
și depozitarea în bune con
diții a recoltei de porumb, 
floarea-soarelui și de alte cul
turi.

Cine n-a auzit de Inspecția co
mercială de stat ? Denumirea. îi 
înfățișează rolul. Este o. instituție 
învestită cu dreptul de .control. 
Cîmpul de acțiune? Cele . 'pește
50 000 . de unități comerciale care 
împînze-sc țara. Atribuțiile acestei 
instituții sînt dintre cele mâi dife
rite, dar'ele pot fi exprimate lapi
dar în cîteva 'cuvinte controlul — 
în magazinele, .și unitățile de ali
mentație publică — a modului în 
care, sînt respectate, regulile gene
rale de comerț, a modului . în care 
se face aprovizionarea,' desfacerea 
etc. Pe de altă parte, organele a- 
cestei instituții pot da indicații 
obligatorii, pot penaliza pe cei gă
siți în culpă ori bloca mărfu
rile considerate necorespunzătoare. 
Așadar, Inspecția comercială de 
stat are-nu numai o arie vastă de 
activitate, dar' și’ împuterniciri 
deosebite: față de alte organe de 
control. Și, indiscutabil, de-a lun
gul anilor ea a adus o contribuție 
însemnată la - perfecționarea acti
vității tuturor compartimentelor 
rețelei- comerciale, la educarea lu
crătorilor și", implicit, la preveni
rea infracțiunilor. Dar de la înfiin
țarea.” acestei ■ instituții ■ au trecut 
ani mulți. între timp, în activita
tea comercială' au avut loc trans
formări radicale : rețeaua s-a ex
tins foarte mult, s-âu schimbat con
siderabil structura și volumul măr
furilor, ' în mare parte magazinele 
au fdst: modernizat?, deservirea se 
face după metode noi, mai rapide, 
întrebarea este : a sesizat Inspec
ția* comercială toate aceste trans
formări ?

în ansamblul ei, Inspecția 
mercială lucrează după indicațiile 
ce îi sînt trimise, trimestrial, de fo
rul care o tutelează tehnic — Mi
nisterul Comerțului Interior. A- 
ceste indicații scrise reprezintă în 
realitate un plan de lucru, pe care 
Inspecția comercială trebuie să-l 
respecte. Deci, de aici trebuie să 
pornim.

Cum arată planul' de activitate 
pe .un sfert de an al Inspecției co
merciale de stat ? Te gîndești, din 
capul locului, să vezi înșiruite pe 
hîrtie tocmai problemele majore 
ale comerțului dintr-o regiune sau 
alta, .îndrumarea spre un control 
sistematic, spre urmărirea unor fe
nomene aparte și soluționarea unor 
deficiențe. Cînd colo... Privim cu 
mai multă atenție punctele unuia 
dintre recentele planuri de lucru. 
„Inspecția comercială, indică 
M.C.I., se va ocupa în viitoarele 3 
luni de următoarele probleme (enu
merăm cîteva, la întîmplare — 
(n.n.) : 1) să impulsioneze desface
rea conservelor de legume și fruc
te ; 2) să observe cum se fac apro
vizionarea și desfacerea lămîilor ; 
3) să examineze calitatea brînzetu- 
rilor ; 4) să urmărească dacă mași
nile de tocat carne corespund ca
litativ ; 5) să vadă cum decurge 
„deservirea prin cofetării" (tex
tual).

co- De la referatul fiu
la referatul tată

Firește, nu întotdeauna și 
toate prevederile planului indica
tor după care lucrează Inspecția 
comercială sînt tip 1950. Să ne în
chipuim, așadar, că. înarmați cu 
indicații corespunzătoare anului 
1966, inspectorii pornesc pe teren. 
Ce controlează ei_în unitățile co
merciale, cum ? 
anumit grup de 
resc o anumită 
alteori (de cele 
ghidează după deviza : 
pînă-n pod".
vize, inspectorul comercial intră — 
să zicem — într-un local de ali
mentație publică și controlează tot 
ce-i cade sub priviri. Dar, în 
definitiv, nu atît felul în care se 
face controlul interesează, ci mai 
ales eficiența lui. Are inspecția 
Inspecției comerciale eficiență ?

La Sfatul popular al regiunii 
București am răsfoit, împreună cu 
inspectorii, rapoartele pe care le 
întocmiseră cu o vreme în urmă. 
Unul semnala că la magazinul din

Gheorghe GRAURE

Țin seama de un 
probleme, urmă- 
țintă ? Uneori da, 
mai multe o>ri) se 

„din prag 
Conform acestei de-

(Continuare în pag. a Il-a)
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La rectoratul Universității Bucu
rești au început luni dimineața lu
crările celui de-al III-lea Congres 
interbalcanic al matematicienilor. 
Participă numeroși matematicieni 
din. întreaga țară, precum, și din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Tur
cia.

Conferința națională 
a cadrelor medii

sanitare

Unde Mureșul încetinește...
Ne-au îneînfaf anii copi

lăriei. Ascultam fermecafi, 
ca legănați, cuvintele sim
ple, din care se închegau 
iegendele. Vraja lor nu s-a 
stins și ,ne urmărește încă și 
azi. Căci ele au sădit în 
sufletul nostru adînca dra
goste de patrie, prin ele 
am început să. pătrundem 
în trecutul istoric al po
porului, să-l în|elegem, să-l 
retrăim aievea, să-l simțim 
pînă-n. adîncul sufletului 
aparținîndu-ne.

„Au fost odată, 
doi frați gemeni...' 
începe, una dintre 
gată de nașterea și
a două mari ape ce străbat 
pămîntul patriei, Mureșul 
și Oltul.. Se nasc în' Hășma- 
șul Mare, într-un peisaj as
pru, cu vînturi deslănțuite, 
cunoscînd de-a lungul dru
murilor destine atît de deo
sebite. Oltul aci își începe 
marea epopee, zbuciumata 
sa istorie, căreia Geo Bogza 
i-a închinat pagini de neui
tat. Mureșul coboară spre

demult, 
Astfel 

ele, le- 
destinul

Gheorghieni, Toplifa, Lunca 
Bradului, Răstalița, Deda, 
pomenindu-se în fafa Re
ghinului, un rîu în toată 
puterea cuvîntului, după o 
copilărie și adolescentă pe
trecute sub calmele spinări 
împădurite ale Călimani- 
lor., Devine un rîu grav, 
gînditor, o apă lină, cum 
îl va cînta versul popular, 
o apă adîncă, enigmatică 
în nopfile cu lună, străbătînd 
de-a lungul ei Transilvania, 
dăruindu-și numele întinsei 
cîmpii care-l înso|ește, adu- 
nînd în albia sa o bogăție 
rară de ape, cumințind pî- 
raiele nebunatice din mun(i, 
contopindu-se cu Gurghiul, 
Nirajul, Arieșul, Tîrnavele...

Acesta ar fi itinerarul, 
destinul geografic, înscris 
cu albastru pe harta fizică 
a României, aceștia sînf pa
șii unuia din cei doi frați 
gemeni, care au plecat de 
sub culmea arsă de vînturi 
a Hășmașului.

Mă aflam lîngă lernut, 
acolo unde Mureșul își în-

Ștefan LUCA

cetineșfe mersul, ca și cum 
ar fi.mulțumit cu sine-însuși, 
între dealurile cu obrazuri 
aspre, cu sălciile,- plopii, 
răchita, cu somnii, elenii și 
știucile sale. Visează, așa 
se pare. Dar eu știu bine 
că nu este așa. E unul din 
locurile unde se cade să 
întîrzii o vreme, să-fi aduci 
aminte.

Din locul unde mă aflam 
puteam cuprinde vasta în
tindere a cîmpiei în jos, 
spre Luduș, ureînd într-o 
răscruce de compas în spre 
Tg. Mureș. Uneam astfel 
două repere intrate de-a- 
cum în itinerarul de apă : 
termocentrala electrică, co
ordonată verticală, cres
cută în șesul întins ca 
masa, și la marginea 
orașului, broderia seînfeie- 
toare de coloane, conducte, 
fumuri, ale Combinatului 
chimic de pe Mureș.

Cu douăzeci ți doi de ani 
înainte, în dreptul dealuri
lor de miazănoapte, cu po- 
vîrnișuri repezi zbîrcite de 
ploi, ale Oarbei, apa Mu
reșului s-a înroșit de sînge. 
Zile și nopfi de-a rîndul a 
purtat la vale, tulburat, în
fricoșat de gustul dulce-să- 
rat al sîngelui omenesc, o 
imensă povară de purpură. 
S-a scris în acele zile de 
toamnă una din paginile de 
glorie ale luptei de elibe
rare a Ardealului de sub 
jugul fascist. Ca să înjelegi 
în toată măre|ia ei această 
pagină trebuie neapărat să 
vezi cu ochii tăi ce înseam
nă, ce poate însemna un 
asalt pornit din plin cîmp 
împotriva unor astfel de 
înălfimi de care s-au cram
ponat deznădăjduite, obse
date de spectrul înfrîngerii 
și izgonirii definitive de pe 
pămîntul patriei noastre, 
trupele hitleriste, trebuie să 
asculfi și să nu uiți nici un 
cuvînt din ceea ce îți vor 
povesti oamenii de pe aici

în cuvinte simple despre 
eroism, despre jertfe și 
despre victorie. E o pagină 
intrată în legendă. Unda 
meditativă a Mureșului se 
împletește firesc cu legen
da, căci apele noastre nu 
au numai un destin geo
grafic, dictat de legi fizice; 
ele intră, se întrejes cu is
toria locurilor, cu viața de 
fiecare zi a oamenilor, cu 
înfîmplările petrecute ; ele 
participă, suferă intens și nu 
le sînt străine bucuriile lor. 
Astfel de pagini însîngera- 
fe a mai înscris Mureșul-în 
îndelunga sa curgere, înce- 
pînd de sub culmile Căli- 

. manilor, pînă dincolo de 
Deva tăind Apusenii. 
Cîmpul pîinii, Mirăslău, Al- 
ba-lulia. Și, acum douăzeci 
și doi de ani, Oarba... Toa
te acestea au intrat în le
gendă, iar copiii le cunosc 
înainte de-a deschide 
file de citire...

I
I
I

I

I
car-

(Continuare 
în pag. a V-a)

Lucrările în prima ședință ple
nară au fost conduse de prof. 
Octav Onicescu, președintele Comi
tetului Român pentru Uniunea In- 
terbalcanică a matematicienilor.

Deschizînd Congresul, acad. Gh. 
Mihoc, președintele comitetului de 
organizare a Congresului, a sub
liniat importanța acestei reuniuni, 
devenită tradițională în cadrul re
lațiilor dintre oamenii de știință și 
popoarele din Balcani.

In continuare au rostit cuvîn- 
tări de salut acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, acad. Mi
ron Nicolescu, președintele Acade
miei, Ion Borca, vicepreședinte al 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești, precum și matematicienii 
Liubomir Iliev (Bulgaria), Spiros 
Zervos (Grecia), Nazim Terzioglu 
(Turcia) , și Djuro Kurepa (Iugosla
via).

A fost ales apoi comitetul Con
gresului. Incepînd de marți lucră
rile se vor desfășura în opt secții, 
în cadrul cărora vor fi prezentate 
peste 300 de comunicări de spe
cialitate.

(Agerpres)

Luni dimineața în sala mică a 
Palatului Republicii Socialiste Ro
mânia s-au deschis lucrările Con
ferinței naționale a cadrelor me
dii sanitare, organizată de Uniu
nea Societăților de Științe medi
cale.

La conferință participă profesori, 
medici de diferite specialități, ca
dre medii din întreaga tară, pre
cum și oaspeți de peste hotare.

După cuvîntul de deschidere ros
tit de prof. dr. Leonida Grom, pre
ședintele Societății de cadre me
dii, conferința a fost salutată de 
loan Moraru, secretar general în 
Ministerul Sănătății și Prevederi
lor Sociale, prof. dr. Octavian 
Costăchel, vicepreședinte al Uniu
nii Societății de Științe Medicale, 
precum și de reprezentanți ai de
legațiilor sosite din străinătate.

în cadrul conferinței vor fi pre
zentate comunicări de specialita
te privind activitatea - cadrelor 
medii sanitare în ocrotirea copi
lului sănătos, metode de lucru fo
losite în domeniul prevenirii ' și 
combaterii morbidității specifice 
vîrstei copilăriei, precum și unele 
probleme de etică profesională.

(Agerpres)

E
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

Chivu Stoica, a adresat președintelui Republicii Islamice Mauritania, 
Moktar Ould Daddah, felicitări cu prilejul realegerii sale în funcția de 
președinte al republicii, precum și urări de pace și prosperitate poporului 
mauritanian.

în răspunsul său, președintele Moktar Ould Daddah a transmis pre
ședintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, mulțumiri pentru felicitările și urările adresate, asigurînd tot
odată că Mauritania va continua să lupte pentru salvgardarea păcii și 
pentru o cooperare internațională fructuoasă. (Agerpres)
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REGIUNEA PLOIEȘTI INFORMAȚII DE
Anchetă-studiu privind 
aplicarea legislației muncii

Ing. Nicolae Nicer, secretar al 
Comitetului raional de partid 
Cîmpina, ne-a informat despre o 
anchetă-studiu întreprinsă în în
treprinderile raionului privind fe
lul cum se aplică legislația mun
cii și se respectă normele de 
tehnica și securitatea muncii. 
Timp de mai bine de o lună au 
fost consultați în această privință 
sute de muncitori, maiștri, ingi
neri, economiști de la Uzina me
canică Sinaia, Fabrica de hîrtie 
Bușteni, Fabrica de postav A- 
zuqa. Uzina mecanică Moreni și 
altele. în urma studierii nume-

roaselor propuneri, critici, su
gestii, un grup de juriști, ingineri 
și activiști de partid și sindicali 
au întocmit un material de sin
teză care a constituit obiectul 
unei plenare a comitetului raio
nal de partid cu activul de partid 
din' întreprinderi. Aplicarea mă
surilor stabilite cu acest prilej a 
determinat înîbunătățirea ‘activi
tății comisiilor de soluționare a 
litigiilor de muncă și a comisiilor 
de judecată tovărășească; orga
nizațiile de partid și comitetele 
sindicatelor exercită un control 
mai eficient asupra respectării 
legislației muncii.

Utilizarea rațională 
a sapelor de foraj

La indicația Comitetului regio
nal Ploiești al P.C.R., secția de 
propagandă, împreună cu comisia 
economică, qu inițiat o acțiune de 
masă în scopul utilizării raționale 
a sapelor și obținerii unor rezul
tate cît mai eficiente în sectoa
rele de foraj. A fost editată, în 
cîteva mii de exemplare, o bro
șură care prezintă experiența va
loroasă a unor colective de mun
că, dîndu-se totodată îndrumări 
calificate asupra felului cum să 
se acționeze pentru o folosire mai 
bună a sapelor de foraj.

Indicațiile cuprinse în broșură 
au constituit obiectul unor dis-

cuții și simpozioane organizate 
în schele cu muncitorii. și tehni
cienii din brigăzi. Specialiști și 
ingineri petroliști din activul co
misiei economice au ținut expu
neri la Moreni, Liliești, Boldești 
pe teme referitoare la exploata
rea rațională a sapelor în timpul 
lucrului pe talpă, mijloacele de 
reducere a numărului de sape 
avariate și a cheltuielilor de pro
ducție în foraj. Deși n-a trecut 
decît puțin timp de la inițierea 
acțiunii, se raportează un număr 
tot mai mic de întreruperi ne
prevăzute în activitatea de foraj.

Grijă față 
de campania 
agricolă 
de toamnă

Zilele acestea a avut loc o șe
dință a Comitetului regional Plo
iești al P.C.R. cu activul din a- 
gricultură, în care s-au analizat 
rezultatele obținute în campania 
de vară și stadiul preqătirilor 
pentru recoltarea culturilor de 
toamnă. Pe marginea referatului 
prezentat de tov. Gheorghe Radu, 
secretar al comitetului regional 
de partid, s-au purtat discuții în 
cadrul cărora s-a discutat des
pre măsurile luate în vederea 
recoltării și depozitării în bune 
condiții a florii-soarelui, po
rumbului, sfeclei de zahăr, car
tofului, precum și asigurării 
seminței și a utilajelor pentru în- 
sămînțările de toamnă. Cu acest 
prilej au fost relevate și unele 
rămîneri în urmă. Ing. Marin 
Constantin, președintele consi
liului agricol regional, Constan
tin Ghinescu, prim-secretar al 
Comitetului raional de partid 
Rm. Sărai, și alți vorbitori au 
semnalat încetineala cu care sînt 
pregătite pe alocuri spațiile de 
depozitare, precum șl lipsa de 
operativitate cu care centrele de 
desfacere a legumelor și fructe
lor ridică unele produse de la 
cooperative.

Cursuri
pentru propagandiști

— Pregătirile pentru noul an 
în învățămîntul de 'partid con
tinuă cu intensitate — ne infor
mează 
qretar 
șenesc 
ramuri

tov. Mihai Grigore, se
al Comitetului oră- 
de partid Ploiești. Pe 

dș activitate au fost in-
struiți toți secretarii organizații
lor de partid din întreprinderi și 
instituții. Sîntem într-un stadiu a-

' vansat al Cursurilor de pregătire 
a celor 672 de propagandiști. 
S-au predat pînă în prezent lec
țiile : „Probleme actuale ale dez
voltării economiei naționale 
(principalele obiective ale cinci
nalului)" ; „Formarea și dezvol
tarea națiunii socialiste române. 
Suveranitatea națională, atribut 
fundamental al statului socialist"; 
„Activitatea ideologică a parti
dului ; dezvoltarea conștiinței so

cialiste a maselor*. Vor urma 
expuneri privitoare la organiza
rea științifică a producției și a 
muncii, însemnătatea creșterii e- 
ficacității investițiilor, aspecte 
actuale ale dezvoltării capitalis
mului monopolist de stat. Va fi 
organizată, de asemenea, o con
sultație colectivă pe probleme 
de istorie a patriei și a P.C.R., în 
lumina expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia cea de-a 
45-a aniversare a creării P.C.R., 
precum și simpozioane pe tema 
progresului tehnic în ramurile 
construcția de utilaj petrolier și 
de prelucrare a țițeiului. Peste 
cîteva zile va avea loc un 
schimb de experiență cu propa
gandiștii privitor la metodologia 
de predare și conducere a se- 
minariilor.

Pe agendă: pregătiri 
pentru sezonul rece

De mai bine de 10 zile, colec
tive de activiști ai comisiei eco
nomice a Comitetului orășenesc 
de partid Ploiești, împreună cu 
birourile organizațiilor de partid 
din întreprinderi și unități co
merciale, dau un sprijin efectiv 
conducerilor administrative pen
tru începerea pregătirilor de iar
nă. Au fost vizitate centre și de
pozite ale organizațiilor comer
ciale, s-au analizat planurile de 
aprovizionare cu legume și 
fructe ; birourile organizațiilor 
de bază au controlat felul

cum se îndeplinesc sarcinile 
ce revin serviciilor mecanic
șef și administrativ în pre
gătirea halelor, mașinilor și
utilajelor pentru sezonul rece.
Colectivele s-au interesat, de a-
semenea, de pregătirile privind 
asigurarea încălzitului aparta
mentelor din blocuri, precum și 
de buna funcționare a termocen
tralelor, instalațiilor de apă și 
sanitare.

Constantin CAPRARU 
coresp. „Scînteii"

Ziua pompierilor din
Republica Socialista 

România
general-locotenenf Pamfil TATU

ta 13 septembrie, unitățile, sub
unitățile și formațiile civile de pază 
contra incendiilor sărbătoresc Ziua 
pompierilor din Republica Socia
listă România. în fiecare an, ziua - 
de 13 septembrie'constituie pentru 
pompierii militari" și civili‘ un pri
lej de trecere în revistă a realiză
rilor obținute în pregătirea lor 
profesională și politică, în îndepli
nirea misiunilor de prevenire a in
cendiilor și de lichidare, cu mini
mum de pierderi, a celor izbucnite.

Această sărbătoare a fost insti
tuită de partid și guvern ca o ex
presie a prețuirii pe care poporul 
o acordă pompierilor, demni con
tinuatori ai eroicilor pompieri co
mandați de căpitanul Zăgănescu 
Paul care, la 13 septembrie 1848, 
au înfruntat pe cotropitorii ' oto
mani în Dealul Spirii, dînd un 
înalt exemplu de patriotism.

Aceeași dragoste fată de patrie 
au dovedit-o ostașii pompieri și în 
războiul pentru independentă din 
anii 1877—1878. cînd, constituit în 
baterii de artilerie, luptînd alături 
de ostașii din celelalte arme, au în
scris noi pagini de glorie și eroism.

Continuînd tradițiile de luptă ale 
înaintașilor lor, în zilele insurecției 
armate din august 1944, ostașii 
pompieri au participat alături de 
unitățile Armatei Române și de 
formațiile patriotice la lupta îm
potriva grupărilor hitleriste din 
Capitală și împrejurimi, au inter
venit cu hotărîre și curaj la stin
gerea incendiilor provocate de 
bombardamentele barbare ale hit- 
leriștilor, salvînd vieți omenești, 
fabrici și uzine,, monumente de artă 
și edificii ^culturale.

Prin grija partidului și guvernu
lui. pompierii militari și civili se 
bucură de cohditiî optime pentru 
desfășurarea cu succes a activită
ții lor, fiind dota ti cu utilaje de 
stingere la nivelul tehnicii mon
diale. în centrul activității de pază 
contra incendiilor stau însă preve
nirea incendiilor, lichidarea cauze
lor ce le pot da naștere. Creșterea 
răspunderii oamenilor muncii fată 
de proprietatea socialistă, aplicarea 
consecventă a normelor care regle
mentează paza contra incendiilor, 
preocuparea crescîndă a conduceri
lor de obiective și a comitetelor 
executive ale sfaturilor populare 
au făcut ca paza contra incendiilor 
în întreprinderile industriale și lo
calități să marcheze an de an o în
semnată creștere calitativă.

Formațiile de pază contra incen
diilor din obiective și localități, 
mobilizate și îndrumate de organi
zațiile de partid și U.T.C. și spriji
nite de organele de stat, obțin zi 
de zi noi succese în muncă, în pre
gătirea profesională și în ridicarea 
capacității combative. Din rîndul 
lor s-au ridicat formații puternice 
cum sînt cele din localitățile Ag
nita, regiunea Brașov, Urlați, re
giunea Ploiești. Lipova, regiunea 
Banat, Pildești, regiunea Bacău, și 
Sebiș, regiunea Crișana, care, în 
perioada 1965—1966, au ocupat pri
mele cinci locuri în întrecerea pa

triotică cu celelalte formații volun
tare de pază contra incendiilor din 
țară. în activitatea de prevenire se 
cuvine să reliefăm ca un sucqeș în
semnat și faptul că în acest an, da
torită măsurilor luate, în regiuni ca 
Dobrogea, București, Galati, Bacău 
și altele s-a reușit să se asigure 
strîngerea recoltei de cereale fără 
pierderi provocate de incendii.

Ca semn de prețuire a muncii 
depuse, a realizărilor obținute în 
apărarea împotriva incendiilor, 
multi oameni ai muncii au fost 
distinși cu medalia „Pentru paza 
contra incendiilor". Printre cei că
rora li s-a înmînat recent această 
medalie se numără și șefii de for
mații Păunescu Cristian de la 
Schela petrolieră Băicoi, Iile Ma
rin de la întreprinderea „Electro- 
aparataj" din București. Vasilache 
Petru de la Uziha „înfrățirea" din 
Oradea, Popa Ion din comuna 
Tansa. regiunea Iași, Bărbulescu 
Gheorghe din comuna Cîrlogani, 
regiunea Argeș, și alții.

Dovedind un înalt spirit de răs
pundere în îndeplinirea misiunilor, 
pompierii militari și civili înfrun
tă cu pricepere și curaj stihia flă
cărilor, participă activ la înlătura
rea urmărilor unor calamități na
turale. Nenumărate sînt exemplele 
de pompieri militari și civili care 
nu și-au precupețit efortul și nici 
chiar viața pentru îndeplinirea mi-, 
siunilor încredințate. Un asemenea 
exemplu îl constituie faptele eroice 
ale militarilor subunității din ora
șul Bîrlad. care, în condiții deose
bit de grele, au acționat cu curaj 
la stingerea unui incendiu ce peri
clita viața a numeroși copii. în în
cleștarea cu flăcările au căzut la 
datorie locotenentul major post
mortem Martac Ion și sergentul 
major post-mortem Ivașcu Victor. 
Adevărată pildă de înaltă con
știință socialistă și dăruire de sine 
au dovedit cu prilejul stingerii 
unor incendii și pompierii Daj Vio
rel de la Exploatarea minieră Lo- 
neâ, și Popa Mihai, din orașul 
Sebeș, regiunea Hunedoara, care 
pentru faptele lor au fost decorați 
cu „Ordinul Muncii" clasa a IlI-a,

Demne de evidențiat sînt și in
tervențiile reușite ale formațiilor 
civile de pază contra incendiilor de 
la Combinatul petrochimic Brazi, 
Fabrica „Ceramica" din Jimbolia, 
stațiunea balneo-climatică Slănic- 
Moldova, comuna Mărtiniș, raionul 
Odorhei, precum și cele din locali
tățile Jimbolia și Comloșu Mare, 
regiunea Banat, și altele care au 
salvat de furia flăcărilor impor
tante valori materiale.

De ziua lor, pompierii din Repu
blica Socialistă România își reîn
noiesc hotărîrea de a-și îndeplini 
cu cinste misiunea încredințată. Ca 
și pînă acum, ei nu-și vor 
precupeți eforturile pentru apă
rarea a tot ce a creat și creează 
harnicul nostru popor, contribuind 
pe această cale la realizarea măre
țelor sarcini trasate de Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

Automagazinul experimenta! al I.C.S. „Comaliment" într-unul din noile cartiere ale Capitalei, unde încă n-au 
fost deschise complexe alimentare Foto: R, Costin

(Urmare din pag. I)

comuna... nu se găseau lanțuri. Al
tul că în orașul,., la magazinul ali
mentar nu se găseau măsline de 
calitatea a IlI-a. Ne oprim aici cu 
exemplificările. Să pornim însă 
mai departe pe firul eficientei. Ce 
se întîmplă cu aceste semnale cri
tice ale inspectorilor comerciali ? 
După ce raportul e încheiat, 
inspectorul îl prezintă inspectoru- 
lui-șef. Din micile rapoarte, inspect 
torul-șef (șeful grupului de inspec
tori) face, o dată la'3 luni (!■?) un 
raport mare, pe care îl trimite de 
urgență Inspecției comerciale de 
stat din M.C.I. Și mai departe ? 
Aici, firește, nu vin rapoarte tri
mestriale numai de la Inspecția co
mercială a regiunii București, ci 
din toate regiunile țării. Și, evi
dent, din toate rapoartele mari, la 
Inspecția comercială de stat din 
M.C.I. se face un fel de tată al re
feratelor. Un referat al probleme
lor mai „grele". înainte de a vedea 
ce se mai întîmplă să ne întoarcem 
la sesizările făcute cu 3—4 luni în 
urmă de inspectorii regiunii Bucu
rești. Problema măslinelor și pro
blema lanțului au ajuns sau nu în 
referatul-tată ?

Să analizăm ambele posibilități 
Dacă nu au ajuns, e simplu : sem
nalele inspectorilor comerciali se 
risipesc aidoma adierilor de vînt. 
Dar dacă problemele respective au 
fost considerate majore și ele figu
rează în referat, ce se întîmplă? 
Se urmăresc cauzele lipsei de 
măsline calitatea a IlI-a și a lan- 

’ țului din magazinele respective? 
Ar fi curată pierdere de timp, în- 
trucît situația pe care o prezintă 
grupurile de inspectori din regiuni 
corespundea atunci cînd au fost ei 
pe teren, în ziua aceea. Raportul 

I vine însă la minister după trei 
luni. Or, în acest interval în ma- 

I gazinele respective au venit și lan

țuri și măsline. Bine, bine, ar pu
tea spune cineva, dar în intervalul 
de trei luni inspectorul n-a recon- 
trolat situația de pe teren? A tre
cut o singură dată în trei luni pe la 
un magazin, a constatat, a semna
lat și atît ? înseamnă că grupurile 
de inspectori prezintă Inspecției 
comerciale din M.C.I. — cel puțin 
uneori — situații care nu cuprind 
fapte majore, ci „cazuri" — azi va
labile, mîine nu. Din păcate, lucru
rile stau și mai și. Nu în trei luni, 
dar nici în 10 luni inspectorul de 
teren nu mai poate reveni pe la a- 
ceeași unitate pe care a vizitat-o 
la un moment dat. De ce ? Pentru 
că, în primul rînd, referatele mă
runte, controlul „din prag pînă-n 
pod", „salturile" puricești de la un 
magazin la altul, de la o problemă 
la alta, înghit timp.

Pare greu de crezut, dar inefica
citatea Inspecției comerciale este 
uneori provocată de însuși regu
lamentul care stă la baza activită
ții ei. Potrivit hotărîrilor în vigoa
re (hotărîrile au o vechime de opt 
ani n.h.), tin inspector care se ocu
pă de calitate are dreptul să pena
lizeze, în anumite împrejurări, și 
pe producătorii bunurilor de con
sum. Dar ce fel de penalizări se 
pot aplica ? Un exemplu : dacă un 
ciocan nu are ștanțată pe el firma 
fabricii producătoare inspectorul 
poate da o amendă de o mie de lei. 
în mod logic, dacă ciocanul respec
tiv e turtit, ruginit ori rupt, amen
da ar trebui să crească proporțio
nal cu defecțiunile. Ei bine, în loc 
să crească, amenda se reduce la... 
un proces verbal.

Inspecția comercială de stat de
pistează uneori abateri grave : în
șelăciuni, furturi din avutul ob
ștesc etc. Făptașilor li se întoc
mesc pe loc actele. Ce se constată 
însă ? Uneori organele locale, che
mate să aplice sancțiunile, dimi
nuează penalizările, le anulează ; 
alteori, pur și simplu mușamali-

zează faptele, cum s-a întîmplat 
în orașul Fetești. Cum se prezintă, 
în asemenea împrejurări, autorita
tea inspecției comerciale, care este 
eficiența ei ?

★
Se constată, deci, că în acest 

sector și-a făcut loc, în ultima 
vreme, o serioasă doză de forma
lism. Cei mai mulți dintre inspec
torii și specialiștii în comerț cu 
care am discutat sînt de părere că 
Inspecția comercială trebuie așe
zată neîntîrziat pe o platformă 
nouă, superioară. Ea trebuie să 
devină un aparat extrem de 
mobil, care să se ocupe în pro
funzime de aspectele cele mai im
portante ale activității comerciale, 
capabil să tragă concluzii gene
rale, să găsească modalități rapide 
pentru soluționarea diferitelor di
ficultăți existente pe rețea. Pe lin
gă obiectivele deja stabilite, ea ar 
trebui să urmărească amplasarea 
judicioasă a rețelei de desfacere, 
diversificarea continuă a aprovi
zionării — aceasta fiind una din 
condițiile obținerii unor bune re
zultate ecohomice și a satisfacerii 
cerințelor publicului, aplicarea în
tocmai a prevederilor privind mo
dernizarea unităților comerciale și, 
implicit, respectarea strictă a re
gulilor de comerț, ridicarea nive
lului de deservire printr-o susținu
tă muncă educativă. Pentru a-și 
lărgi sfera de acțiune, acest 
aparat trebuie să atragă în jurul 
său în primul rînd pe cei peste 
50 000 de membri ai controlului 
obștesc, să-i instruiască, să le dea 
îndrumări, asistență tehnică, să și-i 
apropie. Nu putem decît să sub
scriem acestui punct de vedere. 
Pentru a se trece însă de la dezide
rat la o activitate concretă, actuala 
formă de organizare a Inspecției 
comerciale ar trebui să constituie 
obiectul unei temeinice preocupări 
a forurilor centrale și locale de re
sort

...Și noi respectăm regulile de circulafie
Foto : A. Cartojan

Se mai fac săpături
Ca să ajung la do

miciliul meu, trecut 
și în buletin, neapă
rat trebuie să par
curg și o bună buca
tă din strada Mihai 
Eminescu. Sper că 
ați auzit ori ați vă
zut la televiziune 
cum arată strada 
asta de aproape un 
an. Eu, în fiecare zi, 
a trebuit să urc peste 
munții de pămînt ex
cavat, să fac slalom 
printre buldozere, ex
cavatoare, tăvălu- 
guri și mai ales bas
culante. S-a săpat 
de-a lungul străzii 
pînă la o adîncime 
de un metru. S-a că
rat piatră de gîrlă, 
s-a bătătorit ș.a.m.d.

Porțiunea de drum 
pe care trebuia s-o 
fac de mai multe ori 
pe zi m-a adus în- 
tr-o stare de obo
seală, încît neapă
rat a fost nevoie 
să plec într-o stațiu
ne de odihnă și mai 
ales de tratament.

Am ales băile Ge- 
oagiu, unde sînt niș
te ape termale, pu
țin radioactive' . și 
care fac bine la ne
vroză. Concediul a. 
trecut și iată-mă 
întors acasă. Mare 
bucurie! (care bucu
rie și la ei să fie). 
Bucata de drum din
tre Dorobanți și Po
lonă era aproape ga
ta. Era pietruită, bă
tătorită cu tăvălugul, 
doar să se toarne as
faltul. Dar ce să ve
deți ?

Luni veneam spre 
redacție. în dreptul

numărului 52 de pe 
strada sus-amintită, 
o armată de săpători. 
O luau de la început. 
Săpau. Au săpat un 
canal de vreun metru 
adîncime. După ce 
l-au terminat, a venit 
un om cu un fel de 
planșă și a ordonat 
săpătorilor să astupe 
canalul săpat. L-au 
astupat. L-au bătă
torit cu maiul și au 
început să sape alt 
canal. Tot de-a lun
gul străzii. Dar de 
data asta în dreptul 
numărului 48. Ce 
dumnezeu, fac oame
nii ăștia ? Să . știți, 
mi-am zis eu cu min
tea mea odihnită de 
băile radioactive,- că 
or fi'uit at'Vreți lopată 
sub piatra ~bă'tăto'tită 
și acum 6 călită'. Fac 
sondaje. Ce vreți, o 
lopată costă bani.

N-am reușit să-mi 
duc pînă la sfîrșit 
gîndurile, că a apărut 
un autocamion. Din 
el a coborît o altă 
armată de săpători., 
Au început să sape și 
dumnealor un canal. 
O fi mai grav, mi-am 
zis din nou. Probabil 
au uitat la fundul lu
crării vreun excava
tor. O lopată le^aș fi 
dat eu ca să-i scap 
de încurcături. Dar 
excavator n-am .încă.

L-am întrebat pe 
un tovarăș care părea 
șeful lor.

— Ce căutați ?
— Nu căutăm ni

mic.
— Atunci de ce su

pați ?
— Sîntem de la

I.C.A.B. Tragem o 
conductă.

— Echipa cealaltă 
de unde e?

— De la o altă în
treprindere. Trag și 
ei o conductă.

— De ce n-ați tras 
conductele astea îna
inte de a fi pietruită, 
și tasată strada 1

— întrebați-i pe 
șefii noștri.

M-am dus la direc
torul adjunct al 
întreprinderii.

— Nu știu nimic. 
Să-l întrebăm pe in
ginerul șef.

Inginerul șef mi-a 
explicat.

— Teri am primit 
dispoziția de la sfat, 
în dreptul numărului 
48 se va construi un 
bloc. Va fi nevoie de 
aceste conducte.

— Dacă se va con
strui un bloc și în 
dreptul numărului 36 
ori 30 ? Spargeți din 
nou strada ?

— De ce nu ?!
Carevasăzică, se 

mai fac și probabil se 
vor mai face săpă
turi. Mă bucur. în 
dreptul numărului 56 
am pierdut și eu un 
blacheu de la panto
ful drept. Poate îl 
găsesc.

FQI-
IE

TOANE
Ultima de

Nicufă TĂNASE

zi de concediu
Există în calen

dar și o astfel de zi. 
După mine este cea 
mai afurisită. Atunci 
îți aduci aminte că 
ai uitat să trimiți ve
derile cu salutări din 
concediu familiei și 
prietenilor. Le scrii 
acum, în ultima zi, 
dar pui data sosirii in 
stațiune.

în ziua aceea sala 
de mese este cleștar. 
Au fost schimbate 
fețele de mese, par
chetul lustruit, scau
nele descleiate au 
dispărut ca prin far
mec. Au dispărut și 
ceștile fără cozi și 
farfuriile ciobite. Pli
nea e proaspătă, ru
menită.

Pentru ziua asta 
se taie vițelul cel 
mai gras. Ciorba e 
ca la mama acasă, 
dacă nu și mai bună. 
Friptura se topește 
în gură, prăjitura 
concurează cu cea de 
la Capșa, apa e rece 
ca gheața, iar ospă
tărița, astăzi îți zîm- 
bește ca niciodată. 
Bucătarul în unifor
ma lui imaculată și 
apretaiă conform dis- 
pozițiunilor Inspecției 
sanitare de stat, pe 
care nu l-ai vă
zut la față de cînd 
ai sosit în stațiune, 
astăzi își face și el a- 
pariția printre mese.

— V-a plăcut mîn- 
carea ?

După bucătar, a- 
par în sala de mese 
în halate albe cum e 
neaua responsabilul 
cantinei, directorul 
stațiunii, șeful In
specției sanitare re
gionale. Se plimbă și 
dînșii printre noi, cei

veniți la odihnă și ne 
întreabă în cor;

— Cum v-ați sim
țit în stațiunea noas
tră ?

— Bine, dar se pu
tea și mai bine, răs
pundem. noi.

Unul din tovarăși 
se interesează :

— Ați avut nemul
țumiri ? De ce n-ați 
scris în condica de 
sugestii și reclama- 
ții ?

— Unde-i condica 
de sugestii și recla- 
mații ?

Responsabilul can
tinei ne face semn 
spre locul ei. Da, în 
ultima zi de conce
diu apare și condica 
de sugestii, apar 
printre mese și bu
cătarul, și responsa
bilul, și directorul.

Tot în ultima zi de 
concediu constați că 
stația de amplificare 
a stațiunii nu este 
dotată doar cu discu
rile „La ragatza", 
„De ce nu ești ca-n 
prima zi" și „Lele cu 
coadele lungi". Tele
vizorul de la club, 
ca prin minune, func
ționează și el ca lu
mea, acum, în ajun 
de plecare.

Dar, în ultima zi 
de concediu se petrec 
și drame. Eu însumi 
am fost martor ocu
lar la una. în timp 
ce așteptam în cabi
netul doctorului bal- 
neolog să-mi com
pleteze foaia de tra
tament, a intrat un 
cetățean între două 
vîrste. A căzut în 
genunchi și cu la
crimi în ochi s-a ru
gat de medic :

— Vă rog din su
flet, tăiați-mi dege

tul, și-i întinse dege
tul inelar de la mîna 
stingă.

Medicul dădu în
tr-o parte foaia mea 
de tratament și ridi- 
cîndu-se de pe scaun, 
foarte mirat, întrebă:

— De ce să ți-l 
tai ? Văd că n-are 
nici un defect.

— Tăiați-l, vă po
vestesc pe urmă.

— Sînt medic u- 
man, n-am dreptul.

— Am stat în sta
țiunea dv. o lună în
treagă, începu cetă
țeanul. Datorită me
niurilor variate și 
mai ales îndestulă
toare, m-am îngrășat 
cu 23 de kilograme 
600.

— Mult înainte. 
Dar totuși nu înțe
leg.

— Mi-a rămas mi
că verigheta. M-am 
îngrășat. Ce-o să 
spună nevastă-mea 
cînd m-o vedea 
fără ea ?

— Dar de ce-ai 
scos-o ?

— La început mă 
incomoda, era cam 
largă și ca Să n-o 
pierd... înțelegeți.

Medicul refuză să-i 
taie degetul inelar. 
Atunci omul îngră
șat cu 23 de kilogra
me 600 puse mîna, pe 
un topor și... N-a 
curs pic de sînge. 
După ce a fost ban
dajat, omul ieși din 
cabinet răsuflînd u- 
șurat și spunînd în 
loc de bună ziua:

— Eu țin la onoa
rea. mea de familist.

Fața îi radia de 
bucurie.

Degeaba radia. își 
tăiase arătătorul.
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în cincinal, alături de marile 
combinate de la Sighetu Marma- 
ției și Baia Mare, de exploatările 
miniere Ilba și Șuior, de sistemul 
hidrotehnic Firiza, vor apărea pînă 
în 1970 noi obiective industriale. 
Acum se află în construcție Uzina 
de cupru din Baia Mare, Topito
ria de in de la Ulmeni, o fabrică 
de tricotaje și o alta de plăci a- 
glomerate din lemn la Sighetu 
Marmației, Complexul avicol de la 
Seini. Importante lucrări se des
fășoară pentru modernizarea și 
dezvoltarea unor întreprinderi 
euistente, care vor mări capaci
tatea lor de producție.

Cum e și firesc, terminarea la 
timp a acestor lucrări de investiții 
presupune 
eforturilor 
bilități în 
tre acești 
proiectanții.
de a preda la termen documentația 
completă, ci și de a asigura asis
tenta tehnică necesară și competentă 
pe șantiere, de a soluționa astfel 
operativ cererile constructorilor și 
ale beneficiarilor.

Pe majoritatea șantie
relor din regiune, pro- 
iectanții acordă o se
rioasă asistență tehnică, 
își petrec o mare parte 
din timp în mijlocul 
constructorilor. La noul 
Complex avicol din 
Seini și la fabricile „Vic
toria muncii" din Poiana 
Codrului și „1 Septem
brie" din Satu Mare 
constructorii nu sînt însă pe deplin 
mulțumiți de activitatea proiectan- 
ților.

— Deși, în genere, proiectanții ne 
acordă oarecum o asistență tehnică 
— ne-a spus tov. CONSTANTIN 
ȘERB AN, șeful lotului de la Com
plexul avicol din Seini-'— totuși, în 
luna iulie, la predarea amplasa
mentului pentru etapa a doua a 
construcției, aceștia s-au deplasat 
pe șantier cu multe zile întîrziere 
și numai după ce le-au fost expe
diate 12 telegrame.

Consecința unei asemenea „ope
rativități" : s-au pierdut 15 zile 
bunryde lucru, perioadă în care se 
puțeau monta două hale. Trebuie 
precizat că nici beneficiarul — 
Trustul Gostat Maramureș — nu a in
tervenit la timp. Cu ușurinfă, el a ac
ceptat prelungirea cu 22 de zile a 
termenului inițial de predare a am
plasamentului. De fapt, Institutul de 
studii și proiectări agricole din 
București și-a făcut un obicei din 
a reacționa cu întîrziere la semna
lele șantierului de la Seini. Totdea
una, 
venit pe șantier cu 
mai
în mersul ritmic al lucrărilor. Evi
dent, localitatea Seini e departe de 
Capitală, dar aceasta nu poate 
constitui un impediment cînd pro- 
iectanții sînt deciși să se achite cum 
trebuie de obligațiile care le re
vin.

Care este situația la „Victoria 
muncii" din Poiana Codrului și la 
„1 Septembrie“-Satu Mare ? „Obiec
tivele care urmează să fie termi
nate la cele două întreprinderi în
sumează peste 63 milioane de lei și 
sînt proiectate de Institutul de pro
iectări pentru industria ușoară — 
București. Ambele proiecte conțin 
multe omisiuni. Bunăoară, la Satu 
Mare proiectul nu prevede niște 
instalații termice, iar la Poiana Co
drului au fost „omise" instalația de 
forță din hala cuptoarelor, cea de 
încălzire de ia stația de amestec, 
canalizarea în zona depozitelor de 
combustibil. Asemenea neajunsuri 
reclamau mai mult decît orice 
prezența proiectantului pe cele 
două șantiere. Secretarul comite
tului de partid de la fabrica „1 
Septembrie", tov. ION AOȘAN, ne 
relata că, într.-o ședință de partid, 
după ce s-a analizat mersul lucră
rilor de investiții, comuniștii au 
cerut proiectantului să vină măcar 
odată pe lună pe șantier. Cererea 
îndreptățită n-a găsit însă înțele
gere în rîndul specialiștilor de la 
I.P.I.U.

La fel stau lucrurile și la fabri
ca din Poiana Codrului. Aici, tov. 
IOSIF ȘPAN, inginerul 
bricii, ne-a spus :

— Nu de mult, ne-a 
proiectant de la I.P.I.U. 
rești. Era foarte grăbit. In fabrică 
a stat o jumătate de zi, din care 
pe șantier doar 10 minute. L-am 
rugat să încheiem o minută pen
tru -lipsurile care i le-am semna
lat, dar nu a acceptat. Mi-a expli
cat că va trebui să se consulte cu 
conducerea institutului, I-am pus 
ștampila pe delegație și a plecat. 
Probabil că numai pentru atît a și 
venit. De atunci, a trecut mai 
bine de o lună, timp în care nu am 
primit nici un răspuns. Firește, 
noi n-am putut părăsi lucrările. 
Am dat note de comandă. In orice

o largă concentrare a 
factorilor cu responsa- 
acest domeniu. în- 
factori se numără și 
Ei au nu numai datoria

caz, I.P.I.U. nu-și face deloc da
toria.

O asemenea vizită „telegrafică'1 
nu serveșțe ' nimănui. Construcția 
avansează și, în afara unor omisi
uni, apar frecvente nepotriviri de 
cote, se impun soluții noi, deose
bite de proiect. Multe dintre ele 
sînt rezolvate pe loc de construc
tor, cu acordul beneficiarului. To
tuși, potrivit contractului trebuie 
anunțat și proiectantul. De unde 
să-l iei ? „Faci notă de comandă 
și o trimiți la București", — stipu
lează contractul. Ușor de spus, dar 
în cît timp răspunde proiectantul ?

— ...In două luni — ne-a spus 
tov. MIHAI CHERTIȘ, inginer-șef 
adjunct la „1 Septembrie". Am 
trimis la București, pe 27 mai a.c., 
notele de comandă și de renunțări. 
Răspunsul l-am primit abia la 
sfirșitul lunii iulie.

— Aceasta contravine legii — a 
ținut să ne precizeze tov. ing. TI- 
MOTEUS FECSO, șeful serviciului 
tehnic de la T.R.C. — Maramureș. 
Potrivit 
termen

legislației actuale, în 
de zece zile de la pri

mirea notelor, proiectan
tul trebuie să răspundă 
și să rezolve toate obiec
țiile șantierelor.

Nesocotind, așadar, re
glementările în vigoare, 
I.P.I.U. nu a răspuns niel 
pînă acum unei note îna
intate de fabrica „Victoria 
muncii" în urmă cu cîteva 
luni, în care se cereau 
lămuriri pentru con- 

unei ■ canalizați în zona 
Con-

In apropierea stației C.F.R. 
Radna, pe o distanță de cîțiva 
kilometri, au început lucrările 
de construcție a unei noi va
riante a traseului liniei ferate 
București — Timișoara — Arad. 
Aceste lucrări, care cuprind 
și realizarea unui pod peste 
Mureș, se execută în vederea 
înlăturării pantelor mari, a 
curbelor și a altor zo
ne dificile pentru circu
lația trenurilor de marfă și 
persoane de pe actualul tra
seu. La realizarea acestei im
portante construcții întreprin
derile specializate ale Minis
terului Căilor Ferate folosesc 
cu randament sporit tablierele 
metalice, precum și alte me
tode avansate de lucru. Ele 
permit îmbunătățirea calității 
lucrărilor, scurtarea termenu
lui de execuție și obținerea 
unor însemnate economii de 
materiale. Totodată, ca urma
re a sporirii traficului feroviar 1 
pe acest sector, stația Radna 
va fi sistematizată și centrali
zată electrodinamic.

(Agerpres)

specialiștii institutului au
5—6 zile 

tîrziu, provocînd stagnări

struirea 
depozitelor de combustibil, 
structorul nu putea să aștepte și a 
executat el această lucrare. In 
principiu, și numai verbal, proiec
tantul este de acord cu utilitatea 
ei, dar nu își dă..viza din, lipsa fon
durilor necesare. Am precizat, mai 
înainte, că această lucrare de ca
nalizare a fost omisă de proiectant.

~— Rezolvarea problemei este tă
răgănată de peste 6 luni de zile — 
ne-a spus tov. VILIAN ȘPAN, teh
nician cu problemele de investiții 
în fabrică. Personal am fost la 
București și am stat de vorbă cu 
șeful de proiect. Mi s-a spus că 
acceptă, nota de comandă numai 
dacă fabrica renunță la alte lu
crări din proiect. Adică, sîntem 
puși în situația de a acoperi su
perficialitatea proiectantului. In 
plus, I.P.I.U. ne-a pus să întocmim 
fel de fel de memorii, ca să justi
ficăm calitatea slabă a proiectelor. 
Dar nu noi am elaborat proiectele, 
ci însuși I.P.I.U. De cîtva timp, a- 
cest institut a adoptat tactica tă
cerii.

Asemenea tăcere reflectă un stil 
de muncă defectuos, care provoa
că multe greutăți șantierelor. 
Eforturile depuse de constructorii de 
pe șantierul fabricii din Poiana Co
drului au permis ca o serie de obiec
tive să fie gafa și să poată in
tra în funefiune cu luni în urmă. 
Tărăgănelile proiectantului au îm
piedicat însă realizarea acestor po
sibilități. Cum justifică această 
stare de lucruri specialiștii de la 
I.P.I.U. care au proiectat dezvol
tarea acestei fabrici ? Este cazul ca 
conducerea Ministerului Industriei 
Ușoare Să analizeze de urgență si
tuația care s-a creat la acest insti
tut, luînd măsuri severe împotriva 
acelora care dovedesc lipsă de răs
pundere față de îndeplinirea unor 
obligații elementare în relațiile cu 
constructorii 
vestiții.

și beneficiarii de in-

loan VLANGA
coresp. „Scînteii"

șef al fa-

vizitat un 
din Bucu

Cum sînt fructificate
concluziile controlului

La sfirșitul fiecărui trimestru și- 
în-cursul lui. cu ocazia controlului 
exercitat de organele bancare a- 
supra mersului îndeplinirii pla-. 
nului economic și financiar de că
tre întreprinderile industriale, se 
culege un vast material faptic. El 
este cuprins în actele de control 
bancar, pe baza cărora se stabilesc 
concluzii și măsuri, se fac reco
mandări conducerilor unităților e- 
conomice pentru, perfecționarea 
continuă a activității lor produc
tive. Dar, pentru a putea constitui 
un puternic instrument de îmbu
nătățire a activității economice și 
financiare a întreprinderilor, 
ceste acte trebuie să îndeplinească 
unele condiții strict necesare. De 
nenumărate ori,. practica a arătat 
că necunoașterea sau cunoașterea 
superficială a specificului și. situa
ției concrete ale unei întreprinderi 
face ca munca de control să devi
nă formală, lipsită de fundamen
tare și ruptă de problemele esen
țiale pe care activitatea economică 

. le ridică zi de zi, decadă de de
cadă, . lună de lună. De asemenea, 
dacă se mai întîmplă ca anumite 
deficiențe din întreprinderi să fie 
sesizate cu întîrziere, cînd ele cu

Aureliu PETRESCU
director în Banca Națională

greu mai pot fi: înlăturate,1 aceasta 
se datorește, în mare parte, și con
trolului bancar, caracterului for
mal al actelor întocmite de unii 
inspectori.

Așadar, eficiența controlului ban
car depinde, mai întîi, de conți
nutul și. operativitatea controlului, 
al actelor elaborate cu acest pri
lej, de competența și priceperea 
inspectorilor bancari. în acest sens, 
consider că este greșit punctul de 
vedere al acelor economiști — și 
în corpul de inspectori ai Băncii 
Naționale sînt asemenea păreri — 
care susțin că actele de control 
bancar trebuie încadrate într-un 
„șablon", deoarece, în acest ■ caz, 
nu se poate oglindi realitatea com
plexă, specifică fiecărei unități 
economice. Conținutul acestor acte 
nu poate fi precizat din birou, 
după unele păreri preconcepute, în 
contradicție cu realitatea. El este 
determinat de situația concretă din 
decada, luna sau trimestrul res-

pectiv și, tocmai de aceea, actul 
de control bancar nu trebuie să 
fie considerat ca un scop în, sine 
și încorsetat de anumite scheme 
rigide, care să ignore tendințele 
cele mai importante, precum și 
măsurile care să asigure înfăptui
rea întocmai a sarcinilor econo
mice puse în fața colectivelor de
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Livada gospodăriei ție : să fie scoși pomii, 
agricole de stat din 
Apold, raionul Si
ghișoara, care ocupă 
o suprafață de peste 
400 ha, trebuia să in
tre pe rod în 1958. 
Spre surprinderea 
multora, ea nu a pro
dus fructe nici în 1958, 
nici în 1959 și nici în 
anii care au urmat. 
Toată lumea se între
ba care să fie cauza. 
Ca să justifice într-un 
fel această situație, 
conducerea de atunci 
a gospodăriei, în frun
te cu directorul, a 
lansat ideea că ampla
sarea plantației în a- 
ceastă zonă a consti
tuit o greșeală, deoa
rece condițiile pedo
climatice n-ar fi, chi
purile, propice. Expu
să în diferite ocazii, 
această justificare a 
început să găsească 
ecou. Chiar unii tova
răși de la Departa
mentul Gostat erau în
clinați s-o creadă. Ră
mânea o singură solu-

iar terenului să i se tilizared întregii livezi 
dea o altă întrebuin- cu îngrășăminte natu- 
țare.

Spre sfirșitul anului 
1962, au fost numiți în 
conducerea gospodă
riei ing. Constantin 
Hănescu, ca director, și 
Laurențiu Zăblan, ca 
inginer șef. Noua con
ducere a gospodăriei 
a făcut un studiu a- 
profundat asupra stă
rii biologice a livezii. 
Concluzia răsturna „e- 
roarea de amplasare". 
Intîrzierea intrării , pe 
rod a pomilor nu era 
pusă pe seama condi
țiilor nefavorabile, ci 
a preocupării insufici
ente pentru executa
rea cu răspundere a 
lucrărilor de întreți
nere și fertilizare.

In 1963, conducerea 
gospodăriei a trecut la 
aplicarea unui com
plex de măsuri care 
să asigure refacerea 
potențialului biologic 
al pomilor. Prima mă-

dintre

Lucrarea „METODE DE A- 
MELIORARE ȘI PRODUCERE 
A SEMINȚELOR'1 de T. Cră-

Severin. Se lucrează Ia suprastructura unui nou șlep d» 
mare capacitate (Foto Agerpres)

Uzinele mecanice din

rale și chimice. Te
renul din jurul pomi- 

■ lor a fost bine săpat, 
iar intervalul 
rînduri — arat și dis
cuit. O atenție deose
bită s-a acordat stro
pirii pomilor, care a 
fost făcută în perioa
dele optime, indicate 
de stația de prognoză 
de la Mediaș. Măsuri 
eficiente au fost lua
te și împotriva roză
toarelor. Rezultatele 
n-au întârziat. In vara 
anului 1964 au înce
put să.se formeze o 
sumedenie de muguri ' 
de rod, care preves
teau o bogată recoltă 
de fructe în 1965. In
tr-adevăr, în acest an 
1965, recolta a între
cut . așteptările. Veni
tul planificat a fost 
depășit cu peste 500 000 
lei, iar prețul de cost 
redus cu 100 lei pe 
tona de fructe

Măsurile aplicate în 
1963—1964, la care 
s-au adăugat altele 
luate ulterior, au in
fluențat și producția 
din 1966, care este 
si mai bogată: se esti
mează o recoltă de 
peste 30 kg fructe pe 
pom, față de 25 kg 
prevăzute. Cît privește 
calitatea, tov. Lauren
țiu Zăblan ne dă o ci
fră concludentă. In 
1965 calitatea fructe
lor încadrate în cate
goria „extra" a depă
șit cu sută la sută 
prevederile. Nici anul 
acesta situația nu se
prezintă mai prejos, 
Cît privește planurile 
de viitor, conducerea 
gospodăriei intențio
nează să mărească su
prafața livezii cu încă 
100 ha. Aceasta prin 
defrișarea terenurilor 
improprii pentru agri
cultură din jurul ac
tualului perimetru al 
plantației. Acum ni
meni nu mai are nici o 
îndoială în privința 
amplasării livezii.

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii"

ciun și T. Mureșan aduce o 
contribuție importantă la îm
bogățirea cunoștințelor privind 
teoria și practica ■ ameliorării 
plantelor. Aici sînt descrise pe 
larg descoperirile geneticii și 
citogeneticii, folosite pe scară 

’ tot mai largă în obținerea unor 
noi soiuri și hibrizi de plante 
agricole cu caracteristici pro
ductive și calitative superioare. 
Lucrarea se adresează nu nu
mai amelioratorilor ci și ce
lorlalți .specialiști din- agri
cultură, care trebuie să se o- 
cupe de introducerea noilor 
soiuri și hibrizi de plante a- 
gricole.
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însuși titlul lucrării: „CUM 
FUNCȚIONEAZĂ COMISIA 
DE REVIZIE ȘI CONTROL 
FINANCIAR IN COOPERATI
VELE AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE" arată că se tratează 
o problemă de mare însemnă
tate și anume verificarea acti
vității gospodărești și financia
re a unităților agricole coope
ratiste. Membrii consiliilor de 
conducere și ai comisiilor de 
revizie, președinții cooperati
velor agricole, brigadierii, con
tabilii din aceste unități găsesc 
în această carte numeroase cu
noștințe privind rolul și impor
tanța activității de revizie.

întreprinderi de către Congresul 
al IX-lea al partidului.

De pildă, dacă ne oprim la mo
dul în' care se realizează sar
cinile la producția pentru export, 
organele bancare, după părerea 
mea; nu se pot limita numai la a 
constata — ce calitate a fost ob
ținută, dacă au fost realizate sau 
nu prevederile contractelor înche
iate. Ca organe economice, inspec
torii bancari, în actele ce le ela
borează, trebuie să aibă permanent 
în vedere criteriul rentabilității 
producției, legat de rentabilitatea 
financiar-valut.ară a exportului. 
Cunoscînd raportul dintre chel
tuielile . de muncă în întreprinderi 
pentru mărfurile ce se livrează la 
export, organele bancare au posi
bilitatea să aprecieze la care pro
duse consumul de muncă este mai 
mare, cerînd conducerilor tehnico- 
administrative să-Și concentreze 
eforturile spre continua reducere 
a prețului de cost, fără a știrbi 
cituși de puțin nivelul calitativ al 
producției.

De aici, concluzia : nu e suficient 
ca actele de control să conțină nu
mai o înșirare de fapte pozitive 
sau negative, cum se mai întîmplă 
încă de multe ori. Inspectorii ban
cari trebuie Să înțeleagă că, a con
trola și informa înseamnă a alcă
tui un document veridic, care a- 
nalizează, sintetizează și interpre
tează întreaga activitate producti
vă a întreprinderilor, ceea ce 
cesită o atentă selecționare a 
telor economice caracteristice, 
sigur, pentru unii inspectori 
mai ușor să scrie un raport 
cîteva zeci de pagini, copie fidelă 
a dărilor de seamă ale întreprin
derilor, în care să enumere cifrele 
din bilanț, decît să aleagă cîteva, 
dintre cele mai importante și mai 
prețioase, capabile să oglindească 
eficiența cu care sînt cheltuite fon
durile materiale și. bănești.

Așa au procedat organele de 
inspecție bancară care au contro
lat activitatea Direcției regionale a 
economiei forestiere — Oltenia. 
Actul de control întocmit în 
mestrul IV — 1985, pe baza 
de seamă contabile din 30 
tembrie nu a scos în evidență 
zele și factorii'care au influențat 
nefavorabil nivelul realizărilor, de
ficiențele menținîndu-se în conti
nuare. De pildă, nu s-a sesizat că 
neîndeplinirea planului de meca
nizare a lucrărilor în întreprinde
rile forestiere a determinat înre
gistrarea unor costuri suplimentare 
pe unitatea de produs, ceea ce a 
făcut ca beneficiul să fie sub pre
vederi cu 1 136 000 lei. Sau, proce- 
sul-verbal, încheiat de Filiala Hu
nedoara a Băncii Naționale la 19 
mai 1966 pentru Combinatul si
derurgic Hunedoara, nu a mențio
nat și analizat unele stocuri mai 
vechi de lingouri de oțel și 
țagle — unele de calitate inferi
oară — și, ca urmare, nu a prevă
zut măsuri care .să asigure lichi
darea lor.

Iată de ce revin și precizez 
eficiența controlului bancar 
poate crește cînd inspectorii se li
mitează numai la fotografierea a- 
numitor aspecte ale vieții econo
mice și nu ridică probleme noi, 
nesesizate încă, în fața conduceri
lor de întreprinderi a căror solu
ționare să permită îmbunătățirea 
activității economice. Dacă inspec
torii bancari vor ști să transforme
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actul de control într-un instrument 
economic eficace pentru conduce
rea întreprinderii, aceasta îl va a- 
precia ca atare, va lua pe baza iui 
anumite măsuri tehnico-organiza- 
torice operative și atunci presti
giul organelor bancare vă crește 
nebăntiit de mult, ca și eficiența 
concretă a muncii lor.

Cel puțin tot atît de importantă 
este și problema : cum, cînd și cu 
ce efecte se valorifică concluziile 
actelor de control ? Prima premisă 
și cea mai elementară pentru o 
valorificare operativă a concluzii- 
loi- este întocmirea la timp a ac
tului de control. Este o îndato
rire’ capitala a ' inspectorilor ; ban
cari de a nu tărăgăna' elaborarea 
concluziilor și a dezvălui lipsurile 
si a preciza cauzele lor, înainte ca 
ele să ia amploare. Ce efect a mai 
putut avea actul de control întoc
mit, pe baza bilanțului din 31' mar- 

. tie la Uzina constructoare de rna- 
• șini Reșița, dacă el a fost remis 

conducerii ei abia la 31 mai, cînd 
situația era complet schimbată ?

Dar. operativitatea în elabora
rea concluziilor nu este decît pri
ma treaptă. Fiindcă, aceeași ope
rativitate trebuie să guverneze și 
valorificarea în sine, pe plan local, 
de către bancă în comun cu con
ducerea întreprinderii controlate, 
a acestor concluzii. Prin interme
diul unei analize temeinice, este 
necesar să se stabilească măsurile 
concrete în vederea îmbunătățirii 
situației și fructificării rezervelor 
interne. Aceste imperative trebuie 
avute în vedere mai ales în sec
torul de credite bancare. Nu este 
permis ca anumite situații dificile 
din activitatea unor întreprinderi 
să nu fie analizate imediat, dato
rită „uitării" actului de control 
pe la inspector, inspector-șef ad
junct sau inspector-șef. Directorul 
oricărei filiale trebuie să cunoască 
conținutul tuturor actelor de con
trol și să acționeze neîntîrziat, în 
strînsă legătură cu factorii de răs
pundere din întreprinderi, pentru 
fructificarea concluziilor rezultate. 
Nu poate fi neglijat faptul că ro
lul inspectorilor constă în a pre
veni repetarea unor neajunsuri, 
sau nașterea altora și, de aceea, 
ei au îndatorirea de a se îngriji 
ca concluziile actelor de control 
să fie operativ valorificate în prac
tică.

Cred că în acest sens, -o mai 
mare atenție pot să manifeste, 
față de întocmirea și concluziile 
actelor de control, unele întreprin
deri și direcții generale din anu
mite ministere — Ministerul In
dustriei ‘ Ușoare, Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini. Tre
buie evitate asemenea procedee, 
ca cel al directorului de la „Tim
puri noi“-București, tov. Gheor- 
ghe Ioneșcu, care a avut o atitu
dine condamnabilă față de in
spectorii bancari. Aceștia, la 1 
septembrie a’.c., s-au dus în uzină 
să verifice dacă nivelul raportat 
la unii indicatori de plan cores
punde realității. Directorul de la 
„Timpuri noi", socotind probabil 
uzina o feudă proprie, i-a dat afa
ră, ignorînd faptul că inspectorii 
respectivi sînt organe de stat, îm
puternicite prin lege să exercite 
acest control.

Balanțe noi

la... „Balanța"-

Specialiștii uzinei „Balanța" 
Sibiu au proiectat și realizat 
pentru prima dată în țară 
două noi tipuri de balanțe de 
mare precizie pentru verifica
rea etaloanelor de lucru în 
metrologie și în uzinele con
structoare de mașini. In halele 
spațioase, construite în ultimii 
ani, se realizează acum a- 
proape 250 de aparate de 
cîntărit — balanțe comerciale 
și pentru gospodărie, bascule 
semiautomate și automate 
pentru industrie, metrologie, 
aparate pentru încercarea du
rității.

(Agerpres)
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Luni la amiază, colectivul 
Teatrului de stat de miniaturi 
din Leningrad, în frunte cu 
A. Raikin, artist al poporului 
al R.S.F.S. Ruse, care între
prinde un turneu în țara noas
tră, s-a întîlnit cu oameni de 
teatru și ziariști din Capitală, 
în numele conducerii Asocia
ției oamenilor de artă din in
stituțiile teatrale și muzicale, 
oaspeții au fost salutați de 
artistul poporului Niki Atana- 
siu, prim-secretar al asocia
ției. A. Raikin a mulțumit 
pentru ospitalitatea cu care a 
fost primit colectivul teatru
lui leningrădean și a urat noi 
succese artiștilor români în 
activitatea lor.

★
Tot în cursul zilei de luni, 

reprezentanți ai Teatrului de 
stat de miniaturi din Lenin
grad, în frunte cu A. Raikin, 
au f„cut o vizită la Comitetul 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, unde au fost primiți de 
Mihnea Gheorghiu, vicepre
ședinte al comitetului. Au luat 
parte funcționari superiori din 
C.S.C.A., precum și reprezen
tanți ai ambasadei Uniunii So
vietice la București.

(Agerpres)

Activitatea 
universităților 
muncitorești 
și populare

Ieri s-a desfășurat în Capi
tală consfătuirea cu privi
re la activitatea universi
tăților muncitorești și popu
lare, organizată de Consiliul 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor și Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă. 
La consfătuire au participat 
directorii universităților mun
citorești și populare, intelec
tuali care predau în cadrul 
acestor universități, precum și 
membri ai birourilor executi
ve ale consiliilor regionale șl 
ale unor consilii locale ale 
Uniunii Generale a Sindica
telor.

Cu acest prilej, subliniin- 
du-se rolul și locul universi
tăților muncitorești și popu
lare în ansamblul activității 
ideologice și culturale, desfă
șurată de Partidul’ Comunist 
Român, au fost dezbătute 
principalele obiective privind 
deschiderea și funcționarea 
universităților populare și 
muncitorești în anul de învă- 
țămînt 1966—1967. (Agerpres)

După succesele obținute la 
Festivalul Internațional „Haen- 
del" desfășurat la Halle — 
R. D. Germană in 1965 și la 
Festivalul „Primăvara la Pra- 
ga“ din acest an, corul de ca
meră „Madrigal" al Conserva
torului „Ciprian Porumbescu" 
din București, condus de ar
tistul emerit Marin Constan
tin, va concerta în zilele urmă
toare în cadrul unor noi mani
festări internaționale.

Ieri, corul „Madrigal" a ple
cat într-un turneu în R. P. Po
lonă și Franța. Înainte de ple
care, artistul emerit Marin 
Constantin ne-a dat unele a- 
mgnunte privind programul a- 
cestei deplasări:

— Vom poposi mai întîi în 
R. P, Polonă pentru a partici
pa la festivalul „Ars Antiqua 
Europae Orientalis", ce va 
avea loc la Bidgoscz, în cadrul 
căruia vom susține un concert 
de muzică veche românească 
din set ilele XV-rXVIII. în 
continuarea 
„Madrigal" 
Festivalul cultural internațio
nal studențesc de la Paris, or
ganizat de Uniunea Națională 
a Studenților din Franța 
(U.N.E.F.). Vom interpreta mu
zică, preclasică universală și 
muzică corală românească. Din 
literatura corală universală am 
pregătit piese de muzică pre
clasică aparținînd principale
lor școli ale Renașterii eu
ropene: franceză, italiană, spa
niolă, germană, cehă, engleză, 
flamandă. De asemenea, vom 
prezenta cîntece românești în 
stil popular și colinde româ
nești. Din creația compozitori
lor noștri am ales lucrări de 
Gh. Cucu, E. Monția, P. Con
stantinescu, S. Toduță, M. Ne
grea, Gh. Danga și alții.

turneului, corul 
va fi prezent la

de sute de mii
de exemplare

Opera lui George Coșbuc este 
larg răspîndită in rîndul cititori
lor din țara noastră. Editura pen
tru literatură le-a pus la înde- 
mînă din 1950 pînă acum nu
meroase lucrări în limbile română, 
maghiară, germană și sîtbă, in- 
tr-un tiraj general de 723 700 
exemplare. Sînt demne de a fi 
semnalate, . printre altele, ediția 
bibliofilă de „Versuri" din 1961, 
prefațată de D. Mlcu, cele două 
ediții de „Poezii", în vechea co
lecție „Clasici români", în cite 
două volume, volumul apărut în 
caseta liliput, „Comentariul la 
Divina Comedie", îndrăgita poe
zie „Nunta Zamfirei".

Cinstind aniversarea a 100 de 
ani de la nașterea marelui poet, 
Editura pentru literatură a scos 
zilele acestea, în colecția „Bi
blioteca pentru toți", volumele 
„Fire de tort" și „Cîntece de 
vitejie", într-un tiraj de 160 000 
de exemplare. Urmează să apară 
în curînd, adunate intr-un volum 
intitulat „Coșhuc văzut de con
temporani", mărturii despre omul 
și creatorul Coșbuc ale unor 
scriitori.

Și Editura Tineretului a pus 
la îndemîna cititorilor volume din 
lirica rapsodului năsăudean. In 
colecțiile „Biblioteca Școlarului'', 
„Cele mai frumoase poezii", 
„Traista cu povești", sau în vo
lume separate, această editură a 
tipărit în ultimii 15 ani opere de 
Coșbuc într-un tiraj total de 
937 000 exemplare. (Agerpres)

La încheierea stagiunii 
estivale a amatorilor

Lunile de vacanță au însemnat 
în acest an pentru arta amatorilor 
un prilej de larga desfășurare a 
forței șl talentului, a fanteziei și 
inițiativei. Amatorii au preluat, cu 
entuziasmul care le e propriu, șta
feta frumosului de îndată ce pro
fesioniștii și-au încheiat stagiunea, 
organizînd pe tot cuprinsul țării, 
îndeosebi în stațiunile de odihnă, 
o adevărată stagiune a lor, per
manentă. Numeroasele festivaluri 
de Cîntece și jocuri, serbările ar
tistice prilejuite de tîrguri sau le
gate de alte evenimente aii dove
dit viabilitatea ideii că dezvoltarea 
mișcării artistice de amatori între 
marile concursuri poate să se rea
lizeze numai în contact permanent 
cu publicul. .- s

Continuitatea eforturilor a făcut 
aa trăsăturile noi, apărute în pro
gramele amatorilor, să se întă
rească și să se afirme. Spec
tatorii la aceste manifestări —■ în 
număr de mai multe milioane — 
au avut bucuria să remarce în pro
gramele artiștilor amatori nenu
mărate elemente care vorbesc 
despre maturizarea acestei miș
cări.

Varietate, ; 
autenticitate, fantezie

Cine a urmărit stagiunea estivală 
a artiștilor amatori a avut surpriza 
de a întîlni o mai mare preocupare 
a acestora pentru diversificarea 
maniiestărilor. în general s-a cău
tat să se organizeze programe uni
tare, conduse de o idee, evoca
toare a unor obiceiuri tradiționale 
sau a unor noi preocupări, legînd 
diferitele numere •— coruri, tara
furi, dansuri — in suite și tablouri 
tematice de un efect artistic mai 
plastic. Spectacolele ca „Ritmuri 
noi la Tomis", „Cîntec nou de la 
Crișana", „Cargoul veseliei" au 
evidențiat îndeosebi această pre
ocupare la formațiile sindicale. Am. 
apreciat grija cu care așezămintele 
culturale din Maramureș, Ploiești, 
regiunea Mureș-Autonomă Maghia
ră și altele au pus în valoare, 
mai ingenios și mai echilibrat, ca
litățile speciiice ale echipelor și 
soliștilor din regiunile respective. 
Ele au ales pentru spectacole a* 
cele numere care reprezentau în- 
tr-adevăr specificul unei zone fol
clorice, lucrări de o originalitate 
încă netocită de larga difuzare.

Un auvînt de ordine nepronunțat 
a făcut ca în programe să apară 
soliști care au cîntat la „instru
mente’ rar utilizate (cît de 
presionant era cîntecul lui 
Cioci, bătrîn de 86 de ani din 
zău de Pădure, care a cîntat 
mirabil din două paie de grîu 1 
cel al lui Mihai Lăcătuș din Cîm- 
pulung-Moldova, virtuos al tilincii), 
repertoriul s-a îmbogățit cu cîn
tece satirice și lirice. Maria Pre- 
oup, fiica „Privighetoarei din 
Apuseni", a prezentat (împreună cu 
Dumitru Bozga) un cîntec satiric 
de o rară frumusețe și autentici
tate, atrăgînd atenția asupra unei 
specii folclorice vitregite încă sau 
adesea falsiiicate de contrafaceri. 
Admirabile, pentru aceeași preo
cupare de a dezvălui valorile ine
dite ale zonei folclorice reprezen
tate de artiști, ni s-au părut dan
surile artiștilor din Filea (Toplița), 
Monor (Reghin) și splendidul joc 
„Fecioreasca" executat cu o măies
trie neîntrecută de Florian Clepe 
și Iosif Fabian, muncitori orădeni. 
Toate acestea arată că originali
tatea artei amatorilor vine, in pri
mul rînd, de la cunoașterea temei
nică a folclorului regiunii, izvor 
nesecat, mereu proaspăt de fru
museți, de la descoperirea a noi 
talente, purtătoare firești ale aces
tor valori.

Legat de aceasta, trebuie să su
bliniem, ca un fapt de asemenea

nou, grija mai mare — evidentă 
în special în programele prezenta
te de așezămintele culturale din 
Maramureș și Argeș și de sindica
tele din Dobrogea și Crișana — de 
a stiliza numai în spiritul folcloru
lui, evilînd influențele spectacolu
lui de estradă, dansurile șl piesele 
lăutărești. O anume „specializare' 
— adică finisarea pînă la desăvâr
șire a unui dans sau unei specii 
muzicale — s-a dovedit o preocu
pare pozitivă care creează, în pei
sajul artei noastre amatoare, o va
rietate largă de valori.

în programele amatorilor, în 
special al celor din rețeaua sindi
catelor, au apărut șl alte ele
mente, pe .care spectatorul le-a 
salutat cu simpatie: dansul mo
dern, pantomima, muzica modernă 
de orchestră. Programele prezen
tate de echipa de dansuri moder
ne de la fabrica „Rahova", sau 
ale muncitorilor din Oradea, ca să 
ne oprim numai la două exemple, 
deși ca ele sînt multe altele, vă
desc talente autentice, de mare 
valoare șl descoperă posibilități 
multiple de diversificare, împros
pătare a manifestărilor. Nu putem 
trece au vederea formațiile de 
muzică ușoară (Cvartetul de chi
tare electrice al sindicatului sa
nitar din București) care, prin ca
litatea programelor, ne-au dove
dit cît de interesantă este 
ldtură a activității.

Cîteva ansambluri, ca 
Cluj, au adus în scenă 
nou în arta amatorilor: 
mima. După părerea 
ritul îndrumătorilor 
amatori de a fi 
semenea mijloace 
sie cărora, în viitor, 
alătura, cu un efort de Imaginație 
și de străduință, alte genuri, multe 
avînd rădăcini în arta populară : 
măștile, păpușile, teatrul popular, 
unele jocuri de întrecere etc.

Echilibrul și discreția, îmbina
rea armonioasă a elementelor fol
clorice, topite în forme inedite, tot 
măi buna disciplină artistică a co
lectivelor, șlefuirea atentă a deta
liilor ne îndreptățesc să afir
măm că mișcarea amatorilor, 
păstrîndu-și specificul și rostul ei, 
spontaneitatea, autenticitatea, se 
apropie tot mai mult de calitatea 
spectacolului profesionist.

zentări umoristice reduse la cu
pluri. De ce s-a renunțat dintr-o 
dată și peste tot la scenele de 
legătură combinate, la ansam
bluri î Alte neajunsuri — alterna
rea unui număr de jocuri cu un 
altul de muzică, legăturile forțate 
dintre părți, ca și prezentarea „ca 
la estradă' a soliștilor de muzică 
ușoară cu gestica stereotipă și 
multe extravaganțe dansante — 
cred că se datoresc aceleiași lipse 
a regiei. Ce se desprinde din toate 
acestea ? Că regia pentru specta
colele de amatori are un caracter 
specific, rolul regizorului nefiind 
numai acela de a asambla în 
program diversele compartimente, 
dar și de a selecta creator ce este 
autentic și valoros, de a prezenta 
în așa fel lucrările pentru a pune 
în evidență o idee, un efort, o anu
me latură firească a activității ar
tistice. încercările făcute pînă 
acum, fiindcă sînt puține, au fost 
imitate în asemenea măsură îndît 
și-au pierdut noutatea, astfel că 
peste tot întîlnim alături, „pe cel 
mai mic și pe cel mai vîrstnic 
interpret al satului', dansul celor 
doi rivali care au îndrăgit aceeași 
fată, dialogul (cîntat sau jucat) 
al istețului cu prostul etc. Obser
vația mai atentă a vieții no poate 
oferi însă o gamă mult mai largă 
de soluții, evitarea clișeelor.

Elementele anexezi dar nu mai 
puțin importante ale spectacolului 
— portul, decorurile — cer o mai 
susținută atenție, pentru a se evita 
fenomenul îngrijorător al ștergerii 
trăsăturilor specific regionale. De 
altfel, utilizarea abuzivă a nailo
nului și a paietelor, a pantofului cu 
toc înalt (la costume), a liniilor mo
derne (în decoruri) a încărcat în- 
tr-atît aspectul general încît este 
greu să mai deosebești pe artiștii 
din DobiOgea de cei din Făgăraș.

Sprijinul Casei centrale a crea
ției populare ar putea fi mai 
eficace dacă ar găsi un mod de 
sprijinire și de afirmare a tot ceea 
ce este specific și valoros în acti
vitatea do concepere a spectaco
lului, dacă ar studia aspectele 
nou apărute în mișcarea noastră 
de amatori.

Mircea SIMIONESCU

Către anul 1690 venea în Țara 
Românească, azvîrlind aci toiagul 
greu al pribegiei, un tânăr gruzin, 
pe adevăratul său nume Andrei 

■ (schimbat apoi în Antim), pe care 
românii l-au numit, recunoscîn- 
du-i totdeauna originea, Ivireanul. 
Era un vlăstar al Gruziei, țara în
sorită și muntoasă din Caucaz; 
continuatoarea unei vechi civili
zații. Rob la șapte ani, răscumpă
rat, călugărit, el întrunea trăsă
turile complexe ale intelectualului 
acelui veac, conștient de vechi
mea tradițiilor culturale care 
l-au format, de apăsarea politică 
ce-i încătușa viața și creația, con
știent însă și de datoria cărtura
rului de a lumina poporul.

Andrei s-a așezat în Țara Ro
mânească într-o vreme de avînt 
cultural — epoca lui Constantin 
Brîncoveanu — și pentru a con
lucra la propășirea artei, literatu
rii și tiparului românesc. Venit ca 
meșter tipograf, el se dovedește la 
fel de iscusit gravor în lemn, mi
niaturist, caligraf și pictor. Tipo
graful Andrei, devenit monahul 
Antim, va fi egumen al Snagovu- 
lui în 1695, episcop de Rîmnic în 
1705, mitropolit al Țării Românești 
din 1708 și pînă la moartea sa.

în întreaga Europă de sud-est 
Antim n-ar fi putut afla atunci un 
teren 
tarea 
tura 
trată 
zino, 
pescu, Nicolae Milescu, 
și Dimitrie Cantemir. 
erau centrul de învățătură 
polarizase în jurul 
domnești cunoscuți cărturari 
Levantului. Țara se împodobea cu 
splendidele monumente de artă 
ale epocii brînoovenești. într-un 
răstimp de relativă liniște, scump 
cumpărată, fără războaie pe teri
toriul său, poporul găsise răgazul 
să-șl manifeste virtuțile sale cre
atoare.

Popasurile călătoriei lui Antim 
în cultura românească au fost a- 
șezămintele tipografice, monumen
tele de artă, școlile și operele li
terare. Șase centre ale tiparului 
Europei de sud-est — Snagov, 
București, Rîmnic și Tîrgoviște în 
țară, Tbilisi în Gruzia și Alep în 
•Siria — vor lucra un sfert de se
col (1691—1716) sub îndrumarea 
lui sau a ucenicilor lui. Cărți în 
română și greacă, slavonă, arabă, 
georgiană vor ieși de sub teascu
rile acestui neobosit meșter. Mari 
autori ai antichității apar în edi
ții sorrîptuoase, de circulație 
și reputație 
mai cu seamă 
ba poporului 
strădania lui

„Nu să cuvine cinstea și lauda nu
mai oamenilor celor mari și bogați, 
că(ci) sînt vrednici acestui dar și 
cei mici și smeriți... însă cu 
toate aceste măriri despărțite, 
nu să cuvine celor mai mici mai 
puținică cinste și dragoste decît a- 
ceea ce să cuvine celor mari și bo
gați, nici iaste cu dreptate (ca) ce
lor mari să li să închine lumea șl 
pre cei mici să-i batjocoriască, de 
aceia să se teamă și pre aceștia

șezămlnt de cultură prin cele două 
tipografii (pentru cărți în româ
nă și în greacă), biblioteca, înda
torirea de a întreține trei copii la 
școală; dar și așezămînt filantro
pic, care trebuia să îngrijească să
raci, să înzestreze fete, să mîngîie 
suferința întemnițaților, să 
groape pe cei sărmani.

Opera lui Antim avea să 
frunte însă, curînd, soarta 
torului ei. Cărturarul se 
partizanul politicii de curaj dusă 
și de Cantemir în Moldova și voia 
o trecere fățișă de partea puteri
lor care, se credea pe atunci, pu
teau aduce izbăvirea țării de sub

Un factor-cheie

im- 
Gh. 
Bîr- 
ad- 
sau

regia
In actuala evoluție și în 

formă de prezentare a t 
lor un loc tot mai important 
vine regiei. Din păcate, din desfă
șurarea festivalurilor s-a desprins 
faptul că principala direcție a e- 
forturilor între regie și prelucrarea 
materialului autentic se îndreaptă 
spre 
este aproape generală ; procedeul 
mi se pare depășit și păgubitor. 
In condițiile manifestării pe scenă, 
nu complicarea, excesul de stili
zări ce alterează și aplatizează 
frumusețile autentice duc la reuși
tă, ci punerea lor în valoare, pre
zentarea lor in fața publicului, în 
forme ingenioase, singurul 
fiind acela de a 
lorile.

O mare parte 
.rile participante 
prezentat dansuri în care se făcea 
abuz de ritmurile accelerate, de 
figurile coregrafice potrivite mai 
curînd demonstrațiilor sportive 
(salturi, alergări prin scenă etc.). 
Cu excepția unor formații, partea 
muzicală a fost prezentată în mo
dul stereotip solist-microfon, or- 
chestră-fundal, lipsind în general 
tablourile de mișcare.

Uniformizarea s-a făcut simțită 
și prin împărțirea programului în 
două mari părți — popular și 
estradă — legate de scurte pre-

mai rodnic pentru manifes- 
tuturor însușirilor sale. Cul- 
românească era aceea ilus- 

de Constantin Cantacu- 
frații Greceanu, Radu Po- 

Dosoftei 
Bucureștii 

care 
Academiei 

ai

de 
europeană, 
scrieri în 

îmbogățesc 
Antim

Dar 
lim- 
prin 

literatu
ra românească etică. „Zelul înăscut 
al dragostei de carte mă silește, iu
bitorilor de învățătură cititori, 
să port totdeauna grijă și să nu 
mă. lenevesc spre aflarea vreunei 
osteneli serioase pentru împlini
rea dragostei voastre de învățătu
ră". Scriind aceste rînduri în 1704, 
în prefața traducerii din Plutarh 
a lui Constantin Brîncoveanu 'fiul 
domnului), Antim mărturisea con
știința rolului educativ al operei 
sale. „Gramatica" din 1697 (defi
nită drept „sufletul în trup și 
lumina în soare"), „învățăturile" 
din 1700, „Capetele de poruncă" 
din 1714 aveau aceeași menire. 
Prin aspra migală a tiparului, 
Antim ucenicea însă, el însuși, în 
cunoașterea și iubirea limbii ro
mânești, din care acest meșter al 
miniaturii și vinietelor, al sculp
turii în lemn și al caligrafiei a fă
cut un admirabil instrument de 
expresie al ideii morale și adesea 
politice. Ca și opera tipografică, 
opera sa literară poartă adine 
trăsăturile umanismului româ
nesc, tezaur de cugetare și acțiune 
de luminare spre folosul tuturor, 
cărturari sau necărturari, laici sau 
clerici, târgoveți sau țărani.

Mai mult decît puternicii zilei, 
cărora li se adresa în „Didahiile" 
sale pentru mustrare, interlocuto
rul lui Antim a fost marea mulți
me a oamenilor simpli, spre care 
se îndrepta în primul rînd preocu
parea și dragostea sa.

Din pana lui Antim a izvorît a- 
ceastă caldă apărare a celor mulți:

să-i obidească, de aceia să se ru
șineze și pre aceștia să-i înfrun- 
teze“.

Rostite în fața curții șl a boie
rimii tâmpului, dar și a oamenilor 
simpli, neobișnuiți ca un înalt 
dregător să le vorbească astfel, a- 
ceste cuvinte aveau acum două 
veacuri și jumătate nu numai 
înaltul lor sens filozofic și etic, 
dar negreșit o mare forță politi
că. înfierînd viciile unei boie
rimi trîndave și rapace și ridicînd 
glasul său mustrător pînă la trep
tele domniei, Antim n-a abdicat 
niciodată de la ceea ce el soco
tea că este datoria sa de căpete
nie: afirmarea adevărului, 
dreptarea moravurilor.

Rostirea răspicată a adevărului 
a angajat întotdeauna pe omul de 
atitudine într-o epocă de apăsare 
și conformism și procesul intentat 
de domn lui Antim în 1712 era 
concluzia firească a actelor de 
curaj ale cărturarului, care îndrăz
nise să spună în față lui Brînco
veanu, în cuvîntul său de ziua a- 
cestuia : „Să nu socotească împă
rații și stăpînitorii pămîntului că 
i-au pus Dumnezeu Să șază pre 
scaun frumos, numai spre vedere, 
înaintea ochilor omenești, împo
dobiți cu vestminte scumpe, CU 
cunună în cap și cu schiptrul cel 
de aur în mînă , că(ci) numai 
dreptatea iaste de-i face cinstiți 
la norod", sau „Anul cel bun nu-1 
face atîta mulțimea rodurilor, cît 
îl face dreptatea stăpînitorului".

Dragostea sa de adevăr și de 
frumos, pe care nu i-o putea -is
tovi o operă îndelungată.,și -î?6^a- 
tă, Antim a vrut s-o știe cultivată 
după sfîrșitul său 
care i-a îndrumat 
neobosite eforturi, 
hai Ștefan, Mihai 
nahii sirieni care 
dată cu literele săpate la Snagov 
ceva din meșteșugul dascălului 
lor, Antim a vrut să vadă formîn- 
du-se alte generații de artiști și 
învățați. Pentru ei zidește o școală 
și un centru de creație, care trebuia 
să le fie și un model de frumuse
țe în arhitectură, pictură, sculptu
ră prin însăși realizarea ei: mî
năstirea Antim din București. A-

în-

de ucenicii pe 
cu răbdare și 
Alături de Mi- 
Radu, sau mo- 
duc la Alep o

asuprirea străină. Pentru ideile 
sale înfruntase pe domn și-i simți
se mînia. Văzuse în 1714 căzînd 
capul lui Brîncoveanu și doi ani 
mal târziu pierind la fel de crîn- 
cen pe Ștefan Cantacuzino și pe 
tatăl acestuia, Stolnicul Constan
tin. în august 1716, cînd noul con
flict austro-turc aduce trupele 
imperiale în țară, el nu ezită de 
la ceea ce considera datoria sa : 
despărțirea de Nicolae Mavrocor- 
dat, care fuge din scaun spre paza 
cetăților turcești de la Dunăre, și 
așteptarea la București, lîngă po
por, a eliberării politice pe care o 
dorise atât.

Timpurile nu erau, firește, coap
te pentru o descătușare pe care 
nu trupele străine, ci numai po
porul o putea aduce și Antim î$i 
plătește iluzia cu viața, pierind pe 
drumul surghiunului, în apele 
rîului Tungea din Bulgaria, în 
primele zile ale lui septembrie 
1716. Tiparnițele trec pe seama al
tor meșteri, așezămîntul de cultu
ră de la mînăstirea Antim se des
tramă, didahiile nu mai răsună, 
violente Sau mîngîietoare, în au-»' .■

■ zul mulțimii.
Literele tăiate de Antim vor 

continua să imprime însă Cuvinte 
de învățătură și îmbărbătare, o- 
perele lui de artă vor fi mai de
parte obiectul admirației sau mo
delele altor artiști și seara, la o- 
paițe, tineri cărturari vor desprin
de din didahii frumusețile limbii 
românești, meșteșugul oratoriei, 
viziunea acelei demnități umane 
afirmată .de. bătrînul dascăl ivi-' 
rean. 'Getterâțli. după', generații au 
avut astfel“în Antim chipul cărtu
rarului sincer și curajos, al artis
tului cuvîntului românesc, al meș
terului harnic și talentat, al mora- 
.listului aspru pentru cei puter
nici, blind pentru cei asupriți.

Dar toate aceste însușiri ne dez
văluie o și mai înaltă semnifica
ție, cînd reflectăm că opera- lui 
Antim Ivireanul, acest pelerih \ve
nit din meleaguri depărtate pentru 
a împlini o operă capitală la noi, 
este un omagiu adus culturii po
porului care l-a cîștigat prin idea
lurile sale de adevăr și dreptate, 
prin dragostea sa de libertate.

cel din 
un gen 

panto- 
mea, este mo-

mișcăîil de 
abordat a- 
de expre- 

li s-ar putea

această

CINEMA |

18,00 — Pentru cei mici : știți să desenați ? „Prima zi de școală 
povestire de Titel Constantinescu. desenează : Iurie Darie. 
Pentru tineretul școlar • Pe Ulițele satului românesc. Gos
podărie din comuna Tilișca. Transmisiune de lâ Muzeul Sa
tului.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,15 — Un refren pentru dumneavoastră. Interpretează ; Lili Bu- 

laesi, Ion Stoian șt formația Sincron.
19.35 — Filmul documentar și clasicii săi : Jorls Ivens.
19,50
20,10
20.35

—- Telecronica economică : Ce spun gospodarii orașelor.
— Filmul serial „Supraviețuitorii".
— Seară de teatru : „Nimic nu se pierde, dragul meu" de Io

nel Hristea. Interpretează colectivul Teatrului „Lucia
Sturdza Bulandra". în pauze : Filmul documentar : „Trac
torul 66" — producție a Studioului „Alexandru Sahia". 
Poșta televiziunii.

22,50 — Telejurnalul de noapte.
22,57 — Buletinul meteorologic.
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• ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — film pentru ecran panoramic : Patria
— 10; 12,45; 15,45; 18,30; 21,15.
• ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Republica (com
pletare Paralele) — 9,15; 11,30; 13,45; 16,45; 19; 21,15, 
Flacăra (completare Ce povestesc apele) — 15,30;
18,15; 20,45. .
• NOTRE DAME DE PARIS : Luceafărul — 9,30; 12; 
14,30; 17; 19,30; 22, Feroviar — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20, Excelsior — 10,15; 13; 15,45; 18,30; 21,15 (la toate 
completarea Pașii poetului), București (completare Ce 
povestesc apele) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Sta
dionul DinamO 19,30.
• ȚARA FERICIRII : Capitol (completare Ion Țucu
lescu) — 9; 11,45; 15,15; 18; 20,45; la grădină — 19,30, 
Melodia (completare Ce povestesc apele) — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
o LUMINA DUPĂ JALUZELE : Festival (completare 
Orizont științific nr. 5) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; 
ia grădină — 19,30, Modern (completare Pașii poetului)
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Arenele Libertă
ții (completare Ion Țuculescu) — 19,30.
• HAIDUCII — cinemascop : Lumina (completare 
23 August 1966) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45.
• CASA NOASTRĂ : Victoria (completare Basm) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Central 
(comoletare Un secol și multe milenii) — 8,30; 11,30; 
14,30*; 17,30; 20,45, Coientina — 15,30; 18,30.
• CRONICA UNUI BUFON : Union (completare Pa
ralele) — 15,30 ; 18 ; 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
• MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRB : Doina — 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, Grivița (completare Ion 
Țuculescu) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• O LACRIMA PE OBRAZ — CE POVESTESC APEI.E
— VREAU SĂ ȘTIU TOT NR. 45 — BALENA — CHEIA

SUCCESULUI — PUNCT DE GRAVITAȚIE GHI- 
DRINUL — IMAGINI DIN MUZEUL POMPIERILOR — 
UN SECOL ȘI MULTE MILENII ? Timpuri Noi — 9—21 
in continuare.
• 1N NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : Giulești
(completare 23 August 1966) — 15; 18; 20,45, Volga 
(completare Ce povestesc apele) — 9; 11,45; 15,15; 18; 
20,45, Drumul Sării (completare Problema) — 14,45;
17,45; 20,30.
• COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Înfrățirea între po
poare — 14; 16; 18; 20.
• CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinemascop : Dacia 
(completare Orizont științific nr. 5) — 9—15,45 în con-

• tinuare ; 18,15; 20,45.
• REPULSIE : Buzești (completare Imagini din Muzeul 
Pompierilor) — 15,30; 18.
• FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop ; Cringași 
(completare Mobtla) — 15,30; 18; 20,30.
• CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) ; Bucegi
(completare Un secol și multe milenii) 9 ; 12,30 ; 
16,15; 20; la grădină — 19,15, Tomis (completare
Imagini din Muzeul Pompierilor) — 9; 12,30; 16,15; 20; 
la grădină’ — 19.
• DRAGOSTEA ÎNVINGE 
(completare Ion Țuculescu) 
18,15; 20,30; Flamura (completare Pașii poetului) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• ESCROCII LA MÎNĂSTIRB — cinemascop : Unirea 
(completare Linierii) — 15,45; 18; la grădină — 20.
• PRIMA DEZILUZIE ; Vitan (completare Koprivșcița) 
— 15,30; 18.
• FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : Arta
(completare Valentin Serov) — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45; la grădină — 19,30.
• THERESE DESQUEYROUX : Miorița (completare 
23 August 1966) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• CÎINELE DIN BASKERVILLE : Munca (completare 
Un nasture) — 16; 18,15; 20,30.
• MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Popular (completare 
Nimeni nu se gîndește la noi) — 15,30; 18,15; 20,45.
• ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI : 
Aurora (completare Pașii poetului) — 8,30; 11; 13,30;

cinemascop : Gloria 
9; 11,15; 13,30; 15,45;

16-. 18,30; 21, la grădină — 19,30, Floreasca (comple
tare Ion Țuculescu) - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30 ; 21. 
® BĂIEȚII DE LA TONOMAT i Moșilor (completare 
Vizita tovarășului Ciu En-Iai tn Republica Socialistă 
România) — 15; 17,45; la grădină - 20,30.
• DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Cosmos (comple
tare Vizita conducătorilor de partid și de stat în re
giunea Argeș) — 15,30; 18,15; 20,45.
• SE ÎNTIMPLĂ NUMAI DUMINICA : Viitorul (com
pletare Orizont științific nr. 5) — 15,30; 18; 20,30.
• JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Rahova —
15,30: 18; la grădină — 20,15, Cotroceni (completare 
Autobiografie) — 15; 17,45; 20,30,
• CASA NELINIȘTITA — cinemascop : Progresul 
(completare Printre nori) — 15,30; 18; 20,45.
• ALFABETUL FRICII : Lira — 15,30; 18; la grădină
— 20,30.
e 5 000 000 DE MARTORII: Ferentari (completare Pe 
calea Înfloririi patriei socialiste) — 15,30; 18; 20,45.
• URME IN OCEAN : Pacea (completare Orizont știin
țific nr. 5) — 15,45; 18; 20,45.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinema
scop : Grădina „Progresul" (completate Ce povestesc 
apele) — 19,30.
• FANFAN LA TULIPE : Grădina „Doina" — 20,15.
• MOFTURI 1900.: Grădina „Buzești" — 20,30.
$ STRĂINUL — ambele serii : Grădina „Coientina"
— 19,45.
• VALURILE DUNĂRII : Grădina „Progresul-Parc” —
19,30. V
• CEI ȘAPTE MAGNIFICI t Grădina „Vitan" — 20.

TEATRE
® Teatrul „C. I. Nottara" (la' teatrul de vară din 
parcul Herăstrău) : UN LUP MÎNCAT DE OAIE — 20. 
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (grădina Boema, 
în caz de ploaie sala Savoy) ; CU MUZICA E DE 
GLUMIT - 20.
• Circul de stat : CALEIDOSCOP-CIRC — 20.
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recurg tot mai insistent la presiuni 
și imixtiuni brutale în treburile al
tor țări, încalcă suveranitatea unor 
popoare, organizează provocări și 
acțiuni agresive, comploturi și lo
vituri de stat pentru instaurarea 
și menținerea unor regimuri ultra- 
reacționare, urîte de popoare.

Cele două delegații și-au ex
primat îngrijorarea în legătură cu 
intensificarea războiului dus de 
Statele Unite ale Americii în 
Vietnam care creează o situație 
gravă pentru soarta păcii în Asia și 
în întreaga lume. Manifestîndu-și 
solidaritatea deplină cu cauza 
dreaptă a poporului vietnamez, în
tregul sprijin față de poziția guver
nului R. D. Vietnam și a Frontului 
Național de Eliberare — singurul 
reprezentant autentic al populației 
din Vietnamul de sud — Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist din Austria își reafirmă 
poziția lor prin care cer ca S.U.A. 
să înceteze bombardamentele îm
potriva R. D. Vietnam, să se -re
tragă toate trupele străine din 
Vietnam, să se respecte acordurile 
de la Geneva, să se recunoască 
dreptul poporului vietnamez de a-și 
hotărî propria soartă fără amestec 
din afară.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Austria sus
țin cu toată căldura și își exprimă 
solidaritatea frățească cu lupta po
poarelor din Asia, Africa și Ame
rica Latină împotriva colonialis
mului și neocolonialismului, pentru 
cucerirea și consolidarea indepen
denței și suveranității naționale, 
pentru dezvoltarea de sine stătă
toare a economiei și culturii lor pe 
drumul progresului social.

Cele două partide consideră că 
consolidarea păcii și securității in
ternaționale este condiționată de 
așezarea relațiilor dintre state pe 
principiile independenței și suve
ranității naționale, ale egalității în 
drepturi și neamestecului în trebu
rile interne ale altor țări, de res
pectarea strictă a dreptului fiecărui 
popor de a urma calea dezvoltării 
sociale corespunzătoare voinței, as
pirațiilor și intereselor sale vitale, 
principii care capătă o tot mai 
largă recunoaștere internațională.

In cursul convorbirilor, cele două

Unde

încetinește • ••
■

(Urmare din pag. D

Ultima din acesfe pagini a des
chis un nou capitol, acela al istoriei 
sale contemporane, mai bogat decît 
toate, căci în paginile lui prind viață 
rînd după rînd acele năzuințe visate, 
dorite, pentru care atît de des s-a 
logodit unda lină a apei cu sîngele 
vărsat.

Simbolul acestor năzuințe împlinite, 
pe care l-am cuprins între două ex
tremități ale unui arc de cerc se con
turează limpede • termocentrala din 
lernut ți marele combinat de pe Mu
reș. Simbol ți etalon, nou născute 
în acest peisaj. Dacă apele, ața cum 
se spune, vorbesc, atunci ar trebui 
să nu uităm nici o pagină a capito
lului deschis în istoria acestor locuri 
în cele mai bine de două decenii.

Ar trebui astfel să începem cu sal
ba de întreprinderi forestiere înși
rată pe malul Mureșului, de la Izvor 
pînă la Reghin. Mureșul le știe din 
vremea cînd coborau plute pe apele 
lui, le știe de cînd erau rudimentar 
înzestrate cu cîte un joagăr și un 
circular. Lemnul, această imensă bo
găție a munților era fără milă rete
zat și purtat la vale, fără milă jefuite 
pădurile. Gălăuțașul nu era ceea ce 
este azi, așa cum azi este însemnat 
pe harta economică a țării, un oră
șel al combinatului de superioară 
prelucrare a lemnului, așa cum nici 
Reghinul nu era cunoscut. Prefacerile 
pe care le suferă lemnul în Reghin 
țin de domeniul arfei. Ambarcațiuni 
nautice, de-o finețe și eleganță fără 
cusur, instrumente muzicale între care 
viorile țes melodia principală, pla
noare svelte, avioane de școală, 
creații de înaltă măiestrie, i-au 
dăruit-o.

Orașul Tg. Mureș consemnat în 
manuale ca posesor al unei fabrici 
de zahăr, a cîlorva făbricuțe de mo
bilă și a două cărămidării era so
cotit drept un oraș al negustorilor de 
grîne și loc de petreceri al boierna
șilor din împrejurimi. într-un ghid tu
ristic cît de zgîrcit în detalii, numai 
obiectivelor industriale ale orașului 
de azi va trebui să li se rezerve o 
pagină. Propriu-zis vechea fabrică 
de zahăr nu mai există. Modernizată, 
cu o capacitate multiplicată de pro
ducție ea poate servi ca termen de 
comparație a ritmului în care s-a dez
voltat, în toate direcțiile, orașul. Pas 
cu pas, Mureșul ne descoperă nou
tăți. Abia intrat în oraș, pe porțile 
din beton și fier ale zăgazului, întîl- 
nește marea fabrică de mobilă, ca 
la celălalt capăt să descopere o ce
tate a chimiei. Acesta e termenul 
consacrat: cetate. Cetate a metalu
lui, cetate a chimiei, cetate a lemnu
lui. Se clădesc cetăți, fiecare din ele 
meritînd o legendă...

Să ne oprim însă la Luduș, la a- 
ceasfă așezare în plină cîmpie, nu de 
mult figurînd ca localitate rurală, loc 
de tîrg și, pe vremuri, înviorat o 
dată pe an de pregătirile pentru 

delegații au acordat o mare atenție 
problemelor securității europene. 
Ele constată că în prezent mase 
largi populare, forțe sociale și po
litice de diferite orientări, se pro
nunță tot mai insistent împotriva 
politicii reacționare a cercurilor 
agresive, în primul rînd a imperia
lismului american, pentru normali
zarea și dezvoltarea relațiilor între 
statele europene.

Pornind de la recunoașterea 
realităților istorice apărute în Eu
ropa ca urmare a celui de-al doilea 
război mondial, Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Austria subliniază necesitatea de 
a se asigura posibilitatea celor două 
state germane, poporului german 
de a-și aduce contribuția activă la 
rezolvarea problemelor arzătoare 
ale continentului nostru, de a se 
exclude posibilitatea ca militaris
mul și rcvan.șîsmul german să mai 
poată vreodată. declanșa un nou 
război mondial.

Cele două părți au relevat în
semnătatea Declarației cu privire 
la întărirea păcii și securității în 
Europa, adoptate de Consfătuirea 
de la București a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
care corespunde pe deplin inte
reselor popoarelor europene, ale 
tuturor popoarelor lumii, cauzei 
păcii și înțelegerii între state. Ele 
subliniază necesitatea unor acțiuni 
concrete pentru înfăptuirea țelu
rilor securității europene, pentru 
mobilizarea tuturor forțelor social- 
politice interesate în stabilirea u- 
nui climat- de încredere, destinde
re și pace în Europa.

Subliniind rolul pe care-1 are 
în asigurarea securității europene 
dezvoltarea relațiilor de colabora
re între state cu orînduiri sociale 
diferite, cele două delegații își ex
primă deplina satisfacție pentru 
lărgirea în ultimii ani a relațiilor 
economice, culturale, tehnico-știin- 
țifice, diplomatice și politice între 
România și Austria. Ele se pro
nunță pentru continua dezvoltare 
a acestor relații în toate domeniile 
de activitate, în interesul popoa
relor român și austriac, al cauzei 
destinderii internaționale și al pă
cii în Europa și în lume.

Partidul Comunist Român 
Partidul Comunist din Austria

Și 
a-

„balul inteligenței''. Recent a deve
nit oraș, recent a avut loc acolo, în 
Luduș, o consfătuire pe tema inova
țiilor, ceea ce înseamnă că reședința 
de raion e în plin proces de indus
trializare. Una din cele mai moderne 
fabrici de zahăr din țară a smuls din 
letargie comuna, i-a dăruit un car
tier de blocuri, a refăcut centrul, a 
netezit cu asfalt șoseaua, a impus ca
nalizarea, încălzirea centrală, neonul, 
conturînd de pe acum liniile de dez
voltare ale unui nou oraș, între afî- 
tea altele născute proaspăt pe harta 
țării.

Un amator de statistică și de com
parații va afla uimit că ritmul în care 
apar pe Mureș transformările de a- 
cest ordin solicită, dintre cele patru 
operațiuni, frecvent înmulțirea. Fie 
că e vorba de Megawați, fie că e 
vorba de tone sau de spații de lo
cuit, fie că e vorba de cai putere 
sau de cărți, de numărul elevilor și al 
sălilor de clasă.

E ca și cum omul s-ar fi descoperit 
pe el însuși, ar fi descoperit că e pu
ternic, ca și cum ar fi fost descope
rite imensele resurse ale pămîntului, 
bogățiile sale. Revelația acestui po
tențial aparține exclusiv epocii noas
tre. în nici o alfă epocă descoperirea 
lui și transformarea lui în energie 
creatoare, în operă constructivă des
fășurată, nu s-ar fi realizat. Cîmpia 
întinsă a Mureșului ar fi însoțit apa 
fără tresăriri astăzi din belșug oferite 
de noul peisaj. Începînd de la însăși 
holda de grîu, de la porumbișfi foș
nitoare, de la lucrarea pămîntului și 
modul în care ea se îndeplinește. 
Metamorfoza satului e fot atît de ui
mitoare ca și metamorfoza orașului. 
Mureșul l-a cunoscut ,bine pe țăra
nul de pe malurile sale, l-a auzit în- 
demnînd vitele la plug, l-a văzut se- 
cerînd, culegînd cucuruzul, păzind 
oile. Are bucuria revederii cu un alf 
țăran, cu o îndeletnicire străveche 
fundamental modificată, cu alte 
crări și zile”, decît acele 
perindat veacuri de-a rîndul 
bate pe malurile sale.

Și tractorului și combinei 
pompei care trimite șuvoiul de 
între straturile grădinii li se cuvine 
cîte-o legendă. Dar mai cu seamă • 
se cuvine acelei forțe care a descă
tușat omul, acelei forțe care i-a insu
flat conștiința puterii sale, descope- 
rindu-i valențele, măsura reală a po
tențialului său creator, priceperea, 
indemînarea, ascuțita sa inteligență, 
capabilă de-a schimba, de-a clădi, ca 
un adevărat stăpîn, acelei forțe in
spirate sub conducerea 
făurește destinul fericit al României 
socialiste.

în gînditoarea sa curgere, între 
malurile sale scăldate în soare, Mu
reșul e martor al făuririi acesfei ima
gini fericite — România zilelor noas
tre, după două decenii și mai bine 
de la eliberarea sa.

. Astfel se țes legendele pe care le 
vor asculta copiii copiilor noștri.

„lu- 
ce s-au 

neschim-

și moto-

căreia se

Comunist Român și
se

preeiază că în prezent, împotriva 
politicii agresive a imperialismu
lui se ridică forțe social-politice 
uriașe, aceasta fiind una din ca
racteristicile fundamentale ale dez
voltării istorice actuale. întărind 
continuu frontul de luptă antiim- 
perialist, țările socialiste, partidele 
comuniste, clasa muncitoare inter
națională, tinerele state suverane, 
mișcarea de eliberare națională, 
forțele democratice și popoarele 
din întreaga lume vor putea să a- 
pere pacea lumii și să salvgardeze 
civilizația umană.

Cele două partide subliniază ne
cesitatea restabilirii și întăririi u- 
nîtății tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste, în primul rînd, a țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, în 
lupta pentru zădărnicirea politicii 
agresive a imperialismului, pentru 
cauza progresului social, a apără
rii păcii și securității internațio
nale. O importanță hotărîtoare 
pentru restabilirea și întărirea uni
tății mișcării comuniste și munci
torești are respectarea în rapor
turile dintre partide a principiilor 
solidarității și internaționalismu
lui proletar, independenței, egali
tății în drepturi, neamestecului în 
treburile interne.

Partidul
Partidul Comunist din Austria 
pronunță pentru dreptul fiecărui 
partid de a-și elabora de sine stă
tător linia politică, strategia și 
tactica, a-și conduce întreaga sa 
activitate corespunzător condițiilor 
concrete din țara sa. Ele consideră 
că problemele de interes comun ca 
și deosebirile de vederi, probleme
le divergente, trebuie discutate în 
spirit constructiv, tovărășesc și în
țelegere reciprocă, fără a se îngă
dui sprijinirea elementelor anti
partinice fracționiste, amestecul 
sub orice formă în treburile inter
ne ale partidelor. Interesele și sco
purile ce unesc partidele comunis
te și muncitorești sînt mai presus 
decît orice divergențe. Deosebirile 
de păreri ideologice și politice nu 
trebuie să constituie o piedică în 
realizarea și întărirea unității de 
acțiune internațională împotriva 
forțelor agresive ale imperialismu
lui.

Considerînd că fiecare partid 
mare sau mic are datoria interna- 
ționalistă de a depune toate efor
turile pentru a-și aduce contribu
ția activă la restabilirea și întări
rea unității și coeziunii mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, cele două partide își rea
firmă hotărîrea de a acționa cu 
consecvență în această direcție.

Vizita delegației Partidului Co
munist din Austria, discuțiile care 
au avut Ioc reprezintă o contri
buție importantă la întărirea și 
dezvoltarea continuă a legăturilor 
frățești dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Austria, dintre poporul român și 
poporul austriac, la cauza socia
lismului și păcii.

Străbătînd o mică parte din 
suprafața de peste un mi
lion și jumătate de kmp, 
cît reprezintă teritoriul 

Mongoliei populare, am avut 
prilejul de a cunoaște multe 
aspecte interesante din viața și 
munca acestui popor, constructor 
al socialismului. Aici, în inima 
podișului central al Asiei, la o 
altitudine medie de peste 1200 
metri, ni se înfățișează caracte
risticile specifice unui climat con
tinental, un relief deosebit de va
riat, de o mare frumusețe. Dar 
ceea ce dă un farmec aparte a- 
cestor locuri sînt nesfîrșitele pa
jiști întinse pe zeci de milioane 
de hectare.

Cu ani în urmă, înainte ca geo
logii să depisteze bogățiile ne
măsurate ale pămîntului Mongo
liei, înainte ca fierul plugului să 
fi întors brazde în stepa înțele- 
nită de veacuri, pajiștile au con
stituit principala sursă de bogă
ție a țării. Se poate spune că ele 
și-au pus amprenta pe munca și 
preocupările oamenilor. Dar dacă 
în trecut, marea majoritate a 
populației era nomadă, mutîn- 
du-și din loc în loc iurtele, pe 
urmele turmelor de oi, cirezilor 
de vite și hergheliilor de cai, în 
căutarea pășunilor și apei, în 
anii puterii populare, cooperati
vizarea agriculturii a permis sta
bilizarea araților, crearea pers
pectivelor pentru înflorirea agri
culturii.

Despre realizările dobîndite și 
despre perspectivele de mărire a 
producției agricole, am aflat, în 
cadrul unui interviu, multe lu
cruri interesante de la tovarășul 
Baljiniam, ministrul agriculturii 
al R. P. Mongole. Intre al
tele, el a arătat că încheierea 
cooperativizării agriculturii, crea
rea gospodăriilor agricole de 
stat și a stațiunilor de mașini și 
tractoare au permis creșterea nu
merică a șeptelului, sporirea 
productivității lui, extinderea su
prafețelor arabile, mărirea achi
zițiilor de produse agricole care 
asigură satisfacerea cerințelor 
populației. Cu ani în urmă, în 
țară existau 10 milioane de ani
male ; în 1965 numărul acestora 
a ajuns la 23,8 milioane. Din 
punct de vedere al numărului 
de animale ce revin la un locui
tor și al consumului mediu de 
carne pe an, Mongolia ocupă u- 
nul din primele locuri din lume.

Tovarășul Baljiniam ne-a înfă
țișat un amplu tablou al dezvol
tării agriculturii Mongoliei. în

secretar al Federației Milano a 
P.S.l.U.P.

A fost prezent Andrei I 
prim-adjunct de șef de secție

., și Mihai Dalea, secretar

Luni, 12 septembrie a.c., tovară
șii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R.
al C.C. al P.C.R., au avut convor
biri cu delegația Partidului Socia
list Italian al Unității Proletare, 
formată din tovarășii Dario Va
lori, secretar general-adjunct al 
P.S.l.U.P., conducătorul delegației, 
Francesco Lami, membru al Direc
țiunii P.S.l.U.P., și Antonio Costa, 
membru al Comitetului Central,

Sosirea din R. S. Cehoslovacă 
a delegației de activiști ai P. C. R

M

Luni seara s-a înapoiat în Ca
pitală delegația de activiști ai Par
tidului Comunist Român, condusă 
de Teodor Haș, membru al C. C. 
al P.C.R., p'rim-secretar al Comite
tului regional Crișana al P. C. R., 
care a fost într-un schimb de ex
periență în Cehoslovacia la invita
ția C.C. al P. C. din Cehoslovacia.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

CU PRILEJUL CENTENARULUI INTRODUCERII
SISTEMULUI METRIC (C

Luni dimineața în Sala Dalles 
din București a avut loc o ședință 
festivă cu prilejul sărbătoririi 
Centenarului -introducerii sistemu
lui metric în România.

Au participat oameni de știință, 
constructori de aparate de măsură, 
cercetători, metrologi din minis-

0 DELEGAȚIE A CONSILIULUI 
UNGAR Al PĂCII A SOSIT 
IN CAPITALĂ

Luni la amiază a sosit în Ca
pitală, . la invitația .Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii, o 
delegație a Consiliului ungar al 
păcii, condusă de Sandor Harmati, 
vicepreședinte al Consiliului Păcii 
din R. P. Ungară. La aeroport, de
legația a fost întîmpinată .de acad. 
Theodor Burghele, Sanda Ran- 
gheț, C. Paraschivescu-Bălăceanu 
și alți membri ai comitetului. Au 
fost prezenți membri ai ambasadei 
R. P. Ungare la București.

(Agerpres) '

prezent, în țarâ, există 289 de co
operative agricole ale araților, 
cu o suprafață medie de 300 000 
hectare. Fiecare cooperativă dis
pune de 50 000—60 000 de anima
le proprietate obștească. în ulti
mii cinci ani, în cooperativele a- 
gricole ale araților, șeptelul a 
crescut cu 2,6 milioane de anima
le, iar suprafața arabilă s-a mărit 
de 2,5 ori. în aceeași perioadă 
au fost crescute în medie cîte 7 
milioane de animale tinere pe 
an, iar în 1965 — peste 8 mili
oane. Țoate acestea au permis 
cooperativelor agricole ale ara
ților să realizeze producții spo- 
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zestrate cu tehnica moderna, cu 
ajutorul cărora s-au săpat și fo
rat mii de puțuri adînci pe pășu
nile cooperativelor agricole

înseriinări de călătorie din R.Pi Mongolă

GOBI NU E UN
SIMPLU DESERT
rite de carne și alte produse. In 
peripada amintită, fondurile fixe 
ale cooperativelor agricole ale 
arafilor au crescut de 2,7 ori, iar 
veniturile de peste două ori. A- 
ceste realizări sînt rezultate ale 
eforturilor unite ale arafilor, oa
meni cu o mare receptivitate față 
de metodele științifice de muncă.

Avem prilejul să ne convingem 
de schimbările din viața satelor 
Aproape toate satele întîlnite în 
cursul călătoriei sînt noi. In pli
nă stepă, întîlnim sedii ale bri
găzilor de producție ale coope
rativelor agricole, situate la zeci 
de kilometri unul de altul; în 
jurul lor, alături de iurtele pito
rești s-au înălțat construcții din
tre cele mai variate. La sate au 
apărut școli și cinematografe; 
mii de cluburi și colțuri roșii, bi
blioteci, dispensare.

Gobi a încetat să mai fie un 
simplu deșert. Este adevărat că, 
în acest imens ținut, nu arareori 
se ivesc din senin furtuni de ni-
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început lucrările unei I 
omunicări științifice. 9

C.C. al P.C.R.
în cadrul discuțiilor, care s-au 

desfășurat într-o atmosferă tovă
rășească,. a avut loc un schimb de 
păreri cu i 
interes comun pentru cele -----
partide, probleme . actuale ale si
tuației internaționale și ale mișcă
rii muncitorești.

delegația a fost întîmpinată de Ma
tei 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., activiști de 
partid.

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

(Agerpres)

tere, întreprinderi și instituții, 
precum și invitați de peste hotare.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Remus Răduleț, 
vicepreședinte al Academiei, 
președinte al Consiliului 1 
al Cercetării Științifice. Apoi ing.

prezentat conferința „100 ani de la 
introducerea sistemului metric în 
România".

în contimiare. participanții la a- 
dunare au fost salutați de E. W. 
Allr wight, reprezentant al Organi
zației Internaționale de 1 
Legală; de Pierre Carre, 
tant al Biroului Internațional de 
Măsuri și Greutăți, de reprezen
tanți ai organizațiilor naționale de 
metrologie din Iugoslavia și Repu
blica Democrată Germană.

★

Ieri s-a deschis în sală sportu
rilor Floreasca din Capitală o ex
poziție care cuprinde mijloace de

de măsură și control realizate în 
ultimii ani de întreprinderi și in
stitute de specialitate.

La Institutul de Petrol, Gaze șî 
Geologie au î 
sesiuni de comunicări științifice.

sip, iar apa este puțină și la 
mari distanțe. Desigur, mai este 
mult pînă la îmblînzirea naturii 
vitrege care supune adesea unor 
grele încercări pînă și rezistența 
cămilelor; dar de pe acum, în 
Gobi întîlnim așezări statornice, 

■ aparținînd gospodăriilor de stat 
și cooperativelor agricole. Primii 
pași, care prefigurează viitorul 
asalt asupra deșertului, se 
prin amenajări hidrotehnice 
însemnătate vitală pentru 
voltarea zootehniei și a 
lalte ramuri agricole. în prezent, 
în țară, sînt organizate 14 bi
rouri de construcții-montaj, în-

nile cooperativelor agricole și 
ale gospodăriilor de stat. In 
noul cincinal, o pătrime din to
talul investițiilor destinate dez
voltării agriculturii vor fi utili
zate pentru construcții hidroteh
nice, menite să asigure apa ne
cesară pentru circa 21 milioane 
hectare de pășuni.

De sute de ani, în Mongolia 
exista tradiția ca întreaga hrană 
necesară animalelor să fie obți
nută de pe pășuni, atît vara cît 
și iarna. Se întîmpla ca în unele 
ierni aspre, cu zăpezi abundente 
și geruri de pînă la minus 40°, 
din lipsa rezervelor de furaje și 
a adăposturilor, șeptelul să înre
gistreze mari pierderi. Rezolvarea 
acestei probleme era practic im
posibilă în trecut din cauza lip
sei mijloacelor pentru recoltarea 
și transportul nutrețurilor. Actua
lul cincinal marchează o nouă

fotografii

ROMA 12. Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite: 
La Modena s-a încheiat cel de-al 
20-lea Festival național organizat 
de ziarul „L’Unitâ".

In cadrul festivalului, care a du
rat opt zile, au avut loc manifes
tări sportive și culturale, specta
cole de teatru și muzicale. In ma
rele parc al festivalului au fost 
organizate expoziții și standuri, 
printre care expoziția ilustrînd ac
tivitatea P.C.I., expoziții dedicate 
mișcării de rezistență, luptei de so
lidaritate cu poporul vietnamez, 
standuri cu exponate din țările so
cialiste și expoziții de 
din partea organelor de presă ale 
partidelor comuniste 
Standul dedicat României a cu
prins fotografii înfățișînd realizări 
ale poporului român, precum și o- 
biecte de artizanat. La Festivalul 
național organizat de ziarul 
„L’Unitâ" au participat reprezen
tanți ai presei comuniste din mai 
multe țări, printre care și România.

In cadrul manifestării de înche
iere a festivalului, la care au par
ticipat peste 100 000 de persoane 
venite din toate provinciile țării, a 
vorbit secretarul general al Parti
dului Comunist Italian, Luigi Lon-

frățești.

AMSTERDAM 12 (Agerpres). — 
Cu prilejul Festivalului ziarului 
„De Waarheid", organ al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Olanda, la Amsterdam a 
avut loc duminică un miting, la 
care au participat numeroși cetă
țeni olandezi din diferite regiuni

Frantisek Hamouz despre
comerțul extern al Cehoslovaciei

BRNO 12 (Agerpres). — Luînd 
| cuvîntul la o conferință de presă 

organizată cu prilejul deschiderii 
I Tîrgului internațional de la Brno, 

Frantisek Hamouz, ministrul co
merțului exterior al R.S. Ceho
slovace, a declarat că volumul co
merțului exterior al Cehoslovaciei 
a atins în 1965 suma de 40 miliar
de coroane. Vorbitorul a făcut o 
expunere asupra planurilor cu pri
vire la exportul de mașini ceho
slovace în anii celui de-al patrulea 
cincinal. El a arătat că în această 
perioadă exportul de mașini 
crește cu peste 60 la sută.

Referindu-se la colaborarea

va

cu

treaptă în rezolvarea acestei 
probleme, producția de furaje 
urmînd să creȘscă anual cu o 
cantitate echivalentă cu circa 
750 000 tone de unități nutritive. 
Aceasta va permite mărirea efec
tivelor de animale la 25—26 mi
lioane, îmbunătățirea calității 
lor.

In ultimii ani, sute de mii de 
hectare de terenuri, care n-au 
simțit niciodată fierul plugului, au 
fost desțelenite și cultivate cU 
grîu, legume, cartofi și alte plan
te. Extinderea culturii cerealelor 
a permis ca anual să se asigure 
circa 300 kilograme de grîu pe 

locuitor, rezolvindu-se astfel pro
blema consumului de făină din 
producția internă. Gospodăriile 
de stat și stațiunile de mașini și 
tractoare au fost înzestrate cu un 
număr sporit de tractoare, com
bine și alte mașini agricole. In 
noul cincinal, agricultura va 
primi noi mașini. Vor spori cu 30 
la sută suprafețele cultivate cu 
grîu, de 2,8 ori cele cu cartofi, 
de 3 ori producția de legume.

Specialiștii mongoli ne-au re
latat, totodată, că pentru mărirea 
rentabilității, îndeosebi în ra
mura zootehniei, se prevede 
crearea unor noi întreprinderi de 
prelucrare a produselor animale.

In prezent, un mare număr de 
tineri arați își însușesc meserii 
și metod9 noi. Din rîndurile lor 
au apărut vestiți crescători de 
animale, cultivatori de grîu și le
gume, mecanizatori și construc
tori ai noilor sate mongole. 

go, care s-a referit la o serie de 
probleme internaționale. Subliniind 
pericolul pe care îl reprezintă pen
tru pacea lumii agresiunea ameri
cană în Vietnam, Luigi Longo a 
arătat că situația se agravează cu 
fiecare zi și mai mult datorită es
caladării războiului și a atitudinii 
cercurilor conducătoare ale State
lor Unite, care nu țin seama de 
nici un fel de avertisment în ce 
privește încetarea bombardamen
telor și retragerea trupelor din 
Vietnam. El a subliniat, de aseme
nea, că autoritățile italiene trebuie 
să adopte o altă atitudine deoa
rece nu se mai pot menține pe 
poziția „de înțelegere" față de ac
țiunile americane în Vietnam.

în ce privește situația politică 
internă. Luigi Longo a vorbit des
pre acțiunea de unificare a Parti
dului Socialist Italian cu Partidul 
social-democrat. El a arătat că a- 
ceastă unificare nu se înfăptuiește 
pe baze socialiste, fapt dovedit și 
de carta ideologică a viitorului 
partid. Conducerile celor două 
partide intenționează ca prin uni
ficare să lărgească și mai mult co
laborarea cu Partidul democrat- 
creștin, a spus Longo.

■ ■

tării. Luînd cuvîntul în cadrulale
mitingului, președintele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Olanda, Paul de Groot, a con
damnat, în numele comuniștilor 
din Olanda, politica dusă de S.U.A. 
în Asia de sud-est, cerînd înce
tarea agresiunii americane în a- 
ceastă parte a lumii.

țările socialiste, Frantisek Hamouz 
a relevat, printre altele, însemnă
tatea colaborării comerciale cu 
Bulgaria, Polonia, România. Un
garia, U.R.S.S.. state cu care Ceho
slovacia a încheiat recent acor
duri comerciale pe termen lung. 
De asemenea, el a arătat că schim
bul de mărfuri al Cehoslovaciei cu 
țările în curs de dezvoltare din 
Asia, Africa și America Latină se 
ridică în prezent la o treime din 
totalul schimburilor cu statele ne- 
socialiste Frantisek Hamouz a su
bliniat că Cehoslovacia este inte
resată în dezvoltarea și adîncirea 
relațiilor comerciale cu toate ță
rile, indiferent de orînduirea lor 
social-politică. pe baza principiului 
încrederii reciproce și respectării 
intereselor partenerului.

Muncitori englezi demonstrînd Ia 
Blackpool împotriva „politicii de aus

teritate". a înghețării salariilor

P. C. din Anglia 
denunță „măsurile 
de austeritate"

LONDRA 11 (Agerpres). — 
mitetul Executiv al Partidului 
munist din Marea Britanie a 
publicității o declarație in legătură 
cu măsurile de austeritate intro
duse de guvernul britanic. Guver
nul laburist — se arată în decla
rație — a hotărît cea mai drastică 
„înghețare" a salariilor și cele mai 
drastice restricții din anii de după 
război. Conducerea partidului co
munist subliniază că acestea vor 
duce la concedieri și la trecerea 
multor oameni ai muncii la săptă- 
mîna de muncă incompletă. în ace
lași timp, în urma măsurilor gu
vernamentale, va continua crește
rea prețurilor, ceea ce, de fapt, va 
însemna nu numai „înghețarea" 
salariilor, dar și reducerea lor.

Partidul Comunist din Marea 
Britanie cere ca guvernul să-și 
schimbe politica, recurgînd la un 
adevărat control asupra prețurilor, 
să reducă cheltuielile militare, să 
anuleze legile antimuncitorești.



TIRGUL DE EA SALONIC

• Explozia unor bombe.
• Deschiderea conferinței 

constituționale.

LAGOS 12 (Agerpres). — Dumi
nică, în timp ce la Lagos soseau 
delegații din provinciile nigeriene 
pentru conferipța constituțională 
națională, explozia a două bombe 
a readus starea de tensiune în ca- 

• pitala acestei țări, în care abia de 
curînd a avut loc o lovitură de stat 
militară.

Walter Emembolu, directorul ad
junct al Parchetului și, secretar al 
Comitetului constituțional aL Ni
geriei orientale, care sosise' lâ La
gos pentru a pregăti; conferința 
constituțională, a fost ucis împre
ună cu soția și cei doi copii ai săi 
de o bombă care a explodat în 
vila în care locuia.

O altă bombă a explodat în sub
solul „Hotelului Federal", proprie
tate guvernamentală, fără a fi pro
vocat victime omenești.

După cum s-a mai anunțat, du
pă lovitura de stat, din 29 iulie, al 
cărei motiv fundamental au fost 
divergențele privind structura po
litică a Nigeriei,Tt. col. Iakubu Go- 
won, care a preluat conducerea 
statului, a convocat o conferință a 
liderilor celor patru provincii ale 
Nigeriei pentru a discuta și a lua 
o hotărîre în această problemă. 
Conferința s-a deschis ■ luni după- 
amiază in sala parlamentului în 
vederea alegerii formei de guver- 
riămînt.

în impas al N.A.T.0 Ziua pavilionului
roman

Convorbiri intre conducătorii
P. C. U. S. si P. S. U. G. L

(.•
L

LONDRA 12 (Agerpres). — Luni, • 
și-a reluat lucrările la Marlborough 
House Conferința primilor miniștri 
ai țărilor Commonwealthului. în 
cursul ședinței de dimineață, par
ticipanții au ascultat o expunere 
a primului ministru britanic, Wil
son, asupra poziției guvernului său 
față de Rhodesia. Această poziție, 
aprobată sîmbătă într-o ședință a 
cabinetului, se întemeiază pe cele 
„șase principii" enunțate de pri
mul ministru în parlament. Princi
piile nu ating, în fond, structura 
regimului din Rhodesia, înlocuind , 
asemenea prevederi fundamentale • 
cum ar fi accesul imediat al locui
torilor africani care reprezintă 
marea majoritate a populației a- 
cestei țări la conducerea statului 
prin afirmații vagi privitoare Ia 
„progresul neîntrerupt spre con
ducerea majorității" în baza cons
tituției din 1961, „îmbunătățirea 
statutului politic al africanilor", 
„progrese pe calea eliminării dis
criminării rasiale".

în cercurile delegațiilor africa
ne, prezente la actuala conferință, 
se subliniază că declarația expusă 
de premierul britanic nu poate da 
satisfacție. celor 1,7., țări africane 

- membre ale Commonwealthului, 
întrucît ea constituie de fapt o res
pingere ,a- propunerilor marii ma
jorități a țărilor membre ale Com
monwealthului care cer guvernului 
englez să nu accepte independența 
Rhodesiei de sud înainte de a se

fi format un guvern ales în mod 
democratic.

Imediat după discursul lui Wil
son, delegațiile africane, cărora li 
s-au alăturat reprezentanții unui 
număr de țări asiatice, s-au reunit 
separat la Marlborough House pen
tru a examina acest discurs. în a- 
celași timp, delegațiile Kenyei și 
Zambiei au avut consultări cu gu
vernele lor în legătură cu propu
nerile britanice.

ROMA 12 (Agerpres). — La 
Roma a; fost dat publicității . un 
comunicat în care se arată că gu
vernul italian .este de acord cu 
transferarea pe teritoriul Italiei a 
Consiliului apărării al N.A.T.O., ăl 
cărui sediu se află în momentul de 
față la Paris! Hotărârea de trans
ferare a Consiliului apărării- al 
N.A.T.O. a fost luată la ultimul 
Consiliu ministerial al N.A.T.O. 
după ce Franța a anunțat că .se re
trage din organismele integrate ale 
blocului nord-atlantic.

sianuk S.U.A. trebuie să respecte
integritatea teritorială a Cambodgiei
PNOM PENH 12 (Agerpres). — 

în cadrul unei conferințe de presă, 
șeful statului cambodgian, prințul 
Norodom Sianuk, a declarat că „nu 
poate întreprinde nici un pas în 
direcția stabilirii de relații diplo
matice cu Statele Unite" întrucît 
poporul cambodgian nu dorește a.- 
cest lucru.. (După cum se știe, 
Cambodgia a rupt relațiile diplo
matice cu S.U.A. în anul 1965, ca 
urmare a violării teritoriului țării 
de către aviația americană).

Prințul • Norodom Sianuk a pre
cizat că, dacă americanii doresc 
relații "cu ’ Ca'mbodgia, ei „trebuie 
să înceteze o dată și pentru tot
deauna să ne bombardeze terito
riul țării’. Singura cale pe care 
noi o propunem Statelor Unite în 
vederea realizării unor relații nor
male, a subliniat șeful statului 
cambodgian, este că ele să se an
gajeze să respecte integritatea te
ritorială a Cambodgiei".

ATENA 12. — (Agerpres).
De la deschiderea tîrgului de 
la Salonic și pînă în prezent, 
pavilionul României a fost vizitat 
de peste 200 000 de persoane.

Cu ocazia Zilei pavilionului ro- 
mîn, directorul pavilionului, Sil- 
vian Popescu, a oferit o recepție 
la care au participat ministrul 
Greciei de nord, Manolopoulos, 
prefectul regiunii Salonic, Cour- 
navos, deputați, oameni de afa
ceri.

După ce a vizitat pavilionul 
român, ministrul Manolopoulos. 
a spus că este foarte satisfăcut 
de tot ce a văzut și în special de 
multiplele exponate ale indus
triei constructoare de mașini. 
„Ele sînt o dovadă a faptului că 
România a înregistrat mari pro
grese în industrializarea țării". 
„Sînt convins — a spus el — că 
vizita recentă în Grecia a dele
gației • guvernamentale române 
condusă de primul ministru Ion- 
Gheorghe Maurer va duce la lăr
girea relațiilor economice comer
ciale și culturale dintre cele două 
țări".

MOSCOVA 12 (Agerpres). — A- 
genția TASS transmite: Răspun- 
zînd invitației C.C. al P.C.U.S., în 
zilele de 10 și 11 septembrie Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, s-a aflat 
într-o vizită prietenească la Mos
cova. La sediul C.C. al P.C.U.S., 
Walter Ulbricht a avut o convor
bire cu Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.

Walter Ulbricht și Leonid Brej
nev s-au informat reciproc asupra 
desfășurării construirii socialismu
lui și comunismului în cele două 
țări, au discutat problemele dez-

voltării continue a legăturilor fră
țești și colaborării multilateralei 
dintre P.C.U.S. și P.S.U.G., dintre 
U.R.S.S. și R. D. Germană.

Conducătorii P.C.U.S. și P.S.U.G. • 
au făcut un schimb de păreri în 
problemele situației internaționale 
actuale care interesează ambele 
părți, au acordat o mare atenție 
sarcinii asigurării securității euro
pene în conformitate cu linia ge
nerală a statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, expusă în 
Declarația de la București.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și unitate 
deplină de vederi.

Sosirea unei delegații de partid 
și de stat cehoslovace la Sofia

SOFIA 12 (Agerpres). — La in
vitația C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, a Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria și a

Lansarea navei cosmice
//

Cu prilejul 
ternațional 
nul românesc a fost vizitat de că
tre președintele R.3.F. Iugoslavia, 

I. B. Tito

guvernamentală avariată duminică în urma exploziei unei
bombe Teleloto U.P.I. — Agerpres

„Gemini-11

PRIMELE REZULTATE ’
ALE „ALEGERILOR" 
DIN VIETNAMUL DE SUD

După cum anunță agenția sud- 
vietnameză de presă, autoritățile 
de la Saigon au obținut majorita
tea voturilor în „alegerile" pentru 
Adunarea constituantă care au a- 
vut loc la 11 septembrie. Cîteva 
sute de mii de polițiști și soldați 
ai generalului Ky au asigurat „or
dinea".

clădire

încheierea lucrărilor Congresului 
mondial de sociologie

■ <:(?#&: .■ • F’.■■?:f ■ v.. vz..

GENEVA 12 — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite : 
La Evian au luat sfîrșit lucrările 
celui de-al VI-lea Congres mondial 
de sociologie. In ultimele zile ale 
congresului, delegația română a 
mâi prezentat o, serie. de cornpni- 
cări, printre care : „Schema gene
rala a sistemului, sociologic de in
dicatori ai. niyeliilui. de. ,țrai;;al 
populației", de prof. Manea Mă- 
nescu, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, „Modul în care sistemul 
de indicatori ai- planului de stat 
orientează desfășurarea proceselor 
sociale", de prof. Roman Moldovan,

membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste România, 
„Condițiile sociale ale logicii 
stoice" de acad. Athanase Joja, 
„Probleme metodologice ale sociolo
giei învățămîntului" de. prof. Miron 
Constantinescu, „Metodologia stu
diului stării de sănătate a- popu
lației" de dr. .P. Mureșan; dr. G. 
Zahariade și dr. I. Ionescu, „Con
siderații asupra sociologiei intelec
tualului" de prof. Gall Erno.

Comunicările sociologilor români 
au fost primite cu viu interes de 
participant» la Congres.

CAPE KENNEDY 12 (Agerpres). 
Luni, la ora 14,42 G.M.Ț., de la 
Cape Kennedy a fost lansată nava 
cosmică „Gemini-ll“, avînd la bord 
pe cosmonauții Charles Conrad și 
Richard Gordon. Imediat după pla
sarea pe orbită, nava a început ur
mărirea rachetei „Atlas-Agena", 
lansată cu 97 de minute înainte, 
rachetă cu care trebuia să reali
zeze o întîlnire spațială încă în 
prima sa revoluție în jurul Pă- 
mîntului. între cele două vehicule 
spațiale exișta o distanță de 395 
kilometri. Echipajul navei „Ge- 
mini-U“ a accelerat viteza de zbor 
și, în timp ce se afla deasupra 
insulelor Hawai, a ajuns din urmă 

. racheta „Atlas-Agena". Cu cîteva 
minute mai tîrziu, deasupra teri
toriului Statelor Unite, s-a realizat

CORESPONDENTĂ DIN ATENA

Succesul ansamblului
9 c

folcloric românesc
României

PARIS. Ziarul „New York Ti
mes" consacră suplimentul său la 
ediția europeană din 12 septembrie 
realizărilor din țara noastră. Su
plimentul conține 24 de pagini în 
care sînt publicate, printre altele, 
următoarele articole mai impor
tante : Noua geografie economică 
a României ; Comerțul exterior o- 
glindește progresele' economiei ro
mânești ; Mașinile și utilajele ro
mânești sînt vîndute în 50 de țări; 
Uzinele „1 Mai“-Ploiești, citadelă 
a utilajului petrolier românesc ; 
Comerțul românesc de produse chi
mice; Danubiana — un milion de 
cauciucuri anual; Realizări și per
spective ale industriei ușoare româ
nești; Delicioase alimente româ
nești. Revista mai publică nume
roase informații economice din di
verse domenii, însoțite de un mare 
număr de fotografii, dintre care li
nele în culori; o hartă economică a 
României, precum și informații 
din viața culturală și artistică, in
clusiv o panoramă a filmului ro
mânesc în 1966.

Ansamblul folcloric de ama
tori al Palatului culturii. din 
Brașov și-a încheiat, duminică 
seara, turneul ■ întreprins în Ci
pru și Grecia, la invitația pri
mului festival internațional de 
dansuri și muzică populară din 
Cipru și al celui de-al V-lea 
festival internațional de folclor 
din Grecia.

La Limasol, în Cipru, ansam
blul românesc a dat cinci spec
tacole care au înregistrat apre
cieri elogioase cu privire la exe
cuție, viteza amețitoare a dan
surilor, frumusețea cottumelor 
naționale și. varietatea progra
mului.

Cinstea de a închide festiva
lul a revenit ansamblului româ
nesc, calificat de juriu drept cea 
mai bună formație. Ca și la ce
lelalte spectacole, grădina de 
vară a devenit neîncăpătoare. 
Ciocîrlia, suita de dansuri din 
diferite regiuni ale țării, călu
șarii și cîntecele soliștilor au 
fost mult gustate, . interpreta 
fiind cțiemați la rampă în repe
tate rînduri.

La festivalul din Levkade,-. 
ansamblul nostru s-a prezentat 
alături de formații folclorice din 
15 țări printre care Anglia, 
Cehoslovacia, Danemarca, Fran
ța, Grecia, Italia, Ungaria, 
S.U.A., situîndu-se pe lociil I.

Ultima etapă a turneului a 
fost Salonicul. Aici, trupa fol
clorică' românească a dat 14 
spectacole într-o săptămînă.. . 
Postul de radio Salonic a im
primat spectacolul pe bandă, 
transmițîndu-l apoi ascultători
lor. Directorul radiodifuziunii 
din Salonic, Marinakis, ne-a 
declarat: „Aveți un ansamblu 
foarte omogen, care prezintă 
spectacole de înaltă calitate ar
tistică și rriare vivacitate. Sînt 
sigur că muzica populară româ
nească, atît de mult iubită în 
Grecia, îi va emoționa pe mili
oanele de ascultători ai postului 
nostru de radio, care nu au a-. 
vut fericirea de a vedea spec
tacolul".' '

C. ALEXANDROAIE

5..:

Festivitățile 
de la Torun

VARȘOVIA 12 — Coresponden
tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite : La Torun a avut loc o 
mare manifestație populară con
sacrată aniversării a 500 de ani 
de la evenimentul cunoscut în is
torie sub numele de „încheierea 
celei de-a doua păci de la Torun".

în cadrul acestei manifestații — 
la care au participat circa 50 000 
de persoane — a luat cuvîntul E.E. 
Szyr, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P.. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, luni a sosit la Sofia o dele
gație de partid și de stat ceho- ■ 
slovacă, în frunte cu Antonin 
Novotny, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace. 
Din delegație fac parte Oldrich 
Cernik, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, președin
tele Comisiei de stat a planificării, 
Lubomir Strougal, secretar al C.C'. 
al P.C. din Cehoslovacia, Ladislav 
Adamec, membru al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, și dr. Antonin 
Gregor, prim-locțiitor al ministru
lui afacerilor externe.

Pe aeroportul din Sofia delegația 
a fost întîmpinată de Todor, Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, Gheorghi Traikov, președinte
le Prezidiului Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria și alți conducători 
de partid și de stat bulgari. Au fost 
prezenți membri ai corpului diplo
matic acreditați la Sofia.

în aceeași zi au început convor
birile oficiale dintre delegațiile de 
partid și de stat, ale celor două țări.

deschiderii Tîrgului în
de la Zagreb, pavilio-

între cele două nave. 
. _ ___ au zburat legate între
ele aproape un' sfert de oră,> apoi 
s-au despărțit. în continuarea ex
perienței, „Gemini-ll“ a executat 
diverse evoluții în jurul rachetei 
„Atlas-Agena".

Realizarea manevrei de întîl
nire spațială a fost considerată 
de specialiștii de la N.A.S.A. (Ad
ministrația națională pentru pro
blemele' aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic) drept obiectiv 
principal al experienței și deose
bit de importantă pentru viitorul 
programului spațial al S.U.A.

Cei doi coșmonauți au realizat 
joncțiunea între „Gemini-ll“ și 
„Atlas-Agena" cu un ajutor minim 
din partea stațiilor terestre de ur
mărire, bizuindu-se în primul rînd 
pe aparatele optice și electronice 
aflate la bordul navei. în cursul 
precedentelor operațiuni de întîl
nire spațială, cosmonauții ameri
cani primeau de la stațiile teres
tre majoritatea informațiilor ne
cesare îndeplinirii manevrei.

Zborul navei „Gemini-ll“ .va 
dura trei zile. Programul de zbor 
cuprinde și ieșirea unuia din cos- 
monauți — Richard Gordon — în 
spațiu. Se va încerca, totodată, 
realizarea, unui record de altitu
dine.

După cum se știe, experiența 
„Gemini-ll“ ’ trebuia să' înceapă 
săptămînă trecută, la 9 septembrie. 
Lansarea a fost însă amînată de 
două ori din cauza Unor defec
țiuni tehnice.

joncțiunea 
Vehiculele

r 
i
i
i
i
i
i
I

Couve de Murville
la Belgrad

BELGRAD 12 (Agerpres). — 
După cum .anunță agenția Taniug, 
la 12 septembrie au început con
vorbirile dintre , Marko Nikezici, 
secretar de stat pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia, și 
Maurice Couve de Murville, minis
trul de externe al Franței, care 
întreprinde o vizită oficială de 
patru -zile . îp Iugoslavia.

Convorbirile iugosjavo-franceze 
se vor referi la.relațiile bilaterale 
dintre cele două țări și la o serie 
de probleme actuale ale situației 
internaționale.

LUXEMBURG

Reuniunea miniștrilor 
de finanțe 
ai „celor șase"

LUXEMBURG 12 (Agerpres). — 
La 12- septembrie,’ s-a deschis la 
Luxemburg reuniunea miniștrilor 
de finanțe ai celor șase țări mem
bre ale Pieței comune. Pe ordinea 
de zi a actualei reuniuni se află 
înscrisă „Politica bugetară a celor 
șase țări membre ale C.E.E." și 
strîns legată de aceasta, problema 
lichidităților monetare internațio
nale. Observatorii politici prezenți 
la Luxemburg 
baterile vor fi

■ BERLIN. La 11 septembrie Ia Berlin a avut loc un 
■victimelor fascismului. La miting au participat cltev;

consideră că dez- 
foarte animate.

miting în memoria 
victimelor Iascismului. La miting au participat cîteva mii de locuitori ai 

capitalei R.D.G., precum și oaspeți din Germania occidentală și alte țări 
europene. Herbert Wamke, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Conducerii Centrale a Uniunii Sindicatelor Libere Germane, a 
evocat lupta și rezistența eroică a antifasciștilor, care și-au pierdut viața în 
timpul dominației Iascismului.

■ BUDAPESTA. La 12 septembrie, Janos Kadar, prim-secretar al C.C. al
P.M.S.U. a primit delegația P-C. din S.U.A.,' condusă de Gus Hali, secretar 

general al partidului, care face o vizită în R. P. Ungară. A avut loc un 
schimb de păreri în legătură cu activitatea celor două partide șl mișcarea 
comunistă internațională.

■ KINSHASA. Agenția Reuter anunță că un comitet al Parlamentului 
congolez (Kinshasa) a aprobat cererile prezentate de fostul președinte 

al țării, Joseph Kasavubu, și fostul vlcepremler, Antoine Gizenga, de a-și 
relua locurile fn Senat.

■ MOSCOVA. Leonid. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., șl alți 
conducători ai P.C.U.S. șl ai guvernului sovietic au vizitai la 12 sep

tembrie expoziția „Interorgtehnika-66". Expoziția, deschisă la 1 septem
brie în paicul „Sokolniki" din Moscova, prezintă cele mai noi realizări în 
domeniul construcției de aparate destinate simplificării și ușurării activității

un sprijinitor consec- - 
veni al 
cercurilor 
te. Adept 
„pactului 
care ar urma să con
stituie o alianță a for
țelor. . conservatoare 
din Orientul apropiat, 
suveranul saudit nu 
scapă nici un prilej 
pentru a-i face recla
mă și. a-i cîștiga susți
nători. Acestui scop 
i-au'Servit vizitele în
treprinse în ultimele 
luni în: cîteva țări ale

Regele Feisal al A- 
rabiei Saudite între- 

: prinde în prezent im 
turneu prin mai țnulte 
țări. Călătoria sa, a- 
flată abia la jumătate, 
atrage din nou atenția 
așupra, unor vechi 
planuri' urzite la Ryad.

1 Se-știe că' Arabia 
' Saudită este tara ara

bă pe ajutorul căreia 
cercurile imperialiste

• mizează cel mai mult 
în realizarea planului 
lor de dominație în 
Orientul apropiat. Fur- 
nizîndu-i diverse'tipuri

■ de arme, îneurajînd 
orientarea reacționară 
a regimului lui Feisal, 
ele încearcă s-o trans
forme într-un pilon o- 
pus mișcării de elibe
rare națională, forje
lor progresiste din Iu- ul pe care Feisal 
mea arabă. Aceasta își 
are explicația în pozi
ția strategică a Ara- 
biei Saudite și în si
tuația dominantă pe 
care monopolurile 
străine o dețin în 
economia tării. Un 
ziarist francez remar
ca nu fără ironie că, 
dacă ar trebui să fie 
desemnată o altă ca
pitală în locul Rya- 
dului, ar putea fi ales 
în acest scop orașul largi comentarii, deoa-

- Dahran, reședința trus- rece rezultatele ei sînt 
tului ARAMCO. Corn- concludente pentru în-

: paniă americană — telegerea stării de spi- 
continuă el — este 
un" soi de „putere

-mondială" implantată 
: îmdeșerturile Arabiei; 
. tea tine în mîinile sale
■ soarta regatului wa-
• habit și constituie' un 

fel de guvern paralel.
- ' Regele Feisal se do

vedește,-la rîndul său.

intereselor 
mohopălis- 

înfocat al 
islamic“,

NOTE
Orientului, acestui 
scop îi slujește turne- 

- - îj
Întreprinde în aceste 
zile în mai multe țări 
cuprinse între Bosfor 
și Atlantic. început la 
29 august în Turcia, el 
Include ca etape suc
cesive Marocul, Gui
neea, Mali și Tunisia, 
urmîrrd să se 
spre sfîrșitul 
luni.

Călătoria sa 
kara a format 
mează obiectul

încheie 
acestei

la An- 
și for- 

unor

rit cu care o mare par
te a țărilor islamice 
întîmpi'nă proiectul a- 
mintit. „Așa cum pre
vedeau observatorii 
neutri — arată agen
ția France Presse —, 
Turcia a considerat 
preferabil de a nu lua 
acum o poziție oiicia-

lă în această chestiu
ne". Guvernul de la 
Ankara,, se arată din 
surse competente, do
rește instaurarea unei 
unități în sînul lumii 
arabe și consideră 
preferabil, pentru a 
favoriza această uniu
ne, de a nu lua parte 
la o conferință (pan- 
islamică —1 n.r.) care 
n-ar reuni decît o par
te din aceste state sl 
ar provoca nemulțu
mirea altota — relevă 
aceeași agenție.

Poziția aceasta a 
trezit un ecou favora
bil în presa turcă. 
„Este imposibil 
scrie ziarul „Cumhu
riyet" — de a găsi în 
comunicat un pasaj 
indicînd că Turcia a 
acceptat să ia parte la 
conferința panislami- 
că. Dacă această tăce
re arată că invitația 
suveranului saudit a 
fost respinsă, trebuie 
să ne felicităm pentru 
această dezvoltare po
zitivă a politicii noas
tre externe".

în numeroase țări a- 
rabe turneul lui Fei
sal este apreciat ca o 
nouă manevră primej
dioasă îndreptată îm
potriva intereselor 
popoarelor din a- 
ceastă parte a lumii. 
Incercînd să le atra
gă în „pactul islamic", 
suveranul saudit vrea 
de fapt să înăbușe 
lupta forțelor patrioti
ce, să permanentizeze 
dominația marelui ca
pital străin.

Nicolae N. LUPII

de organizare și conducere, de proiectare și deservire tn industrie, trans
porturi, comerț și agricultură. La expoziție participă peste 1 000 de firme 
din 18 țări.

■ CAIRO. Noul prim-ministru al R.A.U., Sidky Soliman, a acordat un in
terviu ziarului „Al Goumhuria" In care a arătat că scopul guvernului 

său este de „a mobiliza toate energiile tării, pentru a Îndeplini, cit mai 
curlnd posibil, planul de 7 »ni de dezvoltare economică".

B PEKIN. Agenția China Nouă anunță că premierul Ciu En-Iai a primit 
la 12 septembrie o delegație de deputați japonezi membri ai Partidului 

liber-democrat.

■ NEW YORK. Puternice incidente au izbucnit duminică in cartierul lo
cuit de populația de culoare din orașul Atlanta (statul Georgia), unde, 

cu o zi înainte, un negru de 16 ani a fost ucis cu focuri de armă de rasiști 
albi.

R ZAGREB. Agenția Taniug informează că luni dimineața, președintele
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a primit pe,membrii delegației Federa

ției Generale a Șindicatelor din R.A.U., condusă de Fahim Ahmed, președin
tele Federației, vicepreședinte al Adunării Naționale a R.A.U., care se află 
In vizită în această țară. Cu acest prilej a avut Ioc o convorbire priete
nească.
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