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F Complexitatea crescîndă a pro- | blemelor ridicate de dezvoltarea ! economiei în perioada cincinalului 1 perfecționarea continuă a acti- . ,.ității de conducere a întreprinderilor, în condițiile în care se urmărește să se acorde atribuții mai largi conducerilor acestora, pun în actualitate, mai mult ca oricînd, I necesitatea ca, concomitent cu sti- ; mularea rezultatelor deosebite în i activitatea economică, să sporească răspunderea materială pentru toa- , ,;te actele și hotărîrile care angajează întreprinderea. Această nece- i sșitate este cu atît mai imperioasă întrucît după cum se știe, un o- biectiv de bază al actualului cincinal este sporirea eficienței întregii noastre activități economice.Neîndoielnic, de-a lungul anilor construcției socialiste s-au format numeroși conducători de întreprinderi pricepuți, buni gospodari ai fondurilor statului, stăpîni pe arta 'de a conduce. Ei au învățat să fie economicoși. și judicioși în actele care se înscriu în perimetrul conducerii vieții economice. Experi
ența a dovedit cît este de impor
tant ca un conducător de între
prindere să aibă o viziune largă 
în orientarea activității economice, 
să dovedească chibzuință în luarea 
de hotărîri în funcție de condițiile 
reale și întrevăzînd toate conse
cințele și implicațiile economice nu 
numai din unghiul întreprinderii, 
ci înainte de toate prin prisma in
tereselor economiei naționale.Concludent ni se pare în acest sens următorul exemplu. La fabrica de rulmenți din Bîrlad creșterea producției, impusă de cerințele tot mai mari ale economiei, a adus la un moment dat în discuție necesitatea extinderii spațiilor de producție pe baza unor noi investiții. La început se credea că aceasta ar f. singura soluție. înțelegînd bine că orice economie de fonduri de .investiții înseamnă noi posibilități de creștere a potențialului economic în alte ramuri, conducerea fabricii a găsit o altă soluție : utilizarea intensivă a spațiilor de producție existente, folosindu-se fonduri de investiții numai pentru procurarea anumitor mașini și utilaje. Comparativ cu 1959 producția globală a fabricii a fost anul trecut de peste 3 ori mai mare.Evident, acesta este numai un aspect în ansamblul muncii de conducere a activității economice a unei întreprinderi. Ceea ce se cere 
în prezent, mai mult ca oricînd, 
unui conducător de întreprindere 
este să dea dovadă de calitățile de 
bun gospodar al valorilor materia
le și bănești încredințate de stat. Aceasta presupune să cunoască în orice moment posibilitățile și rezervele întreprinderii și să acționeze la timpul oportun pentru valorificarea lor, după o prealabilă și temeinică chibzuință a fiecărei măsuri luate. Grija pentru cheltuirea

economicoasă a fondurilor statului' trebuie să se manifeste permanent și în orice domeniu care privește realizarea planului. în nici o împrejurare nu este permis să fie nesocotită eficiența economiei.într-o vreme, prin rezultatele obținute în domeniul reducerii consumului de material lemnos, conducerea întreprinderii miniere- Oradea se putea declara mulțumită. Ei nu i-a fost însă indiferent că mari cantități de lemn mai sînt totuși „înghițite" de adîncuri. După ce specialiștii întreprinderii au experimentat noi metode de armare, din inițiativa conducerii s-a lansat o adevărată campanie de reducere a consumurilor specifice de material lemnos. Pe baza rezultatelor obținuțe, s-a procedat la reactualizarea planului de aprovizionare renunțîndu-se la peste 4 000 mc de material lemnos.

i Marți dimineață, la sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român a avut loc o consfătuire de lucru la care au luat parte oadre cu munci de răspundere din Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale, șefi ai secțiunilor regionale de sănătate și prevederi sociale, academicieni, profesori din institutele medico-farmaceuti- ce, medici specialiști din unitățile sanitare, cercetători în domeniul demografiei, reprezentanți ai unor organizații obștești.La consfătuire au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., și Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R. A luat parte, de asemenea, acad. Aurel Moga, ministrul sănătății și prevederilor sociale.Consfătuirea a fost consacrată dezbaterii problemelor privind

creșterea natalității și îmbunătățirea continuă a măsurilor de ocrotire a mamei și copilului.Au luat cuvîntul numeroase cadre medicale de specialitate care au relevat însemnătatea măsurilor adoptate de partid și guvern pentru creșterea continuă a nivelului de trai al populației și dezvoltarea bazei tehnico-materiale a asistentei medicale. în același timp vorbitorii au evidențiat caracterul nesatisfăcător al actualei legislații privind întreruperea cursului sarcinii, care aduce daune stării de sănătate a femeilor și influențează negativ asupra sporului natural al populației. Ei s-au pronunțat pentru limitarea strictă, prin lege, a cazurilor de întrerupere a sarcinii și s-au referit la necesitatea dezvoltării educației sanitare în rîn- durile populației.în încheierea lucrărilor consfătuirii a luat cuvîntul tovarășul

Nicolae Ceaușescu, care a subliniat importanta deosebită acordată de partid șl guvern sănătății publice.Secretarul general P.C.R. s-a referit la importante ce revin Sănătății și Prevederilor altor instituții centrale de stat și organizații obștești în legătură cu înfăptuirea perspectivă populației țării, precum și în domeniul îmbunătățirii ocrotirii mamei și copilului. întăririi familiei, intensificării educației sanitare a cetățenilor. Vorbitorul a relevat îndatorirea patriotică ce revine cadrelor medicale de a munci neobosit,’ cu toată priceperea, pentru apărarea sănătății mamei și copilului, pentru continua îmbunătățire a asistentei medicale acordate populației:

unei politici de privind creșterea în timpul festivității de la Teatrul de Operd și Balet din Capitalâ
Foto i M. Andreescu

189 de ani de la nașterea
Iul George Coșbuc

FESTIVITATEA DE LA TEATRUL 
Șl BALETDE OPERA

Radu CiURILEANU controlor revizor general în Ministerul Finanfelor
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Magistralele luminii...
Foto : R. Costln

Seiapropie aniversarea unui eveniment de remarcabilă însemnătate în viața țării noastre — împlinirea unui secol de la înființarea Academiei Române. Sărbătorirea acestui centenar — omagiu adus unui moment de împlinire a științei românești, pregătit îndelung, de o veche și laborioasă afirmare a creației științifice proprii — nu are semnificația unei simple aniversări de instituție, ci un sens mult mai larg, de sărbătoare a întregii noastre științe, în care cu deplin temei se consideră angajați academicieni și universitari, membrii corpului didactic, cercetători din institutele departamentale sau din laboratoarele uzinale, oameni de știință vîrstnici sau tineri, cercurile largi ale intelectualității. Si, dată fiind legătura intimă dintre știință și întreaga dezvoltare a societății noastre, comuniunea dintre cercetarea științifică și vasta operă constructivă pentru progresul României socialiste, nu credem că este exagerat și considerăm centenarul Academiei ca un eveniment sărbătoresc pentru întregul nostru popor.Actul înființării Academiei Române, pecetluit în 1866, a fost scris, cu recunoscute eforturi și sîrguin- ță, de înaintași dornici să concentreze cele mai bune forțe științifice românești într-o instituție uni- .că, pregătită de diferitele nuclee

a| poporului
•ȘL———^1-

de acad.
Victor VÂLCOVICI

închegate cu decenii mai înainte, de genul cunoscutelor „Societăți" științifice, care atestau vechimea gîndirii științifice în țara noastră, în decursul acestui secol, minți strălucite de cercetători români, școli științifice românești și-au cucerit o notorietate mondială, eloc-

•construit de fizicianul român Dra- gomir Hurmuzescu, savantul H. Becquerel și-a efectuat cercetările inițiale asupra radioactivității și, cu același instrument, soții Curie au demonstrat primele experiențe asupra’ radiului. Descoperirile unui alt deschizător de drumuri în științele matematice — Di- mitrie Pompeiu — primite cu deosebit interes în lumea științifică internațională, au fost reluate de matematicieni de talia lui Denjoy și Painleve, găsindu-și mai tîrziu numeroase aplicații în lucrările unor
ACADEMIEI

TOAMNA In oraș
Știm. A sosit. I-am au

zit zvonul și foșnetele, 
l-am simțit miresmele de 
fructe coapte și frunze pu
trede. l-am văzut armurile 
de bronz pătând verdele 
parcurilor și grădinilor. 
Ne-au biciuit primele ei 
pale de răcoare tăioasă.

Semnele anotimpului, 
multiple și felurite, te în
tâmpină în zeci de aspecte 
cotidiene. In primul rînd 
— vitrinele. La magazinul 
„Victoria", rochiile și par- 
desiile feminine își de
senează contururile în- 
tr-un zbor feeric de zmee, 
pe un cer călătorit de nori 
albicioși, în vreme ce o- 
biectele și accesoriile mo
dei masculine tronează — 
bacchic — între imense 
budane cu o marcă pro
fund evocatoare : Cotnari. 
La' magazinul de încălță
minte de vis-a-vis (în 
care, în treacăt fie spus, 
pantofii fabricii „Dîmbo
vița" par solizi și, în ace
lași timp, moderni, pe po
triva anotimpului) fiecare 
vitrină evocă o originală 
scenă de vînătoare.

Dar ce găsești, uneori, 
în spatele acestor ispiti
toare... capcane vizuale P 
La magazinul de speciali
tate al fabricii de confec

ții și tricotaje-Bucu- 
rești, un atrăgător panou 
luminos prezintă, chiar la 
intrare, „culorile sezonu
lui" și „moda sezonului". 
Multe din culorile — dulci 
nuanțe pastelate — și din 
modelele — croite după 
cele mai severe criterii de 
gust și modernitate — sînt, 
însă, din păcate, doar pe 
panou. Raioanele magazi
nului îți oferă o paletă de 
culori destul de restrînsă. 
Oare o fi chiar atît de

vitrine erau consacrate, ge
neros, diferitelor tipuri de... 
sandale.

Preludiu nemijlocit al 
anotimpului vîntoaselor și 
zăpezilor, toamna amin
tește gospodarilor de un 
capitol atît de esențial 
cum este încălzitul. „Afară 
ninge liniștit, în casă arde 
focul" — versul pare a 
avea încă rezonanțe înde
părtate. Dar nu prea în
depărtate, să nu uităm I 
In unele blocuri — cele

valabilă explicația condu
cerii magazinului potrivit 
căreia „confecțiile în cu
lori pastel nu sînt vanda
bile" P Ce părere au cum
părătoarele ?

Nu mai vorbim de vi
trinele care au rămas, cu 
încăpățînare, în urma a- 
notimpului. La magazinul 
„Rodica" de pe șoseaua 
Mihai Bravu erau încă ex
puse, abundent, stămburi 
și mătăsuri ușoare, de par
că ne-am fi aflat în plină 
lună a lui cuptor, iar la 
magazinul alăturat de în
călțăminte, „Flexibil", trei

din Floreasca, bunăoară — 
au apărut anunțuri care 
vestesc, grijulii, că zilele 
acestea au loc probe ale 
instalațiilor de termoficare. 
Deci — atenție la calori
fere, la elemenți I Se mai 
întîmplă însă și altfel. Pe 
șoseaua Mihai Bravu, la 
blocurile D 10 și D 11, nu 
numai că nu se aude încă 
nimic 
probe prevestitoare 
căldură odihnitoare, dar 
locatarii s-au pomenit zi
lele acestea și cu o sur
priză : nu mai primesc apă 
caldă. Se zice că s-ar e-

despre asemenea
de

fectua niște reparații pe 
rețea. De s-ar termina îna
inte de venirea înghețu
lui I

Și pentru că veni vorba 
de reparații și... surprize 
autumnale, o altă între
bare : de ce problema în
locuirii izolațiilor la aco
perișurile blocurilor din 
strada Aviator Protopopes- 
cu s-a aflat toată vara în 
stadiul de alcătuiri de de
vize, aprobări, tergiversări, 
pentru ca începerea lucră
rilor să fie decisă pentru 
lunile cu ploaie și frig P 
Precum se vede, toamna 
ridică în fața edililor și 
unele întrebări. Iar nejus- 
tificatele amînări și întâr
zieri aduc răspunsuri... li
chide, deloc plăcute în a- 
partamentele locatarilor.

Cu circulare sau fără, cu 
devize sau fără, toamna 
și-a făcut apariția. Soarele 
începe să-și arate nu nu
mai nimbul de raze, dai 
și... dantura. Iar orașul, 
pictat armonios de neoste
nita paletă a anotimpului, 
își trăiește, creator și opti
mist, preocupările cotidie
ne și marea bucurie a rod
niciilor.

Victor BÎRLADEANU

ventă expresie a geniului creator al poporului nostru. Cu atît mai prețios apare aportul adus la patrimoniul științei universale, cu cît în condițiile vechii Românii creația științifică originală se lovea a- deseori de factori vitregi, înfrun- tînd nu numai restricțiile unei baze materiale insuficiente, dar și ambianta unei neîncrederi și desconsiderări, a căror învingere solicita din greu energia, pasiunea și tenacitatea chiar și a celor mai valoroși cercetători. Cu toate acestea, poporul nostru a adus contribuții de prestigiu în ramuri hotă- rîtoare ale științei, așa cum sînt chimia, geologia, tehnica, medicina, istoria, sociologia etc.în cadrul acestor rodnice nuclee de creație științifică, un loc de seamă l-au ocupat școlile de matematică și fizică. Printre primele lucrări originale de matematică — apărute în a doua jumătate a secolului XIX — se înscriu, în Muntenia, cele ale savantului Emanoil Bacaloglu, care s-a ocupat de problema determinării curbelor, iar în Moldova, ale lui N. Botez, autor al unor interesante studii asupra seriilor armonice. Făuritorii școlii matematice românești, David Emmanuel și Spiru Haret, care au a- vut și cinstea de a fi primii doctori în matematici din țara noastră, au deschis un drum fecund urmașilor lor. „Au fost ani — nota în 1932 cunoscutul matematician Gheorghe Țițeica — în care s-au trecut la Paris mai multe teze de doctorat în științele matematice de români decît de francezi... în mai toate publicațiile importante străine apar memorii sau note scrise de români. Au fost numere din Dările de seamă ale Academiei de Științe din Paris în care erau trei sau patru comunicări făcute de matematicieni români". Pentru aportul valoros adus la îmbogățirea patrimoniului acestei științe, savantul român David Emmanuel, alături de alți oameni de știință din țara noastră sînt și astăzi evocați ca personalități proeminente — și chiar în acest an el a fost sărbătorit pe scară internațională, ca urmare a includerii lui în programul de aniversări U.N.E.S.C.O.Nu în puține cazuri, matematicienii și fizicienii români au adus contribuții în domenii care s-au dovedit de o maximă importanță. Astfel, cu ajutorul electroscopului

cunoscuți matematicieni contemporani.Aceste prestigioase realizări și tradiții, care au făcut cinste științei și timpului lor, au fost continuate și amplificate de generațiile următoare de cercetători matematicieni și fizicieni, din care afirmat personalități de lui Gh. Țițeica, Traian A. Davidoglu, C. Gogu, Coculescu și fizicieni ca muzescu, C. Miculescu, E. Necul- cea, Al. Proca.Pentru știința și, implicit, pentru Academia noastră, anii socialismului au deschis o epocă nouă de vastă și rodnică activitate, consacrată din plin dezvoltării patriei, realizării unor rapide și multilaterale progrese în toate domeniile, pentru îmbogățirea vieții materiale și spirituale a poporului. Aceș-

Sub auspiciile Comitetului național pentru sărbătorirea centenarului George Coșbuc, la Teatrul de Operă și Balet a avut loc marți seara o festivitate consacrată împlinirii a 100 de ani de la nașterea poetului.Au luat parte conducători ai u- nor ministere, instituții centrale și organizații obștești, academicieni, scriitori și alți oameni de cultură, ziariști români și străini, un numeros public.Au participat, de asemenea, oaspeții de peste hotare invitați la manifestările organizate cu prilejul aniversarii Centenarului Coșbuc, precum și membri ai corpului diplomatic.Președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Pompiliu Macovei, deschizînd festivitatea, a spus: „Eveniment de seamă în viața noastră culturală, aniversarea lui Coșbuc depășește prin semnificația sa hotarele patriei, fiind sărbătorită și pe plan internațional, sub auspiciile Consiliului Mondial al Păcii.Personalitate polivalentă, George Coșbuc marchează prin opera sa un moment important în dezvoltarea culturii noastre moderne. Cald evocator al peisajului românesc, dînd expresie unor adînci sentimente de revoltă socială sau de înflăcărare patriotică, George Coșbuc, prin vigoarea echilibrată a operelor sale poetice, prin patosul puternicelor resurse vitale care le animă, instaurează, printr-o limbă poetică nouă, un fond nou în literatura noastră, aducînd un

lirism luminos în ceata pesimismului manierist al epigonilor post- eminescieni.Concepută ca o luptă, viața poetului, împărțită între Năsăud și București, în ciuda condițiilor vitrege ale momentului istoric, desfășurat pe coordonatele ale timpului, luînd parte rile evenimente sociale si dindu-le în versuri".în continuare vorbitorul bliniat că George Coșbuc este un poet militant în înțelesul cel mai înalt al cuvîntului. că istoria neamului a găsit în el un poet patriot, care a exprimat cu forță și mîn- drie sentimentele cele mai înalte ale omului din popor, reliefîndu-i virtuțile și slăvindu-i faptele de vitejie.„Cîntecele rapsodului țărănimii— a spus în continuare vorbitorul— cunosc astăzi o circulație din ce în ce mai mare. în tiraje pe care poetul nici n-ar fi îndrăznit să viseze, bucurîndu-se de o largă deziune a maselor. Ele ridică sferele poeziei o vastă categorieemoție din o- puter- interes lu- cultură.

s-a majore la ma- oglin-a su-

le a- în decititori, care se regăsesc cu pe treptele înaltelor valuri pera sa, stîrnindu-le astfel nice și curate sentimente, și dragoste pentru literatură, minîndu-le drumul spre spre progres.Emoționantele serbări populare care au strîns în aceste zile la Hordou. satul natal al poetului, zeci de mii de oameni din Valea Sălăuții, din tot Năsăudul și de pe alte meleaguri mai îndepărtate ale
(Continuare în pag. a V-a)s-au valoarea Lalescu, Nicolae D. Hur- CORESPOA/P£A/TÂ P//V NEW YORK:‘

Palatul Națiunilor 
Unite din New York 
a cunoscut marți du- 
pă-amiază atmosfera 
solemnă a
rii celei de-a 21-a se
siuni a Adunării Ge-

a O.N.U. Ea va 
prilejul unei

3

(Continuare în pag. a IV-a)
deschide-

Sediul Organizației Najiunilor Unite

nerale 
oferi 
largi dezbateri a uno
ra din principalele 
probleme ce domină 
relațiile politice in
ternaționale.

Ședința inaugurală 
a fost deschisă de 
președintele sesiunii 
precedente a Adună
rii Generale. Amintore 
Fanfani, ministrul de 
externe al Italiei. Du
pă păstrarea unui mi
nut de „reculegere și 
meditație", a fost con
stituită comisia de ve
rificare a deplinelor 
puteri. Apoi, Adunarea 
Generală a trecut la 
alegerea președintelui 
celei de-a 21-a sesiuni, 
In această funcție a 
fost ales cu majorita
te covîrșitoare de vo
turi reprezentantul 
permanent al Afga
nistanului la O.N.U., 
Abdul Rahman Pazh- 
wak

Chiar în prima zi, 
Adunarea a primit în 
rîndurile membrilor 
O.N.U. statul Guyana, 
fostă colonie britanică 
care și-a dobîndit re
cent independența. 
Astfel, numărul mem
brilor acestei organi
zații a crescut la 119. 
(După cum se știe, In
donezia și-a anunțat 
luni intenția de a-și

relua activitatea in 
cadrul O.N.U.). Altor 
două state li se va ura 
bun venit în Organi
zație în cursul lunii 
octombrie. Este vorba 
de Bechuanaland, care 
la 30 septembrie va 
deveni republică cu 
numele de Botswana, 
și Basutoland — care 
își va proclama inde
pendența la 4 octom
brie și va purta nu
mele de Lesotho.

Un element inedit 
va interveni în acest 
an în modul de desfă
șurare a lucrărilor. 
Astfel, dezbaterilor 
generale nu li se va 
mai afecta întregul 
timp disponibil pentru 
lucrări, pînă la epui
zarea lor. Ele se vor 
desfășura numai în 
prima parte a zilei, 
după-amiezile fiind 
rezervate discutării 
problemei Africii de 
Sud-Vest. Asupra aces
tei proceduri s-a căzut 
de acord la cererea 
statelor africane care 
propun ca Adunarea 
Generală să ridice 
mandatul Republicii 
Sud-Africane asupra 
teritoriului Africa de 
Sud-Vest, întrucît a ex
tins asupra lui politi
ca sa de apartheid.

Nicolae IONESCU
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dată cu dezvoltarea șl înflorirea întregii țări, satele regiunii Crișana cunosc o profundă metamorfoză. Numai înanii 1964—1965, prin fonduri alocate de stat și contribuția voluntară bănească a populației, s-au electrificat o sută de sate și s-au construit 15 dispensare, 370 de clase noi, 13 cămine culturale, zeci de magazine. în aceeași perioadă, țăranii cooperatori și-au construit peste 8 200 de case noi. Alte sute de construcții, impunătoare ca aspect și dimensiuni, s-au ridicat de către G.A.S., S.M.T. și cooperativele agricole, fără să mai vorbim de lucrările de drumuri, poduri sau amenajări de trotuare, efectuate pe sute de mii de metri pătrați. Iată, cum s-ar spune, nucleul ansamblului urbanistic nou, care capătă contururi tot mai pronunțate în localitățile rurale din regiunea noastră.în dezvoltarea de ansamblu a satelor s-a resimțit însă acut lipsa schițelor de sistematizare. Pentru a asigura o cît mai justă amplasare a acestor obiective, a respecta perimetrele construibile și regulile generale de sistematizare elaborate de C.S.C.A.S., am fost nevoiți să ne limităm la serviciile secțiilor raionale de arhi- tectură-sistematizare și ale comisiilor comunale de înfrumusețare. Rămîne de văzut dacă orientarea noastră și felul cum am procedat practic vor corespunde cerințelor de viitor ale sistematizărilor rurale, dacă am reușit să asigurăm eficiența cerută fondurilor cheltuite și dacă, în final, punctul nostru de vedere se încadrează în principiile generale ale sistematizării rurale care, din păcate, încă nu au fost elaborate.în următorii ani ai cincinalului s-au prevăzut sute de milioane de lei pentru dezvoltarea agriculturii. Este de înțeles că aceasta va avea drept consecință continua înflorire și dezvoltare a satelor. Să nu uităm însă că legile sistematizării moderne nu dau cîștig de cauză oricărei localități în privința înzestrării și dezvoltării edilitar- gospodărești. în regiunea Crișana există localități rurale ca Sîntana, Șimand, Săcuieni, Ceica și multe altele, ca să nu mai vorbim de centrele raionale, care prin avantajele ce le au, sub raportul condițiilor cerute — zone de folosință, centre de producție și de locuințe — au prioritate absolută în acest sens. în asemenea localități posibilitățile de dotare cu lucrări edilitare și de amplasare a diverselor construcții sînt multiple, putîn- du-se realiza cu cheltuieli minime. Alte localități însă, lipsite de asemenea condiții, vor trebui dezafectate și regrupate în timp, fără șocuri, lîngă localități învecinate, care au perspective de dezvoltare în complexitatea criteriilor cerute.Plecînd de la ideea că procesul de sistematizare trebuie să asigure cadrul armonios și coordonat al dezvoltării economico-sociale a satelor, pentru a asigura eficiența economică a investițiilor de viitor în mediul rural, se cere, printre altele, restrîngerea perimetrului construibil și creșterea densității construcțiilor, evitarea extinderii tentaculare care duce la risipă de teren.Studiile de sistematizare preconizează o nouă organizare a rețelei de localități, impusă de o serie de factori: reorganizarea bazei agricole, perspectiva de dezvoltare economică, gospodărirea judicioasă a vetrei satelor în vederea asigurării unei legături organice între centrul civic, zona de locuințe, cea rezervată construcțiilor agricole și altele. Pînă acum proiectarea a urmărit doar realizarea de investiții pentru satisfacerea unor cerințe de moment. Adăugind la a- cestea superficialitatea și comoditatea dovedită uneori, modul în- tîmplător în care s-au eliberat unele autorizații de amplasare, a- vem într-un fel explicația faptului că azi apar în centrul diverselor localități terenuri bune nevalorificate, cu densități și regim minim de construcție. Continuînd a lucra și pe viitor în acest fel, fără a cunoaște și folosi principiile de bază ale sistematizării rurale, se pune întrebarea : este asigurată eficiența investițiilor ce le vom face în următorii ani în satele regiunii ? în condițiile arătate nu se poate da un răspuns afirmativ.Procesul de sistematizare a sate-

lor urmează să se desfășoare pe două etape : prima, realizată la nivelul raioanelor, iar a doua — la una sau un grup de localități, în regiunea Crișana s-au inițiat unele lucrări din prima etapă, prin sistematizarea a două raioane agricole — Salonta și Criș. S-a creat astfel posibilitatea de analizare și rezolvare complexă a problemelor privind organizarea și sistematizarea teritoriilor respective. Avînd elementele de bază ale acestui studiu de sistematizare teritorială și ținînd cont de propunerile venite pentru dezvoltarea principalelor

ale așezărilor rurale. Ar fi foarte util ca, înainte de realizarea schițelor de sistematizare, pe baza fondului topometrie existent să se facă o zonificare sumară a localităților, o determinare a centrului civic, spre a se putea întocmi astfel detaliile de sistematizare. Pe a- ceastă bază, acțiunea se poate realiza într-un timp mult mai scurt și cu eforturi minime.O ultimă problemă, de natură organizatorică : se simte nevoia creării, fie la D.S.A.P.C., fie în alt cadru, a unei grupe de cadre calif 1-
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SE ELABOREAZĂ

SISTEMATIZĂRII RURALE?
Traian GIRBApreședintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional Crișana

centre, s-a trecut la realizarea schițelor de sistematizare a orașului Salonta și a comunei Chișineu Criș, care urmează a deveni oraș cu funcții similare primului amintit. Aplicînd regulile generale de sistematizare elaborate de C.S.C.A.S., în 1960, prin fixarea perimetrului vetrelor de sat, s-a curmat tendința de extindere a construcțiilor în dauna terenurilor agricole. In lipsa noilor principii de sistematizare însă, și astăzi tot pe baza acestor reguli se stabilesc amplasamentele noilor construcții. Regretabil este și faptul că timp de 4 ani nu s-a mai întreprins nici o acțiune pe linia sistematizării satelor. Din inițiativa comitetului executiv regional s-a trecut, mai tîrziu, la elaborarea studiilor de sistematizare teritorială a raioanelor, acțiune înfăptuită doar parțial tot din cauza inexistenței unor indicații calificate și precise din partea organelor centrale. Aceleași motive au împiedicat finalizarea concluziilor reieșite din studiile făcute.Dată fiind lipsa unor instrucțiuni tehnice și pentru a evita pe cît posibil greșelile în amplasarea noilor construcții, s-au luat măsuri ca în semestrul II 1966 să se propună, pentru fiecare localitate, centrul civic, să se întocmească experimental o schiță de sistematizare și o machetă pentru unele localități rurale, la alegere. Tot pe plan local s-au întocmit, pe raioane, proiecte-tip cu locuințe adaptate specificului local, cu un grad de confort apropiat de nivelul celui din orașe. Prea multe nu am realizat nici în acest sens datorită faptului că nu a existat o colaborare corespunzătoare între C.S.C.A.S., Consiliul Superior al Agriculturii, Comitetul de Stat al Apelor și secțiunile de resort popular regional în ce privește eșalonarea ordine! de abordare a problemelor de interes general și realizarea temelor de proiectare.Constatările practice făcute de noi și concluziile la care a ajuns I.S.C.A.S. în lucrarea „Studiul sistematizării rețelei urbane în regiunea Crișana" ne permit însă să facem cîteva propuneri. Considerăm că noul centru civic va trebui să fie conceput pe principii diferite de cele aplicate pînă acum. Spunînd acest lucru, mă gîndesc la necesitatea de a se renunța la ideea realizării lui prin însăilarea mecanică a unor proiecte-tip neutre, fără personalitate. în compunerea acestui centru va trebui să se țină seama de specificul arhitectural al fiecărei clădiri publice, de felul cum se încadrează ea în ansamblul localității respective, de necesitatea ridicării continue a gradului de urbanitate a satului. Asemenea centre au și fost concepute în regiunea noastră prin inițierea unor detalii de sistematizare ale comunelor Sebiș, Ineu și Marghita. Existența detaliilor amintite va favoriza rezolvarea altor probleme majore, legate de nucleele centrale

ale sfatului

ES2Scate, care să se ocupe de problemele organizării și sistematizării satelor în totalitatea lor. împreună cu alte organe interesate, această grupă ar putea aplica cu operativitate și cu competență profesională principiile de sistematizare rurală, a căror elaborare o așteptăm cu justificat interes.
N o i

La Giurgiu, Negru- 
Vodă și Videle au 
fost date în folosin
ță noi stații PECO 
pentru desfacerea 
produselor petroliere. 
Pînă la sfîrșitul anu
lui, pentru deservi
rea posesorilor de 
automobile își vor 
începe activitatea 
alte 11 stații PECO. 
Lucrările sînt pe.ter- 
minate la stațiile de 
la Bistrița — Nă- 
săud, Cluj;
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Cîmpulung Moldove
nesc și Sighișoara. In 
stațiile existente 
fost executate 
acest an lucrări 
modernizare care 
creat condiții 
tru o deservire mai 
operativă a auto- 
mobiliștilor. De ase
menea, pe lîngă u- 
nele dintre 
stații au fost 
drați mecanici 
care ajută 
de autovehicule

au 
în 
de 
au 

pen-

©
1 19

c o
executarea unor re
parații mai ușoare.

Pentru crearea 
unor posibilități mai 
bune de alimentare 
a unităților care fo
losesc produsele pe
troliere, cît și a stați
ilor de desfacere, 
pînă la sfîrșitul anu
lui vdr fi date în ex
ploatare depozite 
pentru astfel de pro
duse cu o capacitate 
de 5 000 tone.

(Agerpres)

CORIGENTĂ

LA CAIJTATîntreaga regiune Hunedoara este aprovizionată, de aproape doi ani, cu preparate de carne și mezeluri fabricate de noua întreprindere din Hațeg. Constatînd că se mai făceau simțite_unele scăderi în ce privește calitatea, consumatorii socoteau că „cu timpul lucrurile vor intra în normal". 7 mal" nu a cum, așa pusă în te plenare de partid niat că la țeg, din cauza încălcării disciplinei tehnojogice, calitatea preparatelor din carne nu se ridică la nivelul cerințelor.Am discutat nu numai cu consumatori, ci și cu reprezentanți ai comerțului — directorul I.C.R.A. Deva și directorul I.C.R.A. Hunedoara. Toți și-au exprimat regretul că din materii prime bune și în condiții de fabricație moderne

Iată însă că acel „nor- fost atins nici pînă a- îneît problema a fost discuția unei recen- a Comitetului regional Hunedoara. S-a subli- întreprinderea din Ha-

UN IMPORTANT
LAC DE ACUMULARE

In apropierea Re- 
șiței au început lu
crările unei noi ame
najări hidrotehnice. 
Aici se va ridica un 
baraj înalt de 30 m. 
care va permite crea
rea unui lac de acu
mulare cu un volum 
de peste 5 milioane 
mc apă, rezultată din 
captarea rîului Timiș 
în rîul Bîrzava.

acest fel se va forma 
un nou rezervor de 
apă pentru utilitățile 
industriale ale com
binatului siderurgic 
și ale altor uzine și 
întreprinderi reșițe- 
ne.

Amplasat 
calitățile 
Gărîna și 
noul lac de 
re va pune

re alte frumuseți ale 
zonei turistice din 
masivul muntos al 
Semenicului unde, pe 
o lungime de 3 km, 
turiștii,
sporturilor nautice și 
pescarii vor avea la 
dispoziție noi locuri 
de agrement și odih-

(Agerpres)

între lo- 
montane 

Brebul, 
acumula- 
în valoa-

aceste 
înca- 
auto, 

posesorii

amatorii

Pe cînd „roboți ca snici ?
unanim recunoscut faptul că dacă bărbatul întors acasă la sfîrșitul u- nei zile de muncă are, îndeobște, în mai mare măsură posibilitatea de a rămîne în continuare strungar, medic sau inginer putînd să citească și să se gîndească la o serie de lucruri legate de profesiunea sa, femeia, în schimb, de foarte multe ori, este obligată, prin forța lucrurilor, să devină, fie și numai pentru cîteva — prețioase — ore, de altă profesie, adică gospodină sau și gospodină și mamă.Și aceste „cîteva" ore sînt de fapt mult mai multe decît se crede ; regretăm că nu beneficiem de un calcul exact al timpului — minut cu minut — pe care femeile îl con-

cas-sumă în activitatea nică.întrebarea este : s-ar putea ca activitatea desfășurată de femei în cadrul gospodăriei proprii să se bucure de înlesniri mai mari ? Aceasta, pentru că, pe de o parte, țelurile acestei activități nu sînt cîtuși de puțin neglijabile, iar pe de altă parte, timpul dedicat activităților gospodărești reprezintă de foarte multe ori un timp răpit binemeritatei odihne sau preocupărilor legate de obligațiile materne și de profesiune.Evident, ca urmare a aplicării unor importante cuceriri ale științei și tehnicii la specificul muncii în gospodărie în ultimele decenii — și mai ales în ultimii ani — aceasta a fost mult simplificată și

nu ușurată. Importante realizări s-au făcut în domeniul ustensilelor și aparatelor casnice, precum și în cel al produselor chimice. Există, la ora actuală, pe piață, sumedenie de produse utile muncii în gospodărie. Remarcăm, de asemenea, tendința din ce în ce mai accentuată spre îmbogățirea gamei lor, spre diversitate șt spre îmbună-
care ora unor

Consfătuirea inovatorilor 
din industria de mobila

La Iași au avut loc lucrările consfătuirii republicane de inovații privind mobila corp și mobila curbată. Au participat inovatori, reprezentanți ai Ministerului Economiei Forestiere, Uniunii sindicatelor din întreprinderile economiei forestiere, cercetători, proiectanți, specialiști ai unor fabrici de mobilă.Referatele și discuțiile au evidențiat realizările obținute și au indicat direcțiile de preocupare pentru viitor ale inovatorilor. S-a subliniat necesitatea sprijinirii inovatorilor în munca de documentare și elaborare a prototipurilor, necesita tea folosirii într-o măsură mal mare a materialelor noi care șă sporească calitatea produselor și să micșoreze prețul de cost, a îmbunătățirii continue a fluxurilor tehnologice în scopul realizării u- nor producții sporite și de calitate superioară, (Agerpres) Din arhitectura orașului .Galați

tățirea substanțială a calității acestor produse. Aflăm că pe viitor aceste preocupări vor continua. Vom putea folosi pozitive de toii pai cadel nou de dispozitiv pentru curățat geamuri',- banala râzătoare pentru fructe și legume va fi înlocuită cu un dispozitiv mai complicat care ne va cruța degetele, vom avea mănuși din ce în ce mai bune pentru munca la bucătărie, unitățile industriei locale se vor îmbogăți cu noi spălătorii și curățătorii chimice cu profile bine definite (printre care se vor număra și unități cu autoservire în care se va putea spăla și călca orice fel de lenjerie sub supravegherea gospodinelor). Toate acestea sînt adevărate, dar oare 
ritmul înfăptuirii acestor 
inițiative nu este încă 
mult prea lent ?în altă ordine de idei : preocuparea pentru util se va împleti mai strîns cu cea pentru frumos. Să luăm, de exemplu, vasele și sticlăria. Deocamdată însă... un fluviu imens de email' brun, sobru, dar monoton, cu cîțiva timizi... afluenți de alte culori inundă rafturile. Undeva prin preajmă, aparent 
concurînd cu primele, op-

dis- tăiat car- și un mo-
apli- even- emai- ardă e- mai „cuinoxi-

timismul multicolor al veselei din material plastic. Totuși — remarca cineva — în acest domeniu, materialul plastic, importantă și prețioasă cucerire a chimiei moderne, nu s-ar spune că d pășit apăsat, „cu dreptul", într-adevăr, în destule cazuri încă materialul folosit are duritate mică, se zgîrie, se tocește, se sparge ușor, nu rezistă la acțiunea alcoolului sau a substanțelor acidulate, își pierde transparența („toate acestea în condițiile în chimia posedă la actuală rețetele materiale superioarene atrage atenția o chi- mistă). în general, vesela cu un colorit variat, modern, cu oarecari cații ornamentale, tual cea din fontă lată care să numîncarea și la care mailurile să nu „sară", tacîmurile totul și cu totul dabile cer, desigur, îmbunătățiri ce sînt neapărat necesare.Lipsa diversității manifestă și în alt sens : alături de periile de furtun pentru spălat vasele n-ar strica să se afle poate o mașină de spălat vase, un gen — sau mai multe — boți" casnici în sfîrșit agregate mai complicate, mai eficiente. De ce atî- tea dispozitive simple și nici un agregat cît de cît mai complex (de tip combină) ? piață au existat nu mult niște „roboți" atrage atenția o gospodină — dar erau aduși nu știu de unde și erau destul de scumpi pentru cîte operații „știau" să facă. Oare alții mai ieftini și mai „inteligenți" nu putem avea ? Astăzi, cînd în tehnică automatizarea cîștigă mereu teren, cînd chiar în acest domeniu industrial la care ne referim se construiesc mașini și apara-

se
de „io- electiici, ceva adicărelativ

Pe de ne

te de domeniul științifico- fantasticului (de exemplu, mașini de gătit ce sesc nu căldură ci numită frecvență a rentului electric și un pui în 2 minute 1), nu e posibil oare să se pună în vînzare și la noi un „robot" casnic, care să preia o parte din munca gospodinei șl astfel să „fabrice timp" ?La întîlnirile care loc cu regularitate toamna fiecărui an comerț și industrie stabilește ce mărfuri din cele prezentate cu acest prilej de către industrie sînt necesare pentru perioada toamna nlsterul rior în Camera ganizat cu articole de uz casnic, în care au fost prezentate producătorilor și mostre de peste hotare, din care fabricile și întreprinderile producătoare au preluat pentru asimilare și studiu un număr de peste 1 100 articole. Deci eforturi sefac. De aici o nedumerire firească: de ce nu se face și pasul următor ? De ce nu se trece la analiza riguros științifică a necesităților, adică Ia sondarea tot atît de sistematică a marelui public 7 De ce n-ar exista din cînd în cînd, pe tema utilajului pentru gospodine, consfătuiri între tehnicieni, ministerelor reprezentanți prinderilor și comerciale și meni de artă, gospodine ?
Se impune 

pe baze științifice atît a 
necesităților în acest do
meniu cît și a posibilită
ților concrete de satisfa
cere a lor. Importantele cuceriri ale științei și tehnicii timpului nostru ar oferi, de bună seamă, și în această direcție un sprijin puternic.

Eugenia GROSU

folo- o a- cu- frig

au în între se
în Mi- Inte- cu

următoare. anului 1965 Comerțului colaborare de Comerț a or- două expoziții

lucrători ai de resort, ai între- unităților chiar oa- public și
studierea

nu se obțin totuși mezeluri, afu- mături și alte preparate din carne de bună calitate.însoțiți de merceologul de specialitate al I.C.R.A., ne-am deplasat la întreprindere. De la primele cuvinte schimbate cu ing. șef Dumitru Stătescu ne dăm seama că discutăm de pe poziții cu totul diferite. „Nu știu pe ce bază ni se fac reproșuri — ne-a spus el. La noi treburile sînt în ordine. Criti- cile privind calitatea nu stau în picioare".încercăm să analizăm lucrurik mai în amănunt. Aflăm astfe., după multe insistente, că uneori, din cauza neritmicitătii în aprovizionarea secției de preparate, tehnologia este forțată, se scurtează ciclurile de fabricație în dauna calității.. Dozarea conținutului, omogenizarea lui, ca și alte faze se fac de mîntuială, cu ochii la ceas și la... kilograme. La a- ceasta contribuie și slaba calificare a oamenilor, îndeosebi cei care Iu-,- crează în posturile-cheie ale producției. „Sînt tineri și fără experiență, afirmă inginerul șef. Trebuie să fii mereu printre ei, să-i urmărești, să-i îndrumi".Cine-i îndrumă însă pe muncitori, cine-i controlează ? Urmărind fluxul de fabricație al preparatelor de carne, ne-am convins că inginerilor nu le stă în obișnuință să facă așa ceva. Ei se limitează la simple inspecții ocazionale, neeficiente. Poate maiștrii ? Dar nici ei. Există în fabrică un singur maistru, care trebuie să „acopere" toate secțiile, obligat fiind să alerge de la un etaj la altul, dintr-o hală în alta.Ținînd seamă de acest neajuns, evident pentru oricine, ne-am spus că, probabil, controlul tehnic de calitate este cel care urmărește tehnologia, intervenind operativ pe parcurs. Aflăm însă că nici controlori nu există. Adică este unul, numai că, înghesuit de treburi funcționărești, nu răzbește să mai treacă și pe la locurile de muncă.în ciuda acestor deficiențe vizibile, în ciuda faptului că în chiar prezența noastră s-au găsit 250 kg salam „Dumbrava", gata pentru expediere, necorespunzător, JM. 
Doina Popa a încercat să ne convingă că preparatele „sînt chiar foarte bune". Ce se întîmplă cu produsele „defecte" ? — ne interesăm. Răspunsul vine prompt 1 „Vor fi trimise spre vînzare. Se consumă ele și așa !“. Este greu de calificat o asemenea atitudine, mai ales cînd e vorba de lucrători din industria alimentară. Cine le permite să se ghideze după „principiul" potrivit căruia cumpărătorii, vrînd nevrînd, trebuie să sume produsele fabricate la teg ?Grav ni se pare și un altPrimind asigurări că minusurile respective sînt „absolut" întîmplă- toare, am cercetat registrele de analiză și constatările comisiei de calitate din fabrică. Primul — un registru caligrafiat perfect — aliniază, sub cifrele șl procentele admise de STAS, toate rezultatele analizelor. Abaterile care apar sînt extrem de mici. Al doilea registru, completat de maistrul Carol Cladnic (detașat aici pentru trei luni, de Ia fabrica de mezeluri din Sinaia), constată zilnic deficiențe : spor de umiditate, membrane necurățate, aspect neatrăgător etc. Cine are totuși dreptate : laboratorul sau maistrul ? Noi, ca și merceologul de specialitate al I.C.R.A., sîntem înclinați să dărm.- crezare părerilor realiste ale a- cestui vechi și experimentat maistru în fabricarea mezelurilor.Este evidentă necesitatea îmbunătățirii muncii la Hațeg. în acest scop, conducerea întreprinderii, a întreprinderii regionale de industrializare a cărnii din Deva, cît și Ministerul Industriei Alimentare trebuie să rezolve o seamă de probleme tehnice și organizatorice. Sînt necesare, în primul rînd, perfecționarea organizării muncii și ridicarea calificării muncitorilor. Ar fi, de asemenea, bine venit un schimb temporar de maiștri preparatori, care să aducă la întreprinderea de preparate din carne de la Hațeg plusul lor de experiență, pricepere și fantezie în meserie. S-ar simți nevoia întăririi asistenței tehnice, ridicării răspunderii pentru calitatea muncii și, îndeosebi, sporirii aportului inginerilor la respectarea și perfecționarea tehnologiei. Numai înde- plinindu-se aceste deziderate — sînt de părere specialiștii — întreprinderea din Hațeg își va putea crea o marcă de prestigiu, apreciată și căutată de consumatori.

con- Ha-fapt.

L. VISKIcoresp. „Scînteii"
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O l t e n iaîn că regiunea lucrurile soareluitoamnă rezultăFloarea

raionale, ne-a spus foarte sincer că nu a fost nici o zi la coo- Drăghiceni, pe care

r

La prima vedere, din situația operativă a recoltării culturilor de Oltenia,merg bine. . e strînge de pe ultimele suprafețe ; sfecla de zahăr, de pe aproape jumătate din cele 20 428 ha cultivate, a luat drumul fabricilor, iar culesul porumbului se intensifică de la o zi la alta. în ultimul timp, la această cultură, viteza medie zilnică la recoltat a crescut de la 9 000 la aproape ,14 000 ha.Toate acestea arată că startul a .fost bine pregătit. Totuși, realizările amintite nu exprimă posibilitățile reale în ce privește ritmul recoltării. S-au făcut planuri de lucru pe culturi, termene, mașini și oameni. Timpul a fost prielnic. Ce folos însă că nu peste tot planurile se bucură de respect și prețuire. Iată un exemplu.în raionul Caracal, planul întocmit la începutul campaniei de recoltare de către Consiliul agricol și Uniunea cooperatistă raională a ajuns rapid la coș. Sîmbătă 10 septembrie, s-a întocmit o altă „ordine de bătaie", chipurile mai bună. Pentru asta, acum, în toiul campaniei, s-a ținut o ședință, s-a discutat pe îndelete cine va răspunde de îndrumarea fiecărei cooperative agricole.15 septembrie. După atîta planificare, instructaje și acumulări de forțe, totul s-a dezumflat ca un balon. Tov. Vasile Dobre, vicepreședinte al Uniunii cooperatiste

perativa din o îndrumă pentru executarea lucrărilor agricole de toamnă. Motivul ? A avut alte treburi.Ca și tov. Dobre, aproape toți specialiștii consiliului agricol și ai Uniunii raionale au avut în aceste zile alte treburi: ședințe, consfătuiri, situații de completat, au fost chemați cu diverse treburi la regiune și cîte altele. în zilele de 16 și 17 septembrie, unii dintre ei au participat la un schimb de experiență la Corabia, privind irigațiile. Numai pentru cea mai actuală treabă, specialiștii din raionul Caracal nu au avut timp, cu toate că ei și nu alții au întocmit planurile amintite. Așa se face că viteza de recoltare n-a fost realizată la nici una din culturile de toamnă.Folosirea negospodărească a timpului ca și organizarea necorespunzătoare a culesului sînt surse care au generat și diferențele mari între realizările pe cooperative și raioane. în vreme ce în raioanele Băilești și Calafat culesul florii-soarelui este pe terminate, iar porumbul a fost adus în hambare de pe mari suprafețe, în raioanele Oltețu și Gilort, pînă la mijlocul lunii septembrie, au fost recoltate mai puțin de 1000 ha din cele 14 288 ha însămînțate cu porumb. Inegal se desfășoară această lucrare și în raioanele Craiova, Vînju Mare, Corabia etc.
Victor DELEANU coresp. „Scînteii"

G.A.S. Buftea, regiunea București, recoltatul porumbului ez în toi. Tn 
fotografie : inginerul-șef Gh. Maifă și brigadierul M. Buică controlează calitatea porumbului după’ ce a fost strîns din lan

(Foto : Agerpres)

Realizări diferite de
la d unitate la alta

Recoltatul culturilor de toamnă a început și în unitățile a- gricole din regiunea

Numai cu ședințe 
recoltatul
nu poate progresa

Pînă la data de 15 septembrie, în regiunea Ploiești recoltarea florii-soarelui s-a făcut în proporție de 55,4 la sută, a sfeclei de zahăr — de 28,6 ■ la sută, iar a cartofilor — de 48,6 la sută. Mai încet se desfășoară culesul porumbului. Cooperativele agricole, bunăoară, au realizat numai 4 la sută din prevederi. Este adevărat că în unele părți știuleții n-au ajuns încă la maturitate. Dar pe mari întinderi porumbul e copt și rămînerea în urmă la recoltat se datorește numai slabei organizări a muncii.în trustul Gostat Ploiești, încă de la început.ul campaniei se sem-

multe cadre din unitățile agricole din raioanele Te- leajen, Rm. Sărat, Ploiești. Cu toții așteptau să înceapă ședința. Abia pe la ora 13 a sosit și tov. vicepreședinte Ian- cu Golea, pentru a face comunicările prevăzute.
Const. CĂPRARU coresp. „Scînteii"

Iași. Cu prilejul raidului-anchetă efectuat mai multe unități, referitor mersul acestei lucrări, au ieșit iveală atît lucrurile bune, cît mai puțin bune.La cooperativa agricolă Vlădeni, raionul Iași, tov. Constantin Sten- țel, inginerul agronom, ne informează că toate cele 500 de hectare cu floarea-soarelui au fost recoltate. Porumbul a fost cules de pe aproape 200 de hectare. într-adevăr, străbătînd șesul Jijiei, se putea vedea cum pe tarlalele acestei cooperative se lucra din plin. Aceeași situație era și la cooperativa agricolă de producție Andrieșeni, vecină cu cea din Vlădeni. Aici, pînă în seara zilei de 15 septembrie, se terminase recoltatul pe toate cele 520 de hectare cu floarea-soarelui, iar porumbul a fost cules de pe o treime din suprafață. Și la Bivolari se încheia recoltatul celor 700 hectare cu floarea-soarelui.în raionul Iași se observă însă un ritm inegal de lucru, de la o unitate la alta. La cooperativa a- gricolă Lețcani, bunăoară, , floa-

în la la Și

rea-soarelui fost strînsă bia de pe hectare, din cele însămînțate, iar cule-
a a- 15250 hectare sul porumbului nici n-a început. In situația operativă din 15 septembrie, unele cooperative agricole, ca cele din Tuțora, Victoria și altele, nu figurau cu nici un fel de realizări la capitolul recoltări.Și în raionul Hîrlău au fost în- tîlnite situații asemănătoare. Astfel, în timp ce la Deleni, Șipote, Cîrjoaia, Chișcăreni și în alte u- nități strînsul florii-soarelui și sfeclei de zahăr s-a încheiat și s-a cules porumbul pe suprafețe întinse, la Focuri, Frumușica, Belcești, Coarnele Caprei și în alte părți, lucrările se desfășoară destul de greoi. Eliberarea cu încetineală a terenului de culturile tîrzii face să se lucreze într-un ritm nesatisfăcător și la pregătirea terenurilor destinate în- sămînțărilor.Din aceste cîteva relatări reiese că în regiunea Iași trebuie să se grăbească recoltarea culturilor tîrzii, mai cu seamă pe terenurile care urmează să fie în această toamnă. însămînțate

Manole coresp. CORCACI„Scînteii"

Folosirea cu indici superiori a capacităților de producție ale utilajelor și instalațiilor ocupă, în ultima vreme, un loc important în activitatea pe care colectivele din întreprinderi o desfășoară pentru îndeplinirea planului.In sectorul de foraj petroliere, utilizarea utilizarea intensivă a de producție sînt exprimate, conform metodologiei în vigoare, prin indicatori distincți : coeficientul de 
utilizare a parcului de instalații și 
coeficientul de utilizare a instala
țiilor în funcțiune. Problema care se ridică este următoarea : reflectă oare acești doi indicatori în mod real gradul de utilizare a capacității instalațiilor de foraj aflate în dotarea unei întreprinderi ?Dacă ne referim la coeficientul de utilizare a parcului de instalații, răspunsul este afirmativ. El oglindește, într-adevăr, dacă numărul de instalații nefolosite, în rezervă, nu este eventual prea mare. Este greu de presupus însă că, în condițiile actuale, cînd chiar pentru instalațiile care nu funcționează se plătește amortisment (cu repercusiuni negative asupra prețului de cost), un conducător de întreprindere ar accepta să mențină un număr mai mare de instalații decît cel strict necesar.O analiză atentă în oricare din întreprinderile de foraj, a celui de-al doilea indicator — coeficientul de utilizare a instalațiilor în funcțiune — ne duce însă la constatări surprinzătoare. La sondele cu numeroase dificultăți în timpul forajului — avarii, complicații și resăpări de lungă durată — care fac ca ciclul de foraj să se prelungească excesiv de mult, să scadă viteza de avansare și să crească prețul de cost al lucrărilor, se obține un coeficient de utilizare a instalațiilor mult mai ridicat decît la sondele la care procesul de foraj s-a desfășurat normal. în unitățile trustului nostru, spre exemplu, a existat cu doi ani în urmă o situație dificilă în realizarea planului. Viteza medie de avansare se ridicase abia la 373 metri pe instala- ție-lună, față de 463 metri pe ins- talație-lună cît era planificat. în schimb, coeficientul de utilizare a instalațiilor a fost surprinzător de ridicat — 0,78. în primul semestru din acest an, cînd planul de foraj a fost îndeplinit și depășit, iar viteza de avansare mult mai mare, indicele de utilizare a instalațiilor nu a atins decît 0,64.Se desprinde deci că acest indicator, care nu pune în lumină posibilitățile nefolosite — ceea ce este foarte important în munca noastră, — duce în mod inevitabil la concluzii eronate. Este de netăgăduit faptul că pentru utilizarea optimă a instalațiilor active nu s-a făcut încă totul, dar rezervele existente sînt legate de durata ciclului de foraj și, ca atare, ele pot fi oglindite în nivelul de realizare a altor indicatori decît cei folosiți în metodologia actuală de planificare. Pornind de la acest considerent,

al industriei extensivă și capacităților

sînt de părere că la aprecierea rezultatelor întreprinderilor de foraj ar trebui să se renunțe la coeficientul de utilizare a instalațiilor. 
Indicatorul metri realizați pe ins- 
talațic-an, corelat cu indicatorul 
de folosire a timpului de lucru, mi 
se pare mai potrivit, pentru că ar 
reflecta și rezervele nevalorificate 
încă în fiecare din fazele activității de foraj. Desigur, aceasta este o propunere care ar putea să fie luată în discuție. Sînt însă încredințat că, printr-un schimb mai larg de opinii, direcția generală tutelară și specialiștii din Ministerul Petrolu-
lui ar putea să ajungă la o concluzie mai cuprinzătoare și, pe a- ceastă bază, să perfecționeze metodologia de calcul și apreciere a randamentului instalațiilor de foraj.Aș vrea să mă opresc pe scurt și asupra posibilităților de utilizare mai chibzuită a utilajelor petroliere. Cei care lucrează în această ramură cunosc că transportul instalațiilor se face în condiții excesiv de grele, fracționat, durează mult și duce, de regulă, la depășirea costurilor acordate prin deviz pentru faza de montaj. La o asemenea situație se ajunge, în primul rînd, datorită faptului că noile locații sînt puse la dispoziția unităților cu întîrziere, deși în numeroase rînduri s-a cerut forului tutelar — iar acesta a acceptat — ca amplasamentul sondelor noi să fie

precizat, din punct de vedere geologic și eliberat juridic, cu cel puțin trei luni înainte de termenul prevăzut pentru începerea forajului. în al doilea rînd, este o urmare a lipsei de drumuri bine amenajate. Consider că, alături de un inte
res sporit și de mai multă inițiati
vă din partea colectivelor de între
prinderi în domeniul amenajării 
de drumuri spre sonde, este nece
sar și un sprijin mai eficace din 
partea forului tutelar, prin asigu
rarea mijloacelor mecanice trebui
toare : basculante, buldozere, exca
vatoare.în practică s-a dovedit că cele mai importante rezerve de utilizare intensivă a instalațiilor pot fi fructificate în faza de foraj pro- priu-zis și de punere în producție a sondelor. Dar în acest scop este nevoie să se acționeze mai hotărît în direcția creșterii vitezelor de avansare, care duce la scurtarea ciclului de săpare a sondelor, la eliberarea mai rapidă a instalațiilor.Nu m-am referit, desigur, la cîteva dintre posibilitățile tente în întreprinderile de pentru sporirea indicilor dezare a instalațiilor. De bună seamă, punerea lor mai largă în valoare și perfecționarea metodologiei de calcul și planificare a acestor indici vor duce nemijlocit la creșterea eficienței activității economice a unităților de foraj, vor permite să se aprecieze mai realist rezultatele dobîndite în acest domeniu.

decît exis- foraj utili-

Ing. Traian MORARU directorulTrustului de foraj Moinești

(Urmare din pag. I)

Inalează serioase deficiențe în des- ■ fășurarea lucrărilor. în unele gos- | podării de stat: Cilibia, Pogoa-
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nele și altele, nu s-a analizat din timp ce forțe de muncă și mijloace auto sînt necesare. La o ședință în care s-a discutat despre mersul lucrărilor de toamnă, Teodor Roman, inginer-șef al trustului Gostat Ploiești, spunea că nu știe cum o s-o scoată la capăt cu transportul. Este rău că abia acum se fac asemenea constatări. Normal ar fi fost să se ia măsuri din vreme pentru a se asigura autocamioanele și brațele de muncă necesare. De altfel, în gospodăriile de stat din regiune se ridică și problema depozitării a circa 11 000 tone porumb, pentru care nu sînt încă prevăzute nici pătule și nici magazii.Și în tse semnalează lipsuri în organizarea recoltatului. La Dîrvari, raionul Ploiești, sînt peste 100 ha porumb bun de cules. Lucrarea nu a început, însă, pe motiv că nu există mijloace de transport libere. Aceasta în timp ce cele trei autocamioane și multe atelaje sînt folosite nerațional. Slab este organizată munca și la Ciorani.Explicația privind întîrzierea lucrărilor agricole de toamnă o dă tov. Gheorghe Radu, secretar al Comitetului regional de partid Ploiești:„Nu se efectuează un control și o îndrumare concretă pe teren. Lucrătorii consiliilor agricole și ai uniunilor raionale stau nejustificat de mult în ședințe — ședințe la care mobilizează și mulți președinți și ingineri agronomi".într-adevăr, în dimineața zilei 
de 14 septembrie, la sediul Uniunii regionale Ploiești a cooperativelor agricole puteau fi întîlnite

Am citit cu interes articolul „Decizia operativă 
— atribut al conducerii 
moderne a întreprinderii" publicat nu de mult în „Scînteia". Și un nespe- cialist nu poate să nu fie de acord cu unele principii expuse de autorul articolului, ing. Iacob Ni- colae, din Institutul de proiectări al industriei u- șoare — „o latură esen
țială a conducerii științi
fice a unei întreprinderi 
este priceperea de a se lua 
operativ și Ia momentul 
oportun decizii, de a asi
gura toate condițiile ne
cesare executării lor ra
pide și cu maximum de 
eficiență". De asemeneaj apreciem precizarea ca baza deciziilor, respectiv a hotărîrilor, o constituie cantitatea și calitatea de informații economice „la zi", care să fie prelucrate și sintetizate în timp util.De mai mult timp, colectivul întreprinderii noastre s-a preocupat și se preocupă de aplicarea în practică a principiilor susținute în articolul a- mintit, pentru a îmbunătăți atît calitatea cît și circuitul informațiilor, în scopul prelucrării și sintetizării operative a datelor, asigurării intervenției la timp prin decizii eficiente. Și nu ne putem plînge că nu avem de făcut față unui volum ridicat de informații.

Decizia operativă
din birou!

întreprinderea noastră are șase secții de fabricație, cu un proces tehnologic diferit, folosind, în medie, circa 7 000 feluri de materii și materiale și producînd în mod curent 980 articole, care se desfac pe baza a 300 contracte, cu cîte 7—8 anexe fiecare. Datele privind mișcarea acestor valori materiale, a transformărilor în procesul de producție, circulă cu ajutorul e- vidențelor primare, întocmite manual, calculate și centralizate tot manual, sau, în unele locuri, cu ajutorul mașinilor de calculat. De curînd, sistemul 
de evidență tehnico-ope- 
rativă a fost perfecționat 
de Ministerul Industriei 
Ușoare, ca urmare a consultării largi a specialiștilor din sectorul pielărie și încălțăminte, inclusiv a celor din fabrica noastră. Acest sistem de evidență este, de altfel, aplicat în toate întreprinderile sectorului care nu au fost dotate cu mașini moderne de preluare și prelucrare a informațiilor.Evident, fără mașini, prelucrarea și sintetizarea informațiilor se fac în- tr-un ritm mai lent și cu concursul unui număr sporit de salariați. Totuși, nu putem fi de acord afirmația din articol această evidență ar „băbească". Aceasta

cu că fi în

trucît ea se bazează, așa cum de altfel practica multor întreprinderi o dovedește, pe un sistem rațional de colectare a datelor cu ajutorul evidențelor primare, printr-un circuit bine determinat care, în final, asigură reflectarea veridică a desfășurării activității productive. Concomitent cu utilizarea acestui sistem— în fond, era de datoria noastră să procedăm așa
— în întreprindere, colec
tivul de economiști și con
tabili, cu sprijinul organe
lor competente din Minis
terul Industriei Ușoare, 
și-a îndreptat atenția și 
spre mecanizarea evidenței, în acest scop fiind specializate cadre de operatori și programatori, la cursurile ținute la unitatea „Amit“-București. Ca urmare, s-a asigurat, în prima etapă, înregistrarea în evidențele contabile a informațiilor privind mișcarea valorilor materiale, precum și sintetizarea acestora, prin inter
mediul a trei mașini de 
contabilizat „Ascota", cu
plate cu dispozitive elec- 
tro-mecanice care permit mecanizată a de evidență a și materialelor,bricatelor și produselor finite, a mărfurilor expediate, toate acestea fiind lucrări de mare vo-

de calcul, efectuarea operațiilor materiilor a semifa-

lum. Pentru etapa a doua, am solicitat încă două mașini de contabilizat „Ascota", în vederea me
canizării complete a evi
denței contabile, care ne-au fost programate în trimestrul III al acestui an.Considerăm că pentru o mai rapidă prelucrare a informațiilor ar fi de dorit dotarea întreprinderii cu mașini electronice, a- dică cu mijloace moderne care să fie în concordanță cu dezvoltarea și nivelul tehnic al producției noastre, cu ajutorul cărora s-ar crea condiții mai bune în vederea luării deciziilor operative, în toate cazurile, care să asigure o conducere științifică a activității economice. O asemenea instalație electronică completă, N.C.R.-500, cu 400 memorii magnetice, cu cititor de conturi magnetice, cu cititori de bandă perforată, cu consolă pentru conturile magnetice, cu per- forator-imprimator rapid și cu 4—5 mașini periferice pentru datele primare, care au fost analizate în funcțiune la unele întreprinderi din străinătate, ar putea asigura prelucrarea automată a operațiunilor respective.Am amintit toate acestea, poate prea amănunțit, fiindcă ne-a surprins fap
tul că deși ing. Iacob Ni-

colau răspunde de a- 
proape doi ani de aceste 
probleme în Institutul de 
proiectări al industriei u- 
șoare, totuși în proiectul 
privind dezvoltarea fa
bricii noastre nu s-au cu
prins mijloace de mecanizare, atunci cînd a fost supus consiliului tehnico- științific al ministerului. Firește, e mai ușor să se dea sfaturi, cum a procedat autorul articolului a- mintit. Sfaturile sînt bune cînd sînt folos. Or, colau, cu neînțeles, ignore realizările unor întreprinderi, acoperindu-și propriile lipsuri în activitatea sa. Așteptăm ca ing. Iacob Nicolau să vină în fabrica noastră, să ajute la stabilirea celei mai bune organizări și mecanizări, contribuind astfel în mod concret și efectiv, la crearea unor condiții optime în preluarea, prelucrarea rapidă și corectă a informațiilor și sintetizarea acestora, în vederea asigurării condițiilor de a se putea lua decizii mai operative cu maximum de eficiență e- conomică.

realiste și ing. Iacob o aroganță s-a apucat
de Ni-desă

Carol POPEȚIcontabil-șefIo întreprinderea „Victoria" Timișoara

Actul de conducere a unei unități 
economice nu e un simplu act ad
ministrativ, ci el presupune o mare 
răspundere pentru fiecare decizie 
luată, pentru fiecare leu cheltuit. Cînd ia o hotărîre, cînd își pune semnătura pe un document, conducătorul de întreprindere trebuie să răspundă de toate consecințele ce decurg de aici. Din controalele făcute de organele ministerului nostru în diverse unități a reieșit că în prezent se mai înregistrează pierderi în patrimoniul unor întreprinderi. Desigur, o parte dintre acestea sînt determinate de anumite împrejurări obiective. Altele, însă, și acestea sînt destul de numeroase, sînt un rezultat al spiritului subiectivist, al lipsei de răspundere, al neexer- citării la timp a controlului ierarhic sau a controlului economic-fi- nanciar, al nerespectării disciplinei financiare și de plan din partea celor desemnați să gospodărească o întreprindere. Evident, toate aceste pierderi au fost suportate de către întreprinderile în cauză, adică tot de către stat. Or, este nefiresc și anormal ca statul să acopere pagubele provocate de o slabă conducere a activității economice. După cum 
munca gospodărească sau obține
rea unor producții superioare se 
răsplătesc tot așa și risipa și 
pierderea trebuie să fie acope
rite de cel care le provoacă. în 
acest spirit cred că ar trebui înțe
lese indicațiile conducerii partidu
lui cu privire la cointeresarea ma
terială.Nu puține sînt situațiile în care își face loc risipa. Iată un caz. Conducerea Combinatului pentru fibre artificiale de la Brăila a stabilit să fie aduse anul acesta din import piese de schimb în valoare de aproape 3 milioane lei-valută. La prima vedere, nimic rău ; piesele de schimb sînt indispensabile desfășurării normale a procesului de producție. Cînd organele de revizie și control ale ministerului nostru au cerut să se justifice oportunitatea importului, nimeni n-a putut s-o facă, nici chiar conducerea combinatului. Ba mai mult, din consultarea evidențelor a reieșit că în combinat se aflau 35 colete cu piese de schimb sosite în 1965 și alte 52 primite în acest an, despre care nu se știa nici cel puțin ce conțin, deoarece se aflau încă nedesfăcute. Poate fi numit acesta spirit gospodăresc sau de prevedere ? Nicidecum. Acest caz dovedește ușurința cu care s-au stabilit comenzile de piese de schimb.Spiritul scăzut de răspundere în gospodărirea mijloacelor materiale și bănești se manifestă și în alte forme. Sînt cazuri cînd conducerile unor întreprinderi trimit forurilor tutelare tot felul de memorii și documentații, prin care susțin că fără cutare utilaj sau materie primă realizarea planului nu-i posibilă. După ce obțin ceea ce doresc, prea puțin se interesează de modul în care acestea se folosesc. Ilustrativă în acest sens este situația întîlnită la gospodăria agricolă de stat Ostrov, regiunea Do-

brogea. ta intervențiile conducerii gospodăriei, aici au fost aduse în 1964, din import, a- proape 60 tone sare potasică pentru amendarea solului. Toată lumea a fost bucuroasă. Dar totul s-a mărginit la atît, pentru că din momentul sosirii acestui produs în gospodărie nimeni nu s-a mai uitat la el. Sarea potasică a fost depozitată într-un șanț peste care s-au aruncat apoi, timp de doi ani, resturile de la cantină, iar acum ea este degradată.Cum se va repara această greșeală gravă ? Personal, socotesc că ar trebui derile de la permis să lase aceste materiale.ar trebui procedat și în cazul cînd se achiziționează diferite materii prime de care nu este absolută nevoie și care apoi stau nefolosite, ca și în cazul unor cheltuieli neeco- nomicoase — penalizări, amenzi, locații, dobînzi — care în unele întreprinderi diminuează mult economiile realizate la prețul de cost. De altfel, asemenea propuneri s-au mai făcut și cu alte prilejuri. Consider că legislația actua
lă referitoare la răspunderea ma
terială a cadrelor de conducere din
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acestora, constitui neajunsurile amintite vor putea fi prevenite, asigurîndu-se noi premise pentru creșterea eficienței economice.Esențială este și o altă problemă : conducerilor de întreprinderi trebuie să le fie clar că cheia de boltă a înaltei eficiente economice o constituie ridicarea continuă a calității producției. Numai o producție de bună calitate asigură reîntregirea rapidă a fondurilor materiale și bănești cheltuite în procesul de producție, creșterea rentabilității întreprinderii. Orice concesie în domeniul calității producției este implicit o dovadă de scăzut spirit gospodăresc în utilizarea fondurilor materiale și bănești alocate întreprinderii de la bugetul statului.Evident, așa cum s-a subliniat la plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c., organele financiare, care 
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fondurilor statului. Sesizînd fenomenele pozitive și negative constatate în procesul îndeplinirii planului economic și indicînd soluții corespunzătoare de colo unde-i cazul. < financiare pot preveni tr-un control exigent, încă din fașă, eventualele abateri de la disciplina economică. Tot atît de util este ca și forurile tutelare ale întreprinderilor să răspundă operativ la sesizările acestor organe și să le acorde maximum de atenție, fă- cînd din fiecare un caz aparte și nu un dosar de arhivă în plus, așa cum se mai întîmplă pe alocuri.
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D. CESEREANU

Spirit echilibrat, ape- lînd în. judecata valorilor la expresia lapidară, for- mulînd aprecieri îndrăznețe sub aparența reticentă a unui stil fluid, D. Cesereanu izbutește să-l convingă pe cititorul interesat de utilitatea apariției cărții sale : „Arghezi și 
folclorul". Cele cinci secțiuni ale studiului („Ana- loqia artistică cu folclorul", „Modul antonpan- nesc", „Concepție și caracterologie populară", „Limba populară. Particularități orale de stil", „Versificația populară") sînt ample justificări ale afirmației din „Considerații preliminare" potrivit căreia, în critica românească 'raportul dintre poezia lui Tudor Arghezi și folclor, deși unanim recunoscut, a fost luat în discuție tangențial sau e- ronat, întîrziind astfel să devină problemă de sine

ga producție gnomică, de la proverb • la anecdotă), inaugurată în conștiința cultă de Anton Pann Antonpannismul apare spontan în „Flori de mucigai", ca să devină, în ultimele două decenii, unul din principalele canale de adresare ale poetului către auditoriul său. D. Cesereanu reia în „Concepție și caracterologie populară" experiența primelor capitole, în- cercînd să rezolve disputa în jurul problemei realului raporr între poet și universul țărănesc. Potrivit așteptărilor, criticul realizează imaqinea unui poet reprezentant al qîn- dirii populare, capabU să-și asume rolul nu de vehiculator al ei, ci de tribun ridicat din rîndu- rile celor pe care îi pre- fiqurează și cărora li se adresează în propriul său limbaj. Aleqînd anecdota,
stătătoare, subiect de meditație și analiză adîn- că. „Analogia artistică cu folclorul" dezbate din unghi estetic noutatea a- titudinii argheziene față de producția orală anonimă noutate constînd în modul de extragere și recuperare a celor mai intime legi ale folclorului și în aplicarea acestora la un univers original : nici stilizare, nici versificare după model, nici adaptare la tipul cult de versificație, nici prelucrarea temelor sau motivelor de circulație orală — cl 
creație paralelă folcloru
lui, rezultat al unui proces organic de asimilare a esenței gîndirii ar.tistice populare. Astfel, fondul intern al unor poeme arghezieni îmbracă firesc formele de reprezentare ale esteticii populare. Intenția comunicării păs- trîndu-se intactă, la Tudor Arghezi nu poate fi vorba de o simplă influență receptată din afară, ci de o savantă situare în cîmpul de existență estetică popular, de unde una și aceeași lume suie altfel la nivelul expresiei poetice. D. Cesereanu dă implicații isto- rico-literare analogiei ar
tistice cu folclorul. După experiența pașoptistă și după Eminescu, Arghezi descoperă analogia artis
tică cu folclorul, „vast proces de înnoire literară, îndreptat deopotrivă spre lărgirea universului tematic și obținerea unor noi mijloace de explorare artistică".Insistînd asupra acestei probleme, D. Cesereanu ajunge la discernerea repercusiunilor cultivării de către poet a oralității populare. E vorba de specia de comunicare antonpannescă, predispoziție a inteligenței colective (de a cărei existentă poate vorbi întrea-

proverbul sau ghicitoarea, Arghezi selectează de fapt modalitățile predilecte oralității, tîlcul, etichetarea lapidară și incisivă, provocarea la descoperirea sensului criptic pe care-1 comportă o realitate sau alta.Estetica lui Tudor Arghezi, așa cum reiese ea din poema-proqram Tes
tament, reclamă — arată D. Cesereanu — folosirea unui lexic de altă extracție ; situată la confluența dintre limba de foc (tezaurul limbii populare) și 
slova făurită (universul lingvistic asupra căruia poetul operează conștient în sensul evidențierii valorilor expresive), poezia argheziană exemolifică în cel mai înalt qrad cu putință capacitatea artistului de a da cuvintelor forța lor primordială, de a le reînvia calități pierdute, de a le împrumuta imprevizibile direcții semantice. Ultimele două capitole ale studiului reprezintă tocmai efortul criticului în a stabili „punctele de interferență ale oralului și scripticului în o- pera poetului", așa cum apar ele în vocabular și versificație .Ne-am fi așteptat la o mai atentă aplecare din partea autorului asupra deosebirilor de raportare la folclor existente între poetul discutat și contemporanii săi. Această carență ne-o sugerează însuși criticul, căci intenția unor delimitări din primele capitole nu se concretizează pe parcursul lucrării. Primul volum al lui D. Cesereanu rămîne însă o certă realizare, atît prin originalitatea problemelor pe care le dezvoltă, cît și prin atenta mînuire a mijloacelor de investigație critică.

Mircea C1OBANU

tia sînt ani în care întreaga activitate științifică s-a ridicat pe o treaptă nouă, calitativ mai înaltă atît prin claritatea și măreția țelurilor patriotice, prin legarea ei tot mai strînsă de prodigioasa activitate constructivă a poporului, cît și prin prețuirea și condițiile materiale superioare acordate. în a- ceastă perioadă s-au închegat numeroase și puternice colective de fizicieni și matematicieni, s-au creat noi institute și centre de cercetări de specialitate cu laboratoare modern utilate.Se continuă cu succes tradiția vechilor școli științifice din aceste domenii — cea de geometrie, de analiză, de algebră — și s-au pus bazele altora noi, așa cum sînt școlile de teoria funcțiilor, de ecuații diferențiale, de algebră și cibernetică, de hidrodinamică, de geometrie diferențială. La acestea se adaugă și școlile apărute la Iași — de geometrie în cadrul căreia s-a inițiat în parte teoria tensorială a rețelelor — Cluj, unde se afirmă o puternică școală de calcul numeric și în general de teoria constructivă a funcțiilor etc.Prin însăși natura lor, fizica și matematica, jucînd un rol hotărî- tor în actuala revoluție tehnico- științifică mondială și avînd domenii de aplicație extrem de largi și de importante pentru dezvoltarea economiei și culturii, sînt chemate să răspundă unor mari solicitări

//

în întreaga operă de construcție socialistă.Pe bună dreptate este apreciată contribuția fizicienilor la dezvoltarea științelor tehnice, la soluționarea unor probleme ale automatizării, ciberneticii și electronicii, domenii atît de importante în opera de industrializare a țării. Cercetătorii de la Institutul de fizică atomică, pe lîngă contribuțiile la unele probleme teoretice de fizică nucleară, au realizat instalații valoroase din punct de vedere științific — acceleratori de particule moderni (betatronul, clclotro- nul) — și au obținut rezultate de seamă în crearea izotopilor radioactivi utilizați azi tot mai larg în diversele ramuri ale economiei naționale. Institutul de fizică al Academiei a dezvoltat cercetările în domeniul fizicii semiconducto- rilor, stabilind, în scopul abordării corespunzătoare a aspectelor aplicative, legături strînse cu producția. Au fost astfel realizate și introduse în practică dispozitive cu largi utilizări în construcția mașinilor electronice de calcul, a generatorilor de înaltă frecvență și a unor laseri. Sînt numai cîteva exemple caracteristice pentru preocuparea fizicienilor noștri de a îmbina armonios cercetările fundamentale cu cele aplicative.Rezultatele matematicii și fizicii românești se bucură de frumoase aprecieri internaționale. Aș cita cuvintele profesorului W. L. Ferrar, vicecancelar al Universității din Oxford ; „Am putut aprecia nivelul înalt al matematicii românești. în România există matematicieni eminenți, cu care se mîn- drește matematica mondială". Iar după o vizită la Institutul de fizică atomică din București, cunoscutul fizician francez Francis Perrin arăta : „Am fost foarte impresionat de faptul că există deja mulți tineri care au devenit exce- lenți fizicieni și lucrează la reacto

rul atomic, la betatronul construit numai de către fizicieni și tehnicieni români. Apreciez ca unul dintre rezultatele cele mai importante ale Institutului de fizică atomică acela de a fi format o nouă generație de tineri, care sînt de pe acum calificați ca fizicieni în aceste domenii".Documentele celui de al IX-lea Congres al P.C.R., prin sarcinile pe care le-au trasat cercetării științifice din țara noastră, îndrumă știința noastră, pe matematicieni și fizicieni, tocmai spre un astfel de făgaș înnoitor și fertil, care corespunde celor mai actuale nevoi social-economice, deci și dezvoltării științei însăși.Pentru satisfacerea eficientă a acestor solicitări s-a impus, ca un factor de deosebită însemnătate, crearea unui cadru organizatoric stimulativ, în stare să concentreze eforturile tuturor forțelor științifice și să le îndrepte spre sectoarele hotărîtoare ale progresului. Acestor cerințe le-au răspuns înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice și elaborarea Programului unitar al cercetării științifice, care au deschis matematicienilor și fizicienilor din țara noastră, ca și celorlalți specialiști, vaste orizonturi de creație.Oamenii de știință care activează în aceste sectoare, savanți și cercetători se străduiesc să rezolve problemele cele mai arzătoare impuse de industrializarea țării, de progresul rapid al economiei și culturii noastre, convinși fiind că în acest fel vor ridica pe noi culmi bogatele tradiții ale școlilor noastre științifice.Moment de rememorare a unui act de mare însemnătate pentru știința noastră. Centenarul Academiei prilejuiește în același timp și o evaluare realistă a importantelor sarcini ce ne stau în față și implicit o mobilizare a forțelor în vederea îndeplinirii lor.
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® Teatrul de stat de operetă : PRINȚESA CIRCULUI — 19,30.

O Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : REGELE MOARE 
— 19,30, (sala Studio) : MOARTEA UNUI ARTIST — 19,30.

® Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA — 20.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HENRIC AL IV-LEA — 20.

® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase” (sala Savoy) : CU MUZICA... E DE 
GLUMIT — 20.

• Circul de stat : STELELE CIRCULUI — 19,30 (premieră).

O Patinoarul 23 August : FEERIE PE GHEAȚĂ (spectacol artistic sportiv 
prezentat de Ansamblul de patinaj artistic din Kiev) — 19,30.

DE ARTĂ

Trei dicționare cinematografice 
franceze îl declară pe Pierre Efaix 
singurul comic actual francez (după 
Tați, bineînțeles). Și, înfr-adevăr, el 
are două mari calități : este un ex
celent actor și, afară de asta, un ta
lentat inventator de gaguri, am pu
tea zice chiar fabricant de gaguri, 
căci el e cel care a furnizat lui Tați 
mai toate gagurile pentru „Unchiul 
meu". Un gag este o înfîlnire sur
prinzătoare a două lucruri de obicei 
foarte străine unul de altul. De pil
dă, un orator, în focul discursului, 
face un larg gest cu mîna și-l poc
nește în cap pe vecin. Această în
lănțuire dintre gestul semnificînd 
elocvența vorbitorului și consecința 
neașteptată a mișcării, finalitatea ei 
„concretă", provoacă surpriză și rîs.

Gagul s-a născut în incinta circu
lui. Clownul este omul care rămîne 
imperturbabil ca un obiect fizic în 
fața celor mai dramatice întîmplări. 
El niciodată nu se sperie, niciodată 
nu rîde. Ca și Malec, cu care sea
mănă mult la stil, Efaix nu rîde nici
odată și arborează în toate împreju
rările o expresie indiferentă, plicti
sită. Etaix mărturisește că, la fel cu 
Malec, și-a însușit tradițiile circului. 
De altfel, ca și Malec (ca și Chaplin) 
el a debutat ca clown și acrobat. în 
filmele sale se întrevede și p încli
nație spre lirism, spre o poezie tristă 
— însă suflul poetic al lui Etaix este 
inegal de la o peliculă la alfa. Fidel 
comediei de gaguri, el a devenit, 
cum am mai spus, inventator de ga
guri, pentru el și pentru alții. în cele 
mai bune filme ale lui („îngrăgos- 
fitul" și scurt-mefrajul „Aniversa
re"), gagurile sînt multe, originale și 
nostime. Dar, (citez propriile lui cu
vinte) „nu se poate realiza o poveste 
comică numai de dragul unui șir de 
gaguri". Totuși — și acesta e tocmai 
păcatul lui „Yoyo” — poveștile sale 
nu-s povești, ci un lanț de gaguri, 
așa de multe încît cantitatea ne face 
adesea să le subprețuim calitatea.

La marii comici ai erei mufe (Cha
plin, Keaton, Lloyd, Stan și Bran) 
aceste comicării erau axate pe 
o idee morală consistentă, nu con
vențională ; de pildă, ideea că atunci 
cînd ai un suflet generos, ajuți pe 
alții aflați în nevoie, te lupți ca să

triumfe adevărul, dreptatea, înfrunfînd 
orice obstacole chiar dacă ești cel 
mai sărac și mai pipernicit dintre oa
meni. Iar sarabanda de obiecte care 
o iau razna, parcă însuflețite de mali
țioase intenții omenești, acel „balet al 
obiectelor” specific filmelor în ches
tiune, combină hazarduri și coinciden
țe care fac ca imposibilul să se rea
lizeze, ca slabul și pîrliful să devină 
— în vîrtejul celor mai năstrușnice 
peripeții — un erou. Care este ideea 
din „Yoyo” ? în acest film, ne spune 
autorul, el a vrut să demonstreze că 
„bogăția nu aduce fericire”. înfr-a
devăr, în prima parte a filmului Efaix 
folosește gagul cu fantezie și vervă 
pentru a satiriza „spleenul”, plictisul 
de moarte al milionarului căruia viața 
nu-i rnai oferă nici o satisfacție. In
venția comică are, aici, suportul unei 
intenții clare și se materializează în 
unele scene pline de haz. în conti
nuare însă, întîmplările nu mai au 
consistența începutului, povestirea de
vine convențională, iar desfășurarea 
ei — oricîfe gaguri ar imagina auto
rul — plictisitoare. Povestitorul își 
pierde parcă respirația (sau ideea), 
dar, cum spuneam, această inconsis
tență este răscumpărată, în parte, de 
mai multe calități : 1) excelentul joc 
actoricesc al lui Etaix, 2) mulțimea și 
nostimada gagurilor, 3) o mare, nes
pusă frumusețe a peisajelor prin care 
trece rulota de saltimbanci și 4) pe ici 
pe colo, cîfe o încîntăfoare secven
ță zugrăvind viața de circ ambulant. 
„Yoyo” ne dă adeseori sentimentul 
că am intrat în odaia cu jucării, că 
fiecare jucărie are surprize caraghioa
se și, în sfîrșit, că noi înșine sîntem 
iar copii. Asta explică de ce filmul 
a fost prezentat la întîlnirea interna
țională a filmului penfru tineret de 
la Cannes, 1964, unde a luat primul 
premiu.

„Yoyo” este, desigur, un divertis
ment. Filmul demonstrează, o dată mai 
mult, resursele de care dispune co
media cinematografică. Și mai de
monstrează ceva : că și în acest gen 
„nepretențios” invenția comică, origi
nalitatea au nevoie de un suport 
consistent, de o idee conducătoare. 
Dacă acestea lipsesc, restul riscă să 
rămînă în stadiul de intenție.

D. I. SUCHIANU

18,00 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar :
— Rime cu haz.
— Mi-atn ales profesiunea.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,15 — Cabinet medical TV.
19,30 — Vitrina discului. Prezintă : Grigore Constantinescu.
19,50 — Desene animate.
20,00 — Seară de teatru : „Moartea unui artist”, de Horia Lovinescu. 

Interpretează un colectiv al Teatrului Național „Ion Luca Cara- 
?|iale“.
n pauze — Șah și filmul documentar : „Pașii poetului” — pro

ducție a studioului „Alexandru Sahia".
22,45 — Telejurnalul de noapte.
22,55 — Buletinul meteorologic.

© ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR ZBURĂ
TOARE — film pentru ecran panoramic : Patria — 10 i 
12,45 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15.
® YOYO : Republica (completare Ion Țuculescu) — 9 i
11.30 j 14 i 16,15 i 18,45; 21,15, Grivița (completare Ce 
povestesc apele) — 9; 11,15 , 13,30 ; 16; 18,30; 21, Gră
dina „Progresul” — 19,30.
O NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : Luceafărul — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30, 21, Melodia — 9; 12; 15; 
18 ; 21, Stadionul Dinamo — 19 (la toate completarea Pașii 
poetului), București (completare Ce povestesc apele) — 
8,30; 11 ; 13,30, 16; 18,30; 21, Modern (completare Po
veste sentimentală) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
Arenele Libertății — 19,15, Grădina „Doina" — 20,15, Fe
roviar — 10,30 ,- 13,30.
© MARELE RĂZBOI — 10; 12; 14; CALEAȘCA DE AUR
— 16,30 ; 18,45 ; 21 — Cinemateca.
® SUZANA ȘI BĂIEȚII : Capitol (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la 
grădină — 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, Excelsioi (completare Vizita conducă
torilor 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.
O CASA NELINIȘTITĂ — cinemascop ■ Lumina (com
pletare Imagini din Muzeul pompierilor) — 8,45 ; 11; 
13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, Colentina (completare Ghidrl- 
nul) — 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 
grădină — 20,30.
© PE DONUL LINIȘTIT (seria a Il-a) ; Central — 8,45 , 11 ;
13.15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
O DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ ; Union (completare Ion 
Țuculescu) — 15,15 ; 18 ; 20,45.
® PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
© INSULELE FERMECATE : Doina (completare Cheia suc
cesului) — 10,30 î 12 j 16 ; 18,15 ; 20,45.
© ȚARA DUHURILOR MĂRILOR SUDULUI — MĂSURA 
PENTRU MĂSURĂ : Timpuri Noi — 9—21 în continuare. 
© REPULSIE : Giulești (completare Orizont științific nr. 5)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© CASA NOASTRĂ ; Feroviar (completare Un secol șl 
multe milenii) — 16 ; 18,30 ; 21.
® ACUZATUL NU S-A PREZENTAT: Dacia (completare 
Am fost salvați) — 9—17 în continuare ; 19 ; 21.
O URME ÎN OCEAN : Crîngași (completare Nimeni nu se 
gîndește Ia noi) — 15,30 ; 18 ; 20,45.
O 5 000 000 DE MARTORI : Bucegi (completare 23 August 
1966) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16 j 18,15 ; la grădină — 19.
• CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) ; Gloria (com
pletare Arsura) — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
0 MONEDA ANTICĂ : Unirea (completare Punct de gra
vitație) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20.
o DRĂGOSTEA ÎNVINGE : Tomis (completare Basm) — 
9; 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.
O MÎINE, MEXICUL I : Flacăra (completare Orizont știin
țific ni. 5) — 15,30 ; 18,15 ; 20,45.
® FANFAN LA TULIPE : Vitan — 15,30 ; 18,15 ; la gră
dină — 20, Progresul — 15,30 ; 18 ; 20,45 (la ambele com
pletarea Vizita tovarășului Ciu En-Jai în Republica Socia
listă România).
O ȚARA FERICIRII : Arta (completare Lupul și mielul) — 
9 ; 11,45 ; 15,45 ; 18 ; 20,45 ; la grădină — 19,30.
O COPIII MĂRII — cinemascop : Munca (completare 
Punct de gravitație) — 16 ; 18,15 i 20,30.
0 COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Popular (completare 
Pașii poetului) — 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, Lira (completare 
Cheia succesului) — 15,30 ; 18 ; 20,30
e FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : Moșilor (com
pletare Redați-ne viața) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
® ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop : Cosmos 
(completare Laptele) — 15,30 ; 18 ; 20,45, Pacea (comple
tare Vreau să știu tot nr. 45) — 15,45 i 18 ; 20,15.
© JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Viitorul (completare 
Tinerețe) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© THERESE DESQUEYROUX : Volga (completare 23 Au
gust 1966) — 9; 11,30; 15,30; 18,15; 20,45.
S MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE : Floreasca — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
e COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Rahova — 
15 ; 18 ; 21 ; Ia grădină — 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 (com
pletare O lacrimă pe obraz) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 CÎINELE DIN BASKERVILLE : Ferentari — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
© PRIMA DEZILUZIE : Cotroceni (completare Basm) —
15.15 ; 18 ; 20,45.

iI

Iată un subiect cu care, din principiu, se poate spune că sîntem cu toții de acord. Despre el nu o dată s-a discutat, și cu aprindere, argumentele fiind furnizate de diversele domenii ale fenomenului cultural actual și nu numai actual. Și cu toate acestea, oportunitatea lui continuă să preocupe cercuri largi, nu numai ale specialiștilor, dar și ale publicului consumator de cultură.Literatura română oferă chiar și unei priviri mai puțin avizate numeroase, pilduitoare exemple ilus- trînd sobrietatea, modestia în cel mai înalt înțeles al cuvîntului, care a caracterizat opera creatorilor noștri de prestigiu. Mă gîndesc la Eminescu și Enescu în primul rînd, la munca lor neprecupețită pentru a atinge culmile desăvîrși- rii, la grija permanentă de a se evita zgomotoasa atragere a atenției.Răsfoind, recent, volumul de 
Scrisori ale lui Ion Luca Caragiale, scriitor care s-a bucurat, încă din viață, de o adevărată notorietate literară, în ciuda diverselor piedici și șicane, am întîlnit aceste rînduri categorice, cuprinse într-o epistolă către criticul gomirescu, doritor, pe tate, să dedice un număr întreg al revistei pe care o conducea marelui său prieten : —
„Mai întîî sînt, în 
materie 
vrăjmaș 
mei.
poate fi 
comerțului, 
știu : știu însă si
gur că e rușinea 
literaturii".Noțiunea de vedetism fără îndoială, strîns legată și de aspectul acesta, atît de puțin compatibil cu arta, al reclamei. Ea poate fi întîlnită încă, din păcate, sub diverse forme, violentînd bunul gust și astăzi, stridențele ei fiind menite, mai ales, să marcheze fi- ravitatea unui conținut superficial.O artă, atît de uimitoare și de adevărată, ca aceea a pictorului Ion Țuculescu, o literatură atît de pură și de nobilă în ideile și forma ei. ca aceea a lui Sadoveanu, o sculptură atît de covîrșitoare, în puterea ei evocatoare și de impresionare, ca aceea a lui Anghel, ca să nu dăm decît cîteva exemple dintre cele mai apropiate de noi, s-au realizat în acea liniște creatoare străină de orgoliul afirmării cu oriceE o creatori, de a se ruințele sezoniere și de modă, de prim-planul obiectivului fotografic cu zîmbetul de circumstanță al prezentatoarei de pălării și parde- siuri, atrăgînd atenția asupra ultimei tăieturi în materie de boruri și revere. Ceea ce nu i-a împiedicat să se impună și să rămînă — fie ei scriitori, muzicieni, actori sau cineaști — vedete ale domeniului respectiv al creației, înțelegînd prin vedete prezențele de prim ordin, din punctul de vedere al valorii reale, spre care se îndreaptă admirativ, cu justificat interes, privirile noastre.In mod special, teatrul, cinematograful, televiziunea au nevoie de 

vedete ;simte nevoia zentînd în spectacolului grafic, acele plare capabile să furnizeze, în primul rînd, termenul de comparație necesar aprecierii. Sfera noțiunii de vedetă s-a extins însă, în ultima vreme, și asupra altor domenii ale vieții artistice, lucru foarte firesc de altfel, dacă luăm siderație chiar și numai bogăția mijloacelor de informare stau astăzi la dispoziție.Dar am impresia că în același timp, din nefericire, s-au înmulțit, ca să zic așa, și formele de manifestare ale reversului medaliei, vedetismul. Ne este dat să vedem cum s-a întîmplat încheiata stagiune, teatre, cărora cîte la primele roluri le rea numelui său cu ciale și colorate.Cum să nu te gîndești atunci, cu îndreptățită tristețe, la adevărul cuvintelor lui Caragiale 1 Dar, cum spuneam, manifestarea vedetismului cunoaște și alte forme. Una din ele o văd în goana unor regizori, altfel talentați, de la care se așteaptă foarte mult, de a surprinde

Mihail Dra- bună drep-
literară, 

al recla- 
Reclama 

sufletul 
nu

spectatorul, apelînd — e cazul, nu e cazul — la mijloace de exprimare dintre cele mai bizare, siluind textul dramatic, virtuțile autentice ale lnterpreților, pentru a se scoate, cu orice chip, pe ei în evidență. Un astfel de regizor, căruia îi exprimam nedumerir&g mea, încercînd chiar să-i argumentez că imaginea pe care mi-o lasă lucrul său la un spectacol este aceea a unui dansator pe sir- mă, mi-a replicat, cu liniștea deconcertantă a celei mai depline siguranțe, că se simte cît se poale de mulțumit și convins de ceea co face, de vreme ce nu știu ce gazetar de pe lîngă nu știu care teatru de la New York se Interesase de caietul său de regie Tncît lăsa el să se înțeleagă, asta ai reprezenta confirmarea ultimă a dreptății sale, chiar dacă publicul nu vine la teatru.Tot așa ne este dat să întîlnim un debutant, aflat la prima carte de proză sau poezie, la prima piesă, răspunzînd observațiilor critice pline de toată solicitudinea cu interviuri sufocate de teoretizări asupra artei pe care o profesează, cu sentimentul unicității totale, anun- țînd cititori sau spectatori cîte e- dituri sau teatre se înghesuie să-i traducă sau să-i joace opera. Aspectul acesta, al teoretizărilor venind să sprijine infirmitatea pe care o înfățișează vedetismul, mi 
se pare, de altfe.Ț cel mai trist. Lansat cu întreaga re- chizită a reclamei — sufletul comerțului — un film de debutant care nu reușește să reziste, într-o imensă sală unde a fost programat, nici măcar trei zile încheiate, este, imediat, taxat drept 

„film de festival". Adică, originalitatea lui este atît de frapantă. încît depășește modestele mijloace de pricepere ale marelui public, el fiind destinat unui restrîns grup de specialiști ai unui juriu, aceștia fiind singurii capabili să sesizeze satisfacțiile pionieratului. Șl totuși, același mare șt „neajutorat" public asaltează sălile unde rulează o operă nu chiar atît de comodă cum este Hamlet-ul lui Laurence Oliviei sau face să dispară din librărie. fulgerător, opera lui Faulkner, despre care romancierul însusi zicea că e nevoie să o citești de trei sau de patru ori pentru ai pătrunde marile, într-adevăi marile înțelesuri. Ca să nu vorbim de cărțile valoroase ale scriitorilor noștri, tineri sau vîrslnici. epuizate într-un tempo rapid.E de observat, și foarte ușor cum critica însăși dă. cu filantropie destulă apă la moara ruginită și scîr- țîitoare a vedetismului, întrecîn- du-se uneori să depășească, orin analizele întreprinse, numărul de pagini scrise de autorul recenzai în aceeași ordine de idei — cred că sînt discutabile criteriile acelor publicații care fără să țină seama de valoarea unor artiști sau a unor lucrări, recurg la mijloace de publicitate în discordanță cu locul oe care îl ocupă în dinamica vieții noastre culturale.Vedetismul nu poate ține. în nici un caz, loc valorii, nu poate răsturna criteriul de apreciere, nu poate, evident, mina progresul artei. Dar poate, fără nici o îndoială, să mineze progresul celui care îl profesează. îi poate mina virtuțile reale și, în mod sigur, poate răci raporturile dintre creator și public.De la turneele unor improvizate trupe estradistice în provincie, sau „spectacolul experimental", pionier al unei modalități atît de originale încît abia peste ani va putea fi gustat și înțeles, sau la tabloul abstract hărăzit unui îndepărtat viitor cînd numai un anumit grad de civilizație tehnică va putea conduce la depistarea sensurilor lui — nu mi se pare o depărtare considerabilă.Astfel încît cred că nu greșesc referindu-mă în final, tot la Caragiale : „Auguriî, — zicea marele scriitor, înțelegîndu-i pe oamenii de cultură, pe creatori — firește, 
sînt și ei oameni, păcătoși ca toți 
oamenii ; dar ei datoresc lumii nu
mai serviciul sacru ; micile lor slă
biciuni și păcătoșii umane, destăi
nuite chiar de el, ar amuza firește 
pe toți gură-cască, dar ar demo
raliza lumea, în paguba credinții 
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apare,

preț, țipător trîmbițate. caracteristică a marilor a adevăraților creatori, feri cu demnitate de bi-

publicul, marele public lor, vedetele repre- conștiința iubitorilor teatral sau cinemato- forțe artistice exem-
în con-care ne

în recent afișe ale unor un actor aflat impune tipări- caractere spe-
ce sînt datori 
tiva".

Dinu SARARU
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BudapestaMarți după-amiază a plecat la Budapesta o delegație a sindicatelor din țara noastră, condusă de tovarășul Constantin Drăgan, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, care, la invitația Consiliului Central al Sindicatelor din Ungaria, va face o vizită în această țară. Din delegație fac parte Larisa Muntea- nu, secretar al Consiliului Central, Nicolae Oniga și Vichente Bălan, membri în Comitetul Executiv al Uniunii, și Ion Vîrtejianu, adjunct al șefului comisiei economice a Consiliului Central.La plecare, pe aeroportul Bă- - neasa, au fost de față tovarășii Leonte Rău tu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Petre Lupu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Ion Cotoț, Ion Preoteasa, Gheorghe Petrescu, Iosif An- derco, secretari ai Consiliului Central, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe.

Au fost de față Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București și membri ai ambasadei.
★în aceeași zi, delegația a sosit la Budapesta. Pe aeroportul Feri- hegy, delegația a fost întîmpinată de Sandor Gaspar, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., secretar general al C.C.S., Gabor Somoskoi și Gyula Virizlay, secretari ai C.C.S., și de alte persoane oficiale.A fost de față Dumitru Turcuș, ambasadorul Republicii Socialiste România la Budapesta, și membri ai ambasadei.La rugămintea unui colaborator al Radiodifuziunii ungare, tovarășul Constantin Drăgan a transmis oamenilor muncii din Ungaria un cald salut, urîndu-le noi succese în lupta pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de Partidul Muncitoresc Socialist Ungar.Seara, membrii delegației au vizitat orașul.

La invitația C.C. al P.C.R., marți a sosit în Capitală, în schimb de experiență, o delegație a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, condusă de Lațcovici Mirco, membru al C.C. al U.C.I., membru al Comitetului Executiv al C.C. al U.C. din Croația.La Gara de Nord, delegația a

fost întîmpinată de Ștefan Matei, membru al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., șefi de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.A fost de față Milorad Komatina, însărcinat cu afaceri ad-interim al R.S.F. Iugoslavia la București.

ÎNTOARCEREA DIMII 
DE ACTIVIȘTI Al P.C.R. 

DIN U.R.S.S.Marți s-a înapoiat în Capitală delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de Gheorghe Petrescu, membru al C.C. al P.C.R., șeful Secției organizații de partid a C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C.U.S., a făcut o vizită în U.R.S.S.

EVACUAREA DE LA
CHÂTEAUROUX

(Agerpres)
PLECAREA MINISTRULUI COHIHIMII
Șl INDUSTRIEI Al STATULUI KUWEIT

Marți după-amiază s-a întors în Capitală ministrul comerțului exterior, Gheorghe Cioară, șeful delegației guvernamentale a Republicii Socialiste România, care a participat la deschiderea celei de-a XXII-a ediții a Tîrgului internațional de la Plovdiv. La sosire, pe aeroportul Băneasa, au fost prezenți Alexandru Boabă, ministrul petrolului, Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, adjuncți ai ministrului comerțului exterior, precum și funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. Au fost de față Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.

Artă, a părăsit plecare, pe ae- fost condus depentru Cultură și• marți Capitala. Laroport, oaspetele aI. Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, funcționari superiori din C.S.C.A. Erau de față reprezentanți ai ambasadei R. P. Polone la București.
★Stat pentru Cul- organizat marți

Marți dimineața a părăsit Capitala ministrul comerțului și industriei al statului Kuweit, Abdallah Al Jaber Al Sabah, împreună cu persoanele care l-au însoțit în vizita în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, au fost prezenți Bujor Al- mășan, ministrul minelor, Alexan-

dru Albescu și Valentin Steriopol, adjuncți ai ministrului comerțului exterior, conducători ai unor întreprinderi românești de comerț exterior, funcționari superiori din MinisterulAu fost Shammas, Kuweit la
Afacerilor Externe, de față Saeed Jacob ambasadorul statului București.

•kînainte de a părăsi Capitala, ministrul comerțului și industriei al statului Kuweit, Abdallah Al Jaber Al Sabah, a avut o convorbire cu reprezentanți ai presei și Radio- televiziunii române. Redăm mai jos relatarea redactorilor Agenției române de presă „Agerpres", T. Ni- țescu și S. Lucian.în scurta mea ședere în minunata dv. țară m-am simțit cum nu se poate mai bine. Am cunoscut poporul român, care este harnic, activ, vesel, primitor și, mai presus de orice, este foarte mulțumit de viața pe care o duce.Am avut prilejul, în aceste zile, să mă întîlnesc și cu conducători ai României, și, în primul rînd, am fost primit de președintele Consiliului de Stat, Excelența Sa Chivu Stoica, care a manifestat față de , mine și față de poporul statului Kuweit multă prețuire și respect.Referindu-se la obiectivele industriale vizitate — Rafinăria de la Brazi, Uzinele „Tractorul" din Brașov, precum și Uzinele de utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești — ministrul statului Kuweit a apreciat munca plină de avînt a colec- ’ tivelor care lucrează aici, precum și buna calitate a produselor. De altfel, a remarcat oaspetele, nu mă surprinde calitatea producției, dată fiind înzestrarea modernă a acestor unități. Succesele dv. constituie o expresie a spiritului activ, inovator al poporului român, o reflectare a atenției înțelepte pe care o acordă conducerea țării în organizarea și îndrumarea tuturor sectoarelor economiei naționale.în legătură cu perspectivele de dezvoltare a relațiilor economice dintre cele două țări, oaspetele a spus printre altele : Luînd cunoștință direct cu varietatea produselor și calitatea acestora, pot afirma că piața statului Kuweit este interesată în achiziționarea de diverse mărfuri românești, în pri-

★mul rînd cele ale industriei ușoare. Noi dorim să intensificăm relațiile comerciale dintre România și statul Kuweit. în acest scop, s-au purtat discuții privind deschiderea unor agenții comerciale în țările noastre, care, desigur, vor facilita efectuarea de schimburi reciproce cantitative și calitative avantajoase. Asupra acestei importante probleme ambele părți s-au pronunțat favorabil.

★Marți seara, atașatul militar, aero și naval al Turciei Ia București, colonel Hayrettin Atak, a oferit o recepție cu prilejul Zilei forțelor armate ale Turciei. Au participat general-colonel Mihai Burcă, adjunct al ministrului forțelor armate, general-locotenent Dumitru Constantin, adjunct al ministrului afacerilor interne, Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, funcționari superiori din M.A.E., generali și ofițeri superiori, ziariști. Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice și atașați militari.
★Kazimierz Rusinek, adjunct al ministrului culturii și artei din R. P. Polonă, care ne-a vizitat țara la invitația Comitetului de Stat

Meciul atletic România-Italia

al acestei săptămîm

principalul eveniment sportiv
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Reîntorși de la Ljubljana, unde au paiticipat la Jocurile Balcanice, atleții noștri fruntași își continuă pregătirile în vederea meciului pe care-1 vor susține sîmbătă și duminică în Capitală cu echipa Italiei. Din reprezentativa noastră vor face parte, printre alții, Șer- ban Ciochină, Zoltan Vamoș, Gheorghe Zamfirescu, Gheorghe Popescu, Elena Vintilă, Erica Stoenescu, Ana Sălăjean și alții.Selecționabilii echipei de atletism a Italiei, care sînt așteptați să sosească la București în cursul zilei de vineri, au participat recent la cîteva concursuri. în cadrul com- „Memorialul Zauli" de Frinolli a parcurs 440petiției la Roma,

yarzi garduri în 50"3/10 (recordul european al acestei probe este de 50"2/10 și aparține lui Morale). Ottoz a cîștigat proba de 110 m garduri în 13"8/10. Cu cîteva zile înainte, disputat la Bergamo, Ottoz fusese cronometrat cu 13"6/10.Meciul atletic România — Italia se desfășoară pe stadionul Republicii. în cele două zile de concurs vor avea Iod 31 de probe (masculine și feminine). Sîmbătă, de la ora 15, au loc 10 probe masculine și 6 feminine, iar duminică, de la aceeași oră, 9 probe masculine și 6 feminine. în fiecare probă vor evolua cîte doi atleți din fiecare echipă.

în cadrul unui concurs
I
I
I
I
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Comitetul de tură și Artă a seara, la cinematograful „Republica" din Capitală, un spectacol de gală cu filmul „Olimpiada de la Tokio 1964“ — o producție a Studiourilor din Japonia. Au luat cuvîntul regizorul Ion Popescu- Gopo și Akira Shigemitsu, ambasadorul Japoniei la București. La spectacol au participat Vasile Gli- ga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Alecu Costică, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Ministerul lor Externe și Comitetul pentru Cultură și Artă, meros public. Au fost membri ai ambasadei Japoniei la București și alți membri ai corpului diplomatic. *Ambasadorul Uniunii Sovietice la București, A. V. Basov, a înmî- nat marți la amiază Ordinul „Marele Război pentru Apărarea Patriei", clasa a Il-a, profesorului universitar Endre Horvat, de la Institutul medico-farmaceutic din Tîrgu Mureș, pentru merite în războiul antifascist. Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Forțelor Armate, Comitetului veteranilor din războiul antifascist și Consiliului general A.R.L.U.S.*Al doilea secretar al ambasadei R. S. Cehoslovace la București, Oldrich Sigut, atașat de presă, a organizat marți după-amiază în saloanele ambasadei o întîlnire prieteneasca cu prilejul Zilei presei cehoslovace. Au participat’ reprezentanți ai presei române, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, atașați de presă, corespondenți ai presei străine.
★în cadrul marilor aniversări culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii, Comitetul național pentru apărarea păcii, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Consiliul pentru răspîndirea ' cunoștințelor cultural-științifice, au organizat marți după-amiază, în Capitală, o manifestare consacrată împlinirii a 500 de ani de la nașterea umanistului olandez Erasmus. Despre viața și activitatea scriitorului a vorbit prof. univ. Ion Banu.

Cu privire la alegerea 
unui deputat in Marea 
Adunare NaționalăConsiliul de Stat a stabilit prin decret data de 20 noiembrie 1966 pentru alegerea unui deputat în Marea Adunare Națională, în locul devenit vacant în circumscripția electorală nr. 1 Oradea-Nord, din regiunea Crișana.

Revista americană „U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT" publică în ultimul său nu
măr un reportaj ilustrat înfățișînd aspecte de 
la evacuarea bazei aeriene americane de la 
Châteauroux, Franța. Redăm fragmente din 
acest reportaj.

Afaceri- de Stat un nu- prezenți

(Agerpres)

R U G Bl U L S T U D E N Ț E S C,
TRADIȚIE Șl P

Interviu cu prof. arh. Ascanio DAMIANrectorul Institutului de arhitectură „Ion Mincu"
— Deseori, amatorii de 

rugbi menționează cu anumită 
mîndrie că sportul cu balonul 
oval din țara noastră are o 
veche și frumoasă tradiție în 
rîndurile tineretului studios. 
Știut fiind că ați jucat mulți 
ani în echipa „Sportul studen
țesc" și în același timp în cea 
națională, vă rugăm să ne vor
biți despre această tradiție.— Afirmația nu este lipsită de temei, iar rugbiștii și suporterii lor pot fi mîndri de acest lucru, în fiecare generație, printre jucătorii care au apărat cu succes culorile echipei noastre reprezentative s-au numărat foarte mulți stu- denți sau foști studenți. De aici nu trebuie dedus însă că avem de-a face cu un apanaj exclusiv al „universitarilor". O dovadă concludentă : deși rugbiul studențesc este mult mai dezvoltat în Anglia decît în Franța, reprezentativele celor două țări — valori recunoscute pe arena internațională — sînt de forțe sensibil egale. De asemenea, jucătorii noștri fruntași au provenit și provin, de regulă, în măsură a- proximativ egală și din mediul neuniversitar. Cu toate acestea, rugbiul românesc are o evidentă tradiție studențească încă din perioada sa de pionierat, adică în urmă cu peste o jumătate de secol.Paralel cu primele campionate

ale echipelor de seniori, formate mai ales din studenți sau foști studenți, au luat ființă întreceri anuale inter-școlare. A- părînd de la început pe un a- semenea teren, rugbiștii au inaugurat totodată tradiția — continuată și în prezent — de a îmbi-. na util activitatea sportivă de performanță cu studiul în licee sau facultăți. Sînt suficiente exemple pentru a demonstra că rugbiul poate face „casă bună" cu învățătura.
— In afară de condițiile 

care i-au favorizat apariția, ce 
a mai contribuit la longevita
tea acestei tradiții 7— N-aș vrea să se creadă că pledez în... dauna altor sporturi, dar personal apreciez că rugbiul, prin natura solicitărilor (calități atletice multiple, îndemînare, curaj, fantezie individuală și colectivă etc.) și a regulilor sale de joc, constituie un excelent mijloc de dezvoltare și reconfortare fizică și intelectuală, de educație a caracterului. Aceasta explică atracția lui asupra unui mare număr de tineri și, implicit, longevitatea tradiției. Se observă însă un lucru, după părerea mea nefiresc : cei mai buni jucători din rîndul studenților se îndreaptă spre alte cluburi, în timp ce echipele studențești ating

REZENTcel mult o valoare mediocră și, pe deasupra, inconstantă.
— Credeți că este o „migra- 

țiune" justificată ?— Explicabilă pentru jucători, însă nejustificată în ce-i privește pe gospodarii sportului studențesc. E normal ca jucătorii valoroși să-și dorească un loc într-o echipă bună, unde există condiții optime de antrenament, șansa de a evolua în meciuri internaționale în țară și peste hotare etc. Dacă asemenea dorințe sînt cît se poate de firești, la fel de adevărat este că, la ora actuală, mai sînt destule cluburi studențești care nu oferă aceste condiții elementare. Din cîte sînt informat, la Petroșeni, de pildă, echipei Știința din localitate îi este interzis accesul pe terenul ga- zonat, uneori chiar și cînd are meciuri „acasă", iar antrenamentele au loc în condiții cu totul improprii. Nefiresc este și faptul că pe lîngă echipele din Timișoara, Cluj, Iași ș.a. nu există o activitate susținută cu copiii și juniorii, împrospătarea formațiilor de seniori fă- cîndu-se de obicei cu jucători de valoare mediocră, veniți temporar din alte localități.Cred că insuficienta atenție, prețuire, ce se acordă rugbiului studențesc întîrzie împlinirea lui și pe plan valoric, așteptată în mod firesc dacă avem în vedere creșterea însemnată pe care numărul de practicanți ai acestui sport a înregistrat-o.— O înviorare a rugbiului 
studențesc ar putea contribui,

desigur, la dezvoltarea acestui 
sport în țara noastră, în întă
rirea prestigiului său interna
țional. în acest scop sînt nece
sare eforturi deosebite, costisi
toare ?— Eforturi sînt necesare, fără discuție, dar nicidecum costisitoare. Este vorba, în primul rînd, de asigurarea condițiilor elementare amintite mai sus, care presupun mai mult... bunăvoință decît eforturi deosebite. Cîndva, prin 1920, fosta echipă „Educația fizică" (e- chivalentă cu actualul I.C.F.) a cîștigat titlul de campioană națională, iar mai tîrziu, între anii 1925—1946, „Sportul studențesc" a realizat această performanță de șase ori. Dintre numeroasele echipe studențești actuale, cred că cele mai bune condiții le are (mai precis le-ar putea avea) cea a Institutului de cultură fizică și sport, unde, după părerea mea, există serioase valori potențiale ; mă refer atît la posibilitățile materiale și tehnice, cît și la calitățile fizice ale studenților de aici. Cu un mic efort, reprezentativa institutului (actualmente într-una dintre seriile categoriei B) ar putea intra în cîțiva ani în plutonul fruntașelor țării. De asemenea, înviorarea rugbiului studențesc presupune și perfectarea măcar a unei întîlniri internaționale anuale pentru cele mai bune echipe universitare, inițierea unui turneu studențesc interțări.Desigur, aspectele trecute în revistă în prezentul interviu nu epuizează și nu rezolvă teoretic (cu atît mai puțin practic) înviorarea rugbiului studențesc. Folosesc însă prilejul pentru a aminti organizațiilor sportive studențești că tradiția universitară a rugbiului merită mai multă atenție, întrucît oferă un teren prielnic de a împleti în mod fructuos sportul cu învățătura. Interviu luat de 

Constantin ANI

De la Muzeal 
de istorie a partidului 
comunist, a mișcării 

revoluționare 
și democratice 

din România
Muzeul de istorie a partidu

lui comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România roagă pe cei ce dețin 
documente, scrisori, fotografii, 
obiecte despre activitatea ce
lor ce în anii 1940—1944 au 
fost deținuți în lagăre să ia 
legătura cu conducerea mu
zeului, în Șoseaua Kiseleff nr. 
3, raionul 30 Decembrie — 
București.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 

22, 23 șl 24 septembrie : In țară : 
vreme în curs de încălzire ușoară. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea 
ploi izolate. Vînt potrivit din secto
rul vestic. Minimele vor fi cuprinse 
între 4 și 14 grade, local mai cobo- 
rîte, iar maximele între 16 și 26 de 
grade. Ceată locală. In București : 
vreme în curs de încălzire ușoară. 
Cerul va fi variabil. Vînt slab pînă 
la potrivit din sectorul vestic. Tem
peratura în creștere ușoară.

„Statele Unite continuă acțiunea de mutare a forțelor lor militare de pe teritoriul Franței.Sarcina aceasta se dovedește dificilă. U- nii ofițeri americani se întreabă chiar dacă ea va putea fi terminată pînă la 1 aprilie, data limită fixată de președintele de Gaulle pentru plecarea din Franța a tuturor forțelor N.A.T.O.în operația de mutare sînt implicați 70 000 americani și a- proximativ 700 000 tone de material în valoare de peste 800 milioane dolari. Trebuie găsite sedii pentru cartierele generale ale Comandamentului american în Europa și ale Zonei de comunicații a armatei americane, precum șl pentru nouă baze aeriene, un depozit de muniții și 17 depozite militare. Va trebui revizuită o complica

tă rețea de comunicații care se întinde din Scandinavia pînă în Turcia. Trebuie construită o nouă conductă de petrol și create condiții pentru depozitarea acestuia. Ea bazele și depozitele din alte țări trebuie recrutați și formați lucrători civili care să-i înlocuiască pe cei rămași în Franța.Mutatul este doar un aspect al problemei. Pe măsură ce sînt găsite noi locuri de amplasare a bazelor, trebuie întreprinse negocieri cu șase țări ale Europei occidentale care ar urma să devină gazdele forțelor ce părăsesc Franța. Apoi sînt necesare alocări de fonduri pentru noile instalații care vor fi cumpărate sau închiriate. Franța a declarat la 7 septembrie că refuză să plătească o parte din costul mu

tării instalațiilor militare.Aici, la Châteauroux, forțele aeriene americane părăsesc una din cele mai vechi și mai mari baze din Franța. Ofițerii americani speră să termine evacuarea pînă la sfîrși- tul acestui an (data pentru închiderea bazei este fixată la 13 decembrie — N. R.), dar aceasta nu este o treabă ușoară. Echipe ale forțelor aeriene (americane) din întreaga Europă occidentală vin la Châteauroux pentru a vedea ce se mai poale evacua. Uneori, chiar și verdeața de pe terenurile de golf este dezgropată și dusă la o bază în Germania occidentală.Majoritatea americanilor aflat! încă aici au fost Informați că vor pleca la alte baze din Europa occidentală, dar ei nu știu încă exact unde. Mulți se vor duce în Anglia. O întreagă școală a- mericană pentru copiii militarilor de la Châteauroux a și fost trimisă acolo".

CHÂTEAUROUX. Materialul închis în lăzi este urcat în avion

100 de ani de la nașterea lui George Coșbuc
(Urmare din pag. I)patriei sau din afară, — a spus în încheiere vorbitorul — întruchipează adînca cinstire pe care întreaga tară o închină în aceste zile marelui său poet".După ce a relevat similitudinile care există între biografia lui Coșbuc și a celorlalți reprezentanți de frunte ai intelectualității ardelene — Slavici, Goga, Rebrea- nu sau Blaga — acad. Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor, a arătat că George Coșbuc, ca și ceilalți scriitori ardeleni, și-a consacrat munca și talentul cauzei patriotice, naționale, a momentului. El a slujit frămîntarea po- litico-socială în care se găsea cuprins poporul român la acea e- pocă ; a îmbogățit, prin înfăptuiri de artă și cultură, conștiința națională, pe pragul uneia dintre marile și pateticele sale lupte istorice.După părerea noastră — a spus vorbitorul — meritul principal al lui Coșbuc este de a fi contribuit cu ardoare, cu simplitate, cu dăruire patriotică, pură și intensă, la înălțarea, în conștiința culturală a epocii, a țărănimii, a vieții ei, a calităților și a valorilor ei.Hotărînd această comemorare, a încheiat vorbitorul, partidul nostru și guvernul nostru afirmă încă o dată că literatura și poezia sînt bunuri fundamentale ale vieții și idealului socialist, că tradiția patriotică națională și populară a culturii trecute, atît de frumos ilustrată de George Coșbuc, trebuie continuată pe treptele superioare ale culturii noastre socialiste de astăzi; că tot ceea ce a îmbogățit și va îmbogăți conștiința noastră de popor, de națiune și de patrie, va fi întotdeauna scump sufletului românesc.Criticul literar Ion Dodu Bălan a vorbit despre „George Coșbuc, un moment în evoluția poeziei românești". „Sărbătorim Centenarul Coșbuc — a spus vorbitorul.— cu sentimentul că celebrăm sensurile adinei ale existenței noastre milenare, căci în scrierile poetului de la Hordou se concentrează, într-o sinteză superioară, datinele pămîntului românesc, credințele și miturile lui, evenimentele obișnuite sau de răscruce ale a- cestui popor". Referindu-se la contribuția lui Coșbuc la reînnoirea liricii românești, vorbitorul a spus : „Caracterul tonic al mesajului coșbucian s-a impus din primul ceas. In momentele isto

rice mari cu caracter național și social, Coșbuc s-a rostit răspicat și glasul lui n-a răsunat în pustiu. Marele poet știa ca nimeni altul să îmbine tradițiile populare cu ideea progresului social, cucerin- du-și un loc de seamă în evoluția liricii românești. Opera lui Coșbuc, în ceea ce ea are mai expresiv și mai autentic, exprimă „țara" cu toate coordonatele ei de timp și de spațiu. Ea cuprinde istoria acestui popor în momentele cele mai semnificative și în sensurile ei cele mai adîncl; în versurile ei vibrează viața frămîntată a țărănimii, aspirațiile maselor populare după dreptate și libertate, lupta întregului popor pentru independență și suveranitate națională. Personalitatea lui Coșbuc în cadrul culturii românești — a spus în încheiere vorbitorul — se conturează la răscrucea dintre filonul folcloric național și cel al literaturii universale din care a- daptează la sensibilitatea noastră teme și motive, prelucrînd creator, introducînd forme poetice noi. La această confluență fericită între planul național și cel universal, se profilează punctul central al poeziei sale, originalitatea ei specifică, locul lui propriu „în sufletul neamului".„Am avut norocul să-1 cunosc și pe Ion Slavici, și pe George Coșbuc, și să fiu îmbrățișat de ei cu dragoste de frate mai mare — a spus acad. Victor Eftimiu. Nu pot să-i evoc fără o caldă emoție. Erau doi oameni blînzi, modești. Treceau neluați în seamă, ca două umbre, cu toată strălucitoarea lor glorie.Coșbuc năvălește în literatura țării, a spus vorbitorul, ca o revărsare a zorilor, în cîntece de ciocîr- lii, în desfășurări de livezi smăl-•Â-în sala mică a Palatului Republicii Socialiste România a avut loc marți la amiază deschiderea expoziției „George Coșbuc", organizată de Muzeul literaturii române în cadrul manifestărilor prilejuite de centenarul nașteri) marelui poet.Din partea Comitetului national pentru sărbătorirea centenarului George Coșbuc, scriitorul Ion Pas, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, a rostit cuvîntul de deschidere a expoziției.Folosind documente din arhiva Muzeului literaturii române, expoziția prezintă cronologic aspecte din viața și activitatea marelui poet. Pe panouri sînt expuse fotografii, facsi-

țate cu flori. Aerul sănătos al plaiurilor natale pătrunde și înviorează sufletul național. în versuri limpezi, sprintene, curgătoare ca pîraiele munților, Coșbuc cîntă bucuria vieții. Poemele sale sociale nu vădesc amărăciune și renunțare la luptă. Coșbuc nu cîntă cu melancolia unui violoncel, ci cu impetuozitatea unei trîmbițe. Cu fruntea sus vorbește el poporului. Cu fruntea sus, dîrz, amenințător, cere poporul drepturile sale prin glasul lui Coșbuc. Versurile lui au făcut într-adevăr și fac fala graiului mereu întinerit al acestui popor. Ele vor ră- mîne veșnice prin frăgezimea inspirației, prin claritatea și sonoritatea lor, prin ritmurile alegre ale strofelor. Imensa lui popularitate vine tocmai din optimismul turnat în versurile cristaline, muzicale, ușor de înțeles și de memorat. Sînt lecții de civism, de patriotism și de pedagogie, care vor dura cît va trăi o limbă românească și atîta cît sufletul omenesc va simți nevoia să vibreze la acordurile unui rapsod. Iar George Coșbuc a fost unul dintre cei mai de seamă rapsozi ai acestui popor".în continuare, scriitorul Berdî Kerbabaev. președinte al Uniunii Scriitorilor din R.S.S. Turkmenă și secretar al conducerii Uniunii Scriitorilor Sovietici, și Drofesorul Wilhelm Szabo, poet din Austria, au rostit cuvinte omagiale în memoria lui George Coșbuc.în încheierea festivității a fost prezentat un spectacol literar, muzical, coregrafic, la care și-au dat concursul formații artistice și actori ai unor teatre bucureștene.(Agerpres)*mile ale unor manuscrise, coperte si pagini ale revistelor la care a colaborat Coșbuc. în vitrine speciale sînt expuse scrisori originale adresate poetului de membrii familiei, de scriitori și oameni de cultură din vremea sa, ediții princeps, reviste, cărți din literatura străină adnotate de poet, ediții din operele sale tipărite în ultimul timp, precum și diverse obiecte care au aparținut poetului. Expoziția mai ilustrează, prin intermediul a diferite documente, și bogata activitate de erudit și cea de traducător desfășurate de poetul aniversat. (Agerpres)



Couve de Murville despre: SANTO DOMINGO Parlamentarii
SENSUL UNUI români în
ORDIN...

PARIS 20 (Agerpres). — înainte de a pleca spre New York, unde va lua parte la deschiderea celei de-a XXI-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., ministrul afacerilor externe al Franței, Couve de Murville, a acordat postului de radio „Europa 1“ un interviu în care, printre alte probleme, s-a referit și la relațiile franco-ame-

ricane, la dificultățile care există între cele două țări. El a subliniat 
că acestea ..rezultă foarte adesea 
din neînțelegerile" care se ivesc din 
abordarea diferită a unor proble
me de către cele două guverne. 
Couve de Murville a precizat că 
„cea mai mare neînțelegere" între 
S.U.A. și Franța există în proble
ma Vietnamului.

Bombardamente asupra 
teritoriului R. D. VietnamHANOI 20 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că în ultimele două zile grupuri de avioane americane au pătruns în spațiul aerian xal R. D. Vietnam, au bombardat si mitraliat zone populate și obiective economice din provinciile Quang Binh, Ha Tinh, Nghe An, Thanh Hoa, Ninh Binh, Nam Ha, Thai Binh, Ha Bac, Bac Thai, Lang Son și Yen Bai.

în legătură cu aceste acțiuni, Misiunea de legătură a înaltului comandament a trimis un mesaj de protest Comisiei internaționale de supraveghere și control, în care cere ca guvernul S.U.A. să pună capăt necondiționat raidurilor aeriene asupra R. D. Vietnam și să respecte cu strictețe acordurile de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam.

SANTO DOMINGO 20 (Agerpres). — Ministrul forțelor armate al Republicii Dominicane, Enrique Perez y Perez, a emis un ordin privind arestarea persoanelor „implicate în acte de sabotaj și terorism". Ordinul urmează unei serii de atacuri ale forțelor de extremă dreaptă împotriva persoanelor care în cursul evenimentelor din aprilie anul trecut au luptat de partea constituționaliștilor. Măsura anunțată de ministrul forțelor armate, îndreptată la prima vedere împotriva forțelor de extremă dreaptă, este apreciată de ziarul „New York Times" ca o încercare de a arunca răspunderea pentru actele teroriste asupra forțelor de stingă.Observatorii subliniază, pe de altă parte, că ordinul a fost emis în ajunul datei oficiale de retragere din Republica Dominicană a „forțelor interamericane", coincidență ce pare să indice că acest fapt nu trebuie interpretat drept o posibilitate de schimbare a actualei linii politice.

CehoslovaciaTALLE 20. — Trimisul special Agerpres, Al. Liță, transmite: Marți dimineața, delegația parlamentară română care se află în Cehoslovacia a făcut o vizită la Bratislava, la sediul Consiliului național slovac. Deputății români au fost salutați de Jozef Krlz, vicepreședinte al Prezidiului Consiliului național slovac, care a urat oaspeților bun sosit pe pămîntul Slovaciei. A răspuns conducătorul delegației române, Avram Buna- ciu.Tot în cursul dimineții, membrii delegației parlamentare române au depus o coroană de flori la Monumentul eroilor sovietici din Bratislava.După-amiază, delegația a sosit la Zvolen, localitate care amintește de luptele grele purtate în primăvara anului 1945 de armata română în timpul războiului pentru eliberarea Cehoslovaciei. La monumentul eroilor români de aici, unde se află mormintele a aproape 11 000 de ostași și ofițeri că- zuți în aceste lupte, delegația Marii Adunări coroană de flori a fost Comitetului centrale.La sediul al raionului poi o întîlnire între parlamentarii români și gazde. Președintele Comitetului național raional, Jozef Mokos, a evocat eroismul celor 65 000 de militari români că- zuți pe pămîntul cehoslovac în lupta împotriva fascismului.

Comitetului național Zvolen a avut loc a-

h

Naționale a depus o flori. O coroană de depusă și din partea național al Slovaciei

Colonia

Comunicat polono-iranian

Studenții de la cîteva universități din Rio de Janeiro au intrat, începînd de luni, într-o grevă de protest împotriva violențelor săvîrșite de poliție. în același timp, în localitatea Belo' Horizonte (statul Minas Gerais), studenții Facultății de medicină — pe care-i vedeți în fotografie — își continuă greva în ciuda prezenței trupelor îmbarcate ce le dau tîrcoale, gata să intre în acțiune
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — La Varșovia a fost dat publicității co- ' municatul cu privire la vizita oficială făcută între 13 și 19 septembrie a.c. în Polonia a șahului Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, la invitația lui Edward Ochab, președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone.în comunicat se subliniază că respectarea în relațiile dintre state a principiilor suveranității, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, precum și punerea la baza relațiilor internaționale a principiului coexistenței pașnice, indiferent de orînduire

Dezbateri în Senatul american 
asupra legii privind 
drepturile civile

SfiiMascați de umbra serii, militarii unei unități de apărare antiaeriană a Forțelor armate ale R. D. Vietnam s-au adunat la un miting. Ei își exprimă, cu acest prilej, hotărîrea de a apăra cerul patriei lor de raidurile bombardierelor americane
Manevrele Țratative!e anglo-rhodesiene
Ill 11* L CJL X w SALISBURY 20 (Agerpres). — care preciza că vizita emisar
„Vltava“PRAGA 20 (Agerpres). — La 20 septembrie, pe teritoriul R.S. Cehoslovace au început manevrele militare denumite „Vltava", la care participă trupe din R.S. Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. Un- . gară și U.R.S.S.într-o conferință de presă ținută cu acest prilej, un reprezentant al armatei populare cehoslovace a arătat că aceste manevre reprezintă o importantă trecere în revistă a activității și pregătirii de luptă a trupelor participante. în cursul aplicațiilor, comandanții și statele majore își vor îmbogăți cunoștințele și experiența în dirijarea operațiunilor de luptă și își vor perfecționa întregul sistem de conducere.La manevre asistă A. Novotny, prim-secretar al C.C. al P. C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace, și alți conducători de partid și de stat ai Cehoslovaciei.După cum anunță agenția C.T.K., la manevre au sosit delegații conduse de miniștri ai forțelor armate ale țărilor participante la Tratatul de la Varșovia. Din țara noastră participă o delegație condusă de general-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România. Participă, de asemenea, mareșalul A. Greciko, comandantul suprem al forțelor armate unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia.

SALISBURY 20 (Agerpres). — începerea tratativelor de la Salisbury a fost marcată de o neînțelegere între reprezentanții guvernului britanic și cei ai guvernului rhodesian privind poziția și calitatea celor două delegații în cursul convorbirilor. Se inte de sosirea la gatiei britanice, a dat publicității
știe că luni, îna- Salisbury a dele- guvernul Wilson un comunicat în

care preciza că vizita emisarilor britanici în Rhodesia nu implică recunoașterea regimului lui Smith. La rîndul său, premierul rhodesian ar fi acceptat sosirea lui Herbert Bowden, ministru al Common- wealthului, și a celorlalți membri ai delegației britanice cu „condi- , ția ca tratativele să . aibă loc la nivel guvernamental".

WASHINGTON 20 (Agerpres). — Pentru a doua oară, Senatul a- merican a refuzat să limiteze durata dezbaterilor asupra noului proiect de lege privind drepturile civile. O moțiune prezentată de ' senatorul Mike Mansfield, liderul majorității democrate, vizînd interzicerea filibusterului,. adică a cuvîntărilor interminabile rostite de senatorii sudiști în încercarea de a împiedica punerea la vot a proiectului de lege, nu a întrunit majoritatea necesară de voturi pentru a fi adoptată.Agenția Associated Press subliniază că noul proiect de lege a fost „ucis" în Senat. Această părere este subliniată și de agenția France Presse care adaugă că abandonat va fi reluat într-o nouă versiune la sesiune a Congresului.Atitudinea Senatului noul proiect de lege a damnată de militanții pentru drep-
proiectul probabil viitoareafață de fost con-

civile. Astfel, Whitney directorul Ligii naționale a subliniat că refuzul Se- „poate servi doar la în-
turileYoung, urbane, natuluirăutățirea crizei rasiale și așa destul de serioasă".

politică, reprezintă condiția principală a slăbirii încordării în lume și dezvoltării continue a colaborării pașnice internaționale.Cele două părți și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu situația din Asia de sud-est. Ele consideră că poporul vietnamez are dreptul deplin de a-și hotărî singur soarta fără vreun amestec străin.Acordînd importanța cuvenită rolului comerțului internațional în apropierea dintre state, cele două părți s-au pronunțat pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor economice libere de orice fel de discriminări și de bariere artificiale.în comunicat se arată că cele două părți și-au exprimat hotărîrea de a sprijini și în continuare activitatea O.N.U. în vederea sporirii rolului și eficacității ei în înfăptuirea principiilor de bază ale acesteia și au subliniat că în același timp O.N.U. trebuie să oglindească în mod fidel schimbările care se produc în lumea contemporană.în timpul vizitei a fost parafat un acord referitor la colaborarea culturală între cele două țări.Edward Ochab, președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone, a acceptat invitația șahinșahu- lui Mohammad Reza Pahlavi de a face o vizită în Iran.
PROCESUL IN CAZUL BEN BARKA
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ÎNTREBARE FARA RĂSPUNS

și cariera 
lui ChombeVreo 20 de tineri francezi șl vreo 10 tineri belgieni urmau să devină „soldați* al Iul Chombe, fost președinte separatist al Katangăi și fost premier al Congoului (Kinshasa), în prezent refugiat în Europa, la Madrid. Recrutați ca mercenari, aceștia erau instruiri clandestin într-o fermă din Ar- deche (Franța), transformată ad-hoc într-o curioasă „colonie de vacanță' a armatei. In zilele următoare, ei urmau să plece în coloniile portugheze din Africa și de acolo să fie parașutați la Albertville, în regiunea de est a Congoului, spre a stabili aici un cap de pod pentru debarcarea grosului mercenarilor.După cum reiese din toate faptele, Chombe plănulește să recucerească puterea cu ajutorul mercenarilor europeni, pornind tot din Katanga. în acest scop ar fi fost achiziționate și

cîteva avioane. Alți 12 oameni, „oameni-broască*, care să formeze o grupă de „comando*, ar fi fost și ei instruitl tot clandestin într-o altă tabără din Franța. Dar organizatorii complotului nu și-au atins scopul. Sîmbăță noaptea forțe ale poliției franceze au înconjurat „colonia de vacanță' și au operat 33 arestări. Doi din cei șapte agenți recrutori principali arestați au fost aduși la Paris, urtde, împreună cu alți trei, sînt interogări la Direcția contraspionajului. Este vorba de Thierry de Bonnay, de fapt patronul acestei „colonii* și președintele societății bruxelleze „American World Travels Service', precum și de un fost ministru congolez, Kasamura. Printre cei trei agenți recrutori arestați la Paris se află și un cetățean american, fost colonel în aviația S.U.A., Holmquist, care venea mereu la Paris de la Bruxelles.Descoperirea acestei organizații de recrutare de mercenari în Franța confirmă, după părerea guvernului congolez, existența unei rețele mai largi menite să semene tulburări în Congo, rețea sprijinită de grupări financiare străine. Ministrul de externe al Congoului, Bomboko, care se află în pre-., zent la Bruxelles, a cerut e^A plicații în legătură cu această afacere guvernului belgian și ambasadorului Portugaliei. Președintele Mobutu a anun- că Gongoul a hotărît con- Portugaliel la Consiliul

Convorbiri 
iugoslavo- 
indoneziene

i

remanierii

P. STANCESCU

tactica. Ea a dublat critica 
directă la adresa lui Erhard, 
prin atacarea lui Westrick, 
pe care l-a acuzat că are 
o influență prea mare asu
pra deciziilor cancelarului. 
Opoziția încearcă să obțină 
astfel o acceptare cel puțin 
parțială a propriilor sale re-

grup de deputațl al U.C.D. 
să-și retragă propunerea de 
a se consfifui un comitet 
parlamentar a căruț condu
cere urma să fie încredin
țată fostului ministru de 
război Franz Josef Strauss, 
comitet însărcinat cu rema
nierea guvernului. Inițiativa

BEI,GRAD 20 (Agerpres). — în comunicatul dat publicității la încheierea vizitei în Iugoslavia a ministrului de externe indonezian, A. Malik, se arată că, procedînd la o analiză a situației internaționale. miniștrii de externe ai celor două țări și-au exprimat hotărîrea de a contribui în continuare la a- plicarea cu consecventă a princi- • piului coexistentei pașnice.în altă ordine de idei, cele două părți și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu primejdia cită ne care războiul din o constituie pentru pacea lă.
nemijlo- Vietnam mondia-

Alternanța anotimpurilor 
pare a nu se acorda cu 
viața politică din capitala 
R.F.G., unde, după cum a- 
rafă evenimentele săptămî- 
nii trecute, se anunță o 
toamnă fierbinte. în Bun
destag a început, cum se 
exprimă ziarul „Die Welt”, 
lupta hofărîfoare pentru 
„planul de stabilizare" pro
pus de guvern. Scopul de
clarat al măsurilor preconi
zate ar fi îndepărtarea unor 
fenomene neliniștitoare din 
economia vest-germană, ob
servate în ultimii ani, în 
special în industria cărbune
lui și oțelului, dar care a- 
fecfează, înfr-un cadru mai 
general, ritmul de creștere 
al economiei, stabilitatea 
monetară, raportul dintre 
prețuri și salarii și altele.

Dacă dezbaterea în parla
ment asupra modului cum 
intenționează guvernul să 
aducă o remediere situației 
economice este abia la în
ceputul ei și, în ciuda ob
servațiilor critice ale opozi
ției social-democrate, n-a 
dat naștere la discuții prea 
aprinse, mai presantă a re
devenit, în aceste zile, po
lemica în jurul remanierii 
guvernului. Ea a fost ocazio
nată, după cum se știe, 
de demisia ministrului cu 
însărcinări speciale Lud- 
ger Westrick, colaboratorul 
cel mai apropiat al cance
larului Erhard încă de pe 
vremea cînd actualul șef al 
guvernului ocupa funcția 
de ministru al economiei. 
Opoziția internă, căreia Er
hard trebuie să-i facă față 
de multă vreme în propriul 
său parfid (Uniunea Creșfin- 
Democrată — U.C.D.), și-a 
schimbat în ultimul timp

vendicări. Tn fafa acestor a- 
tacuri, Westrick a hotărît să 
se retragă, motivînd că do
rește „să ușureze cancela
rului reflecțiile asupra mo
dificărilor de persoane sau 
de structură ce ar putea fi 
aduse guvernului la o dată 
ulterioară, care îi va părea 
convenabilă". Demisia lui 
Westrick a intensificat însă 
presiunea liderilor influenți 
din U.C.D., care cer o re
maniere a cabinetului fede
ral. Cancelarul a respins o 
asemenea soluție. în încer
carea de a cîștiga timp, el 
a amînat răspunsul oficial 
la hotărîrea colaboratoru
lui său apropiat, iar la 19 
septembrie a acceptat cere
rea de demisie, solicifîndu-i 
însă să rămînă la post pînă 
la numirea unui succesor. 
Implicit a fost amînafă astfel 
desemnarea unui succesor 
al lui Westrick, ceea ce ar fi 
antrenat dezbateri asupra 
formulei guvernării garnitu
rii guvernamentale.

Chiar în săptămîna în
cheiată cancelarul a trebuit 
să intervină cu toată ener
gia pentru a convinge un

deputaților a primit și bine- 
cuvînfarea ministrului fede
ral de interne Paul Liicke, 
ceea ce denotă că partizanii 
măsurilor contrare părerilor 
cancelarului au aliaji chiar 
în sinul guvernului. Apari
ția în scenă a lui Strauss și 
sprijinul lui Liicke acordat 
politicii amintite au, fiecare 
în parte, semnificații și im
plicații pentru dezbaterea 
de la Bonn.

în calitatea sa de pre
ședinte al ramurii bavareze 
a U.C.D., Strauss dorește de 
mult să revină în echipa ca
binetului de la Bonn, ca o 
recompensă pentru sprijinul 
parlamentar pe care depu- 
fafii grupării sale îl dau gu
vernului. Dar revenirea lui 
Strauss în rîndurile mi
niștrilor federali pune cel 
pufin două probleme : 
prima este aversiunea de
clarată deschis de Par
tidul Liber-Democraf (cel 
de-al doilea participant la 
coalifia guvernamentală) 
fa(ă de Strauss. A doua pri
vește disputele personale 
dintre Strauss și ministrul de 
externe Gerhard Schroder.

în ce privește infervenfia 
lui Lucke, ziarele amintesc 
că acesta este încă de mul|i 
ani partizanul „marii coali
ții’ între U.C.D. și Partidul 
Social-Democrat, formulă 
respinsă de asemenea de 
Ludwig Erhard.

După cum înclină să crea
dă majoritatea presei vesf- 
germane, o remaniere va 
avea loc, dar cancelarul nu 
dorește să o facă sub im
pulsul presiunilor din pro
priul său partid sau al P.S.D. 
Pentru a cîșfiga timp, el a 
invocat apropiata călătorie 
pe care o va face în zilele 
de 27 și 28 septembrie în 
S.U.A.

procesul liderului marocane, Ben Barka.au a Se că care fratele un întreba- „Fratele meu

După week-end-ul tradițional, luni după- amiază a fost reluat în fața Curții cu juri din Paris răpitorilor opoziției MehdiAstfel, audierile intrat în cea de treia săptămînă. poate oare spune în cele 13 zile s-au scurs,victimei a primit răspuns la rea sa: a murit. Dar cum ?'.Iată ce scrie France Presse referitor la a- ceasta. „Șase martori s-au prezentat la bară. Curtea a ascultat depozițiile lor. Avocații, atît ai părții civile, cît și părării, au numărate Acuzarea a ea cuvîntulspus. Ce s-a Nimic care să nu fi fost cunoscut dinainte. Despre ce s-a vorbit ? Aproape numai despre ancheta

cei al a- pus ne- întrebări. avut și său de aflat ?

| Sonda lunară „Surveyor-2“ a :rragj-

înda- aflat Mar- poli- func-
întreprinsă de serviciile de poliție fă după ce s-a vestea răpirii, torii erau toți țiști sau înalț!ționari de la poliție, în cea de a treia săptămînă vor fi au- diați martori care — prin profesiunea lor — știu multe lucruri. Printre ei, avocatul Pierre Lemarchand

(fostul consilier juridic al gangsterului Figon, unul din principalii organizatori ai răpirii, care s-a sinucis în momentul în care urma să fie arestat) și generalii Jacquier și Guibaud. Nu ar trebui să se mire nimeni dacă săptămîna aceasta va fi săptămîna secretului de stat'.

țat să depună o plîngere trade Securitate în legătură cu înlesnirile pe care le acordă a- ceasta mercenarilor lui Ghombe. Deocamdată Chombe a negat că ar avea vreo legătură cu această afacere, dar nu găsește creduli. După cum s-a aflat, la Kinshasa există intenția de a 1 se intenta o acțiune judiciară, sub acuzația de înaltă trădare. Va fi aceasta epilogul „carierei" lui Chombe ?
Al. GHEORGHIU

o BELGRAD. Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip
Broz Tito, a primit la 20 septembrie pe ministrul 

comerțului al Canadei, Robert Winters, care se află în 
vizită în Iugoslavia, și a avut cu el o convorbire prie
tenească.

0
Sofia și fratele lui Ben Barka a- sistînd la dezbateri

O delegație de partid șl guvernamentală 
Cehoslovace, condusă de Jozef Lenarl, 

membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele guvernului cehoslovac, a plecat astăzi în 
R. D. Vietnam, unde va face o vizită la invitația C.C. 
al Partidului celor 
siliulul de Miniștri

ce muncesc din Vietnam și a 
al R. D. Vietnam.

glj PEKIN. La 20 septembrie a fost Inaugurată
623 aeriană dintre Paris și Șanhai, înființată în 
acordului de comunicații aeriene semnat 
anul acesta între guvernele R. P. Chineze

aeriană dintre

$S8 ISTANBUL. Au luat sfîrșlt în Turcia 
militare ale N.A.T.O., intitulate

Con-

linia 
baza 
iuniela 1 

șl Franței.

i manevrele 
“ militare ale N.A.T.O., intitulate „Marmara-Ex- 
press", la care a participat timp de cinci zile o forță 
mobilă compusă din unități americane, vest-germane, 
belgiene și turcești sub comanda generalului britanic 
Michael Fitzallan Howard.

Administrația națională pentru problemele 
aeronauticii șl cercetarea spațiului cosmic a 
anunțat marți lansarea sondei lunare „Sur
veyor—2“. în clișeu, sonda în momentul lan- 

| sării.

WASHINGTON. într-o scrisoare adresată președin
telui S.U.A., Lyndon Johnson, 22 de oameni de 

știință americani, printre care șapte laureați ai Pre- 
declare ca- 
în folosirea

miului Nobel, au cerut ca Statele Unite să 
tegoric că se vor abține de Ia o inițiativă 
armelor chimice și biologice.

ram MOSCOVA. La 20 septembrie a sosit 
înlr-o vizită oficială Arlen Al 

ședințele Republicii Somalia.

- -----  la Moscova
înlr-o vizită oficială Aden Abdullah Osman, pre-

JsB NEW YORK. Reprezentantul permanent al Siriei 
la O.N.U., George Tomeh, a adresat Consiliului de 

Securitate o nouă scrisoare în care acuză 
„intensificarea provocărilor" la granița 
două state.

Izraelul de 
dintre cele

MADRID. Un alt intelectual spaniol 
progresiste a fost arestat din ordinul 

franchiste.
Martin Patino, care a refuzat să plătească amenda ce 
i-a fost aplîcată pentru participarea la demonstrațiile 
studențești ce au avut loc în luna mai. După cum s-a 
mal anunțat, pentru același motiv au fost arestați săp- 
tămîna trecută trei scriitori spanioli.

cu vederi 
autorităților 

Este vorba de directorul de filme Basilio
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