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- OBIECTIVE ALE

CINCINALULUI

Problemele creșterii productivi
tății muncii au ocupat și ocupă un 
loc central în politica economică a 
partidului nostru. In raportul pre
zentat la Congresul al IX-lea al 
P.C.R. se subliniază importanța ce 
trebuie acordată, în anii cincinalu
lui, sporirii productivității muncii, 
ca-una din căile principale pentru 
mărirea volumului acumulărilor so
cialiste, asigurarea unui ritm sus
ținut mersului înainte al economiei 
noastre și ridicării bunăstării po
porului, ca o latură esențială a 
sporirii eficienței întregii activități 
economice a întreprinderilor.

Indicația aceasta sintetizează o 
concepție de bază a partidului 
nostru, urmărită cu perseverență 
și de colectivele întreprinderilor 
din industria minieră. Iar rezul
tatele obținute în primele 8 luni 
ale anului ne determină să afir
măm că experiența acumulată este 
mai bine fructificată în "acest prim

întreprinderi 
din regiunea 
Bacău

BACĂU (coresp. „Scînteii”). 
— Colectivele a 25 de între
prinderi industriale din regiu
nea Bacău au raportat înde
plinirea înainte , de termen a 
planului de producție pe 
nouă luni. Cele mai frumoase 
rezultate le-au înregistrat chi- 
miștii din Săvinești și Bor- 
zești, metalurgiștii de la în
treprinderea mecanică din Ro
man, muncitorii forestieri și 
colectivele fabricilor de zahăr. 
Combinatul chimic din Bor- 
zești, de pildă, a dat peste 
plan 15 000 tone de insecticide 
condiționate și 2 900 tone sodă 
caustică. Colectivul Uzinei de 
fire și fibre sintetice din 
vinești a dat peste plan o 
ductie în valoare de 31 
lioane lei și economii la
tul de cost de 13 milioane lei.

Economii 
si beneficiiA

suplimentare
PLOIEȘTI (coresp. „Scîn- 

teii“). — Muncitorii, tehnicie
nii și inginerii Uzinei meca
nice din Sinaia au realizat 

\ înainte de termen planul pro- 
ducției-marfă pe 9 luni ale a- 
cestui an. Se apreciază că, 
pînă la sfîrșitul lunii septem
brie, vor fi fabricate peste 
plan circa 500 de pompe de 
injecție. Sarcina planificată 
de creștere a productivității 
muncii a fost îndeplinită, pe 
8 luni, în proporție de 103,53 
la sută. Gospodărind cu 
grijă materiile prime și fon
durile bănești, colectivul uzi
nei a obținut economii supli
mentare la prețul de cost de 
peste 600 000 lei și aproape 
1 800 000 lei beneficii peste 
plan.

Săptămîna aceasta, 
pe ecranele cinemato
grafelor noastre va ti 
prezentat 
1 000-lea 
jurnalului „Actualita
tea in imagini", reali
zat de studioul „Al. 
Sahia". Tot în această 
lună se împlinesc 30 
de ani de existentă a 
producției de jurnal 
cinematografic în Ro
mânia. Primele nume
re de jurnal sonor au 
apărut în cadrul Indro- 
Filmului (Industria ro-

cel . de-a) 
număr al

La șantierul naval din Galați au 
fost construite în ultimii șase 
ani 36 nave maritime de dife
rite tipuri. Tn prezent, aici se e- 
xecută primele două minerali
ere de 12 500 tone, cargouri de 
4 500 tone și alte vase. în fo
tografie : pe cala șantierului 

naval gălăfean
Foto : Gh. Vințilă

Dr. ing. Bujor ALMĂȘAN
ministrul minelor

an al cincinalului decît în trecut. 
Planul producției globale în indus
tria minieră a fost realizat, în 
perioada amintită, în proporție de 
102,5 la sută. Merită menționat 
că întregul spor de producție — re- 
prezentînd aproape 79 milioane lei 
— a fost realizat integral pe seama 
creșterii productivității muncii, 
sarcina fiind îndeplinită în propor
ție de 102,5 la sută.

Perioada cincinalului constituie o 
etapă în care productivitatea mun
cii în industria minieră trebuie să 
crească în mod accentuat, pe aceas
tă bază urmînd să se obțină o mare 
parte din sporul de producție pre
văzut și din sarcina de redu
cere a cheltuielilor de produc
ție. Chiar dacă în perioada care 
a trecut din acest an sarci
na de sporire a productivității mun
cii a fost depășită pe ansamblul in
dustriei miniere, nu putem spune că 
s-a făcut totul, că s-au folosit pre
tutindeni cum se cuvine toate rezer
vele existente. Dimpotrivă, trebuie 
să considerăm sarcina stabilită ca 
fiind minimă. Ceea ce ne îndrep
tățește să afirmăm acest lucru sînt 
constatările prilejuite de analizele 
făcute în șapte întreprinderi mi
niere de către colective de specia
liști din ministerul nostru, care au 
identificat importante rezerve și 
posibilități de creștere a producti
vității muncii.

în ce direcții hotărîtoare trebuie 
concentrate atenția și eforturile co
lectivelor de întreprinderi pentru a 
se asigura o creștere accentuată a 
productivității muncii ? Esențial 
este să se înțeleagă că nu se vor 
putea obține progrese rapide în a- 
tingerea acestui obiectiv economic 
major, fără să se soluționeze o 
problemă „cheie" — anume să se 
creeze condiții pentru folosirea cu 
maximum de eficiență a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor cu care 
sînt și vor fi dotate în continuare 
întreprinderile. O analiză atentă a 
situației existente în multe între
prinderi miniere dovedește că a- 
ceasta constituie principala pîrghie 
de sporire a productivității muncii. 
După cum arată practica, în acest 
scop este important să se asigure 
o corelare judicioasă a mijloacelor 
tehnice cu metodele de exploatare. 
La întreprinderea minieră Olte
nia, de exemplu, în anii trecuți 
s-au obținut importante realizări la 
săparea cu combine de înaintare 
PK-3. în prezent, însă, înaintările 
medii lunare sînt de numai 120 ml, 
datorită faptului că metodele de ar
mare folosite nu permit un ritm 
mai susținut de înaintare. Firește, 
în acest sens se cere o contribuție 
mai mare din partea specialiștilor 
și a inginerilor, cărora le revine 
îndatorirea de a studia și promova 
aplicarea unor soluții de armare ra-

pidă, astfel ca mașinile și utilajele 
de săpare și încărcare să poată fi 
folosite la întreaga capacitate.

Se desprinde, totodată, necesita
tea ca introducerea mașinilor și 
utilajelor noi în mine să fie prece
dată de măsuri eficiente, prin care 
să se creeze condiții pentru funcțio
narea lor ireproșabilă și cu indici 
superiori de utilizare. Sectorul car
bonifer a fost dotat în ultimii ani 
cu combine de abataj care, în ase
menea condiții de funcționare, asi
gură o creștere considerabilă a pro
ductivității muncii. în exploatări
le Combinatului carbonifer Valea 
Jiului, întreprinderea minieră Hu
nedoara și altele nu s-au luat 
din timp măsuri pentru asigurarea 
condițiilor optime de transport a 
producției sporite extrase și de sus
ținere a abatajelor, astfel că indi
cele 
este 
tea 
sub 
datorită 
te în 
a muncii, 
tru al 
de utilizare a mașinilor de încăr
cat s-a realizat numai în proporție 
de 41 la sută la întreprinderea

de folosire a utilajelor 
încă scăzut, productivita- 

realizată situîndu-se cu mult 
posibilități. De asemenea, 

neajunsurilor existen- 
organizarea producției și 

în primul semes- 
anului indicele planificat

Șl INDUSTRIEI AL
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit luni la 
amiază pe ministrul comerțului și 
industriei al statului Kuweit, 
Abdallah Al Jaber Al Sabah, care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au par-

mână de filme). De pe 
atunci se păstrează 
doar 73 de numere 
(peste 22 000 m nega
tiv, continînd 405 su
biecte). Activitatea în 
acest domeniu a (ost 
întreruptă tn vara a- 
riuiul 1940. Reluat în 
noile condiții de după 
23 August 1944, jur
nalul de actualități a-

vea să înregistreze pe 
peliculă, an de an, ma
rile evenimente șt 
transformări social- 
politice din tara noas
tră

Ca membră a Aso
ciației internaționale 
a presei filmate, re
dacția Jurnalului „Ac
tualitatea în imagini" 
tace acum schimburi

îi! ziarul de azi

Șl CULTURA 

MUZICALĂ

Vitalitatea
culturii
noastre
Petru COMARNESCU

O fericită rezumare a uneia din
tre însemnatele caracteristici ale 
culturii noastre — dragostea de 
viață, înțelegerea acesteia în in
finitele ei frumuseți și adevăruri — 
a dat-o luminosul și înțeleptul ma
estru al picturii noastre, Nicolae 
Grigorescu. Să-i reținem cuvintele, 
prin care se exprimă nu numai el, 
ci însuși spiritul culturii noastre : 
„Vai de cel care, privind un lucru 
frumos, deci viu — căci toate lu
crurile frumoase sînt vii — privin- 
du-1 numai o dată și numai dintr-un 
punct de vedere, crede că l-a vă
zut destul 1 Nici o floare nu e „re
petiție”. Nici o undă de lumină. De 
milioane de ani, de cîn,d trimite 
soarele raze pe pămîntul nostru 
— n-au venit două la fel”.

într-adevăr, pentru poporul nos
tru și pentru cei care îi tălmăcesc 
în artă gîndurile și sentimentele,
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ticipat Grigore Geamănu, secreta
rul Consiliului de Stat, Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, Valen
tin Steriopol, adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

A fost prezent Saeed Jacoob 
Shammas, ambasadorul statului 
Kuweit la București.

(Agerpres)

de jurnale cu 33 de re
dacții similare de pes
te hotare.

După statisticile Di
recției rețelei cinema
tografice și difuzării 
iilmelor, jurnalele au 
tost vizionate de 
peste 2,8 miliarde de 
spectatori. Dacă s-ar 
realiza un spectacol de 
proiecție a celor 1 000

de jurnale, el ar dura 
12 000 de minute — 
adică aproximativ 10 
■zile și 10 nopți 1

Alte date despre 
munca realizatorilor 
acestor pelicule cine
matografice, adevărate 
cronici autentice și e- 
motionante ale vremii 
noastre, vom afla în 
Jurnalul nr. 1 000, care 
va putea fi vizionat de 
public începînd din 24 
septembrie a.c.

Aurelia GOL1ANU
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Există turiști și... „turiști". Unii, 
mulți la număr, sînt realmente ani
mați de spirit scrutător, de dorința 
întîlnirii cu natura, cu monumen
tele de artă, ca prilej de medita
ție, de înnobilare a minții și su
fletului. Alții 
mîncători de 
să rețină și 
au văzut, ce 
cearcă să te epateze spunîndu-ți 
cîți kilometri au parcurs, sau că au 
urcat și coborît Omul într-o singu
ră jumătate de zi. Aceștia 
urmă, sărmanii de ei, trec 
lingă splendori de care 
adevărat se desparte greu.

Se întîmplă însă uneori 
meni care călătoresc cu ochii larg 
deschiși, să nu ajungă a vedea tot 
ce doresc și aceasta 
că nu sînt ajutați să 
mod sistematic cit 
te lucruri despre 
care le străbat. Lipsa de in
struire pentru o anumită categorie 
de drumeți, imposibilitatea de a 
cuprinde toate domeniile atunci 
cînd lucrezi într-o direcție în care 
te-ai specializat, valabilă pentru 
alte categorii de turiști, fac im
perios simțită necesitatea de a se 
veni în întîmpinarea celor care 
vor să-și cunoască țara, cu mij
loace de informare și îndrumare 
menite să depășească stadiul di
letantismului și al inițiativelor pu
blicistice întîmplătoare.

Am lăsat de mult în urmă acele 
perioade ale istoriei în care călă
torii în afara granițelor țării se re
crutau în special din rîndurile ce
lor chinuiți de „spleen” 
tivitate, iar drumețiile 
se limitau la excursii 
Prahovei ori popasuri 
în stațiuni de odihnă și tratament. 
Astăzi întreaga țară este un furni
car ; un furnicar care muncește, 
un furnicar care se mișcă. Nu ne 
poate fi indiferent dacă în miile de 
kilometri pe care aproape fiecare 
om al muncii le parcurge anual, 
cu trenul, cu mașina, cu vaporul, 
cu piciorul, el are sau nu posibili
tatea de a cunoaște lucruri noi, de 
a-și îmbogăți orizontul cultural, de 
a se entuziasma în fața unor fru
museți ale naturii ori înaintea unor 
opere de artă de care nu știa.

Se semnalează un fapt des
pre care cred că nici nu se 
putea vorbi înainte cu două-trei

și de inac- 
în interior 
pe Valea 
terapeutice

Mihai FLOREA

(Continuare în pag. a Ii-a)

De la bordul avionului, în drum spre R. P. Bulgaria, tovarășul Leo
nid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.V.S., a transmis tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
cialiste România, următoarea telegramă:

„Zburînd deasupra teritoriului Republicii Socialiste România, 
transmitem, dragi tovarăși, dumneavoastră și poporului frate român, un 
salut cordial și urări de noi succese în construirea socialismului".

tot ce este frumos și adevărat este 
viu, înseamnă viață pe care ai 
chemarea de a o trăi intens și 
spornic. Participarea la viața na
turii, a colectivității a conferit cul
turii noastre o exemplară vitalitate, 
înțelegem prin aceasta nu numai 
puterea omului, nu numai tăria lui 
biologică, ci mult mai mult: lega
rea de imboldurile întăritoare ale 
vieții, în relațiile sociale, în fap
tele cotidiene, în gîndirea și crea
ția artistică.

Cei care iubesc viața pun suflet 
în tot ceea ce săvîrșesc, se anga
jează pentru țeluri superioare și 
nu doar pentru mărunte satisfac
ții. Este în firea vieții să îndemne 
la o neîncetată și neobosită activi
tate, la acte de creație și cunoaș
tere, la o contopire cu dinamica 
ei. Ea cere armonie între faptă și 
gînd — cere ca fapta să fie gîn- 
dită, iar gîndul să fie adînc trăit.

Desigur că vitalitatea culturii 
noastre se explică și prin condiți
ile în care a trăit și creat poporul 
nostru. Viața a căpătat preț, a de
venit un bun suprem pentru că ea 
a fost îndelung primejduită de vi
cisitudinile istoriei lui. Experiențele 
din trecut au conferit oamenilor din 
popor o trăire sufletească, o stă- 
pînire de sine, o înțelepciune lu
minoasă și generoasă, un ethos 
măreț, datorită căruia ei au știut 
să înfrunte relele. Un splendid 
proverb al nostru zice : „Cele rele 
să le scrii pe apa ce curge, iar 
facerea de bine în piatră să o 
sapi”.

Și în piatră și-a săpat poporul 
gîndurile și sentimentele, rămînînd 
mereu receptiv la ceea ce este viu 
și servește ca mărturie a puterii 
vieții. însăși gîndirea din co
moara de înțelepciune a po
porului, din baladele și prover
bele lui, ca și o bună parte din 
filozofia noastră modernă și con
temporană sau din gîndirea istori
cilor noștri nu s-au pierdut în con
siderații vag spirituale, în abstrac
ții devitalizate, ci au reliefat viul 
vieții, forța ei. Vitalității poporu
lui nostru i-au corespuns căpete
nii de mare vigoare umanistă ca 
Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul, 
Horia și Tudor Vladimirescu, N. 
Bălcescu, Avram lancu, M. Kogăl- 
niceanu și apoi atîția eroi ai cla
sei muncitoare. După cum, tot în
drumată spre viață a fost gîndi
rea lui Dimitrie Cantemir, filozof 
umanist și continuator al înțelep
ciunii populare, a erudiților B. P. 
Hașdeu, N. Iorga, V. Pârvan, 
care au reconstituit dincolo de 
fapte și documente, însăși viata 
poporului și a culturii lui. în 
eseistica și critica lui G. Ibrăilea- 
nu, Camil Petrescu și G. Călinescu, 
problemele de viață specifice ale 
poporului nostru au fost confrunta
te tot cu valorile autentice ale cul
turii și nu cu teorii abstracte, iar 
soluțiile gîndirii estetice a lui Tudor 
Vianu au legat creația artistică de 
cerințele vieții, de munca în sco
puri înalte.
(Continuare în pag. a IV-a)
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Clădirea din oțel și sticlă 
de pe insula Manhattan, 
unde își are sediul Organi
zația Națiunilor Unite, cu
noaște din nou animația ca
racteristică activității de 
toamnă. Din diferite colțuri 
ale lumii au sosit și conti
nuă să sosească delegații la 
cea de-a XXI-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. 
care se deschide azi după- 
amiază.

O dată cu această sesiu
ne, Organizația Națiunilor 
Unite trece pragql celui 
de-al treilea deceniu de exis
tență. Numeroasele între
bări și aprecieri ale obser
vatorilor politici și comen
tatorilor de presă de la se
diul O.N.U. gravitează în 
jurul ordinii de zi, deosebit 
de încărcate (peste o sută de 
probleme), a perspectivelor 
actualei sesiuni, a dificultăți
lor pe care va trebui să le 
depășească. Dintre proble
mele înscrise pe agenda se
siunii, unele oglindesc preo
cupări vitale ale popoarelor : 
problemele lichidării rămă
șițelor sistemului colonial, 
dezarmării, dezvoltării eco
nomice și sociale, relațiilor 
între state.

Cea de-a XXI-a sesiune 
a Adunării Generale își 
deschide lucrările într-un 
climat internațional ce poar
tă inevitabil amprenta inten
sificării agresiunii Statelor 
Unite împotriva poporului 
vietnamez, acțiune care și-a 
atras blamul opiniei publice 
mondiale. Războiul dus de 
S.U.A. în Vietnam consti
tuie o încălcare flagrantă a

principiilor fundamentale 
ale Cartei O.N.U. și ex
primă în forma cea mai 
brutală acele tendințe care 
au frînat și frînează reali
zarea obiectivelor de bază 
ale Națiunilor Unite. în ra
portul anual al secretarului 
general al O.N.U., ce ur
mează a fi prezentat în fața 
Adunării Generale, referin- 
du-se la factorii care 
compromit de doi ani pers
pectivele unei cooperări in
ternaționale fructuoase, în 
numeroase domenii impor
tante, U Thant s-a oprit a-

și eficiența 
strîns legate de înfăptuirea 
principiului universalității ei. 
Problema restabilirii dreptu
rilor legitime ale R. P. Chi
neze la O.N.U. figurează pe 
ordinea de zi, la cererea 
unui număr de 8 țări, prin
tre care și țara noastră.

Din primele contacte pe 
care le-am avut aici cu co
respondenți de presă, obser
vatori, am remarcat intere
sul cu care este așteptată 
activitatea delegației româ
ne. în discuțiile purtate este 
evocată rezoluția inițiată de

supra uriașelor suferințe o- 
menești provocate de războ
iul din Vietnam poporului 
vietnamez. Escaladarea răz
boiului din Vietnam și înăs
prirea — din această cauză 
— a situației internaționale 
este însoțită, arată documen
tul, de o intensificare a 
cursei înarmărilor, fapt care 
a avut consecințo nefavora
bile asupra problemei dezar
mării.

Caracterizîndu-le, de a- 
semenea, ca focare de pri
mejdie pentru pace, secre
tarul general s-a referit la 
situația din Yemen, Aden, 
Rhodesia, la politica de a- 
partheid 
țile din 
fricană, 
lației din
și din coloniile portugheze. 
Sînt unele din probleme 
care și la această sesiune 
vor situa colonialismul pe 
banca acuzaților. Prestigiul

dusă de autorită- 
Republica Sud-A- 
la situația popu- 
Africa do sud-vest

a 0.0
Miniștri a
Republicii

România : „Acțiuni pe plan 
regional în vederea îm
bunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate între statele eu
ropene aparținînd unor sis
teme social-politice diferite", 
adoptată la precedenta se
siune. Ea este considerată 
ca o bază pentru noi măsuri 
practice pe linia asigurării 
unui climat de pace și coo
perare în Europa și în 
lume. Aici există de 
ceea convingerea că 
legația țării noastre 
O.N.U., purtînd mesajul
inței de pace a poporului 
român, va aduce și în acest 
an o contribuție activă la 
soluționarea problemelor in
ternaționale supuse dezbate
rii actualei sesiuni, cores
punzător cu interesele tutu
ror popoarelor.

a-
de-

la
vo-

Nicolae IONESCU

Consiliul de 
numit delegația 
Socialiste România la lucră
rile sesiunii a XXI-a a A- 
dunării Generale a O.N.U. 
Delegația este formată/ din 
tovarășii : Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor ex
terne, șeful delegației, Mir
cea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
locțiitorul șefului delegației, 
Gheorghe Diaconescu, am
basador, reprezentantul per
manent al Republicii Socia
liste România la O.N.U., 
Mia Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste Româ
nia, și Costin Murgescu. di
rectorul Institutului de cer
cetări economice, membri ai 
delegației ; Ioan Georgescu, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România în Algeria, 
Constantin Flitan și Mircea 
Predescu, directori în 
M.A.E., și Ion Moraru, con
silier la misiunea permanen
tă a Republicii Socialiste 
România la O.N.U. — mem
bri supleanți ai delegației. 
Delegația va fi însoțită de 
consilieri și experți.

(Agerpres)



PAGINA 2 SClNTEIA r

LA IAȘI

apă din Prut

industrială. în acest

în rețeaua telefonică

Zilnic, 95000 m c
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Au fost terminate lucră
rile de alimentare cu apă 
a lașului din sursa Prut. In 
prezent, orașul primește în 24 
de ore întreaga capacitate de 
apă proiectată : 
apă potabilă și 35 000 mc 

necesitățile actuale 
mentare cu apă sînt 
plin asigurate.

Pe de altă parte, 
în curs de elaborare studii 
țehnico-economice de mărire 

, a surselor și a rețelelor de 
distribuție, ceea ce va con
duce la o nouă sporire a de
bitului de apă, corespunză
toare cerințelor viitoare.

60 000 m c

Pot completa edilii munca 
de concepție a arhitecților ?

întrebarea din titlu are, de fapt, 
un singur răspuns, hotărît pozitiv. 
Simplu, evident, la îndemîna ori
cui, acest 
„Sigur că 
contrazice 
după care 
lorii și-au 
tele 
făcut decît să mulțumească, să-și 
strîngă reciproc mîinile și să-și 
ureze „să stăpînească sănătoși" 
noile edificii și bulevarde. Se mai 
întîmplă așa, sau aproape așa, din 
păcate. Dar orașul, oricare oraș, 
e un organism viu, în continuă 
mișcare, prezentul nu poate fi de
cît incidența unui trecut mai mult 
sau mai puțin bogat, cu un viitor 
prefigurat științific.

Arhitectura, fiind la un moment 
dat constituită, cel puțin în liniile 
ei generale, există o sumedenie 
de note în stare să contureze fie
cărei urbe o personalitate distinc
tă. întemeiate pe istorie sau pe 
tradiții locale, pe etnografie ca și 
pe istorie, pe cerințe ale unor mo
duri specifice de viață cotidiană 
sau pur și simplu pe exigențele 
firești ale civilizației contempora
ne — e datoria gospodarilor să le 
descopere, să le gîndească, să le 
pună în valoare.

Din toate aceste puncte de ve
dere, Piatra Neamț nu era decît 
un exemplu folosit într-un articol 
apărut, nu de mult, în ziarul nos
tru. Dragostea pietrenilor față de 
orașul de obîrșie nu mai are ne
voie de argumente ; iată/ totuși, 
un argument „în plus" : scrisorile 
pe care le-au expediat la redac
ție curînd după apariția articolului 
în discuție.

„Sînt născut în Piatra, într-o pe
rioadă m-am ocupat de astfel de 
probleme (gospodărești, edilitare
— n.n) la nivelul orașului, am con
tribuit efectiv la construirea „ciu
percii" (pe numele inițial „Nufă
rul*), la construirea releului de te
leviziune etc. și sînt intrigat de a- 
numite aspecte ale gospodăririi*
— ne scrie inginerul loan Branea. 
Preocupat de punerea în valoare 
a lacului artificial din fața orașu
lui, corespondentul nostru relatea
ză mai întîi istoricul foarte suges
tiv al „ciupercii* la care se refe
rise și articolul : „la început a 
funcționat cu succes (sublinierea 
noastră), în ciuda faptului că sea
ra nu oferea vizitatorilor nici un 
fel de muzică ; aleea și podul erau 
luminate frumos, fluorescent; pe 
vremea aceea existau și cîteva 
bărci pe lac, dar deși existau 
bărci, nu existau bănci, astfel în- 
cît cel ce-și aștepta rîndul la o 
barcă trebuia să stea pe pămînt, 
în picioare sau la restaurant — în 
această din urmă situație fiind ne
voit, cînd se elibera barca, să re
nunțe la jumătate de friptură sau 
la plimbarea pe lac. A venit apoi 
iarna, în care timp nici n-a fost 
nevoie de bănci, dar au dispărut 
lămpile; după ele și bărcile. 
Fiind pe firul apei, seara îndeo
sebi era mai rece. Logic ar fi fost 
ca prin grija sfatului popular, cu 
cîteva mii de lei „ciuperca" să 
fie închisă cu sticlă între stîlpii 
de susținere, lăsîndu-se liberă ve
derea spre afară și rămînînd, în 
acest fel, și loc pentru un rînd 
de mese în exterior. In plus, pen-

vară, cu cîteva 
nisip se pu- 

imediata apro- 
plajă, urmînd ca

„Da* — poate chiar : 
da 1*. Este vorba de a 

prejudecata comodă 
— îndată ce construc- 
strîns schelele și unel- 

edilii nu mai au alta de

tru sezonul 
basculante 
te>a crea, 
piere, un loc de 
terasa să funcționeze peste zi ca 
toate cele necesare. Nici această 
soluție n-a fost acceptată, deși am 
făcut propunerea la sfatul popu
lar*. A fost preferată soluția mult 
mai comodă a părăsirii cochetei 
construcții. Mai departe, corespon
dentul nostru propune amenajarea 
unui camping sau a unui hotel-ca- 
bană în aceeași zonă a lacului.

în aceeași ordine de idei, a va
lorificării frumuseților naturale 
care abundă nu numai în împre
jurimi, ci și în oraș, pietrenii au și 
alte propuneri demne de interes. 
Inălțîndu-se în inima orașului, 
muntele Pietricica este deocamdată 
doar emblema preferată a localni
cilor, un simplu decor ce împru
mută substantive proprii unor fir

de 
de 
în

în societate

între Pitești și Craiova a fost 
dat în exploatare un nou sis
tem de comunicație, alcătuit 
din 24 de căi telefonice, care re
zolvă problemele legate de 
intensificarea traficului pe a- 
ceastă arteră. El a fost reali
zat cu aproape 5 luni mai de
vreme față de prevederi.

în prezent se fac lucrări 
pentru punerea în funcțiune a 
unui alt sistem care va per
mite automatizarea traficului 
telefonic pe traseul Pitești— 
Curtea de Argeș—Rm. Vîlcea.

Costel BUZDUGAN

ca ele sâ fie rezolvate, 
bineînțeles, dar rezolvate.

Finisări la noile construcții din 
Drumul Taberei

Foto : R. Costin

cort sau un radio cu

IGUL ARTIFIC Turismul
(Urmare din pag. I)

nu mai 
empiris- 
ureche". 
elabora-

Foto : Agerpref

me. Dintre localnici chiar, cîți știu 
— se întreabă profesorul Mihal 
Ciobanu, directorul muzeului „Car- 
pații românești' — că pietrele de 
aici păstrează urmele unor pești 
și scoici provenind din adîncimile 
oceanelor preistorice 7 Că ele re
prezintă un impresionant depozit 
fosilifer, semnalat în lucrări de 
specialitate încă de la 1889, dar 
cercetat sistematic abia acum 7 
Cîte orașe se pot mîndri cu un 
astfel de monument al naturii 7 Cu 
ocazia construirii releului de tele
viziune, spre vîrful muntelui a fost 
deschis un drum. De sus, orașul 
pare o machetă, priveliștea văii 
Bistriței este de-a dreptul excepțio
nală, spun cei puțini care au reușit 
totuși să urce, pentru că azi drumul 
e părăginit și aproape impracti
cabil.

Aprecierea de mai sus răzbate 
și printre rîndurile altor corespon
dențe din Piatra Neamț, referin- 
du-se la unele aspecte ale gospo
dăririi orașului. „Aici, în imediata 
apropiere a Ceahlăului și a lacu
lui de la Bicaz — ne scrie C. Pa- 
raschiv — cooperația meșteșugă
rească împrumută (printr-un cen
tru deservit de personalul de la 
biroul de copiat acte !) doar ve
selă, aspiratoare și mașini de spă
lat rufe. Dacă nu ai, nu ai nici 
de unde închiria un rucsac, un ha
norac, un
tranzistori. Iar unelte de pescuit se 
închiriază tocmai la campingul de 
la Potoci, de parcă numai acolo 
s-ar putea pescui'.

Din cele două fîntîni arteziene 
existente în oraș — observă in
ginerul Mircea Mîndrilă — nici 
una nu a fost văzută funcționînd. 
Să fie defecte încă din construc
ție 7 S-ar putea. In fond, gospo
darii orașului au mai acceptat la 
recepție și instalația necorespun
zătoare de ventilație cu care a 
fost dotat noul cinematograf „Pie
tricica".

După cele sesizate mal sus, e

mult mai lesne de optat și în dispu
ta în jurul utilizării viitoare a „Ca
sei paharnicului" (actualmente de
pozit de produse industriale) : han 
sau colecție etnografică î Iată și 
argumente în plus, aduse în dis
cuție de Ștefan Bîrliba, muzeograf 
principal la muzeul local de ar
heologie : foarte interesantă, co
lecția etnografică expusă la Du- 
rău este accesibilă doar vara și 
nici nu epuizează întreaga vale 
a Bistriței, ci numai zona lacului 
Bicaz. O colecție mult mai cuprin
zătoare — plasată aici, în inima 
văii și mai în drumul turiștilor — 
ar urma să adune și să conserve 
prețioasele obiecte de uz popu
lar, în special răzășești, care au 
șl început să dispară din regiu
ne. De altfel, un început există, 
cîteva obiecte achiziționate de di
rectorul muzeului au fost depozi
tate într-o încăpere din subsolul 
clădirii, dar acesta e numai un 
început care ar trebui dezvoltat.

Iată și o altă problemă : popu
larizarea corespunzătoare a frumu
seților orașului și împrejurimilor. 
Aflăm de la tovarășul loan Cîrlă- 
nescu că cinci inimoși pietreni — 
printre care și dînsul — au lucrat 
cîteva luni la o hartă în relief a 
Ceahlăului și lacului de la Bicaz. 
In timpul lor liber au făcut ridi
cări topografice la fața locului, au 
stabilit traseele marcate și pote
cile de acces, au tăiat la traforaj, 
au vopsit și lipit contur cu contur, 
au montat o sugestivă instalație e- 
lectrică, iar acum, cînd macheta 
e gata, nu au unde o expune.

Dar toate acestea — cum am 
mai subliniat, cum subliniază și ci
titorii noștri — nu sînt decît e- 
xemplele concrete, amănuntele în 
care gospodarii orașului s-ar cu
veni să intervină. Consemnîndu-le, 
sperăm 
treptat, Serpentinele de la Cheile Bicazului

în legătură cu articolul avînd titlul de mai sus, apărut tn 
ziarul nostru, am primit la redacție mai multe scrisori. Pu
blicăm azi una dintre ele.

pentru meserie

Tre-

brigăzi, maiștri, tehnicieni, șefi de 
sectoare. Bunăoară, Vasile Doicu. 
Cu 12 ani în urmă, cînd a venit 
aici, despre nave știa prea puține. 
Le-a văzut plutind pe Dunăre, 
și cam atît. La început, pe șantier, 
i se încredințau lucrări rtiai puțin 
pretențioase. Omul, însă, avea dra
goste pentru meserie. S-a legat de 
ea și a ajuns ajutor de șef 
de brigadă, executînd lucrări de 
înaltă calificare. 11 iubim, îl sti
măm. Nu și-a aflat el, oare, locul 
potrivit în societate ? Tot așa și 

Gheor- 
de 
de 
ă-

maistrul
ghe Timișan. 
la atelierul 
montaj. E de 
nroape douăzeci
de ani aici. Atîta 

tot ce face că. ade- 
anunță

După cum se știe, fruc
tele sînt folosite în hra
na omului fie în stare 
proaspătă, fie conservate, 
fie transformate în alte 
produse alimentare. In or
dinea valorii nutritive și a 
conținutului în vitamine, 
dună fructele proaspete 
se clasifică fructele con
servate prin congelare, 
sterilizare și uscare. Fruc
tele conservate cu ajuto
rul frigului sînt preferate 
tot mai mult, acest sistem 
fiind considerat, în mo
mentul de față, pe glob, ca 
unul din cele mai eficace. 
La noi, sistemul conservă
rii fructelor cu ajutorul 
frigului s-a extins de la în
treprinderea „Antrefrlg"- 
București, la încă 8 uni
tăți, realizîndu-se, an de 
an, cantități tot mai 
mari. Nu este lipsit 
de interes să amintim 
că una din funcțiile vi
tale ale fructului după 
culegere este respirația, 
a cărei intensitate este în 
funcție de temperatura 
de păstrare. Dacă scădem 
temperatura fructului cu 
10’C. intensitatea respi
rației scade de 2,5 ori. iar 
dacă o scădem cu 20°C, 
scade de 6 ori. Deci, cu 
cît temperatura de păstra
re a fructelor este mai 
aproape de punctul de în
ghețare a acestora — res
pectiv in jurul a zero

grade — cu atît respira
ția se diminuează, pierde
rile sînt mai reduse șl 
viața fructului se prelun
gește. Pentru condițiile ță
rii noastre, care permit 
realizarea unor producții 
mari de fructe, conserva
rea acestora prin frig 
este deosebit de importan
tă. Din păcate, anul acesta,

ca și anul trecut, se în
registrează însemnate 
pierderi de fructe, care 
nu pot fi conservate pe 
plan local și nici nu ajung 
să fie transportate la 
timp spre centrele de 
consum. Continuă să se 
valorifice la borhot, pen
tru țuică, cantităti impor
tante de caise, piersici 
etc. Anul acesta, gospodă
ria de stat Medgidia a 
pierdut sume mari fiindcă 
nu a putut păstra și livra 
toate piersicile.

Păstrarea optimă a 
fructelor se poate realiza 
numai prin depozite fri
gorifice, care să fia

construite atît la gos
podăriile de stat și co
operativele agricole de 
producție producătoare de 
fructe, cît și în centrele 
mari populate. Mă gîn- 
desc la realizarea unoT 
depozite-tip. proiectate și 
executate în condiții eco
nomice. Păstrarea fructe
lor în silozuri, la o tem
peratură scăzută, are o 
mare eficiență economică, 
investițiile care se fac pen
tru amenajarea lor putînd 
fi recuperate foarte repe
de. De asemenea, pierde
rile în greutate în timpul 
depozitării sînt foarte 
mici. De exemplu, stru
gurii ' păstrați timp de 5 
luni în depozitul frigori
fic înregistrează o pier
dere de 6,5 la sută, iar în 
depozite obișnuite pierde
rile sînt de 15 la sută.

Se poate deduce les
ne că frigul este un mij
loc de valorificare supe
rioară a fructelor si că 
organizarea unui sistem 
de depozite frigorifice 
pentru păstrarea lor atît 
în centrele de producție, 
cît și în cele de consum

■ va asigura o mai bună a- 
provizionare a populației.

Ing. Gheorghe FÎCIU 
directorul întreprinderii 
wAntrefrig‘‘-Bucureșfi

I
I
I

decenii: mulți țărani, după termi
narea muncilor agricole de toam
nă, se urcă în elegantele autocare 
ale O.N.T. Carpați și vizitează Ca
pitala țării, lașul, Clujul și alte 
mari centre urbane. Așadar feno
menul a cîștigat aproape întreaga 
populație a țării. Amploarea aces
tui fenomen, care în ultimă in
stanță se traduce ca expresie a 
gradului de civilizație a unui po
por, reclamă o atenție mai mare 
din partea noastră, a tuturor, și în 
primul rînd a organelor de resort.

Printre alte chestiuni cărora ar 
merita să li se acorde o atenție 
majoră este și cea a propagandei 
prin și pentru turism. Lăsată multă 
vreme pe seama unor ghidaje 
„vii.* (a căror calificare, în treacăt 
fie spus, nu asigură totdeauna cea 
mai deplină competență), propa
ganda turistică se revendică, ase
meni tuturor formelor de propa
gandă, de la arborele culturii. Ea nu 
poate, sau în orice caz 
poate fi compatibilă cu 
mul, cu învățatul „după

Binevenită s-ar dovedi
rea unor ghidurj complexe, de că
tre specialiști din diverse disci
pline și domenii. Eventual s-ar 
putea începe cu volume consacra
te unor trasee, ca ’ucrări pregăti
toare pentru marele atlas turistic 
al țării. Iată un exemplu: pentru 
întocmirea traseului București—Su
ceava, să (Colaboreze istorici, ar- 
heoloqi, qebloqi, qeoqrafi, istorici 
de artă, botanișți, istorici literari, 
etnografi, folcloriști, economiști, lu
crători din circulație, urbaniști din 
București și din reqiuni, fiecare in- 
dicînd ce anume ar putea interesa 
pe turistul anaaiat ne o asemenea 
rută In felul acesta drumul de la 
București pînă la Suceava ar pu-

Care ți-e locul în societate ? Ce 
faci pentru a ți-1 merita? în ce mă
sură munca ta personală devine u- 
tilă societății socialiste din patria 
noastră ? Iată numai cîteva între
bări, . mi”, se pare firești, ce mi 

,/le-am pus1; îndată după citirea ar- 
-- ticolului „Locul ;în societate", pu- 
’’--’blfeat în-jjScînteia". E foarte nece

sar să discutăm cît mai des- despre 
asemenea treburi. Mi se pare că 
ești util acolo unde este cel mai 
mult nevoie de aportul tău, unde 
pregătirea profesională, oricare ar 
fi meseria ta. fo
losește cel mai 
bine interesului 
general al ponoru
lui nostru.
buie. așadar, să fii 
demn pentru locul pe care îl ocupi 
între oameni. în societate.

Eu lucrez pe Șantierul.naval din 
Oltenița din 1948, de la etatea de 
18 ani. La început am fost un sim
plu tehnician, mai tîrziu am deve
nit șef de secție. Tot timpul însă 
am socotit că trebuie să-mi spo
resc cunoștințele, și cele teoreti
ce, și cele practice. Altfel nu se 
poate, nu poți progresa, nu poți să 
îndeplinești sarcinile tot mai mari 
și mal complexe care revin între
prinderilor, economiei noastre. Iar 
munca îndeplinită îți dă o profun
dă mulțumire. Crești o dată 
cu munca, dobîndești puteri noi 
din ea. Chiar dacă personal 
n-ai vreme să observi asta, în 
schimb, tovarășii lîngă 
văd, sesizează totul...

Spuneam că locul în 
e determinat și 
acolo unde e nevoie 
ța ta. In perioada de cînd lucrez, 
am fost repartizat pe la mai mul
te sectoare. Deseori a trebuit 
să-mi însușesc noi meserii, pentru 
care nu eram suficient sau deloc 
pregătit. Dar niciodată nu am 
spus : nu. N-am refuzat nici o 
sarcină nouă, mai grea, deși nici 
vechea meserie nu mi-am pără
sit-o vreodată. Pentru mine, cea 
mai frumoasă profesiune a rămas 
tot cea pe care mi-am ales-o din 
tinerețe, de care m-am atașat din 
copilărie. Rolul meu în societate 
este acela de a construi nave.

Pe șantierul nostru sînt mulți 
oameni, de la vopsitori, tîmplari, 
fierari, pînă la 
cută lucrări de sudură automa-

. tă, ajustaj, trasaj, centrare de mo
toare etc. Mulți au venit aici fie 
chiar de la sate, fie din școli pro
fesionale sau din învățămîntul su
perior. Erau timizi la început, dar 
se dăruiau cu pasiune și dragoste 
meseriei. Și. în lupta zilnică pen
tru depășirea planului, pentru mal 
bun, mai trainic și mai ieftin, fie
care ne-am perfecționat, am deve
nit mai pricepuți. Dintre timizii 
de ieri s-au ridicat șefi de

care stai

de 
de

societate 
prezența 

competen-

cei care exe-

si turiștii
9 ?
tea fi semănat cu o sumă de po
pasuri la locurile unor bătălii ce
lebre, ori acolo unde se păstrează 
urme de cetăți, unde s-au făcut 
descoperiri etc.

Există unele încercări în acest 
sens : a apărut un qhid auto-moto, 
s-au tipărit mici lucrări de prezen
tare a unor orașe, hărți, dar toate 
acestea sînt încă departe de a fi 
considerate satisfăcătoare. Este, 
cred, necesar să se treacă la o mal 
intensă activitate de propagandă 
turistică, rod al cooperării unor in
stituții și persoane; de îndrumarea 
și coordonarea eforturilor urmînd, 
după părerea mea, să se ocupe un 
for anume, de înaltă competență. 
Aceluiași for i-ar putea reveni 
și misiunea de mare răspundere 
de a organiza propaganda turis
tică în străinătate, ca mijloc im
portant de cunoaștere a țării 
noastre, a uriașelor realizări eco
nomice contemporane, a tezaurului 
cultural-artistic național din tre
cut și de astăzi. Lucrători din mi
nistere specializați în relații inter
naționale, precum și alte catego
rii de specialiști ar putea fi con
sultați cu folos pentru elaborarea 
unui program metodic de propa
gandă turistică externă.

Rezultatul acestor acțiuni ar fi 
creșterea eficienței turismului pe 
plan economic și spiritual. Reali
zarea unei rețele comerciale va
riate, inteligente, asiqurarea unui 
transoort în cele mai bune condiții 
ar spori veniturile pe care această 
activitate le produce. Contactul 
viu al omului cu pămîntul tării, în
lesnit de lectura unor qhlduri de 
multilaterală informație și de cel 
mai sigur gir științific, ar stimula 
pasiunea pentru drumeție, îmbo
gățind orizontul celor care îndră
gesc această formă de cultură, 
împletită cu sportul și recreația.

suflet nune în 
sea, uită de sirena care 
terminarea schimbului.

Asemenea exemple întîlnim încă 
multe pe șantierul nostru. E drept, 
însă că sînt și „păsări călătoa
re" : schimbă meseriile, cer mereu 
alte locuri de muncă ; pe aseme
nea inși nu se poate pune bazăi. 
Nicolae Mitu. tînăr absolvent de 
școală profesională, nici acum 
nu s-a hotărît pentru o meserie 
anume, deși a fost, într-un răstimp 
nu prea mare, în vreo 4 locuri de 
muncă. Gheorghe Văcăruș, tot așa. 
E sudor. S-a lăsat un timp de su
dură să facă altceva, ca după 2 ani 
să revină tot la ea. Dar în vre
mea asta foștii lui colegi au avan
sat, s-au perfecționat, nu-i 
ușor să-i ajungă din urmă.

Sîntem mîndri că unele 
executate la Oltenița, ca și 
lelalte șantiere navale din 
duc departe culorile patriei 
Este o mulțumire lăuntrică
căruia, a ști că în nava aceea se gă
sește, puțin sau mai mult, din mun
ca, priceperea — și, aș zice — din 
sufletul nostru. Să chibzuim, deci, 
bine: locul în societatea noastră . 
socialistă nu-1 poți ocupa oricum...

va fi

nave 
la ce- 

tară, 
dragi, 
a fie-

Vasile OBLU, 
șef de secție — 
Șantierul naval Oltenița

TG. MUREȘ

Studierea 
cererii 
cumpărătorilor

TG. MUREȘ (coresp, „Scîn- 
teii*). — în scopul studierii 
preferințelor cumpărătorilor, 
Ministerul Comerțului interior, 
în colaborare cu Ministerul E- 
conomiei Forestiere si Minis
terul Industriei Ușoare, a or
ganizat la Tg. Mureș o expozi
ție reqională de mostre, care, 
în cîteva zile, a fost vizitată 
de peste 36 000 de persoane, 
în cele peste 12 000 chestio
nare completate, vizitatorii au 
apreciat pozitiv mărfurile ex
puse (qarnituri complete și 
piese izolate de mobilă, stofe 
de mobilă, articole de uz cas
nic, articole pentru sport și 
turism, țesături) si au făcut 
numeroase propuneri privind 
varietatea modelelor și îmbu
nătățirea calității unor măr
furi. Iată cîteva sugestii culese 
din chestionare: să se producă 
mobilă mai variată, tapiseria 
să nu se confecționeze exclu
siv cu poliuretan, ci șl cu 
arcuri, iar culoarea stofei să 
fie mai armonios îmbinată cu 
furnirul folosit. Și o dorință 
unanimă : mărfurile care au 
întrunit cele mai bune apre
cieri sa fie cît mai curînd puse 
în vînzare.

Pentru cunoașterea și mai 
temeinică a cererii de consum 
a populației, la Tq. Mureș este 
în curs de desfășurare, în în
treprinderi și instituții, o an
chetă statistică selectivă pri
vind mărfurile de uz îndelun
gat. Tot în acest scop se va 
deschide o expoziție de mos
tre cu prezentarea noilor pro 
duse ale întreprinderilor in
dustriei locale si cooperative
lor meșteșugărești din reaiun9- 
Se va mai organiza o paradă 
a modei.
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A
n opt luniCondiție a dezvoltării

proprietății cooperatiste

RITM INTENS

TURA
tatul a alocat, an de an, pentru dez
voltarea bazei tehnice-materiale a a- 
griculturii, fonduri bănești tot mai 
însemnate. Folosirea judicioasă a a- 
cestora, realizarea la timp a obiec
tivelor prevăzute și punerea lor în

\ funcțiune într-o perioadă cît mai scurtă constituie o 
sarcină de cea mai mare însemnătate pentru pro- 
iectanți, constructori și beneficiari. înfăptuirea ei 
condiționează în măsură hotărîtoare dezvoltarea 
producției, creșterea eficienței banilor investiți.

în multe unități unde s-au creat din vreme con
dițiile necesare, unde s-au luat măsuri tehnice și 
organizatorice judicioase, obiectivele din planul 
de investiții pe 1966 se realizează cu succes. în 
acest domeniu există totuși mari rămîneri 
în urmă. Astfel, pînă la începutul lunii sep
tembrie, în cadrul Departamentului mecanizării din 
Consiliul Superior al Agriculturii, nu se realizase 
decît 55 la sută din planul de investiții, iar în De
partamentul gospodăriilor de stat — 52,3 la sută. 
Rezultate nesatisfăcătoare, sub posibilități, sînt și 
în cooperativele agricole. Aceste cifre medii pe 
țară ascund diferențe mari de la o regiune la 
alta, precum și în realizarea diferitelor grupe de 
obiective care se execută în unitățile din cadrul ace
luiași departament. Astfel, dacă planul de investiții 
pentru terminarea lucrărilor la S.M.T.-uri începute 
în 1965 și diferite completări la cele existente a 
fost îndeplinit în proporție de 95 la sută și respectiv 
79 la sută, la locuințe s-au realizat doar 64 la 
sută din prevederi, iar la construcții noi — nu
mai 52 la sută. în gospodăriile de stat situația 
este și mai puțin satisfăcătoare. La continuări, 
bunăoară, unde lucrurile merg chipurile mai bine, 
planul s-a realizat pînă la începutul acestei luni 
doar în proporție de 66,8 la sută, iar la lucrările 
noi doar în procent de... 15 la sută.

Cauzele acestei stări de lucruri sînt numeroase, 
în principal, însă, este vorba de întocmirea cu în
tîrziere a documentației necesare, de deficiențe se
rioase în activitatea constructorilor : slabă organi
zare a muncii pe șantiere, lipsă de materiale, uti
laje și forță de muncă, de asistență tehnică. 
Cîteva exemple sînt concludente în această pri
vință. In regiunea Oltenia, la Băilești, se constru
iește o fabrică de rfutrețuri combinate. Deși ter
menul de intrare în funcțiune este trimestrul III a.c., 
executantul (Ministerul Industriei Construcțiilor) 
n-a reușit să realizeze decît 70 la sută din volumul 
de investiții prevăzut, iar din planul de construcții 
montaj doar 65 la sută. Aceasta din cauză că pe 
șantier nu s-au asigurat la timp forța de muncă 
necesară, materialele principale, cum ar fi tîmplăria, 
cărămida etc. Intr-un ritm necorespunzător se lu
crează și pe șantierele stațiunilor de mașini și trac
toare Liteni-Suceava, Vișina Veche-Oltenia, Băcești 
— Iași, Moftinul Mare — Maramureș, Bonțida — 
Cluj. Motivul: tot organizarea defectuoasă a muncii 
pe șantiere.

Volumul lucrărilor de investiții care a mai ră
mas de executat este mare. Pentru realizarea 
lui integrală sînt necesare, așadar, eforturi deose
bite. Ele trebuie depuse însă fiindcă îndeplinirea în 
totalitate a planului de investiții în agricultură are 
o deosebită însemnătate economică: de aceasta de
pinde în mare măsură creșterea producției în anii 
următori. In acest scop, trebuie organizată o colabo
rare mai strînsă între beneficiari, constructori și furni
zori, astfel încît cauzele care au provocat întîrzieri să 
fie grabnic înlăturate. Totodată, se impun măsuri 
atît pe plan central, regional șl raional, cît și la 
nivelul fiecărui șantier pentru asigurarea materi
alelor și utilajelor necesare, a forței de muncă, a 
asistenței tehnice — condiții esențiale în ve
derea realizării unui ritm intens de lucru.

Anul acesta coopera
tivele agricole din regi
unea Iași au avut pre
văzut să primească de la 
stat credite pe termen 
lung pentru noi investi
ții și pentru terminarea 
obiectivelor începute 
anterior în valoare de 
42 195 000 lei. La capito
lul investiții se adaugă 
și importante fonduri 
proprii prevăzute în 
planul de producție al 
fiecărei unități. Se pune 
întrebarea : sînt folosite 
judicios aceste fonduri, 
astfel încît să contri
buie la dezvoltarea pro
prietății cooperatiste ?

Discuțiile purtate și 
mai cu seamă constată
rile făcute cu prilejul 
raidului întreprins au 
scos la iveală experien
ța valoroasă dobîndită 
în această privință de 
numeroase unități agri
cole : Bivolari și Lețcani, 
raionul Iași, ~ ‘ 
raionul Bîrlad, 
Frumos
Ioan Cuza, raionul Paș
cani etc. La Tîrgu Fru
mos, bunăoară, anul a- 
cesta au fost solicitați 
de la bancă doar 13 000 
lei. „Cu ei — ni se 
spunea —• ne-am pro
pus să terminăm u- 
nele construcții începu
te mai înainte. Pentru 
obiectivele prevăzute în 
1966 (un grajd nou de 
100 capete, un garaj, un 
complex pentru pregă
tirea furajelor pe timpul 
iernii etc.) ne-am rezer
vat mai bine de un mi
lion lei din fonduri pro
prii. în acest fel am pu
tut să procurăm din timp 
materialele necesare și 
să începem din vreme 
construcțiile. în mo
mentul de față lucrările 
sînt avansate 
te obiectivele".

Sînt însă 
tive agricole 
ducție în care nu se

acordă atenția cuve
nită realizării inves
tițiilor. Din diferite mo
tive, obiective sau su
biective, fondurile pro
prii alocate, precum și 
creditele primite de la 
stat sînt folosite în
tr-un procent foarte 
redus.

— Pînă la 1 septem
brie — ne informează 
tovarășul Jean Iftimie, 
șeful serviciului credita
rea agriculturii din 
Sucursala regională Iași 
a Băncii Naționale — co
operativele agricole au 
întocmit documentații 
în vederea obținerii cre
ditelor doar pentru suma

SUCEAVA

GOSPODĂRIILE
■■

DE STAT
ii . ' .

Folosind judicios pămîntul și 
mijloacele cu care sînt înzestrate, 
gospodăriile de stat din regiunea 
Suceava obțin rezultate tot mai 
bune, atît în sectorul vegetal, cît 
și în cel zootehnic. Pentru a le 
permite să sporească și mai mult 
producția, statul alocă acestor uni
tăți însemnate fonduri bănești. Nu
mai în acest an li s-au repartizat 
pentru dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale circa 50 milioane lei.

Un raid întreprins zilele acestea 
prin gospodăriile de stat din regiu
ne ne-a dat posibilitatea să facem 
o serie de constatări nu tocmai 
îmbucurătoare. Deși, în cele 8 luni, 
planul anual de investiții a fost rea
lizat în proporție de 64 la sută, la 
unele obiective lucrările sînt răma
se în urmă. De ce această situație ?

Practica pasării 
sarcinilor și organizarea 
defectuoasă a muncii

Din valoarea tuturor investițiilor 
care trebuie realizate anul acesta- 
în gospodăriile de stat din regiu
ne, partea cea mai mare — circa 33 
milioane lei — revine diferitelor 
organizații de construcții. Unele 
nu se achită conștiincios de înda
toririle ce le revin. Trustul regio
nal de construcții Suceava, bună
oară, are de executat pentru trus
tul Gostat lucrări în valoare de

Rînzești, 
Tîrgu 

și Alexandru

la toa-

coopera- 
de pro-

de 37 431 000 lei. Din a- 
cești bani s-au- utilizat 
efectiv numai 26 577 000 
lei. Avînd în vedere că 
mai mult de jumătate 
din fondurile respective 
au fost folosite pentru 
plantații vitipomicole, 
înseamnă că realizarea 
investițiilor în celelalte 
ramuri de activitate se 
desfășoară nesatisfăcă
tor.

Cifrele confirmă acea
stă afirmație.
7 768 000 lei 
construcțiilor 
tehnice s-au
3 992 000 lei; din 4 400 000 
lei care trebuiau folosiți 
pentru alimentări cu 
apă s-au utilizat doar 
348 000 lei; din 3 402 000 
lei destinați lucrărilor 
de îmbunătățiri funcia
re nu s-au ridicat 
decît 1 998 000 lei etc. 
Cauza principală constă

Din cei 
destinați 
agrozoo- 
cheltuit

în aceea că s-a tărăgă
nat fără motive temeini
ce întocmirea documen
tației și înaintarea ei la 
bancă, precum și elibe
rarea autorizațiilor ne
cesare pentru începerea 
lucrărilor. în raionul Ne
grești, spre exemplu, 
abia la 12 mai s-au eli
berat autorizațiile pen
tru construcții în 21 co
operative agricole de 
producție. Asemenea 
tergiversări s-au sem
nalat și în raionul Vas
lui. Nici chiar în raioa
nele unde autorizațiile 
au fost date ceva mai 
devreme lucrările de 
construcții nu s-au des-

* 'i o
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fășurat în ritm satisfă
cător. Motivul ? Tărăgă
narea de către consiliile 
agricole și uniunile co
operatiste a eliberării 
repartițiilor pentru dife
ritele materiale necesa
re. Nu-i mai puțin ade
vărat că la toate aces
tea s-a adăugat și înce
tineala cu care conduce
rile unor cooperative a- 
gricole au procurat ma
terialele.

O dată începute lucră
rile, au apărut alte de
fecțiuni. Este vorba de 
deficientele organizato
rice existente în șnumi- 
te cooperative agricole, 
care au determinat un 
ritm de lucru necores
punzător pe șantiere, de 
ajutorul insuficient pri
mit de unități din par
tea unor întreprinderi 
care concură la realiza-

rea acestor obiective, de 
asistența tehnică redusă 
acordată echipelor de 
constructori din coope
rativele agricole în 
timpul executării lucră
rilor. Anul acesta, po
trivit prevederilor, tre
buiau efectuate lucrări 
de electrificare a cen
trelor zootehnice în 48 
de cooperative agricole. 
Cu toate că ne apropiem 
de sfîrșitul anului, ele 
sînt terminate doar în 
8 unități (în 31 coopera
tive nici măcar n-au 
fost începute). Cauzele? 
întreprinderea regională 
de electricitate refuză 
să execute lucrările pînă 
ce cooperativele agricole 
nu plătesc întreaga con
tribuție și la electrifica
rea satelor. în afară de 
aceasta, chiar și acolo 
unde munca a început 
ea nu se desfășoară în
tr-un ritm satisfăcător 
deoarece aprovizionarea 
cu materiale este defec
tuos organizată, iar
chipele întreprinderii au 
puțini. meseriași.

în multe unități agri
cole din regiune și, în 
mod deosebit, în coo
perativele agricole de 
producție din raionul 
Pașcani s-a obținut o 
bună experiență în ce 
privește alimentarea cu 
apă a sectorului zooteh
nic. Cu fonduri mici, 
aici s-a asigurat apa ne
cesară animalelor. Ex
periența nu a fost însă 
extinsă. Ceva mai mult 
chiar. Datorită contro
lului insuficient efec
tuat în unități, îndru
mării nesatisfăcătoare a 
consiliilor de conducere, 
într-o serie de coopera
tive agricole (Draxeni, 
DumeȘti, Rafaila, Oșești 
și altele din raionul 
Negrești), după ce s-au

fi

investit sume însemnate 
pentru alimentarea cu 
apă, lucrările s-au oprit, 
în parte, această situ
ație se datorește și ale
gerii unor soluții de 
execuție necorespunză
toare, studiate superfi
cial. Astfel, la coopera
tiva agricolă de produc
ție Mironeasa, după ce 
s-au cheltuit pentru pro
curarea materialelor ne
cesare 274 000 lei, nu 
s-a mai făcut alimen
tare cu apă pe motiv 
că „a aduce apă de la 
distanța de circa 5 km, 
nu este rentabil". Așa 
o fi. Dar de ce nu s-a 
stabilit acest lucru din 
capul locului ?

Dintr-o verificare 
făcută de organele Băn
cii Naționale reiese că 
într-o serie de unități 
din raionul Negrești ar 
mai fi nevoie de sume 
destul de mici (10 000— 
15 000 lei) pentru ter
minarea lucrărilor de 
alimentare cu apă. Cu 
toate acestea, conduce
rile cooperativelor res
pective neglijează în
tocmirea documentației 
necesare.

Sub îndrumarea orga
nelor locale de partid 
uniunile 
consiliile 
conducerile
velor agricole de pro
ducție sînt datoare să 
analizeze de urgență și 
temeinic cauzele care 
duc la îndeplinirea în
tr-un ritm necorespun
zător a planului de in
vestiții, să ia măsuri 
operative în vederea 
impulsionării lucrărilor, 
terminării lor în timpul 
cel mai scurt posibil.

Printre obiectivele importante pre
văzute să se construiască în acest an 
în regiunea Brașov se numără și 
S.M.T.-ul de la Ucea de Jos. Ținînd 
seama de rolul pe care îl va avea 
această unitate în agricultura regiu
nii, normal ar fi ca beneficiarii și 
constructorii să-și coordoneze în așa 
fel activitatea încît lucrarea să fie 
terminată la termenul stabilit, adică 
la 31 decembrie 1966. Or, ce se con
stată. Pînă la 1 septembrie planul 
n-a fost îndeplinit decît în propor
ție de 30 la sută. Construcfia prin
cipalului obiectiv — hala atelierului 
mecanic — se află în întîrziere cu 
cel pufin o lună. Abia zilele trecute 
au fost montate fermele și chesoa- 
nele prefabricate. întîrzieri destul de 
mari sînt și în execufia altor obiec
tive importante, ca remiza, garajul, 
corpul cantină-administrafie, cu ter
men de predare 1 octombrie. Refe-

cooperatiste, 
agricole și 

cooperați-

Manole CORCACI 
coresp. „Scînteii"

OPTIMISMUL E BUN, DAR TREBUI
ÎNSOȚIT
2 884 000 lei. Pe opt luni, construc
torii nu și-au îndeplinit planul va
loric decît în proporție de 58 la 
sută. Motivul ? Munca pe șantiere 
este slab organizată, aproviziona
rea cu materiale nu se realizează 
ritmic etc. Așa se face că obiecti
ve ca cele de la gospodăriile de 
stat Socrujeni, Hănești, Ionășeni și 
altele sînt mult rămase în urmă, 

întîrzieri foarte mari se semna
lează în execuția lacului agropisci- 
col de la Hănești. Aceasta întrucît 
efectuarea lucrărilor a fost pasată 
cu o ușurință nepermisă de la un 
executant la altul. Pentru prima 
oară, la 20 martie a.c., ea a fost 
încredințată Direcției regionale de 
îmbunătățiri funciare și organiza
rea teritoriului (DRIFOT) Sucea
va. Ulterior însă Departamentul 
de îmbunătățiri funciare din ca
drul Consiliului Superior al Agri
culturii a găsit cu cale că trebuie 
să fie făcută de Trustul de con
strucții și îmbunătățiri funciare 
Galați (TCIF). Deși acesta avea 
sarcina să o termine pînă la 30 
septembrie 1966, la 20 iunie Depar
tamentul de îmbunătățiri funciare 
a pasat din nou lucrarea DRIFOT- 
ului Suceava. Trebuie menționat 
că în tot acest interval de timp 
TCIF Galați nu a început execuția. 
La 28 iunie DRIFOT Suceava a 
solicitat trustului gălățean să-i 
predea repartițiile de materiale, 
planul de transport, planul de a- 
provizionare cu carburanți și lu- 
brifianți etc. Pînă la data de 15 
august aceste cerințe îndreptățite 
n-au fost însă satisfăcute.

Nu este singurul exemplu care

DE MASURI OPERATIVE
demonstrează superficialitatea de 
care dă dovadă conducerea trus
tului gălățean. Lucrările pentru 
păstrăvăria de la Prisaca Dornei, 
pe care le execută tot el, trebuiau 
să fie gata la 30 septembrie a.c. 
Pînă la 1 septembrie nu se reali
zaseră decît 46 la sută din ele. A- 
ceastă rămînere în urmă se dato
rește pe de o parte faptului că 
TCIF Galați a început lucrările cu 
mare întîrziere, iar pe de altă par
te felului defectuos în care se des
fășoară activitatea pe șantier.

Cele mai mari sarcini în realiza
rea investițiilor prinse în planul 
Trustului G.A.S. Suceava revin în
treprinderii de construcții și mon
taje Iași. Ea trebuie să execute si
lozul de la Leorda, complexul a- 
vicol-Suceava, adică obiective 
care valorează aproape 15 milioane 
lei. Este 
tembrie 
respecte 
tocmite, 
sință la
periclitată de faptul că nu s-au a- 
sigurat la timp utilajele care 
buie montate.

Concluzia este cît se poate 
clară. Constructorii trebuie să 
vească cu mai mult simț de
pundere sarcinile care le revin în 
îndeplinirea planului de investiții 
al agriculturii, să organizeze în 
așa fel munca pe șantiere încît lu
crările să se predea la termenele 
prevăzute, să fie de cea mai bună 
calitate. Un sprijin mai mare în a- 
ceastă direcție din partea organe-

lor locale de partid și de stat 
fi binevenit.

Planificări cu... 
acoperire și alte 
deficiențe 
ale beneficiarului

ar

în

adevărat că pînă la 1 sep- 
constructorii au reușit să 
prevederile graficelor în- 
Aici, însă, darea în folo- 
termen a obiectivelor este

tre-

de 
pri- 
răs-

O parte din lucrările prinse 
planul de-investiții pe acest an sînt 
făcute cu forțe proprii, de înseși 
gospodăriile de stat din regiune. 
Exprimate valoric ele se ridică la 
circa 16 milioane lei. Constatările 
făcute cu prilejul raidului arată 
că nici aceste obiective nu sînt e- 
xecutate într-un ritm corespunză
tor. Pînă la 1 septembrie s-au 
realizat doar 32 la sută din lu
crări. Iată, bunăoară, cum justifi
că rezultatele nesatisfăcătoare de 
pînă acum tov. ing. ION PĂCURA - 
RU, șeful serviciului construcții 
din cadrul Trustului Gostat Su
ceava :

,Am rămas în urmă cu lucrările 
i, cauza tărăgănării aducerii 

materiale. Departamentul 
nu a pus de acord 

cel de 
faptului 

întîrziere, 
rîndul

din 
unor 
Gostat 
planul de execuție cu 
aprovizionare. Datorită 
că repartițiile vin cu 
furnizorii ne planifică, la 
lor, livrarea materialelor în ultima 
lună din trimestrul III și trimestrul 
IV. Aceasta pe de o parte, iar pe 
de altă parte se simte lipsa utila
jelor și a specialiștilor construc
tori".

Nu contestăm faptul că aseme
nea neajunsuri influențează nega
tiv asupra activității pe șantiere. 
Dar nu-i mai puțin adevărat că 
aceasta este influențată, tot nega
tiv, de atenția insuficientă acor
dată investițiilor atît de condu
cerea trustului gostat cît și a u- 
nor gospodării. Cîteva exemple. 
G.A.S. Fălticeni are de executat 
lucrări de investiții în valoare de 
6 milioane lei. Ritmul în care se 
muncește însă nu asigură pre
darea la timp a obiectivelor. Ex-1 
plicația ne-o dă contabilul șef al 
unității, PETRU GHEORGHIU :

„După ce că ni s-au introdus în 
plan cu întîrziere lucrări care ne
cesită un' volum mare de muncă, 
trustul gostat nu ne-a asigurat 
operativ nici măcar documentația 
necesară. Aceasta ne-a împiedicat 
să deschidem la timp finanțarea, 
să procurăm materialele, să anga
jăm muncitori".

Preocuparea insuficientă a lu
crătorilor din cadrul trustului 
pentru îndeplinirea exemplară a 
planului de investiții este dovedită 
cel mai bine de stadiul lucrărilor 
începute anul trecut. Situația nu 
este cu nimic mai bună, deși în a- 
cest caz nu mai pot fi invocate 
nici un fel de justificări. Ceva mai 
mult: uneori, în mod deliberat, se 
prevăd termene foarte largi pen
tru punerea în funcțiune a diferi
telor obiective. La G.A.S. Ilisești, 
de exemplu, un grajd a cărui fun
dație a fost turnată încă în 1965 va 
fi gata, potrivit planului, abia ia 
31 decembrie a.c. De ce așa de 
tîrziu? — întrebăm pe tovarășul

„Adevărul este că de la început 
acest șantier a șchiopătat — arăta 
inginerul S. Constantin, directorul
S. M.T. Făgăraș, unitate care îndepli
nește în mod practic rolul de bene
ficiar. în unele perioade au lipsit 
utilajele, în altele materialul lemnos 
pentru cofraje sau forja de muncă, 
Cînd era una, lipsea alta. în prezent, 
bunăoară, nu se lucrează în mod 
practic la cîteva obiective. De ce ? 
Lipsește fîmplăria".

Constructorul își recunoaște unele 
deficiente. Tov. ing. Ion lordache, șe
ful serviciului
T. R.C.L. Brașov, afirma următoarele :

„Ce-i drept, o parte din cauzele 
care au generat actuala situație ni 
se datoresc nouă. Mă refer la adu
cerea cu întîrziere a macaralei, la 
neasigurarea forjei de muncă în anu
mite perioade și la altele".

în același timp însă el nu se sfieș- 
fe să împartă vina 
și cu alte instituții. 
I. F. Roznov nu a 
livrat încă tîmplă- 
ria necesară ; bene
ficiarul nu s-a în
grijit de aducerea 
rezervoarelor de 
apă etc. Care sînt 
consecințele ? Trus
tul a fost nevoit să 
folosească doar par

tial forja de muncă existentă pe 
șanfier, să lucreze cu o productivi
tate scăzută care, evident, va influ
enta asupra prefului de cost.

După cum se vede, răspunderea 
pentru această situație revine deopo
trivă constructorului și beneficiaru
lui. Constructorul a privit cu multă 
ușurin|ă această lucrare, a lăsat-o pe 
planul al doilea, nu a organizat în 
mod corespunzător munca. Beneficia
rul, serviciul regional S.M.T., a avut 
mai mult un rol onorific. Sarcinile lui 
au fost lăsate mai mult în seama con
ducerii S.M.T. Făgăraș, care, evident, 
nu putea să rezolve multe din pro
blemele ridicate de activitatea zilni
că. Preocuparea insuficientă a servi
ciului regional S.M.T. pentru realiza
rea la termen a acestui obiectiv re
zultă și din aceea că el nu s-a în
grijit nici măcar de numirea directo
rului viitorului S.M.T., astfel ca el să 
se găsească pe șantier în timpul des
fășurării lucrărilor. Ba, mai mult, timp 
îndelungat beneficiarul n-a avut aici 
nici diriginte de șanfier. Din această 
cauză multe probleme au fost rezol
vate cu întîrziere, ceea ce a provo
cat greufă)i în activitatea constructo
rului.

în prezent sînt în urmă șl lucră
rile de dezvoltare a unor S.M.T.-uri, 
cum sînt cele de
Gheorghe. lată ce ne relatează în fl
ees» sens ing. Ovidiu Dumitrescu, di
rectorul S.M.T. Agnita :

„în cazul S.M.T.-ului nostru, încă 
de la începutul anului s-a pornit, ca 
să zic așa, cu stîngul. Pentru conti
nuarea unor lucrări ca alimentarea cu 
apă, re(eaua de energie electrică, a 
fost numit executant Comitetul de 
Stat al Apelor. Or, această instituție 
s-a reprofilat chiar la începutul anu
lui. Am rămas deci fără executant. 
Ne-am adresat atunci T.R.C.L.-ului. 
Acesta a conditional însă executarea 
lucrării de scoalerea din planul său 
a unui alt obiectiv egal ca valoare. 
Rezolvarea problemei a durat două 
luni. Situația nu este mai bună nici 
în prezent. Deși lucrările trebuiau 
atacate la 10 august, ele n-au înce
put”.

Rămîneri în urmă se constată și 
pe șantierele de locuințe destinate 
mecanizatorilor din S.M.T., precum 
și la alte lucrări. Așa se face că din 
fondurile de investiții destinate sta
țiunilor de mașini și tractoare din re
giune s-au consumat pînă la 1 sep
tembrie doar 35 la sută.

Problema investițiilor în agricultu
ră, inclusiv în S.M.T.-uri, trebuie pri
vită cu mai mult simj de răspundere 
de către toți factorii interesați. Se im
pune ca organele locale de partid și 
de sfat să analizeze temeinic situația 
existentă pe șantierele din regiune, să 
ia de urgen(ă măsuri eficiente care să 
asigure îndeplinirea planului de in
vestiții și în acest sector.

producfie din cadrul

după 
ritm

rindu-se la cauzele care au determi
nat aceste rămîneri în urmă, iov. 
Gheorghe Burlea, șef adjunct al ser
viciului regional S.M.T., ne spunea :

— Constructorul a atacat cu înfîr- 
ziere o serie de lucrări, iar 
începerea lor a lucrat într-un
necorespunzător. Mult timp au lipsit 
de pe șantier utilaje de bază, cum 
ar fi automacaraua destinată ridicării 
elementelor prefabricate. Aceasta a 
provocat întîrzieri serioase în execu
ția atelierului mecanic. Lipsa utilaje
lor a făcut ca nici alte lucrări să nu 
poată fi începute la timp, ca o parte 
din forja de muncă să nu poată fi 
utilizată din plin. Nu-i mai pufin 
adevărat că rămînerea în urmă fată 
de grafic ni se daforește și nouă, be

neficiarilor, care nu am asigurat la 
timp întreaga documentație.

Deficientele care s-au manifestat 
pe șanfier nu se opresc aici.

TRAIAN VRABIE, șeful serviciu
lui contabilității.

„A fost o planificare „cu acope
rire". Era posibil ca lucrarea să fie 
gata mai de mult, numai că aceas
ta presupunea eforturi mai mari".

Acest mod de a gîndi este foar
te dăunător. Se știe doar că o 
condiție esențială pentru realiza
rea unei eficiente ridicate a fie
cărui leu investit este ca obiecti
vele respective să fie cît mai re
pede construite, spre a putea in
tra în producție. Totodată, el re
flectă o anumită doză de comodi
tate, care trebuie combătută cu tă
rie. Cu atît mai mult cu cît ea se 
semnalează și în alte situații. Iată 
numai una.

In cursul lunii iunie, cu prilejul 
suplimentării planului de investiții, 
Trustul gostat Suceava a încheiat 
o minută cu T.R.C. Suceava, prin 
care acesta din urmă se angaja să 
execute construcții zootehnice în 
valoare de 12 milioane lei, din care 
8 300 000 lei în acest an. După 
o lună de zile, trustul regional de 
construcții și-a declinat angaja
mentul. De ce? —întrebăm pe ing. 
AUREL MOLDOVAN, directorul 
acestei unități:
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„Trustul gostat nu și-a 
nit în timp util obligațiile 
te prin minută. In aceste condiții 
ce era să facem ? Nu ne mai pu
team lua răspunderea executării la 
vreme a lucrărilor respective".

Cu prilejul unei ședințe lărgite 
a biroului Comitetului regional de 
partid Suceava, în care s-a anali
zat cum se realizează investițiile 
în agricultură, tov. ing. Dumitru 
Vasiliu, directorul trustului gos
tat, și-a exprimat părerea că, pînă 
la sfîrșitul anului^ planul de in
vestiții va fi realizat. Este bun a- 
cest optimism. Numai că el trebuie 
însoțit de măsuri practice, urgen
te, de o preocupare mai mare de
cît pînă acum pentru bunul mers 
al lucrărilor.

Nistor ȚUICU 
coresp. „Scînteii"
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la Agnita și Sf.

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii"



PAGINA 4 SClNTEIA

„ZILELE GEORGE COȘBUC"

Badea Gheorghe
Cu cîtă statornicie este prezent 

Coșbuc în Inimile și în conștiințele 
noastre I Mai presus de modele tre
cătoare cîte s-au perindat cu zgo
mot, de vehemența celor ce i-au pre
zis uitarea, de sarcasmul celor ce l-au 
crezut și l-au vrut sortit indiferenței 
publice, de tăcerea disprețuitoare a 
celor ce nu l-au luat în seamă pen
tru că nu s-au ostenit și n-au putuf 
să-l înțeleagă, numele lui George 
Coșbuc a căpătat valoare de simbol, 
iar opera lui are tinerețea fără băfrî- 
nefe și viața fără de moarte a eroului 
de basm. Cînd zăbovim asupra ei și 
încercăm să-i dezlegăm tainele ne
muririi, în fiecare vers al poetului ni 
se pare că aflăm ferecate cu înde- 
mînarea unui vechi meșter și stator
nicia seculară a arborilor băfrîni, și 
liniștea maiestuoasă a cîmpiilor, și 
limpezimea netulburafă a izvoarelor. 
Toate elementele naturii și ale vieții, 
freamătul și încordarea zilei de mun
că, ca și bucuria zilei de sărbătoare, 
s-au topit în versul său, ce aduce a- 
romele tari ale munților semeți, spre 
care poetul a privit înfiorat, și undui
rile mătăsoase ale cîmpiei în bătaia 
molcomă a vînfului de vară. De a- 
ceea, atunci cînd versurile sale s-au 
înmănuncheat pentru întîia oară între 
coperți de carte, lucidul Caragiale a- 
vea să le prezică — cel dintîi dintre 
contemporani — un destin literar ne
obișnuit. Asemănînd versurile lui 
Coșbuc cu un copac mîndru și pu
ternic, Caragiale spunea : „Mii și mii 
de recolte de buruieni se vor perin
da, și el va sta tot mereu în picioa
re, tot mai sănătos și mai trainic, în- 
fruntînd gustul actual și vremea cu 
schimbările ei capricioase și făcînd 
din ce în ce mai mult fala limbii 
noastre românești”. De cînd Caragia
le a scris aceste rînduri au trecut

mal bina de șapte decenii șl astăzi 
cuvintele sale se dovedesc a fi pe 
deplin adevărate. Pentru că de atunci, 
deși lirica noastră a evoluat neconte
nit, cuprinzînd în sfera ei alte și alte 
orizonturi, înglobînd mereu și alte 
trepte ale gîndului și ale visului, ale 
modului nostru propriu de a fi și a 
simți, poezia lui Coșbuc nu a rămas 
în urma anilor ca o piesă de muzeu 
și nici nu ne grăiește ca o filă usca
tă de arhivă. Cinstirea filială pe care 
i-am adus-o în aceste zile ce i-au 
purtat numele reprezintă o încunu
nare a omagiului pe care necontenit, 
din adîncul inimii îl întoarcem că
tre cel ce cu modestia caracteristică, 
a ridicat o 
șită.

De aceea 
pe Coșbuc 
oarece cumula în ființa Iul virtuți țără
nești care de-a lungul veacurilor au 
făcut podoaba și mîndria acestei țări. 
Așa cum arăta C. Dobrogeanu-Ghe- 
rea în amplul și pătrunzătorul lui 
studiu, care a fixat la sfîrșitul veacu
lui trecut profilul poetului Coșbuc șl 
originalitatea prezenței lui în litera
tura română : „Nu e deci de mirare 
ca acestui copil, atît de admirabil 
dotat, încît la 17 ani creează capo
dopere, să-i fi venit în gînd ideea 
îndrăzneață să scrie după basmele 
țărănești, înfr-un ciclu de poeme, e- 
popeea poporului român ; el era pen
tru asta cel chemat". Cînd Ale
xandru Vlahuță îl prezenta citito
rilor în portretul pe care i l-a dedicat 
în coloanele revistei „Viața", Coșbuc 
împlinise douăzeci și opt de ani. Dar 
ființa lui nu mai păstra deloc atribu
tele unei tinereți exuberante, ci că
pătase gravitatea omului înțelept și 
încercat de multe decenii de viață. îi 
Impresiona pe

operă trainică și desăvîr-

contemporanii îl numeau 
„badea Gheorghe*. De-

confemporanii săi a-
EBÎSK3

ȘCOALA
e u

I 
i

zilele noastre

cunoștințelor 
specializarea 
rodnică pe 
universal de

In
este unanim accepta
tă ideea că dezvolta
rea unei personalități 
armonioase nu este 
posibilă fără însuși
rea aspectelor funda
mentale din toate do
meniile 
umane ; 
este mai 
un fond
cunoaștere, se fac le
gături multiple, ade
sea revelatoare, a- 
tunci cînd individul 
are preocupări într-o 
arie mai vastă decît 
cea a profesiunii pro- 
priu-zise. Din ceea ce 
se numește în mod 
curent cultură gene
rală nu pot lipsi, fără 
îndoială, artele — iar 
discuțiile care se poar
tă în jurul acestei 
probleme reliefează 
rolul lor în îmbogăți
rea universului afec
tiv și de cunoaștere 
al omului contempo
ran.

Obișnuința de a 
frecventa capodope
rele artei românești 
și universale a tutu
ror veacurilor se for
mează, printre altele, 
în școală. Elevul ca
pătă deprinderi care 
devin, nu în puține 
cazuri, necesități.

Este firesc ca tînă- 
rul absolvent să aibă 
cunoștințe teoretice 
din domeniul muzicii, 
să-poată descifra o li
nie melodică de nivel 
comun, dar mi se 
pare cu mult mai im
portant ca în anii de 
școală el să descope
re treptat un univers 
spiritual sensibil și e- 
levat, ale cărui lumi să 
le caute asiduu și cu 
ardoare. Adică școa
la trebuie să pregă
tească, după părerea 
mea, un ascultător, 
un consumator de 
muzică — și acest lu
cru îl reușește în pre
zent într-o măsură 
relativ redusă. Urmă
rit de ideea că trebuie 
să știe așezarea semi
tonurilor în gamă sau 
ordinea diezilor și be
molilor, că trebuie să 
intoneze just interva
lele și să nu se abată 
de la ritm, copilul sau 
adolescentul nu este 
ajutat să perceapă 
sensul afectiv, muzi
cal, al exercițiului 
sau cîntecului.

Absolventul de liceu 
nu poate și nici nu 
trebuie să fie un prac
tician al artei sune
telor, ci un cunoscător 
al ei cît de cît, pen
tru că la această 
treaptă se ajunge tîr- 
ziu, chiar foarte târ
ziu. Iată de ce sînț 
de salutat unele idei 
și inițiative care pre
conizează o pondere 
sporită acordată ele
mentelor de istorie a 
muzicii, de cultură 
muzicală generală, au
dițiilor etc. în cadrul 
obiectului de predare 
Muzica. Aceasta în
seamnă o nouă con
cepție. o restructurare 
a programelor, ma
nuale noi, material

a-

forurilor 
profesori-

element

didactic și dotare 
decvată — într-un cu- 
vînt eforturi susținute 
din partea 
de resort, a 
lor.

Socot oa
primordial al educa
ției muzicale în școa
lă (obiectul l-aș de
numi „cultură muzi
cală") audiția, prece
dată de explicații pri
vitoare la structură, 
instrumentație, ex
presie, autor ș.a.m.d., 
explicații de un nivel 
adaptat posibilităților 
de înțelegere, gradate

știință și simt pe- 
în această 
există un

cu
dagogic. 
privință, 
bun început de drum : 
„Electrecord" a editat, 
la cererea Ministeru
lui învățămîntului, u- 
nele discuri, dar cer
cul de elevi cărora le 
sînt adresate este, 
deocamdată, restrîns. 
Este nevoie de adevă
rate colecții — ca a- 
cea istorie a muzicii 
pe discuri concepută 
de Zeno Vancea —, de 
un plan de editare 
gîndit pe o perioadă 
mai lungă și a cărui 
realizare să însemne 
punerea la îndemînă 
a principalelor capo
dopere ale muzicii ro
mânești și universale. 
Literatura pedagogi
că adecvată este o pro
blemă deschisă: lipsesc 
lucrări de nivel mediu 
care să trateze chesti
uni de istorie, forme, 
estetică, cu expuneri 
gradate după princi
pii didactice.

Generalizarea unor 
cercuri de muzică, așa

cum există în multe 
școli, ar fi de natură să 
trezească în elevi un 
interes efectiv față de 
o artă atît de directă. 
Aici s-ar putea as
culta lucrări a căror 
durată nu permite e- 
xemplificarea inte
grală la ore, s-ar co
menta mai amănunțit 
și mai nuanțat, s-ar 
discuta cele mai va
riate aspecte care 
preocupă pe unii din
tre elevi. Și un lucru 
esențial: rolul 
ticii vocale sau 
strumentale în 
rea gustului și 
turii muzicale 
unde condițiile 
mit). Fără i 
veni un interpret pro- 
priu-zis, a 
însuți, cu 
modeste, o 
modestă, cu 
de tehnicitate 
contribuie la înțelege
rea de esență a muzi
cii. îți stimulează 1- 
maginatia și sensibili
tatea. Așa se pot des
coperi și călăuzi ta
lentele, așa se poate 
crea o emulație care 
să ducă la petrecerea 
în chip plăcut și folo
sitor a timpului liber 
al elevului. Mica pa
siune pentru instru
ment devine apoi ma
rea pasiune pentru 
muzică și lumea miri
fică a acesteia va răs
plăti din plin străda
niile școlarului și ale 
profesorului său.

In acest fel școala 
ar contribui într-o 
mult mai mare măsu
ră la înmulțirea nu
mărului ascultătorilor 
statornici ai muzicii 
bune și mari, la îm
bogățirea universului 
lor spiritual: este în
săși menirea ei de a 
crește oameni com- 
pleți, în a căror for
mație științele și ar
tele să se sprijine, să 
se întregească.

prac- 
in- 

forma- 
i a cul- 

(acolo 
: o per- 
a de-

cînta tu 
mijloace 

literatură 
un grad 

redus,
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Petre CODREANU

18,00 — Pentru copii și tineretul școlar :
— „Pagini și imagini" — Cărți noi 
pentru copii.
— Pe ulițele satului românesc : Case 
din Munții Apuseni — Valea Arie- 
șului. Transmisiune de la Muzeul 
Satului.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.15 — Moment poetic : Lire feminine.
19,35 — Filmul documentar și clasicii săi : 

„Dziga Vertov" — o emisiune reali
zată în colaborare cu Arhiva Națio
nală de Filme.

20,00 — Filmul serial : „Supraviețuitorii" 
(sfîrșitul seriei).

20.15 — Interprețl de muzică populară ro
mânească : Maria Lătărețu, Irlna Lo- 
ghin, Pop Simion, Stanciu Simion, 
Grigore Keazim. Acompaniază o 
formație instrumentală condusă de 
Victor Predescu.

20.45 — O invitație pentru cei care n-au
vizitat încă... Strungile Negoiulul — 
film realizat de Studioul de Televi
ziune.

21,00 — Poșta televiziunii.
21,10 — Filmul artistic : „Inspectorul" — 

producție a studiourilor iugoslave.
22,30 — Telejurnalul de noapte.
22,40 — Buletinul meteorologic.
22.45 — închiderea emisiunii.

i

cest echilibru interior și exterior al 
poetului, acea cumpătare evidentă în 
gînduri, în fapte și în vorbe : „blond, 
părul mătăsos, fruntea mare, bomba
tă, ochii pe jumătate închiși ; vor
bește liniștit, tărăgănat și fără ges
turi...”, acesta era portretul creionat 
de Vlahuță. bar exemplara sa modes
tie, armonioasa întocmire a ființei lui 
ce a uimit pe toți cei ce au stat în jurul 
său se împlinea la badea Gheor
ghe și cu acel cult al muncii fără 
odihnă. Dacă ne gîndim că firul zile
lor sale s-a curmat la cincizeci și doi 
de ani și dacă încercăm să evaluăm 
cît și ce a realizat Coșbuc în acest 
răstimp ne dăm seama că numai hăr
nicia țăranului deprins a privi pe 
ogor răsăritul soarelui și a păși către 
casă atunci cînd astrul ceresc se to
pește dincolo de orizont, așa cum el 
l-a văzut în copilărie, numai o ase
menea înțelegere a vieții a făcut po
sibilă o operă atît de vastă și atît de 
temeinică. Avea în inima lui săpat 
disprețul propriu poporului nostru 
pentru lucrurile ușoare, inconsisten
te, pentru irosirea timpului, pentru 
tot ce fărîmițează și îneacă viața în 
nimicuri de-o clipă. Așa l-a cunoscut 
Nicolae lorga pe „Coșbuc cel tăcut 
și închis în Sine, cel desprefuitor de 
conversații zadarnice și aplecat mai 
mult la discuții cu privire la atîtea 
probleme de limbă, de literatură”. 
Fotografiile sale — mai ales cele din 
ultimii ani ai vieții — nu ne arată 
chipul unui om expansiv și jovial, ci 
al unei firi adînci, meditative.

Asemenea milioanelor de strămoși 
și de urmași, „badea Gheorghe” nu 
a vrut să treacă prin viață specta
culos și nici n-a urmărit succesul de 
moment, ci fapta temeinic așezată. El 
s-a dăruit nu numai în versurile 
sale, dar și într-o lungă activitate do 
ziarist și de animator, de conducă
tor de publicații literare, de traducă
tor. A lăsat pretutindeni amprenta 
activității fără preget ridicată la ran
gul de datorie supremă. N-a vrut să 
fie în nici un domeniu diletant și cînd 
s-a avînfat dincolo de limitele a ceea 
ce cunoștea el — ca atunci cînd a 
început să traducă „Divina Comedie” 
— a frînf zăgazurile care îi stăteau 
în cale și a dus la capăt opera cu 
priceperea eruditului. A demonstrat 
în chip strălucit că spiritului românesc 
nu îi stă în cale nici un zăgaz al cu
noașterii, că cele mai înalte culmi ale 
culturii universale ne sînt întru
tul accesibile. Badea Gheorghe a re
prezentat deci o sinteză de cultură 
românească : prin această neconte
nită legătură cu pămîntu! și oamenii 
țării, prin această aspirație pentru 
ceea ce omenirea a creat desăvîrșit.

Nu a fost un om care a trecut se
nin prin viață, deși a cînfat seninul 
vieții. De aceea, înainte de vreme 
fața și trupul său începuseră să fie 
ale unui om băfrîn. Dacă pe Eminescu 
imaginația noastră îl păstrează cu 
chipul pururea fînăr al „Luceafăru
lui", pe Coșbuc ni-l imaginăm ase
menea lui Mugur Împărat din „Nunta 
Zamfirei”. Pentru că ființa sa împu
ținată de durerile trupului și ale su
fletului 
virii pe 
Pentru 
ostenit 
cepului 
cetat pe neașteptate să mai bată. Dar 
ceea ce inima aceasta statornicise 
de-a lungul anilor pulsează și astăzi 
cu o neistovită tinerețe.

Și alte generații vor veni după noi, 
alți oameni se vor apleca deasupra 
Cărților și se vor întîlni cu versul lui 
Coșbuc. Și cu fiecare dintre ei, opera 
sa, care cheamă dragostea adevărată 
și trainică a eroilor poeziei sale, va 
cunoaște alți prieteni statornici, per- 
pefuînd de-a pururi frumusețea ei 
neistovită, spre gloria acestui pămînt 
și a acestor oameni din rîndurile că
rora se nasc asemenea fii.

Valeriu RĂPEANU

to-

păstra acea agerime a pri- 
care numai moartea a sfins-o. 
că badea Gheorghe nu a 

niciodată. într-o zi de la în- 
lunii mai 1918, inima sa a în-

al Cărții din

tezaur de cultură
în circulație

*

Suite de mii de volume 
îmbogățesc anual colec
țiile bibliotecilor din tara 
noastră. Păstrarea și va
lorificarea în cele mai 
bune condiții a fondului 
de cărți este o importantă 
problemă de cultură. în 
ultimii ani, au fost mo
dernizate localurile mul
tor biblioteci, li s-au re
partizat încăperi noi, au 
fost înzestrate cu mobi
lier și mijloace tehnice. 
Cu toate acestea, după 
cum s-a arătat în anche
ta „Biblioteca publică, la
borator al culturii 
derne", publicată 
„Scînteia", există 
mari depozite de cărți de 
înaltă valoare, neinventa
riate și nepuse în circu
lație, iar unele dintre ele 
păstrate în condiții cu to
tul necorespunzătoare.

Deși de la apariția an
chetei au trecut multe 
luni de zile, măsurile 
pentru ocrotirea șl pune
rea în valoare a acestor 
adevărate tezaure de 
cultură întîrzie. Am 
coborît recent într-un de
pozit al Bibliotecii Cen
trale de Stat. Prost aeri
site, improprii pentru 
destinația care li s-a dat, 
încăperile sînt ticsite cu 
pachete de cărți și perio
dice, majoritatea așezate 
unele peste altele, pînă în

tavan. Condițiile 
proaste existente 
depozit al Fondului 
Stat
Lipscani fac ca 
cărți și periodice 
degradeze. într-o 
similară se află : 
treaga tară cîteva 
oane de volume.

în unele locuri, lucră
rile depozitate nu sînt 
nici măcar inventariate. 
Printre ele s-au găsit și

multe 
să se 
situație 
în în

miii-

fondurile aflate 
depozite la biblioteci 
gionale și raionale. La 
radea, sfatul popular 
gional a acordat fonduri 
nescriptice pentru anga
jarea sezonieră a unor 
persoane calificate care 
au fost folosite la trierea, 
inventarierea, fișarea căr
ților. Totodată o serie de 
încăperi vechi au fost a- 
menajate corespunzător 
pentru depozitare. Multe

Ci
re

sfatului popular regional, 
în vara anului 1966 va 
proceda la înregistrarea 
acestui fond și punerea 
lui la dispoziția publicu
lui". Dar a trecut vara, 
au trecut cinci luni de 
zile și cărțile — am aflat 
prin telefon de la biblio
teca regională — conti
nuă să zacă la subsol. 
După cum ni s-a spus la 
Fondul de Stat al Cărții, 
numeroase tipărituri va

mo- 
în 

încă

veche apărute 
de 1830, ediții

se găsesc incunabule, e- 
xemplare de carte româ
nească 
înainte 
princeps din operele cla
sicilor străini și români, 
periodice vechi, cărți uni
cate, lucrări de o mare 
importantă pentru isto
ria poporului român, a 
culturii naționale.

Din păcate, activitatea 
de triere și punere în 
circuitul lecturii a aces
tor volume și totodată de 
creare a condițiilor nece
sare păstrării lor în bune 
condiții se desfășoară 
greoi. în această privință 
revine o mare răspundere 
sfaturilor populare, pen-

cărți au fost pregătite 
pentru lectură si la Bra
șov, Baia Mare, Iași, Su
ceava. în unele locuri 
însă această -sarcină este 
neglijată îritr^un mod in
admisibil. Răspunzînd u- 
nor critici aduse în an
cheta „Scînteii", Comite
tul de cultură și artă al 
regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară arăta la 14 a- 
prilie a.c. că : „în scopul 
mai bunei valorificări a 
fondului de cărți ce se 
găsește în pivnița Pala
tului culturii în pericol 
de a se degrada. Comite
tul regional pentru cultu
ră și artă, cu sprijinul 
comitetului executiv

loroase, care nici nu sînt 
inventariate, se găsesc si 
în depozitele bibliotecilor 
raionale din Tg. Jiu, Rm. 
yîlcea. La o serie de bi
blioteci cum sînt cele 

■ din Bistrița — regiunea 
Cluj, Brăila, Bîrlad. Ro
man,.. fonduri importante 
de cărți nu pot fi puse la 
dispoziția publicului pen
tru că nu sînt catalogate. 

A devenit o dificultate 
lipsa spațiului corespun
zător de depozitare. La 
Botoșani și Piatra Neamț 
există fonduri valoroase 
gata prelucrate, dar stau 
prea înghesuite și de 
aceea nu pot fi folosite. 
Bibliotecile regionale din

Timișoara șl Craiova 
nu-și pot păstra și valori
fica un mare număr de 
cărți și periodice din lip
sa unor încăperi pe care 
de altfel sfaturile popu
lare regionale le tot pro
mit de multă vreme. E- 
xistă însă și cazuri, ca la 
Tumu Severin, unde nu 
spațiul lipsește, ci intere
sul conducerii bibliotecii 
raionale de a pune în va
loare fondurile păstrate 
aici.

O atenție deosebită se 
cere acordată lucrărilor 
aflate în depozitele Fon
dului de Stat al Cărții și 
ale Bibliotecii Centrale 
de Stat, cele mai nume
roase și cele mai valo
roase. Cu personalul re
strîns care lucrează acum 
la identificarea și trierea 
cărților și periodicelor, 
această operație ' riscă să 
se prelungească încă 
mulți ani de zile. Este ne
cesară. credem, interven
ția cît mai urgentă a Co
mitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, pentru 
a salva de la degradare 
o apreciabilă cantitate de 
cărți de un mare interes. 
Pentru a le pune la dis
poziția cercetătorilor, a 
publicului larg, aducîn- 
du-le în circuitul lecturii.

lon CIUCHI

Teatrul Național din București a prezentat, în regia lui Nicolae Massim, premiera piesei 
„Dinu Păturică", dramatizare de Adrian Maniu și Ion Pillat după romanul lui Nicolae 
Filimon „Ciocoii vechi și noi". în fotografie: artiștii poporului Niky Atanasiu și Grigore 

Vasiliu Birlic, într-o scenă caracteristică a spectacolului
Foto : Ion Mlclea

® Teatrul de stat de operetă : ȚARA SURÎ- 
SULUI — 19,30
e Teatrul Național „I. L. Caragiale” (sala 
Studio) : DINU PĂTURICĂ — 19.30.

O Teatrul de Comedie: CAPUL Dh RĂȚOI — 20. 
O Teatrul „C. I. Nottara" i (sala Magheru) : 
SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 20.
® Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase' (gră
dina Boema, în caz de ploaie sala Savoy) : 
CU MUZICA E DE GLUMIT — 20.
® Patinoarul 23 August : FEERIE PE GHEAȚĂ 
(spectacol artistic-sportiv prezentat de Ăn- 
samblul de patinaj artistic din Kiev) — 19,30.

VTTAUTA TEA
CUL TURII NOASTRE

Dumitrescu, Ion Du- 
continuă unii dintre 
compozitori, Anatol 
Olah, Cornel Țăra-

(Urmare din pag. I)

Există în cultura noastră o ati
tudine caracteristică împotriva 
exceselor de abstractizare teore
tică, împotriva devitalizării și dez
umanizării, împotriva înclinărilor 
spre urîțenie, morbiditate, scabros, 
împotriva voluptății cu care, în 
alte literaturi și arte, este privită 
descompunerea vieții și a valori
lor. însăși atitudinea de tînguire 
și auto-căinare măruntă, curentă 
într-un anumit fel de romantism, 
nu a căpătat rădăcini în literatura 
și artele plastice de la noi. Cît de 
puternic, de măreț, este la Emi
nescu romantismul și cît de duios 
și luminos la Alecsandri 1 însuși 
simbolismul este susținut cu vita
litate la Alexandru Macedonsky și 
Dimitrie Anghel.

O caracteristică a culturii noas-, 
Jre este acceptarea în genere nu
mai a influențelor prielnice firii 
poporului nostru și tradițiilor lui 
culturale ; acestea au fost trecute 
apoi în sinteze puternic originale 
și reprezentative. Să ne gîndim ce 
anume și cît a preluat Eminescu 
din romantism, Grigorescu, Luchian 
și Andreescu de la impresionism 
și post-impresionism. Să observăm 
că Petrașcu, Pallady, Tonitza, Iser, 
Șirato, Dărăscu, Ressu și-au creat 
viguroasa și originala lor operă 
fără a se lăsa influențați de cubis
mul, futurismul și suprarealismul, 
oricum puternice în arta mondia
lă pe vremea lor. Brâncuși, Ghiață, 
Țuculescu s-au îndrumat către un 
neo-primitivlsm, prin care au va
lorificat aspecte mal vechi ale fol-

clorului și stilisticii artei noastre 
populare ; chiar dacă îndemnul l-or 
fi primit de la orientarea către o 
împrospătare și înviorare a artei 
prin contactul cu forme de viață 
și cultură mai patriarhale, mai ar
haice, totodată autentice, orientare 
inițiată de Gauguin și de contactul 
altor artiști cu străvechile culturi 
ale altor popoare. Ce vechi și noi 
sînt ei, ca și Paciurea 
D. Anghel 1

Nu au fost aceștia și 
tori ai noștri nereceptivi 
însemnate influențe și confluențe 
ale culturii universale, dar .ei nu 
au acceptat și folosit. declt pe a- 
celea prielnice unei proprii dezvol
tări organice și în concordanță cu 
structura spirituală a poporului lor, 
cu tradițiile lui vii. De la Luchian 
la Țuculescu, de la Brâncuși la E- 
nescu și de la Eminescu la Arghe- 

peste influen- 
părți, acea ce- 
Nicolae Grigo- 
modelului tău

sau Gh.

alți creo
la unele

zi se învederează, 
țele venite din alte 
rință exprimată de 
rescu : „ca să dai 
mișcarea fundamental caracteris
tică, cea naturală, singura frumoa
să, gîndește-te la ce face neamul 
lui de veacuri. în cadrul acelei în
deletniciri seculare, vei găsi ges
tul adevărat, cu suflet cu tot". Gri
gorescu se referea la portrete, dar 
considerațiile sale sînt valabile 
pentru toate artele, pentru toate 
genurile și tehnicile artistice. în
noirile de viziune și tehnică au 
fost folosite în creația noastră toc
mai spre a învedera ceea ce a fă
cut mai semnificativ în artă, de mi- 

• lenii și secole, poporul.
Nu putem să nu stăruim asupra 

vitalității muzicii și dansurilor

luptă cu piatra 
noștri sculptori 
Iliescu-Călinești,

noastre populare, pe care adesea 
au continuat-o, în vremurile mai 
noi, George Enescu, Mihail Jora, 
D. Cuclin, Paul Constantlnescu, Th. 
Rogalski, Gh. 
mitrescu și o 
tinerii noștri 
Vieru, Tiberiu
nu, Doru Popovici și alții.

în literatură, mai ales în proză, 
vitalitatea este element fundamen
tal la Mihail Sadoveanu și Liviu 
Rebreanu, comentatori uriași ai 
puterii de viață a poporului nos
tru, ai energiei lui biologice și spi
rituale. Forța vieții este ca
racteristică și în unele din cele 
mai izbutite scrieri epice ale lui 
Zaharia Stancu, Marin Preda, Titus 
Popovici, Eugen Barbu sau Ion 
Lăncrănjan, cît și în creațiile unor 
tineri prozatori.

Ce splendid se 
și lemnul tinerii 
G. Apostu și Gh.
dînd vitalitate unor forme stilizate 1 
Arta noastră veche și nouă este 
deschisă vieții, frumuseților natu
rii, gîndului viu și puternic. Ope
rele de artă se creează la noi nu 
depărtate de viață, ci dimpotrivă, 
pentru a înfrumuseța și înălța via
ta.

Un fapt semnificativ și pînă a- 
cum neinterpretat în implicațiile 
lui ni se pare acela al dorinței lui 
Brâncuși de a lăsa în amintirea 
lumii nu numai operele pe care 
le-a creat, ci însuși atelierul său 
cu operele aflate în el și cu obiec
tele de uz cotidian. Există și alți 
mari artiști care și-au dorit ca o- 
perele lor să fie întrunite 
muzeu, ca locuința lor să 
muzeu, de pildă Rodin și 
delle. Brâncuși însă a lăsat
lui de artă modernă din Paris o- 
perele cu condiția de a i se recon
stitui întregul atelier, în care a tră
it, a gîndit, a creat. Ce înseamnă 
aceasta ? Că el nu a putut des
părți opera de cadrul de viață în 
care a fost creată, nu a văzut se
parat opera și atelierul, sculpturile 
și atmosfera în care s-au integrat 
și se integrează. Pentru el viața se 
vădea prin legătura dintre operele,

într-un 
devină 

Bour- 
Muzeu-

i

• ACEI OAMENI MINUNAȚI ȘI MAȘINILE LOR ZBURĂ
TOARE — film pentru ecran panoramic : Patria — 10 ■,
12.45 15,45; 18,30; 21,15.
® YOYO : Republica (completare Ion Țuculescu) — 9 ;
11.30 i 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, Grivița (completare Ce po
vestesc apele) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 -, 18,30 ; 21, Grădina 
„Progresul" — 19,30.
e NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : Luceafărul —
9.30 ; 12 ; 14,30 I 17 ; 19,30 ; 22, Melodia — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
21, Stadionul Dinamo — 19 (la toate completarea Pașii poe
tului), București (completare Ce povestesc apele) — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Modern (completare Poveste 
sentimentală) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Arenele 
Libertății — 19,15, Grădina „Doina" — 20,15.
© MARELE RĂZBOI — 10 ; 12 ; 14 ; CALEAȘCA DE AUR
— 16,30; 18,45; 21 — CINEMATECA.
• SUZANA ȘI BĂIEȚII : Capitol (completare Vizita con
ducătorilor de partid șl de stat în regiunea Mureș-Autono
mă Maghiară) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la gră
dină — 19,30.
• LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Festival (completare Ori
zont științific nr. 5) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la 
grădină — 19,30, Excelsior (completare Vizita conducăto
rilor de partid șl de stat în regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; .16 ; 18,30 ; 21, Aurora (com
pletare Ion Țuculescu) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16'; 18,30 ; 21 ; 
la grădină — 19,30.
• CASA NELINIȘTITA — cinemascop : Lumina (comple
tare Imagini din Muzeul pompierilor) — 8,45 ; 11 ; 13,15 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45, Colentina (completare Ghidrlnul) —
15.30 ; 18.
O ÎN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : Victoria 
(completare Un nasture) — 9 ; 11,45 ; 14,45 ; 17,45 ; 20,45, 
Buzești (completare Cheia succesului) — 15,15 ; 18 ; la gră
dină — 20,30.
9 PE DONUL LINIȘTIT : Central — 8,45 ; 11 ; 13,15 ;
15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Union (completare Ion 
Țuculescu) — 15,15 ; 18 ; 20,45.
e PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
© INSULELE FERMECATE : Doina (completare Cheia suc
cesului) — 10,30 ; 12 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
e ȚARA DUHURILOR MĂRILOR SUDULUI — MĂSURĂ 
PENTRU MĂSURĂ : Timpuri Noi — 9—21 in continuare. 
9 REPULSIE : Giulești (completare Orizont științific nr. 5)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© CASA NOASTRĂ : Feroviar (completare Un secol și 
multe milenii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O CĂSĂTORIE DE FORMĂ : înfrățirea între popoare (com
pletare Ghidrinul) — 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Dacia (completare Au 
fost salvați) — 9—17 în continuare ; 19 ; 21.
© URME ÎN OCEAN : Crîngași (completare Nimeni nu se 
gîndește la noi) — 15,30 ; 18 ; 20,45.

• 5 000 000 DE MARTORI : Bucegi (com
pletare 23 August 1966) — 9,30 ; 12 ; 16 ; 
18,30 ; 21 ; la grădină — 19.
• CLEOPATRA — cinemascop (ambele
serii) : Gloria (completare Arsura) — 
9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
9 MONEDA ANTICĂ : Unirea (comple
tare Punct de gravitație) — 15,30-, 18; 
la grădină — 20.
• DRAGOSTEA ÎNVINGE : Tomis (com
pletare Basm) — 9 i 11,15 ; 13,30 ; 16,15;
18.30 ; 20,45 ; la grădină — 19, Miorița 
(completare Orizont științific nr. 5) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• MÎINE, MEXICUL I : Flacăra (com
pletare Orizont științific nr. 5) — 15,30 ; 
18,15 ; 20,45.
• FANFAN LA TULIPE : Vitan — 15,30; 
18,15 ; la grădină — 20, Progresul —
15.30 ; 18 ; 20,45 (la ambele comple
tarea Vizita tovarășului Ciu En-lai în 
Republica Socialistă România).
0 ȚARA FERICIRII : Arta (completare 
Lupul șl mielul) — 9,30, 12, 15, 17,45, 
20,15; la grădină — 19,30.
® COPIII MĂRII — cinemascop : Mun
ca (completare Punct de gravitație) — 
16 ; 18,15 , 20,30.
• COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Popu
lar (completare Pașii poetului) — 15,30 ; 
18,15 ; 20,45, Lira (completare Cheia 
succesului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂI
NĂ : Moșilor (completare Redațl-ne 
viața) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cine
mascop: Cosmos (completare Laptele) — 
15,30; 18; 20,45, Pacea (completare Vreau 
să știu tot nr. 45) — 15,45 ; 18 ;
9 JURNALUL UNEI FEMEI ÎN 
Viitorul (completare Tinerețe) — 
18 ; 20,30.
• THERESE 
(completare
11.30 ; 15,30 ;
9 MAIGRET
FIACRE : Floreasca — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16; 18,30; 21.
9 COLIBA UNCHIULUI TOM — cine
mascop : Rahova — 15 ; 18 ; 21 ; la gră
dină — 19,30.
® ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI : Flamura (completare 
Orizont științific nr. 5) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
® SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA : 
Drumul Sării (completare O lacrimă pe 
obraz) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 CÎINELE DIN BASKERVILLE : Feren
tari - 15,30 ; 18 ; 20,30.
® PRIMA DEZILUZIE : Cotroceni (com
pletare Basml — 15,15 ; 18 ; 20,45.
o I.A PATRU PAȘI DE INFINIT : Gră
dina „Lira" — 19.
0 FANTOMAS — cinemascop : Grădi
na „Moșilor" — 19.
9 FLOAREA DE FIER : Grădina „Pro- 
gresul-parc" — 19,30.

de care se despărțea așa de greu 
șl pe care le-a păstrat lîngă el 
măcar în unele variante sau multi
plicări ; prin legătura cu materia
lele din care le-a creat — blocuri 
de piatră șl trunchiuri de copac — 
cu uneltele necesare, cu soba și 
soclurile lui românești, cu întrea
ga atmosferă, ce releva sufletul și 
cultura patriei, ca și universul.

Este ceva foarte țărănesc și ro
mânesc în această concepere a 
operei In spațiul ei de viață. Este 
tocmai deschiderea spre viață și 
natură, pe care o constatăm și în 
arhitectura noastră populară. Spre 
deosebire de modul de a construi 
al altor popoare, care își fac din 
locuințe mici citadele, închise față 
de vecini și unde totul este orien
tat spre curtea interioară, casele 
noastre țărănești sînt deschise spre 
lumea înconjurătoare, spre stradă 
șl grădină, au pridvoare sau pris
pe care fac legătura cu viața sa
tului, cu natura, cu oamenii.

Este și ceva mai vădit ospitalier 
în forma deschisă a caselor țără
nești, cum ospitalieră și deschisă 
pentru vizitatorii din lume a rămas 
și ideea lui Brâncuși de a oferi o- 
perele în atelierul lor, întîmpinîn- 
du-i cu atmosfera de viață și mun
că din care au generat. Prin păr
țile unde s-a născut și a crescut 
sculptorul, oamenii se întîmpină cu 
urarea „bună să-ți fie inima 1' Și 
mai zice poporul său : „dacă vede 
ochiul, crede inima”.

Vitalitatea culturii noastre se bi- 
zuie pe puterile conștiinței și ale 
inimii, pe gîndul viu Generațiilor 
tinere de astăzi și din viitor le re
vine menirea de a dezvolta și mai 
mult această vitalitate, depășind 
ceea ce uneori a rămas Ia instinc
tele biologice, la o sensi
bilitate insuficient corelată cu 
gîndirea. Vremurile noi cer o mai 
bogată și semnificativă imaginație 
și mai ales lupta pentru marile 
idei umaniste, pentru ca de mult 
spiritualizată noastră vitalitate să I 
fie și mai spiritualizată, fără a-și I 
pierde, ci, dimpotrivă, „porindu-și j 
continuu puternicul său suflu de I 
viață.

DESQUEYROUX : 
23 August 1966) 
18,15 ; 20,45.
ȘI AFACEREA

20,15.
ALB :
15,30 ;

Volga
— 9 î

SAINT
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PRIMIRE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

Luni dimineața au început con
vorbirile între delegația economi
că guvernamentală română, condu
să de Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, și delegația gu
vernamentală economică a Repu-

blicii Democrate Vietnam, condusă 
de Le Thanh Nghi, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Vietnam.

(Agerpres)

CUM E VREMEA

Luni, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Rădulescu, 
a primit pe Abdallah Al Jaber Al 
Sabah, ministrul comerțului și in
dustriei al statului Kuweit, care 
se află în vizită în țara noastră.

La primire, care a decurs într-o 
atmosferă cordială, au luat parte 
Valentin Steriopol, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, pre
cum și Saeed Jacoob 
ambasadorul 
București.

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE A POPORULUI 

CHILIAN Un demers susținut de opinia publică:

Shammas,
statului Kuweit la

TELEGRAME EXTERNE

Timpul probabil pentru zilele 
de 21, 22 șl 23 septembrie. In țară: 
Vreme rece, mai ales la începu
tul intervalului. Cerul va fi varia
bil. Vor cădea ploi izolate, sub 
formă de averse. Vînt potrivit din 
sectorul nordic. Temperatura sta
ționară la Început, apoi in creș
tere ușoară. Minimele vor fi cu-

România-Italia

săptămîni

La sfîrșitul acestei

prinse între 2 și 12 grade, Iar ma
ximele între 14 și 24 de grade, local 
mai ridicate. In București șl pe 
litoral : Vreme răcoroasă la în
ceput, apoi în ameliorare. Cerul 
va fi variabil. Vînt potrivit din 
sectorul nordic. Temperatura sta
ționară la început, apoi în creș
tere ușoară.

★
comerțului și indus-Ministrul

triei al statului Kuweit, Abdallah 
Al Jaber Al Sabah, a făcut o vizi
tă ministrului minelor, Bujor Al- 
mășan.

Seara, Bujor Almășan a oferit în 
cinstea oaspetelui un dineu.

însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Chile la Bucu
rești, Jaime Coutts, a oferit luni 
după-amiază o recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale a poporului 
chilian.

Au participat Adrian Dimitriu, 
ministrul justiției, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Valentin Steriopol, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Ion Pas, președintele Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, conducători de insti
tuții centrale.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

TOVARĂȘUL
CORNELIU MĂNESCU 

S-A ÎNTORS ÎN CAPITALĂ

la atletism
Sîmbătă și duminică, pe sta

dionul Republicii din Capitală 
va avea loc întîlnirea interna
țională de atletism dintre echi
pele masculine și feminine ale 
României și Italiei. Concursurile 
încep la orele 15. Echipa itali
ană urmează să sosească In 
Capitală vineri.

Concursul atletic de la sfîr
șitul acestei săptămîni este aș
teptat cu mult interes. Federația 
italiană a comunicat forului 
nostru de specialitate că la 
București vor face deplasarea 
majoritatea fruntașilor atle
tismului peninsular, inclusiv 
cei ce s-au remarcat la campio
natele europene de la Buda
pesta. Nominalizarea pe probe 
va fi anunțată azi sau mîine.

în cîteva 

rinduri
BOX. — Miercuri, pe ringul montat 

In incinta stadionului „Dlnamo’ din 
Capitală va avea loc meciul interna
țional de box dintre selecționatele clu
burilor Dinamo București și Dynamo 
Berlin. Reuniunea începe la ora 19.

FOTBAL. — Astăzi, de la ora 16,30,
stadionul Dinamo va găzdui meciul 

/ amical de fotbal dintre echipele bucu- 
reștene Dinamo și Progresul.

CICLISM. — Turul ciclist al Bulga
riei a programat două probe. Prima, 
desfășurată contra-cronometrului pe e- 
chipe, a fost cîștigată de formația Ita
liei, care a parcurs 51 km în lh23’47”. 
Semietapa Samokov-Plovdiv (122 km) a 
revenit lui Ampler (R.D.G.), cronome
trat în 2h03'35", care I-a învins la 
sprintul final pe Kulibin (U.R.S.S.).

ATLETISM. — Aproape 20 000 de 
spectatori au urmărit la Varșovia me
ciul masculin de atletism, în care 
echipa R. P. Polone a învins cu scorul 
de 109—103 puncte echipa R. F. Ger
mane. Iată principalele rezultate : 
100 m plat — Maniak (Polonia) 10"2/10; 
110 m garduri — Henrich (R.F.G.) 
13"9/10i greutate — Birlenbach (R.F.G.) 
19,06 mi 1 500 m plat — Tummler (R.F.G.) 
3'39”l/10; 5 000 m — Stawlarz (Polo
nia) 14'02”4/10| triplu salt — Schmidt 
(Polonia) 15,99 mi suliță — Sidlo (Polo
nia) 81,46 mi 200 m — Badenski (Polo
nia) 21" i lungime — Stalmach (Polo
nia) 8 mi 10 000 m plat — Phillip 
(R.F.G.) 29’21 "2/10.

SAȘKI. — Iraida Spasski a cîștigat 
pentru a doua oară titlul de campioană 
unională la sașkl. Iraida este sora cu
noscutului șahist Boris Spasski.

TURUL ROMÂNIEI"
Două etape într-o zi © Cosma și | 

Moiceanu învingători ® Azi repaus 
ia Cluj S Mîine cicliștii sînt așteptați s 
la Oradea

CLUJ 
Luni 

două etape. Diminea
ța, pe șoseaua Tîr- 
gu Mureș—Sovata
(28,600 km) a avut loc 
cursa contra-cronome- 
trului Individual. Fa
voritul principal al a- 
cestui gen de pro
be — Constantin Du
mitrescu — nu a 
confirmat întru totul 
anticipările. Se prea 
poate că el a 
resimțit serios obo
seala etapei din ajun, 
pe care a dominat-o 
și a cîștigat-o în mod 
autoritar. Victoria în 
etapă a revenit lui I. 
Cosma, căruia i se a- 
cordau puține șanse. 
Rulînd însă într-un 
ritm susținut și con
stant, el a răsturnat 
pronosticurile, între- 
cînd cu 3 și respectiv 
5 secunde pe următo
rii clasați : Vianen 
(Olanda) și Dumitres
cu.

După-amiază, ca
ravana ciclistă a par
curs etapa Tîrgu-Mu- 
reș—Cluj (105 km). O- 
boseala acumulată în 
proba contra-crono-

(prin telefon), 
s-au disputat

metrului și-a spus cu- 
vîntul, dar nu atît în 
media orară (destul 
de bunâ : 41,400 km), 
cît în absența încer
cărilor de a iniția — 
pe cont propriu sau 
în grup - 
detașare, 
compact 
majoritate a parcursu
lui. Singurele momen
te mai agitate au co
incis cu trecerea prin 
Turda (unde sprintul 
a revenit lui T. Vasi- 
le) și pe dealul Fe- 
leacului (punct de că- 
țărare cîștigat de Vi- 
anen). Cîteva țîșnirl 
ale lui G. Moiceanu 
au fost anihilate de 
pluton, în fruntea că
ruia s-au menținut a- 
proape tot timpul și 
cicliștii olandezi, ieri 
deosebit de activi.

Pe străzile Clujului 
pînă la stadion, unde 
a avut loc sprintul fi
nal, plutonul, răsfirat 
pe coborîșul Feleacu- 
lui, s-a mal regrupat. 
Sosirea a fost dispu
tată de un grup des
tul de numeros, în 
frunte cu Gabriel Moi- 
ceanu, olandezul Vi-

acțiuni de
S-a mers 

pe marea

anen și I. Cosma, care 
au ocupat în această 
ordine primele 3 
locuri în clasamentul 
etapei. I-au urmat C. 
Grigore, N. 
L. de Groot ( 
Gh. Neagoe, _. ~_
mitrescu, 
Mineboo 
etc.

Este regretabil că 
organizatorii nu s-au 
îngrijit să asigure ci
cliștilor condiții 
me la sosirea pe 
dionul din Cluj, 
cauza pietrișului 
flat pe porțiunea 
tre stradă și pista de 
zgură s-a 
busculadă, care, 
fericire, nu a avut ur
mări grave.

După 7 
clasamentul 
individual 
Gh. Suciu, 
T. Vasile (la 52"), I. 
Cosma (1'03"), C. Cio
can (2' 53"), N. Ciu- 
metl (3' 31"), G. Via
nen (la 14' 13") etc. 
C. Dumitrescu ocupă 
locul 10 (kt 16' 10"), 
iar G. Moiceanu locul 
16 (la 26' 24").

Constantin ANI

Ciumeti, R 
(Olanda), B

C. Du- B 
Gh. Suciu, fi 

(Olanda) |

opti- 
sta- 
Din 

a- 
din-

produs o
din

etape, în 
general 

conduce 
urmat' de

I
I
I
8

I
I
8

Miine de la Gera

Selecționata de fotbal a Ro
mâniei a sosit Ia Gera, în ve
derea meciului pe care-1 
susține mîine cu echipa R. D. 
Germane. Fotbaliștii români 
vor efectua astăzi un antre
nament de acomodare pe sta-

va
meciul cu începere

dionul care va găzdui această 
întîlnlre amicală.

Stafiile noastre de radio vor 
transmite
din Jurul orei 16,30 (ora Bucu- 
reștlului).

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, s-a înapoiat în 
cursul zilei de 19 septembrie în 
Capitală, după vizita făcută în Ita
lia și în R.S.F. Iugoslavia.

ÎNTOARCEREA
DELEGAȚIEI ROMÂNE CARE 
A PARTICIPAT LA FUNERA
LIILE FOSTULUI PREȘEDINTE 

AL REPUBLICII TURCIA
Luni la amiază s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Ankara, de
legația Republicii Socialiste Ro
mânia care a participat la fune
raliile fostului președinte al Re
publicii Turcia, general Cemal 
Giirsel. Delegația a fost condusă 
de Alexandru Boabă, 
petrolului.

ministrul

★
David Davidescu, 

al Acade- 
Româ-

Prof. dr. 
membru corespondent 
miei Republicii Socialiste 
nia, vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, a plecat 
la Varșovia, unde va participa la 
lucrările Adunării generale a Cen
trului internațional de îngrășămin
te chimice, care se vor desfășura 
între 20 și 22 septembrie.

(Agerpres)

Pregătiri pentru

„Ziua recoltei"
BAIA MARE. — In Maramureș 

au început pregătirile în vederea 
sărbătoririi „Zilei recoltei'. Echipe 
de artiști amatori repetă progra
mele manifestărilor cultural-artis- 
tice. La Baia Mare, Baia Sprie, 
Seini, Cavnic, Tășnad, Cehul Sil- 
vaniei șl în alte 12 localități vor fi 
deschise expoziții de produse a- 
gricole, iar în raioanele Sighet, 
Vișeu și Lăpuș standuri speciali
zate pentru desfacerea legumelor 
și fructelor. Totodată, se fac pre
gătiri în piețe în vederea amena
jării a 17 mari expoziții de produ
se alimentare cu vînzare, oare vor 
rămîne deschise timp de 10—15 
zile. Se vor organiza, în același 
timp, peste 20 de mustării, precum 
și numeroase chioșcuri pentru des
facerea produselor industriale și 
alimentare în mediul sătesc.

(Agerpres)

SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 
ÎN INDUSTRIA MINIERĂ

(Urmare din pag. I)

minieră Vatra Dornei și 50 la sută 
de întreprinderea minieră Barza.

Eforturile materiale pe care sta
tul le face pentru extinderea me
canizării (lucrărilor în exploatările 
miniere trebuie să fie urmate de 
sporirea eficienței, a rezultatelor 
obținute în producție — pe această 
cale recuperîndu-se cît mai repede 
fondurile cheltuite pentru achizițio
narea mașinilor și utilajelor. Con
ducerile anumitor întreprinderi 
pierd însă din vedere acest lucru. 
Fără a ține seama de necesități și 
de condițiile de exploatare, condu
cerile unor întreprinderi miniere 
au achiziționat utilaje care nu pot 
fi folosite. La Combinatul minier 
Baia Mare s-au achiziționat anul 
trecut cinci mașini de torcretat 
care stau și acum neutilizate. Da
torită unor greșeli constructive la 
unele utilaje importante, destinate 
încărcării mecanizate a cărbune
lui, în minele din Valea Jiului s-au 
întîmpinat greutăți în folosirea 
acestora. Examinînd situația folo
sirii utilajelor în aceste unități mi
niere, colegiul ministerului a 
hotărît să se ia măsuri neîntîr- 
ziate pentru redistribuirea și pu
nerea în funcțiune a tuturor mij
loacelor tehnice existente.

în vederea utilizării cu indici 
superiori a mijloacelor tehnice cu 
care sînt înzestrate întreprinderile 
miniere a devenit necesar să se 
acorde o atenție mai mare intro
ducerii și extinderii pe scară largă 
a metodelor de exploatare de înaltă 
productivitate. în practică s-a con
firmat că concentrarea producției 
în subteran pe mai puține orizon
turi, cîmpuri miniere și locuri de

muncă contribuie în mare măsură 
la sporirea productivității muncii. 
Este o problemă importantă care 
trebuie să preocupe în permanență 
organele ministerului, atît la întoc
mirea proiectelor cît și la organi
zarea proceselor de producție. 
Totodată, mărirea vitezelor de îna
intare — o altă cale de sporire a 
productivității muncii — necesită 
extinderea metodei de torcretare. 
Vor trebui, de asemenea, adaptate 
la condițiile concrete de zăcămînt 
anumite metode eficiente aplicate 
pînă acum. în acest sens, un rol 
important revine specialiștilor care 
lucrează nemijlocit în producție, 
precum și celor din Institutul de 
cercetări miniere și din centrele 
de cercetări recent înființate în 
principalele bazine miniere. Ei au 
îndatorirea să studieze cu atenție și 
să precizeze metodele aplicabile în 
condițiile zăcămintelor noastre, pa
rametrii tehnici optimi ce se pot 
obține și să stabilească măsuri 
pentru organizarea corespunzătoare 
a proceselor de producție.

Studiile efectuate pînă în pre
zent, precum și analizele făcute în 
ședințele colegiului ministerului 
nostru au reliefat faptul că orga
nizarea științifică a producției și 
a muncii are o eficiență mare în 
sporirea productivității, cu atît mai 
mult cu cît nu necesită cheltuirea 
unor fonduri. în această direcție, 
trebuie arătat că importante 
rezerve de creștere a produc
tivității muncii pot fi puse în 
valoare prin folosirea rațională 
a forței de muncă în întreprinderi. 
Nu poate fi trecut cu vederea fap
tul că în multe unități miniere 
procesul de extindere a mecanizării 
lucrărilor nu a fost însoțit în mă

sura cuvenită de reducerea pon
derii muncitorilor auxiliari, ceea 
ce nu poate să nu se reflecte asu
pra nivelului productivității mun
cii pe salariat. Posibilități de îmbu
nătățire a raportului dintre munci
torii de bază și cei auxiliari exis
tă în toate minele. Cu atît mai 
mult se pune această problemă, cu 
cît raportul amintit este diferit 
în întreprinderi cu condiții tehnice 
și de zăcămînt relativ similare.

Creșterea necontenită a produc
tivității muncii este nemijlocit le
gată de ridicarea continuă, în pas 
cu cerințele progresului tehnic, a 
nivelului de calificare al cadrelor 
de muncitori. Este o problemă că
reia trebuie să-i acordăm în per
manență atenție, întrucît amploa
rea sarcinilor care stau în fața in
dustriei miniere în perioada cinci
nalului necesită sporirea număru
lui de salariați cu peste 27 000. 
Cu acuitate se cere să fie exa
minată și problema utilizării la ni
velul pregătirii lor a cadrelor in
ginerești din unitățile miniere, de
oarece nu puțini dintre ingineri în
deplinesc astăzi atribuții ce revin 
maiștrilor, ceea ce îi împiedică 
să-și aducă contribuția cuvenită la 
perfecționarea continuă a tehnicii.

Sîntem încredințați că, orientîn- 
du-și eforturile în aceste direcții 
hotărîtoare și fructificînd din plin 
posibilitățile și rezervele de care 
dispun, colectivele întreprinderilor 
din industria minieră vor asigura 
în anii cincinalului o creștere ac
centuată a productivității muncii 
— latură esențială a ridicării efi
cienței întregii activități economi
ce în această ramură a industriei 
noastre socialiste.

„Drepturi administrative
asupra Okinawei"

După, cum se știe, populația Okinawei 
desfășoară de multă vreme lupta pentru 
retrocedarea către Japonia a acestei insu
le aflate sub control american de la 
sfîrșitul războiului trecut. Sub influența 
acestei mișcări, reprezentanți ai unor 
cercuri din cele mai largi ale opiniei pu
blice japoneze, personalități de cele mai 
diferite nuanțe politice, inclusiv persoane 
oficiale, iau poziție, preconizînd măsuri 
care să ducă la slăbirea controlului 
S.U.A. asupra Okinawei, în vederea în
făptuirii treptate a dezideratului expri
mat cu atîta tărie de populația insulei.

într-unul din numerele sale recente, 
ziarul „THE JAPAN TIMES" relatează:

„O propunere făcută 
recent de Kiyoshi Mori, 
responsabil cu proble
mele administrative din 
biroul primului minis
tru, ca drepturile admi
nistrative asupra Oki
nawei să fie înapoiate 
treptat Japoniei, are o 
mare importanfă.

înapoierea drepturi
lor administrative asu
pra acestei foste pre
fecturi japoneze a fost 
cerută, în repetate rîn- 
duri, Statelor Unite de 
către guvernul japo
nez. Trei președinți ai 
S.U.A. au confirmat, de 
asemenea, politica unui 
control japonez posi
bil. Este însă pentru 
prima dată cînd s-a în
treprins un demers cu 
un scop atît de precis 
ca cererea de a se îna
poia drepturile asupra 
învăfămîntului, vînfu- 
rîndu-se ideea unei se
parări funcfionale a 
drepturilor administra
tive.

în cursul vizitei sale 
în Okinawa, la începu
tul lunii august, Mori

a avut convorbiri 
cu generalul-locote- 
nent Albert Watson II, 
înaltul comisar al 
S.U.A. pentru Ryukyu, 
și a cerut înapoierea 
drepturilor asupra în- 
văjămîntului, primul 
dintre toate categoriile 
de drepturi administra
tive care nu au nici un 
efect direct asupra o- 
perafiunilor militare. El 
a explicat la întrunirea 
cabinetului că guvernul 
ar dori să înceapă ne
gocieri cu S.U.A. în a- 
ceastă problemă.

La 18 aprilie 1945, 
trupele S.U.A. au de
barcat în insula Oki
nawa. Controlul admi
nistrativ al grupului de 
insule a fost transferat 
Statelor Unite la 28 a- 
prilie 1952. Insulele sînt 
încă sub controlul ad
ministrativ al guvernu
lui S.U.A., deși Japonia 
păstrează „suveranita
tea reziduală* asupra 
lor.

Sîntem, desigur, pe 
deplin conștienji că

Statelor Unite nu le 
convine să renunfe la 
Ryukyu în actualele 
împrejurări. Un șir de 
64 de insule risipite în 
apele din vestul Paci
ficului, arhipelagul 
Ryukyu formează cea 
mai puternică linie stra
tegică din această 
zonă. ...Este evident că 
Okinawa a jucat, în ul
timul timp, un rol ex
trem de mare în inten
sificarea războiului în 
Vietnam. înaltul comi
sar Watson a mărturi
sit în faja unui comitet 
al Congresului, în luna 
martie, că Okinawa 
este singura bază în a- 
fara teritoriului ameri
can în care S.U.A. de
țin controlul absolut al 
mișcărilor de arma
ment militar, personal 
și provizii.

în același timp, Insă, 
încercarea Washingto
nului de a promova o 
permanentizare a ac
tualei situații nu ar 
constitui o cale de ci
mentare a relațiilor de 
prietenie dintre Japo
nia și S.U.A. Problema 
cere cea mai serioasă 
examinare din partea 
guvernului S.U.A.

înapoierea imediată 
a drepturilor asupra 
învățămînfului este do
rită cu cea mai mare 
sinceritate. întrucît 
populația Okinawei
este alcătuită din ja
ponezi de origine și 
naționalitate, ei ar tre
bui să primească o in
struire asemănătoare cu 
a japonezilor.

Vizita delegației 
de activiști ai C.C. 
al P.C.R. in U.R.S.S:

MOSCOVA 19. — Coresponden
tul Agerpres S. Podină transmite : 
La 19 septembrie, P. N. Demicev, 
membru supleant al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.U.S., a 
primit delegația de activiști ai C.C. 
al P.C.R. condusă de Gheorghe 
Petrescu, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., care 
la invitația C.C. al P.C.U.S. se află 
la Moscova într-un schimb de ex
periență.

în aceeași zi, Titus Sinu, însărci
nat cu afaceri ad-interim al Româ
niei la Moscova, a oferit o masă 
In cinstea delegației de activiști ai 
P.C.R.

în capitala R. D.G. se află în construcție noul turn al televiziunii care va 
avea o înălțime de 361 fi m. Tn fotografia : aspect de pe șantierul acestui turn

„Zapsib"— 
combinatul 
din taiga

Zilele trecute, la Combinatul 
metalurgic din Siberia de vest 
— „Zapsib', cum i se spune 
pe scurt — a avut loc un eve
niment deosebit : a fost pus în 
funcțiune înainte de termen al 
doilea mare laminor de sîrmă. 
Semnificativ pentru proporțiile 
lui este faptul că montarea la
minorului a necesitat 6 700 
tone de utilaje dintre cele mai 
complexe.

„Zapsibul* — unul din 
cele mai importante obiective 
ale planului cincinal — se 
construiește nu departe de ma
rele combinat metalurgic 
Kuznețk, într-o zonă cu bogate 
rezerve de minereu de fier și 
cărbune. în ultimii ani s-au ri
dicat aici furnale, oțelării, blu- 
minguri, numeroase întreprin
deri anexe, căi ferate și dru
muri de acces.

Se prevede ca „Zapsibul' să 
devină unul din obiectivele in
dustriale de prim rang ale Uniu
nii Sovietice. Alături de primul 
furnal, se vor ridica în viito
rul apropiat alte patru, dintre 
care trei cu o capacitate de 
2 700 metri cubl fiecare, și vor 
produce împreună anual 
6 800 000 tone fontă (în anul 
1940, întreprinderile siderurgi
ce din întreaga țară au pro
dus 14 902 000 tone). Aproa
pe toată fonta va fi prelu
crată pe loc și transforma
tă în oțel pentru armături de 
diferite profile, sîrmă de oțel 
și laminate.

Siberia, care în ultimii ani 
se transformă tot mai mult 
într-un vast șantier de con
strucție, nu va mai fi ne
voită să se aprovizioneze cu 
armătură de oțel din regiunile 
centrale ale Rusiei și Ucrai
nei. „Zapsibul' va deveni prin
cipalul ei furnizor, urmînd ca 
In etapa următoare el să li
vreze și tablă de oțel. în ve
cinătatea lui se vor înălța o 
mare uzină de fabricate me
talice, precum și un oraș cu 
tot atîțla locuitori cîți nu
mără astăzi Novokuznețkul 
în zone din taiga prin care 
nu călcase picior de om, con
structorii deschid astăzi dru
muri, construiesc șosele șl ri
dică poduri peste ape învol
burate.

Z. M.

Canalul Rin — Dunăre
în 1989, legătura fluvială Intre 

Marea Nordului și Marea Neagră 
va deveni o realitate. Lucrările 
canalului care va lega Rinul de 
Dunăre pe o distanță de 260 km 
vor începe In 1969 și vor lua sfîr- 
șit în anul 1989. Costul lucrărilor 
noului canal se va ridica la două 
miliarde mărci vest-germane. A- 
ceastă sumă va fi acoperită prin- 
tr-un împrumut de stat rambur
sabil pînă în anul 2050.

simte diferite vibrații care repre
zintă litere. 26 de tranzistor! tra
duc imaginile înregistrate de ce
lulele fotoelectrice în vibrații e- 
lectromecanice.

Un nou sistem
de propulsie
a automobilelor

Societatea „Ford“ lucrează în 
prezent la elaborarea unui sistem

de propulsie pentru automobile 
pe bază de baterii. Președintele 
societății, Arjay Miller, și-a expri
mat părerea că în baza acestui 
sistem ar putea fi construite vehi
cule practice pentru transportul 
local care să nu ducă la vicierea 
aerului. Firmele „General Motors", 
„Chrysler" și „American Motors" 
desfășoară, de asemenea, cercetări 
în domeniul propulsiei electrice a 
automobilelor.

Împotriva cariilor 
dentare

In cadrul unui simpozion al sto
matologilor din Japonia, prof. Mit- 
suharu Takenchi a arătat că prin 
aplicarea unui lac special pe dinți 
se poate împiedica degradarea a- 
cestora. Noua sa metodă a fost ex
perimentată la 160 de copii și a 
dat rezultate de sută la sută.

Mașină de citit 
pentru orbi

O nouă mașină de citit pentru 
orbi, nu mai mare decît o lanter
nă de buzunar, urmează să fie pusă 
la punct. Inventatorii ei, doi ame
ricani, au numit-o „Visotactor". 
Punînd degetele pe ea și depla- 
sînd aparatul deasupra textului, 
manuscris sau imprimat, orbul

O fotografie realizată de nava cosmică „Gemini-11 “ 
de la înălțimea maximă pe care a atins-o ; se poate 

distinge conturul Australiei și al Oceanului Indian



în urma intensificării activității

mercenarilor Vizita delegației parlamentare

Congoul se va adresa
Consiliului de Securitate

române In R. S. Cehoslovacă
0 declarație 
a lui U Thant

Sosirea iui L. Brejnev

Autoritățile franceze au desco
perit, la o fermă izolată din De
partamentul Basse-Ardeche, o ta
bără de mercenari care sînt pregă
tiți pentru a lupta în Congo-Kins
hasa (fost Leopoldville). Poliția a 
arestat pînă acum aproximativ 30 
de mercenari de diferite naționa
lități. Persoanele arestate vor fi 
transferate la Paris pentru a fi ju- ameri- 

iden-

BRATISLAVA 19. — Trimisul 
special Agerpres, M. Moarcăș, 
transmite: Luni dimineața, dele
gația parlamentară română con
dusă de Avram Bunaciu, președin
tele Comisiei constituționale a 
Marii Adunări Naționale, a vizi
tat cunoscutele uzine de încălță
minte „Svit" din Gottwaldow.

Parlamentarii români au fost în
soțiți de vicepreședintele Consiliu
lui național al Moraviei de sud, 
Miloslav Iakșik, și de alte persoane 
oficiale.

La amiază, delegația a făcut un 
popas în stațiunea Luhacovice, 
unde președintele Consiliului na-

țional local a evocat faptele vi
tejești ale ostașilor români în lup
tele din primăvara anului 1945 
pentru eliberarea acestei localități 
de sub ocupația fascistă. Delegația 
parlamentară română a depus o 
coroană de flori la monumentul 
ridicat de ^localnici pe morminte
le a cinci ostași români căzuți în 
aceste lupte.

A fost vizitată, apoi, stațiunea, 
bogată în resurse de ape minera
le. Seara, după o scurtă oprire în 
frumoasa stațiune turistică Pies- 
tany, delegația parlamentară ro
mână a sosit în marele oraș 
Slovaciei, Bratislava.

al

PARISIn amintirealui Barbusse
PARIS 19. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: Acum 50 de ani, în 
1916, apărea în plin ' război ro
manul „Focul" al lui Henri 
Barbusse. Deși a stîrnit pe a- 
tunci numeroase polemici, „Fo
cul" a primit în același an pre
miul „Goncourt". Spre a marca 
această aniversare, la apelul 
Asociației prietenilor lui Henri 
Barbusse, circa 1 000 de foști 
combatanți din primul război 
mondial s-au adunat duminică 
pe același cîmp de luptă, pla
toul Lorette, din Artoix, unde 
Barbusse, angajat ca voluntar, 
își nota zi de zi impresiile sale 
și ale camarazilor ; 
note luate „pe viu", 
pentru elaborarea 
său „Focul".

Cu acest prilej a 
ceremonie. înainte de aceasta 
a fost inaugurat pe platoul Lo
rette un muzeu consacrat lui 
Henri Barbusse, unde sînt re
unite diferite obiecte care evo
că figura marelui scriitor : ma
nuscrise, exemplare ale cărți
lor sale, cît și ale unor ziare 
întemeiate de el, fotografii de 
familie etc.

săi. Aceste 
i-au servit 
romanului

avut loc o

eveni-

de 
fi-

că

decate. dat fiind că pe teritoriul 
francez este interzisă recrutarea 
de mercenari pentru armate străi
ne. Din cercetările făcute, rezultă 
că ei sînt recrutați în calitate de 
„tehnicieni" prin intermediul unei 
agenturi belgiene, al cărei condu
cător este Thierry de Bonnay. Ar 
fi. de asemenea, amestecat un fost 
colonel al forțelor aeriene 
cane, care n-a fost încă 
tificat.

Referindu-se la ultimele
mente din Congo (Kinshasa), gene
ralul Mobutu a subliniat luni. în 
cadrul unei conferințe de presă, 
că „descoperirea centrului de re
crutare a mercenarilor în Franța 
confirmă existenta unei vaste re
țele anticongoleze menite să dez
lănțuie tulburările puse la cale 
Moise Chombe și marile cercuri 
nanciare".

Generalul Mobutu a declarat
în prezent situația din Katanga 
s-a calmat, dar starea de urgență 
este menținută încă. în legătură cu 
staționarea mercenarilor pe terito
riile africane aflate sub dominația 
Portugaliei, Mobutu a declarat că 
va depune o plîngere împotriva 
Portugaliei la Consiliul de Secu
ritate pentru faptul că facilitează 
lui Chombe concentrarea de trupe 
mercenare în scopul declanșării 
unor tulburări în Congo.

Din surse bine informate din 
Kinshasa se anunță că autoritățile 
congoleze intenționează să inten
teze un proces împotriva 
Chombe. acuzat de înaltă 
în acest sens se vorbește 
posibilitatea lansării unui 
de arestare international, 
trăind în

lui 
trădare, 

despre 
mandat 
Chombe

Europa.

u. N. E. s. c. o. CUVINTAREA
DELEGATULUI ROMAN

PARIS 19 (Agerpres). — La 
a 73-a sesiune a Consiliului Exe
cutiv al U.N.E.S.C.O. au avut 
loc dezbateri pe marginea rapor
tului directorului general, Rene 
Maheu. Reprezentantul român, Va-

O. N. U.

Ambasadorul român ales 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru spațiul cosmic

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Luni s-a întrunit Comitetul 
O.N.U. pentru folosirea spațiului 
extra-atmosferic în scopuri paș
nice. în cursul acestei ședințe, am
basadorul Gheorghe Diaconescu, 
reprezentantul permanent al Ro
mâniei la O.N.U., a fost ales 
unanimitate vicepreședinte al 
cestui comitet, la propunerea 
legatului Braziliei, sprijinită 
reprezentanții R.A.U. și Ungariei.

lentin Lipatti, în cuvîntul său, și-a 
exprimat satisfacția față de apre
cierea favorabilă pe care directorul 
general al U.N.E.S.C.O. a dat-o în 
raportul său acțiunilor de coope
rare balcanică, inițiativelor Româ
niei în acest domeniu și rezulta
telor Congresului de studii bal
canice. Valentin Lipatti a subliniat 
că U.N.E.S.C.O. poate și trebuie să 
joace un rol important pentru tra
ducerea în fapt în domeniul știin
țific și cultural al acestei colabo
rări, la nivelul întregului continent 
european. Colaborarea cultural- 
științifică europeană în cadrul 
U.N.E.S.C.O., a subliniat el, poate 
să contribuie în mod activ la crea
rea acelui climat de încredere și 
de securitate care să influențeze în 
mod pozitiv relațiile internaționale.

NOI ACJIUNI OFENSIVE
ALE PATRICIILOR

SAIGON 19 (Agerpres). — Pe 
frontul sud-vietnamez se semna
lează noi acțiuni ofensive lansa
te de unitățile patriotice, transmi-

Doi miniștri britanici trimiși
la Salisbury

LONDRA 19 (Agerpres). — Du
minică seara, Herbert Bowden, 
ministrul Commonwealthului, și 
Elwyn Jones, ministrul justiției, au 
plecat spre Salisbury pentru a dis
cuta cu reprezentanții regimului 
minoritar rasist ultimele propu
neri ale premierului Wilson în ve
derea rezolvării crizei rhodesiene, 
propuneri formulate în comunica
tul final al Conferinței premierilor 
Commonwealthului. După diferi
tele runde de discuții preliminare 
care s-au desfășurat între cele 
două părți în cursul ultimelor luni, 
fără nici un rezultat, pentru prima 
oară negociatorii britanici sînt doi 
membri ai guvernului. Plecarea lor 
a fost de altfel amînată cu cîteva 
ore. deoarece, cu puțin timp îna
inte de ora plecării, Ian Smith dă
duse publicității la Salisbury o de
clarație în care arăta că nu accep
tă noi discuții decît cu condiția ca 
ele să fie duse „la nivel de gu
verne", adică între guvernul bri
tanic și guvernul rhodesian. Ian 
Smith revendica astfel 
recunoașterea actualului 
rhodesian.

într-o declarație făcută 
dul său, înainte de plecarea celor 
doi miniștri, premierul Wilson a

Londrei 
regim

la rîn-

COLUMBIA

Ciocniri intre
partizani și armată

BOGOTA 19 (Agerpres). — Un 
comunicat oficial, dat publicității 
la Bogota, anunță că între trupe
le guvernamentale și unitățile de 
partizani din Columbia s-au sem
nalat noi lupte. Principalele acți
uni ale partizanilor sînt concentra
te în provincia Huila, unde în 
cursul unor ambuscade mai mulți 
militari au fost omorîți sau răniți, 
într-o luptă angajată duminică în 
aceeași provincie s-au înregistrat 
morți și răniți de ambele părți. 
Comunicatul menționează că par
tizanii s-au retras într-o zonă mun
toasă, aproape inaccesibilă, fapt 
care face dificilă orice acțiune a 
trupelor guvernamentale.

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a declarat luni, în cadrul 
unei conferințe de presă, că 
cazul cînd pînă la 3 noiembrie 
va fi găsit un succesor al său. 
accepta, dacă va fi solicitat, 
rămînă la postul său pînă 
încheierea actualei 
dunării Generale a

în 
nu 
va 
să 
la 
A- 

a 
adăugat că aceasta nu înseamnă o 
revenire asupra hotărîrii sale de a 
nu mai cere reînnoirea mandatu
lui

solicitat,

sesiuni a
O.N.U. El

său.

a O.N.U.
NEW YORK 19 (Agerpres). — 

Ambasadorul Indoneziei la Was
hington, Lambertus Nicodemus 
Palar, a informat luni pe secreta
rul general al O.N.U., U Thant, că 
tara sa își va relua calitatea de 
membră a O.N.U. în acest scop va 
sosi la New York o delegație in- 
doneziană care va fi condusă de 
ministrul afacerilor externe Adam 
Malik.

Indonezia s-a retras din O.N.U. 
la 1 martie 1965 în semn de pro
test împotriva alegerii Malayeziei 
în Consiliul de Securitate.

la Sofia
SOFIA 19 (Agerpres). — La in

vitația C.C. al P.C. Bulgar, luni a 
sosit la Sofia Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
care va face o vizită de prietenie 
în R. P. Bulgaria. împreună cu 
Leonid Brejnev, la Sofia a sosit 
Iuri Andropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

La aeroportul din Sofia oaspeții 
sovietici au fost întîmpinați de 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, de membri ai 
Biroului Politie al C.C. al P.C. Bul
gar, secretari și membri ai C.C. al 
P. C. Bulgar și de alți conducă
tori de partid.

BELGRAD 19 (Agerpres). — 
genția Taniug transmite : La Bel
grad a avut loc o ședință a Comi
tetului Executiv al Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, prezidată de Iosip 
Broz Tito. secretar general al 
U.C.I.. în cadrul căreia a fost dez
bătut si aprobat. în principiu, pro
iectul de hotărîre cu privire la re
organizarea organelor de 
cere ale U.C.I. Documentul 
pregătit de Comisia pentru 
ganizarea și dezvoltarea
formată la Plenara a 4-a a C.C. al 
U.C.I. Comitetul Executiv a exa
minat și a aprobat darea de seamă 
cu privire la măsurile luate în ca-

condu- 
a fost 
reor- 

U.C.I..

drul Secretariatului Federal pen
tru Afacerile Interne și Secreta
riatului de Stat pentru Afacerile 
Externe pe linia aplicării hotărî- 
rilor Plenarei a 4-a a C.C. al U.C.I.

S-a hotărît 
1966 să aibă loc Plenara a 5-a 
Comitetului Central al U.C.I. 
ordinea de zi a acestei plenare 
figura următoarele probleme : 
tivitatea U.C.I. după Plenara a 
a C.C. al U.C.I.: adoptarea hotă
rîrii cu privire la reorganizarea 
organelor de conducere ale U.C.I. 
și alegerea organelor Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

ca la 4 octombrie , 
a < 

Pe 
vor 
ac- 
4-a

precizat că vizita lor nu constituie 
nici o schimbare în atitudinea gu
vernului britanic fată de regimul 
rhodesian. Misiunea celor doi mi
niștri, a subliniat Wilson, nu im
plică recunoașterea guvernului 
rhodesian actual, iar toate discu
țiile pe care trimișii guvernului 
britanic urmează să le aibă la Sa
lisbury vor fi duse sub egida gu
vernatorului britanic din Rhodesia, 
Humphrey Gibbs.

Plecarea celor 
Salisbury — deci 
dintre guvernul 
Smith — este de natură să întă
rească temerile țărilor africane 
membre ale Commonwealthului în 
ce privește politica Angliei față de 
actualul regim rhodesian, conside
rată a fi fost echivoc formulată în 
comunicatul recentei Conferințe a 
Commonwealthului. Aceste țări se 
tem că multiplele interese pe plan 
financiar și economic ar putea de
termina guvernul britanic să re
curgă la un compromis care să facă 
posibilă continuarea dominației 
minorității albe în Rhodesia;

doi miniștri la 
contactul direct 

britanic și Ian

«a

Departamentul de Stat

în apropierea ae- 
la Tan Son Nhut. 
atac, menționează 
pe care patriotii îl

Duminică la Amsterdam a avut loc un marș de 
protest împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam, la 
care au participat aproximativ 1 000 persoane. Un 
grup de persoține au demonstrat în taja Consula

tului S.U.A.
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p:rl .BONN. La Munchen a început de-al
™ 12-lea Congres al „Asociației pactului Atlanticu
lui de nord”. La congres participă delegați din cele 1.5 
țări membre ale N.A.T.O. Președintele asociației, lor
dul Gladwyn, a rostit discursul inaugural în care și-a 
exprimat îngrijorarea față de evoluția divergențelor 
din alianța atlantică. Atacînd poziția franceză, care 

' face, după părerea sa, „Imposibilă definirea unei poli
tici comune", vorbitorul a afirmat, fără ocoluri, că 
alianța atlantică „nu va putea fi salvată decît în mă
sura în care va fi acceptat rolul conducător al State
lor Unite".

zentanți din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R.S.F. Iugoslavia, R. P. Polonă, U.R.S.S., R. P. 
Ungară. Din Republica Socialistă România participă 
prof, arhitect R. Bordenache, directorul Direcției Mo
numentelor istorice din Comitetul de stat pentru con
strucții, arhitectură și sistematizare (C.S.C.A.S.), șl ar? 
hltect G. Curlnschi, director tehnic.

H VARȘOVIA. La 19 septembrie șahlnșahul Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, care a 

făcut o vizită oficială în R. P. Polonă, Ia invitația lui 
Edward Ochab, președintele Consiliului de Stat al R. P. 
Polone, a părăsit Varșovia îndrepttndu-se spre patrie.

ra BONN. Echipe de scafandri au fixat cablurile de 
otel în Jurul epavei submarinului vest-german 

„Hai", scufundat miercurea trecută în Marea Nordu
lui. După ce au terminat această operațiune scafandrii 
au ciocănit în carcasa- submarinului în speranța de a 
primi răspuns din partea eventualilor supraviețuitori. 
Din interiorul epavei nu s-au produs, însă, nici un fel 
de zgomote. Nava va fl dusă Intr-un port apropiat.

te de la Saigon corespondentul a- 
genției France Presse. în noaptea 
de duminică spre luni, patriotii au 
bombardat cu obuze și mortiere un 
depozit de vehicule militare ame
ricane, situat 
rodromului de 
Este al doilea 
agenția citată, 
lansează asupra depozitului în mai 
puțin de o lună.

în aceeași noapte, două atacuri 
simultane au fost lansate asupra 
trupelor guvernamentale dislocate 
la Quang Ngai și în delta fluviului 
Mekong, unde a fost distrus punc
tul de comandă al unor forțe mi
litare speciale saigoneze.

Comandamentul militar ameri
can de la Saigon a anunțat că în 
ultimele 24 de ore, datorită a trei 
„erori" ale aviației americane, șase 
militari americani au fost uciși, 
iar alți 23 răniți.

★
WASHINGTON 19 (Agerpres). 

— Intr-o cuvîntare rostită la șe
dința conducerii Organizației „A- 
mericanii pentru o acțiune de
mocratică", Richard Goodwin, fost 
consilier al președintelui Kenne
dy și al președintelui Johnson, a 
criticat politica guvernului S.U.A. 
în Asia de sud-est. Goodwin a 
chemat la mobilizarea opiniei pu
blice împotriva războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam și la formarea 
unei alianțe a tuturor celor care 
se pronunță împotriva escaladării 
războiului.

Fostul consilier prezidențial a 
subliniat că hotărîrea privind 
bombardarea R.D. Vietnam a fost 
greșită.

BUDAPESTA. Jânos Kădâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., a primit la 19 septembrie delegația 

P.C. din Spania, condusă de Dolores Ibarrurl, președinta 
partidului, care face o vizită în Ungaria. A avut loc 
un schimb de păreri în probleme care interesează cele 
două partide.

j SOFIA. Luni, membrii delegației parlamentare
Japoneze care au sosit la Sofia au fost primiți de 

Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar. 
Cu acest prilej, a avut loc un schimb de păreri refe
ritor la dezvoltarea relațiilor economice dintre Bul
garia și Japonia.

ES3 VARȘOVIA. Cu prilejul celei de-a 22-a aniver- 
sări a eliberării Maldanek-ului, unde în timpul 

ocupației fasciste a fost unul din cele mal mari lagăre 
de concentrare naziste, a avut loc un miting la care 
au participat 40 000 de locuitori din orașul Llublin și 
foști deținuți al lagărului. Participant!! la miting au 
adoptat o rezoluție în care au condamnat încercările 
de reînviere a fascismului și și-au exprimat sprijinul 
fată de lupta dreaptă a poporului vietnamez împotriva 
acțiunilor agresive ale S.U.A.

H PARIS. Luni g-a deschis la Vezelay (departamen
tul Yonne) colocviul International „Romain 

Rolland", organizat de Asociația prietenilor lui Ro
main Rolland. După cum se știe, anul acesta se săr
bătoresc 100 de ani de la nașterea marelui scriitor 
francez. Din Republica Socialistă România participă cri
ticul literar N. Tertulian.

■ SOFIA. La Soția au început lucrările celei de-a 
II-a Conferințe în problemele conservării și ocro

tirii monumentelor de cultură la care participă repre-

Festivalul muzical

SUEDIA

recunoaște...
1

WASHINGTON 19 (Agerpres).— 
în legătură cu declarația de pro
test a R. P. Chineze cu privire la 
violarea spațiului său aerian de 
către avioane militare americane, 
purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat al S.U.A. a de
clarat că „este posibil ca avioane 
americane să fi zburat, în mod 
accidental, deasupra teritoriului 
R. P. Chineze în zilele de 9 și 17 
septembrie. Orice incursiune din- 
tr-o greșeală de acest fel este re
gretabilă".

Agenția Associated Press apre
ciază că este pentru prima oară 
cînd Statele Unite recunosc în mod 
oficial că avioanele lor militare 
au trecut frontiera R. P. Chineze 
venind din Vietnamul de nord.

H BAGDAD. Guvernul Irakian a ordonat eliberarea 
altor 11 persoane, acuzate de a fi participat la 

evenimentele din nordul tării, regiune locuită de popu
lația kurdă. Agenția M.E.N. menționează că numărul 
persoanelor care au beneficiat de amnistia decretată 
de guvernul irakian se ridică la 1 700.

■ PRAGA. La invitația Academiei Cehoslovace de 
Științe, la Praga a sosit o delegație a Academiei 

Naționale de Științe a S.U.A.

H TOKIO. Generalul Ne Win, președintele Consi
liului revoluționar din Birmania, a sosit luni dimi

neața la Tokio pentru o vizită oficială de o săptămînă.

W BOGOTA. 21 de persoane au fost omorîte, iar alte
15 au fost grav rănite în cursul unui accident de 

circulație, care s-a produs duminică în departamentul 
Santander (Columbia). Autobuzul, în care se aflau cele 
36 de persoane a părăsit șoseaua între localitățile 
Cucuta ș( Bucarananga, răsturnîndu-se într-o pră
pastie.

Toamna varșoviană"
Capitala R. P. Polone găzduiește în aceste zile 

o manifestare muzicală tradițională, festivalul 
internațional de muzică contemporană — 
„Toamna varșoviană". Ajuns la cea de-a 10-a 
ediție, festivalul s-a deschis la 17 septembrie, în 
sala Filarmonicii de Stat din Varșovia. Orchestra 
Filarmonicii varșoviene, sub bagheta lui Stanis
law Wislocki, a executat Simfonia a 4-a de Szy- 
manovski, avînd ca solist pe marele pianist 
Arthur Rubinstein.

Ca în fiecare an, festivalul găzduiește pe lingă 
formațiuni orchestrale și de cameră, numeroși 
observatori, muzicologi și compozitori de peste 
hotare.

Din Republica Socialistă România la festival 
participă Victor Giuleanu, rectorul Conservato
rului „Ciprian Porumbescu" din București, Miron 
Rațiu, dirijor, directorul Filarmonicii din Oradea, 
Zoltan Aladar. directorul Filarmonicii dinTîrgu 
Mureș, Emil Simon, dirijor la Filarmonica din 

. Cluj și alții. Festivalul se încheie la 25 septem
brie.

Gh. GHEORGHITA

HCAPE KENNEDY. Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cercetarea spațiului 

cosmic (N.A.S.A.) a anunțat că pe poligonul de la 
Cape Kennedy va fl lansată azi o nouă statie lunară 
de tipul „Surveyor" care va efectua o aselenizare lină 
în centrul părții vizibile a Lunii 
terenului de aselenizare pentru 
americani.

H LISABONA. Guvernul de la Bonn construiește la 
Beja, în sud-estul Portugaliei, cea mal mare bază 

aeriană a sa aflată pe teritoriu străin, scrie agenția 
Associated Press. Cheltuielile necesitate de construi
rea acestei baze sînt evaluate la aproximativ 40 mi
lioane de dolari.

Soeial-democrații
în pîmkn de voturi

Considerate de-a lun
gul a peste trei decenii ca 
simple consultări formale, 
de rutină — întrucît ele 
nu modificau pronosticu
rile care totdeauna erau 
favorabile social-democra- 
jilor aflaji la putere — de 
data aceasta alegerile 
pentru reînnoirea consilii
lor municipale și provin
ciale din Suedia au sfîr- 
nit un viu interes, fiind 
considerate un adevărat 
examen în privinja orien
tării corpului electoral. 
S-a evidențiat cu acesf 
prilej o anumită depla
sare în raportul de forfe 
dintre grupările politice 
care se pregătesc de pe 
acum pentru campania le
gislativă din 1968.

Așa cum rezultă din a- 
naliza voturilor exprima
te, social-democrafii au 
pierdut mai bine de 8 la 
sută din electorii tradițio
nali în favoarea opoziției. 
Partidele liberal și cen
trist, coalizate, au ob)inut, 
de data aceasta, împreună, 
121 de locuri în plus în 
noile consilii municipale 
și provinciale. Partidul co
munist dispune în prezent 
de 49 de reprezentanți în 
organele alese, 
trînd un spor de 
de 2,7 la sută față 
gerile anterioare.

Primul ministru, Tage Er-

Știrile sosite din capi
tala Braziliei anunță că 
în cea mal mare part9 
a universităților persistă 
starea de tensiune, cau
zată de arestarea unul 
număr de studenti la 
Belo Horizonte (statul 
Minas Gerais) și Rio de 
Janeiro

în relatările agențiilor 
de presă privitoare la 
incidentele care au avut 
loc între politie si stu
denti la Belo Horizonte. 

. se arată că în cursul 
demonstrației de protest 
organizate împotriva re
presiunilor la care 
fost supuși studenții 
Rio de laneiro, 
recurs la gaze 
aene. Agenția 
Presse’ relevă 
denții din orașul Brasi
lia, reacționînd prompt, 
au declarat o grevă de 
72 de ore în semn de 
solidaritate cu colegii 
lor de la Belo Horizonte 
șl Rio de 
carea s-a 
to Aleare, 
tulul Rio 
Sul, unde

au 
la 

politia a 
lacrimo- 
.,France 
că stu-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Plata „Scinteii*. Tal. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele ta fac La oficiile poștale, factorii poștali si difuzorii voluntari din Întreprinderi «1 instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scintell

lander, a anunjat că va 
convoca comitetul de con
ducere și grupul parla
mentar al P.S.D. pentru a 
studia „consecințele ale
gerilor pe plan parlamen
tar". Pe de altă parie unii 
membri ai P.S.D. ar avea 
în vedere trecerea în o- 
pozifie a social-democra- 
jilor, sperînd că asifel vor 
reuși să-și restabilească^1 
pozifiile pierdute.

Dincolo de însemnă
tatea lor locală, adunările 
regionale, din care fac 
parte consiliile municipale, 
au împuternicirea de a a- 
lege în fiecare an o opti
me din numărul de depu- 
tafi ai Camerei superioare 
a parlamentului. Acum, 
social-democrafii dispun 
de o majoritate de 7 vo
turi în senat, în timp ce 
în Camera deputafilor au 
cu 7 voturi mai pu(in de 
jumătate. Or, observă unii 
comentatori, prezentarea 
de liste comune din par
tea partidelor liberal și 
centrist face să se presu
pună o coordonare a po
liticii lor și la viitoarea 
confruntare electorală, fapt 
ce ar crea probleme seri
oase pentru social-demo- 
crafi. Aceste partide anga
jează în campania electo
rală probleme privind si
tuația economică, a locu
ințelor, politica preturilor.

sînt păzite de armată și 
poliție, în timp ce 'a 
Niterni (statul Rio de 
Janeiro) au fost suspen
date cursurile.

Declanșate cu săptă- • 
mini în urmă în spriji
nul revendicării de a se 
reduce taxele de învă- 
tămînl excesive, acțiu
nile studentesti au că
pătat lot mai mult ca
racterul unei mișcări 
pentru libertăți demo
cratice — relatează a- 
ceeași agenție Acțiuni
le universității — notea
ză la rîndul său ziarul 
„Le Monde’ — stîrnesc 
un vînt de împotrivire 
care începe să se ridice 
în diferite sectoare, mai 
ales ca o expresie a 
nemulțumirii față de po
litica economică a re
gimului.

Urmărind evenimen
tele, observatorii din 
Rio de Janeiro arată că 
această sporire a ten
siunii poate fl folosită 
activ de opoziția brazi
liană în campania de 
alegeri pentru Congres.


