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Au trecut mai mult de opt luni din 1966, an țn cars 
constructorii de locuințe trebuie să dea în folosință 
58 000 de apartamente. Care este stadiul construirii și 
predării noilor locuințe? Aceasta a fost tema anchetei 
pe care corespondenții ziarului nostru au întreprins-o 
în cîteva regiuni.

Optimism 
fără acoperire
în noul oraș Orșova sau zona 

tipografilor din Timișoara, în lun
ca Bîrzavei din Reșița sau 
în Arad, prind contururi noi 
blocuri. Anul acesta, în regiunea 
Banat urmează să fie predate 
2 700 de apartamente. Referitor la

ritmul de desfășurare a lucrărilor 
pe aceste șantiere, tov. ing. 
GHEORGHE MIHĂIESCU, direc
tor tehnic al T.R.C. Banat, ne-a 
spus :

— Comparativ cu anii trecuți, 
treburile merg mai bine. Există 
posibilitatea reală ca pînă la sfîr- 
șitul anului planul de dare în fo
losință a locuințelor să fie înde
plinit integral și chiar depășit. 
Sînt optimist, deoarece am reușit 
să întocmim o programare ritmi
că pe trimestre a realizării con
strucțiilor, să asigurăm din vre
me cea mai mare parte din docu
mentația necesară, să folosim 
mai mult decît pînă acum

Secvențe |
■’ i

universitare 1966®I 
@ Peste 136 000 de studenți la cursuri de zi, ™ 
serale și fără frecvență @ Premieră universitară |
craioveană ® Zeci de milioane de lei pentru 

îmbogățirea dotării laboratoarelor

Doar cîteva zile au 
mai rămas pînă la pre
miera universitară din 
această toamnă. Cum își 
va întîmpina venerabila 
Alma Mater tinerii în
vățăcei ? Să trecem su
mar în revistă cîteva 
din pregătirile care se 
■fac în principalele cen
tre universitare ale țării, 
relatate de coresponden
ții noștri din regiuni.

Mai întîi cîteva date 
cu caracter mai general, 
dar care ilustrează su
gestiv dezvoltarea mereu 
ascendentă a învățămân
tului superior din țara 
noastră, datorită grijii 
deosebite și îndrumării 
permanente de care se 
bucură din partea parti
dului ți a statului socia
list. In noul an de învă
țămînt, studențimea va

cuprinde în mulurile 
sale — la cursuri de zi, 
serale ți fără frecvență 
— peste 136 000 de ti
neri, care se pregătesc 
să devină specialiști cu 
înaltă calificare în cele 
mai diferite domenii ale 
economiei și culturii. 
Promoția celor care îți 
fac debutul în viața uni
versitară va fi în această 
toamnă de peste 32 000. 
Tot ca un debut se în
scrie evenimentul memo
rabil al intrării în fami
lia universitară a celui 
mai tînăr așezămînt de 
învățămînt superior — 
Universitatea din Cra
iova, cu cele 7 facultăți 
ale sale. In prezent, nu
mărul instituțiilor de în
vățămînt superior din 
țara noastră este de 46, 
înglobînd 181 de facul

tăți. Unele facultăți s-au h 
îmbogățit cu noi secții n 
și grupe de specializare, g 
Amintim, printre acestea, B 
la Universitatea din ra 
Bucurețti, secția de so- i 
ciologie a Facultății de ■ 
filozofie, în cadrul căreia B 
studenții vor studia — g 
între altele — calculul 
probabilităților, statistică | 
socială, etnografie ți fol- i 
clor, metode ți tehnici m 
de cercetare sociologică, | 
secția de fizică-chimică 
la Facultatea de chimie, B 
La Institutul „Gheorghe | 
Gheorghiu-Dej" din Ca
pitală, secția de automa- | 
tică a fost transformată I 
în facultate. _

Florica D1NULESCU I

(Continuare 
în pag. a IV-a)

soluțiile constructive noi în 
condițiile unei organizări judici
oase a lucrărilor. Șase ingineri din 
cadrul trustului au urmat cursuri 
de specializare pentru însușirea 
metodelor moderne de programare, 
cu ajutorul calculatoarelor elec
tronice, pentru a fi aplicate pe 
șantiere.

— Fără a minimaliza aceste e- 
forturi, nu credeți, totuși, că rit
mul de dare în folosință a locu
ințelor este prea lent ? Cum ex
plicați faptul că din totalul celor 
2 441 apartamente, avînd ca bene
ficiar sfatul popular regional, au 
fost predate Ia cheie, pînă la 10 
septembrie, numai 867 ?

— într-adevăr, ritmul nu co
respunde pretențiilor beneficiari
lor. Dar, dacă comparăm realizări
le din acest an cu cele din anii 
anteriori, observăm că pe șantiere 
s-au făcut eforturi deosebite...

Nu punem la îndoială eforturile 
depuse pe șantiere. Se pare, însă, 
că ele nu s-au soldat cu rezultate 
corespunzătoare, deoarece, pînă a- 
cum nu s-a realizat decît a treia 
parte din prevederile planului a- 
nual. Este de neînțeles de ce con
ducerea trustului se declară mul
țumită de această situație. De 
fapt, aceeași stare de auto- 
liniștire se constată și la be
neficiar. Tov. MARIN MAN, 
șeful serviciului investiții din ca
drul sfatului popular regional, ne-a 
relatat: „Munca constructorilor de 
locuințe din regiune a fost în a- 
cest an deosebit de rodnică. în ce 
privește cantitatea și calitatea, noi 
sîntem foarte mulțumiți. Așa cum 
se înfățișează în prezent situația 
pe șantiere avem certitudinea că 
toate apartamentele planificate 
vor fi date în folosință pînă la 
sfîrșitul anului. Probabil să ră- 
mînă ceva blocuri fără tencuiala 
exterioară, însă dispozițiile în vi
goare acordă constructorului un 
răgaz de 6 luni ca să le termine".

Am discutat despre mersul lu
crărilor pe șantiere și cu tov. NI
COLAE POPESCU, directorul Su
cursalei regionale Banat a Băncii 
de Investiții : „O eșalonare defec
tuoasă a lucrărilor se constată și 
la realizarea utilităților necesare 
noilor cartiere. în zona tipografi-

lon CHIUJDEA 
Lorand DEAKI 
Manole CORCACI 
coresp. „Scînteii"

(Continuare in pag. a IH-a)

Miercuri dimineața, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Paul Nicules- 
cu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, au primit la Co
mitetul Central al Partidului Co
munist Român delegația guverna-

mentală economică a R. D. Viet
nam, condusă de tovarășul Le 
Thanh Nghi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Vietnam, care face o vi
zită în țara noastră.

La primire a participat Andrei 
Păcuraru, membru al 
P.C.R., șef de secție la 
P.C.R., precum și Hoang 
basadorul R. D. Vietnam 
blica Socialistă România.

Cu acest prilej a avut loc o diS' 
cutie caldă, tovărășească.

C.C. ai 
C.C. al 
Tu, am
in Repu-

în cadrul manifestărilor consa
crate centenarului Academiei 
Republicii Socialiste _ România, 
miercuri dimineața a început, în 
aula Universității București, Se
siunea generală științifică.

La lucrări participă membrii Co
mitetului de organizare a centena
rului, președinții secțiilor și filiale
lor Academiei, academicieni, pro
fesori universitari, cercetători din 
institutele Academiei, din univer
sități și institute de învățămînt 
superior, institute și unități de cer
cetare departamentale si uzinale.

La ședința dc deschidere au luat 
parte tovarășii Manea Mănescu. 
membra supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,

Roman Moldovan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, conducători 
de ministere și instituții centrale.

Acad. Miron Nicolescu, președin
tele Academiei, a rostit cuvîntul 
de deschidere.

în continuare au prezentat refe
rate academicienii Serban Țițeica, 
Remus Răduleț, Ștefan Milcu 
Athanase Joja, vicepreședinți 
Academiei, despre realizările 
oerspectivele in diferite 
ale cercetării științifice.

Lucrările Sesiunii generale 
științifice continuă în 13 secții, in 
cadrul cărora vor fi prezentate 
circa 400 de comunicări științifice.

Și 
ai
Și 

domenii
Laminorul de sîrmă de 

Combinatul siderurgic Hune
doara, unul din cele mai mari . 
și mai moderne agreqate si
derurgice de acest fel din țară, 
a funcționat în perioada care

a trecut din acest an cu 
indice mediu de utilizare 
mare cu 2 la sută decît 
planificat. S-a dat astfel 
plus pe fiecare oră efectivă de
lucru în medie cîte 600—800 kg 
fier-beton pentru construcții și 
alte sortimente de laminate. 
Succesele amintite, obținute ca 
urmare a folosirii unei tehno
logii avansate de lucru, au 
permis laminatorilor să înde
plinească în ziua de 21 sep
tembrie sarcinile planului de 
producție pe 9 luni, dînd în 
același timp produse de bună 
calitate.

30 000 fione cărbune 
energetic peste plan

If■hr
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PLOIEȘTI (coresp. „Scîn- 
teii"). — Ieri, exploatările car
bonifere din regiunea Ploiești 
au anunțat că și-au îndeplinit 
planul pe 9 luni ale acestui' 
an. Minerii ploieșteni au dat 
pînă în prezent peste sarcina 
planificată circa 30 000 tone 
lignit. Acest lucru a fost posi
bil datorită unor măsuri tehni- 
co-organizatorice care au de
terminat o creștere a producti
vității . muncii cu 6,4 la sută 
față de cea planificată.

Alte 25 de colective indus
triale din regiunea Ploiești au 
raportat îndeplinirea planului 
de producție pe 9 luni. Printre 
acestea se numără Uzina de 
prelucrare a maselor plastice 
din Buzău, fabrica de produse 
refractare „Vulturul", cea de 
șamotă din Azuga, Uzinele ce
ramice din Ploiești.

Rezultatele orga
• V ••

mzani
In timpul lucrărilor sesiunii Foto : Gh. Vlnțllă

Sentimentul 
tradiției

9

George-Radu CHIROVICI

într-o încercare de 
definire a omului, 
oricît de sumară ar 
fi ea, obligația de a-1 
semnala, printre alte
le, drept „ființa care 
continuă" apare ca 
elementară. Omul 
este singura dintre 
viețuitoarele pămîn- 
tului care preia și 
care trece mai de
parte, în timp, pentru 
că este singura care 
are un patrimoniu. 
Capacitatea de a a- 
vea tradiție este o 
notă specifică inalie
nabilă ; ea stă la te
melia mersului înain
te al speciei umane.

Cine sîntem noi ? 
Printre altele, și toți 
cei dinaintea noastră 
și toți cei ce vor fi. 
Ne constituim și prin 
strămoșii noștri, iar 
urmașii noștri ne vor 
trăi mai departe, și 
pe noi. Cultura uma
nă este o plantă pe
renă cu rădăcinile 
împlîntate în depăr
tate milenii ; iar co
roana, desfăcută pes
te prezent și peste 
mileniile viitoare, e 
grea de inflorescen
țe ce-și datorează 
strălucirea sevelor 
din adîncuri. Trăim, 
dar am fost gîndiți 
cu veacuri înainte de 
Buerebista și Apolo- 
dor din Damasc, de 
meșterii Voronețului 
și de Ștefan, de Co- 
resi și de Tudor, de 
țăranii de la 1907 și 
de Eminescu. Exis
tăm și pentru ei, iar 
ei au existat și pen
tru noi. S-ar spune 
că timpul dispare a- 
tunci cînd este vor
ba de un popor și de

pămîntul său. Veacuri 
multe se amestecă și 
faptele de iubire nu 
au decît un timp : 
prezentul. „Și eu par
că aș fi pus o cără
midă la mînăstirea 
de la Putna", îmi spu
nea prietenul meu. 
„Și eu am zidit Hu
nedoara" — va spu
ne, sînt sigur, unul 
dintre nepoții nepoți
lor săi.

Omenirea trăiește 
un permanent pro

ces de autodefinire. 
Am citit, nu de mult, 
într-o publicație lite
rară un articol des
pre clasici. Făcînd o 
echilibristică mai 
mult sau mai puțin 
savantă printre simi- 
li-idei, autorul se 
străduia să demons
treze că marii- clasici 
sînt valoroși pentru 
că... noi le conferim 
o valoare. Cu alte 
cuvinte, „Luceafărul” 
este o capodoperă 
pentru că eu spun 
asta. Nu invers : eu 
sînt un om cît de cît 
cult și pentru că sînt 
în stare să receptez 
capodopera ca ata
re. A alege dintre o- 
perele — să zicem, 
literar-artistice — ale 
trecutului, înseamnă, 
în ultimă instanță, a 
ne defini. Și invers : 
nu ne putem defini 
fără a selecta, fără 
a supune trecutul u- 
nei permanente in

tervenții în sensul u- 
nei reexaminări a 
valorilor stabilite. 
Dar această opera
ție are o caracteris
tică esențială : res
pectul, valoare de 
neclintit a societății 
omenești. Nu se poa
te zidi pe nimic, pe 
aer, nu se poate a- 
nula însăși temelia 
unui zid. Respectul
— este o trăsătură 
sine qua non a omu
lui, una din dimensi
unile condiției sale. 
Respect pentru lu
crarea strămoșilor, 
pentru inimile înflă
cărate ce s-au bătut 
în vremuri voind în
florirea pămîntului 
lor, pentru mințile 
luminate care au lăr
git zarea de lumină 
măcar cu un pas lă- 
sînd-o așa, și mai 
largă, celor ce vor 
veni în urma lor. A 
respecta trecutul, lu
minile sale, înseam
nă, în primul rînd, a 
respecta prezentul.

Păstrarea tradiți
ei înseamnă o rod
nică lucrare a pre
zentului. Moștenito
rul nu este realmen
te bogat decît dacă 
o dată cu averea 
moștenește și senti
mentul răspunderii 
pentru chibzuita ei 
folosire și pentru în
mulțirea ei. Altfel, 
oricît de mari ar fi 
avuțiile primite, este 
cel mai sărac din
tre săraci. A moșteni
— a răspunde — a 
spori, iată o trinita
te de nedespărțit.

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Concursul 
strugurilor

BRĂILA (coresp. „Scînfeii"). — 
Timp de două zile, la Brăila s-a des
fășurat cea de-a doua etapă a con
cursului republican de struguri de 
masă — etapă rezervată soiurilor tîr- 
zii. Startul a reunit 33 unități agri
cole, reprezentând toate podgoriile 
din regiune. Soiurile de struguri 
Chasselas Dore, Chasselas Blanche, 
Afuz-Aly, Coarnă neagră și Muscat 
Hamburg au întrunit cele mai multe 
aprecieri, acordîndu-se producători
lor 23 medalii de aur, 66 medalii 
de argint și 10 medalii de bronz. 
Cîșfigăfoare ale concursului sînt 
stațiunea experimentală viticolă O- 
dobești, gospodăriile agricole de 
stat Odobeșfi și Dealu Bujorului.

SUCEAVA (coresp. „Scîn- 
teii"). — Colectivul Combina
tului de celuloză șl hîrtie din 
Suceava a îndeplinit cu 15 
zile mai devreme planul pe 
nouă luni la producția globa
lă și marfă. Factorii principali 
care au contribuit la obține
rea acestui succes sînt ream- 
plasarea și dublarea capaci
tății pompelor la sortarea 
și spălarea celulozei, da
rea în funcțiune a unui nou 
rezervor pentru stocarea leși- 
ilor albe, sporirea capacită
ții atelierului de prelucrare a 
maculaturii și altele. Măsuri
le întreprinse pentru organi
zarea științifică a producției 
au dus la creșterea producti
vității muncii cu 7,3 la sută 
față de prevederile planului.

TELEGRAME
Tovarășului HADJI LLESHI

Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania

TIRANA

Cu prilejul realegerii dv. în funcția de înaltă răspundere de pre
ședinte al Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Albania, 
vă rog să primiți, din partea Consiliului de Stat și a mea personal, cor
diale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și succes în activitatea 
pe care o desfășurați.

Urez poporului albanez să obțină, sub conducerea Partidului Muncii 
din Albania, noi realizări în opera de construire a socialismului.

Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare dintre popoarele 
român și albanez se vor dezvolta necontenit, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalismului socialist.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania
TIRANA

în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 
și al meu personal, vă transmit calde felicitări cu prilejul realegerii dv. 
in funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Albania și vă urez sănătate și succes în îndeplinirea înaltei dv. misiuni.

Folosesc acest prilej pentru a ura poporului albanez să obțină, sub 
conducerea Partidului Muncii din Albania, noi succese în construcția so
cialistă a țării, în lupta pentru apărarea păcii.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România și Republica Populară Albania se voi' dez
volta continuu, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționa
lismului socialist, spre binele cauzei socialismului și păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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RĂSPUNSURIRECLAMATII
schimbările survenite în cererea 
populației și se'evită'astfel, în bună 
măsură, producerea unor articole 
la care.cererea a..scăzut sau chiar 
a încetat. Dar fiecare întreprindere
producătoare încheie, după cum am 
văzut, cu organele comerciale, mai 
multe contracte într-un-an. în a- 
fără de faptul că această..metodă

• La măcelăria din Panciu car
nea nu se sortează pe calități. 
.Prețul unic" este de 17,50 lei ki- 

' i sînlem

i ’
Creșterea continuă a nivelului de 

trai material și cultural al popu
lației — țelul fundamental al în
tregii politici a partidului ■ nostru 
— duce la sporirea necesităților, la 
diversificarea cerințelor pe catego
rii de venituri și Ia ridicarea exi
gențelor față de, calitatea și sorti
mentul produselor. In ansamblul 
acestor, irealități, o , . 
problemă actuală și .
de o deosebită im- df’® S
portantă o constituie B
asigurarea unei co- «J» S
relații optime între 
mărfurile oferite pe 
piață și cererea 
populației. înfăptuirea acestei con
cordanțe impune, așa cum s-a 
subliniat • la Congresul al IX- 
lea al P.C.R., precum și la 
Consfătuirea pe țară a lucrătorilor 
din comerțul socialist, crearea unui 
cadru adecvat condițiilor actuale 
în relațiile industrie-comerț, care 
să permită o aprovizionare ritmică 
a pieței cu bunuri de consum, în 
funcție de sezon și specificul local.

In acest scop, în ultimul timp 
s-au introdus unele îmbunătățiri 
metodologice în vederea sporirii 
eficienței contractelor economice 
încheiate între industrie și comerț, 
cum ar fi: trecerea unei părți din 
fondul de mărfuri la contractarea 
anuală, contractarea pe sezoane a 
unor mărfuri din sectorul textile- 
încălțăminte, reducerea numărului 
de repartiții centralizate și con
tractarea directă a o serie de pro
duse, devansarea termenelor de 
contractare pentru a da posibili
tate industriei să-și organizeze 
rațional producția. S-au creat ast
fel premisele unei colaborări mai 
strînse între industrie și comerț, 
unei adaptări mai elastice a pro
ducției la cerințele în continuă 
schimbare ale consumatorilor. 
Spre exemplu, fondul de sortimen
te oferite la contractare pentru 
trimestrul IV 1966 și trimestrul I 
1967 de către întreprinderile in
dustriei ușoare a cuprins aproape 
50 la sută articole noi (din 
total sortimente — 26 992 au 
noi).

Structura

diferențiata

Contracte

realiste

llie NEACȘU

prevederile acestor

De 
In

de producție, de a- 
tehnico-materială și 
întreprinderilor in-

O STELIAN POPESCU a sem
nalat cu cîtva timp în urmă că în

Traian IONESCU 
tehnician

nu rigide !

55 152 
fost

vederea stabilirii 
de culori,

sezon, reprezen-

a producției

conducerea O.C.L, Comerj- 
nu ia măsuri.

N. GOLOPENȚA 
Reșița

curtnd am făcut o călă- 
circull. Am vizitat multe
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UN MECANISM

DESESUFERĂ

frecventă a regulilor

S-au deschis mustăriile !

Sentimentul

zile din lipsă de

AVARII

Cu toate progresele înregistrate 
în îmbunătățirea metodologiei de 

■ contractare și de organizare a pro
ducției, în strictă coheordanță cu 
cerințele diferitelor categorii de 
cumpărători, mai sînt o serie de 
frîne care ar trebui deblocate, iar 
unele pîrghii declanșate în vede
rea îmbunătățirii sistemului de 
contractare și, în general, a cadru
lui relațiilor industrie-comerț, care 
să corespundă mai mult nivelului 
actual al producției și consumului.

„La mărfurile noi — ne spunea 
tov. Alex. Petrescu, director gene
ral în .Ministerul Industriei Ușoa
re — se întîmplă situații contra
dictorii : la anumite produse, care 
s-ar desface în cantități mai mari, 
industria să nu poată satisface ce
rerile comerțului, iar la altele ne
cesarul estimat al beneficiarului 
să fie sub oferta producătorului, 
în aceste condiții, pentru a aco
peri prevederile de plan ale păr
ților contractante se fac concesii 
reciproce"...

Se constată că nu rareori indus
tria se prezintă la contractări sau 
la diferite expoziții de mostre cu 
produse noi, frumoase, cu colecții 
reușite, în special la îmbrăcăminte 
și încălțăminte. Dar, atunci cînd 
se ajunge la stabilirea cantităților 
ce trebuie contractate, începe o 
tîrguîală care nu exprimă nici po
sibilitățile reale ale producției și 
nici cererea populației. Cataloagele 
și caietele de mostre cp care se 
prezintă industria la contractări ar 
trebui să cuprindă acele produse 
care se pot fabrica realmente în 
Vederea acoperirii necesităților 
pieței ; altfel, mărfurile noi vor a- 
pare, în continuare, în cantități 
mici în magazine. Iată ce ne-a 
spus, în acest sens, tov. Radu Paul,

Lucrări 
gospodărești 
edilitare
IAȘI (coresp. „Scînteii'). — La 

acțiunile de înfrumusețare și 
gospodărire a satelor și ora
șelor, întreprinse de sfaturile 
populare din regiunea Iași, 
participă mase tot mai largi de 
cetățeni. Numai în săptămîna 
de la 5 la 12 septembrie, pes
te 39 000 cetățeni au lucrat 
voluntar la întreținerea și re
pararea a 27 km drumuri, 
împrăștiind 1 200 mc ba
last și nisip, la construirea și 
repararea de poduri și pode
țe, amenajarea de spații verzi

la începutul anului și 
acum, în satele și ora- 
regiunii Iași s-au con- 
peste 400 000 mp tro-

pînă 
șele 
struit . 
tuare, s-au făcut lucrări de a- 
menajare și întreținere pe 
1 300 km drumuri, s-au plan
tat circa 700 000 pomi și ar
bori pe șosele etc. O acțiune 
patriotică importantă a fost și 
construirea de cișmele și fîn- 
tîni, în special de-a lungul 
traseului Iași-Bîrlad. Valoarea 
totală a lucrărilor efectuate 
în cele opt luni care au tre
cut din acest an, se ridică la 
peste 98 milioane lei. 

șeful oficiului de studii din Minis
terul Comerțului Interior,:

— Cînd se oferă lâ contractare, 
produse noi, întreprinderile trebuie^ 
să aibă certitudinea că le pot pro
duce. Iar ca să le poată fabrica și 
să adapteze operativ producția . la. 
cerințele comerțului, nimerit ar fi 
ca în întreprinderile producătoare 

să se creeze stocuri „tampon" de 
materii prime și materiale. Merită 
să fie adusă însă în discuție și o 
altă problemă, care privește direct 
comerțul. în ultima vreme, se vor
bește tot mai insistent de acope
rirea necesităților populației pe 
categorii de venituri. Soluționarea 
acestei probleme este legată de 
întocmirea de bugete de familie și 
de balanțe de venituri și cheltuieli 
ale populației la nivelul regiuni
lor și raioanelor, balanțe care să 
fie trimise organelor comerciale 
cu col puțin 1—2 luni înainte de 
contractare. Ele ar oferi un crite
riu științific în fundamentarea di
ferențiată, în funcție de nivelurile 
de venituri, a comenzilor către 
industrie și de întocmire a planu
lui anual de desfacere pe regiuni".

O dispută veche între comerț și 
industrie și, din păcate, nesoluțio
nată pînă în prezent, o constituie 
problema seriei la articolele in
fluențate de modă. Ca șl în anii 
precedenți, industria tinde și acum 
spre serii cît mai mari de produ
se, evident cu o rentabilitate mai 
mare și cu eforturi organizatorice 
mai mici, iar comerțul caută să 
obțină serii cît mai mici în dorin
ța de a păstra originalitatea arti
colelor de modă. O soluție pentru 
rezolvarea acestei dispute ar exis
ta — despre ea ne-a vorbit 
tov. Pericle Diomo, șeful serviciu
lui de studiere a cererii din M.C.I.: 
„După părerea mea, industria ar 
putea să examineze posibilitatea 
realizării unor produse în exclusi
vitate — capete de serie — cu pre
țuri diferențiate față de producția 
de serie industrială. Aceasta ar 
contribui la o mgr bună aprovizio
nare a consumatorilor, iar desfa
cerea acestor produse prin anumi
te magazine ar fi un mijloc efi
cient de investigație a cererii 
populației".

în discuțiile cu cadre de condu
cere din comerț și ministerele pro
ducătoare de bunuri de consum, 
ne-am oprit și asupra altor aspec
te legate de metodologia actuală 
de contractare. „Spre a se asigura 
condiții mai bune pentru organi
zarea producției în întreprinderi și 
efectuarea ritmică a livrărilor că
tre fondul pieței — ne-a spus tov. 
Bogdan Burdea, director adjunct 
al Direcției plan economic din 
M.C.I. — am luat măsura de a 
contracta fondul de marfă pe pe
rioade diferite : anual, semestrial, 
trimestrial și sezonier, în raport 
cu specificul produselor. De ase
menea, în scopul satisfacerii mai 
depline de către industrie a nece
sităților comerțului și pentru a se 
crea condiții de adaptare a pro
ducției la schimbările ce au loc 
în cererea populației, contractarea 
fondului de mărfuri urmează să șe 
facă înainte de definitivarea pla
nurilor anuale 
provizionare 
financiare ale 
dustriale".

Se pare că 
două măsuri se bat cap în cap, cel 
puțin în sectorul textile-încălță
minte. Să explicăm. Contractarea 
diferențiată a mărfurilor în func
ție de specificul fiecărui produs 
are marele avantaj că dă posibilita
tea să se țină mai mult seama de

(Urmare din pag. I)

Adevăruri poate 
banalizate prin repe
tiție dar pentru a- 
ceasta nu mai puțin 
adevărate : și Emi- 
nescu și Luchian și 
Brîncuși și Arghezi 
sînt încoronarea fi
rească a anonimi
lor care secole și se
cole înaintea lor au 
izvodit „Miorița", au 
piețat mînăstirile Bu
covinei, au sculptat 
porțile și stîlpii prid- 
voarelor. Iar fiecare 
din ei, cu un prilej 
sau altul, și-a mărtu
risit respectul pentru 
înaintașii a căror o- 
peră au dus-o mai 
departe. Marele cre
ator este, în chip ne
cesar, un mare ur
maș ; un moștenitor 
cu conștiința clară a 
averii primite, a res
ponsabilității sale 
pentru sporirea ei.

în anii puterii 
populare, operele cla
sicilor au devenit un 
bun al tuturor; po- 

cere timp , și cheltuieli bănești su
plimentare; ea îngreunează sub
stanțial corelarea fondului de 
■marfă contractat cu indjcșțorii din 
proiectul de plan anual. în secto
rul textile-încălțăminte, de exem
plu, contractarea se face semes
trial pe sezoane : sezonul toamnă- 
iarnă, care corespunde trimestre
lor IV și I și cel de primăvară- 
vară, corespunzător trimestrelor II 
și III. In aceste condiții, numai 
contractarea pe trimestrul I pre
cede definitivarea planului anual 
al întreprinderilor producătoare. 
Ca urmare, întreprinderile indus
triale nu au,ca bază de întocmire 
a planului anual de producție co
menzile comerțului, fiindcă con
tractarea pe trei trimestre din 
patru se face după definitivarea 
planului anual de producție.

După cum se vede, actuala me
todologie de încheiere a contracte
lor economice dintre industrie și 
comerț este în continuare suscep
tibilă de îmbunătățiri. „Elaborarea 
unui plan de producție, corelat cu 
cerințele comerțului, presupune ca 
definitivarea acestuia să se facă 
după încheierea contractelor de li
vrare — apreciază tov. Nicolaie 
Ene, adjunct al ministrului indus
triei ușoare. în aceste condiții, se 
desprinde necesitatea ca și la ar
ticole supuse influenței modei să 
se perfecteze contracte anuale, iar 
pentru ca produsele respective să 
corespundă întrutotul preferințelor 
sezoniere ar urma ca, înaintea în
ceperii fiecărui 
tanții părțiloi' contractante să se 
întîlnească în 
desenelor, nuanțelor 
croielilor. în felul acesta, între
prinderile producătoare și-ar putea 
stabili cu mai multă exactitate 
sarcinile de plan, și-ar organiza 
din-timp aprovizionarea cu materii 
prime și materiale, deci ar avea o 
viziune clară asupra întregii struc
turi sortimentale a produselor pe 
care trebuie să le producă în anul 
de plan".

Ne-am referit doar la cîteva din
tre căile, de perfecționare a meca
nismului relațiilor dintre indus
trie și comerț, a căror fructificare 
ar contribui la o mai bună ritmi
citate în aprovizionarea magazine
lor cu o gamă variată de mărfuri, 
corespunzător exigențelor crescîn- 
de ale cumpărătorilor.

porul român se re trează cu sfințenie a-
cunoaște în marile mintirea momentelor
capodopere ale tre hotărîtoare pentru
cutului și se reven viața și însăși exis
dică . din ele. Marile tența poporului".
aniversări Creangă, în acești ani au
Eminescu, Caragiale, devenit familiare
Rebreanu și acum pentru milioane și
Coșbuc au fost tot milioane de oameni
atîtea prilejuri de din țara noastră
manifestare a uneia creațiile lui Shakes
dintre cele mai no peare, Flaubert, Tho
bile trăsături ale po mas Mann, ale lui
porului nostru, senti Bach, Beethoven,
mentul tradiției. „Toa Ceaikovski, Michel
te aceste tradiții, pe angelo, Rembrandt,
care le evocăm as Van Gogh, ale tutu
tăzi, ale luptei na ror marilor creatori
ționale, ale mișcării ai omenirii. Ei sînt
revoluționare și lup un bun al tuturor po
tei pentru socialism, poarelor lumii, sînt
a spus tov. Nicolae moștenirea noastră
Ceaușescu la întîl- comună, sînt solida-
nirea cu activul de ritateg tuturor popoa
partid din regiunea relor. Așa cum marii
Galați, constituie un scriitori și artiști ai
bun al întregului nos poporului român sînt
tru popor. Partidul valori de preț pentru
comunist, continuato omenire, la fel și
rul celor mai bune Dante, Racine, Walt
tradiții de luptă și Whitman, Maiakovski
muncă ale poporu sînt valori de preț și
lui, cultivă și păs- ■ pentru noi. Arta lu-

• Secțja de legume și fructe a 
Agevacoop-Bîrlad este aprovizio
nată cu marfă proaspătă de coope
rativele agricole de producție și 
gospodăriile agricole de stat din 
împrejurimi. Beful depozitului nu 
distribuie însă decît marfă veclje, 
pe care gestionarii' de unități 'n-o 
pot vinde. Pe cea proaspătă o ține 
în depozit, să-și . facă „stagiul", 
pînă se învechește și ea. Atunci 
întocmește ‘un proces-verbal, prin 
care o măre cantitate de legume 
și fructe este dală la scăzămint. 
Dar nu toate se aruncă. Șeful de
pozitului trimite totuși o parte 
șpre vînzare unor gestionari care-i 
sînt prieteni, iar banii realizați 
șl-i împart. Astfel, acești lucrători 
incorecți și-au creat o sursă de 
cîștlg ilicit.

C. IORDACHE 
lași

• Cercul literar de pe lîngă 
Casa de cultură din Giurgiu desfă
șoară o activitate nesatisfăcătoare, 
a sesizat EUGEN BREBENEL.

Comitetul regional de cultură și 
artă București, analizînd cele sem
nalate, ne aduce la cunoștință că, 
pentru slaba activitate depusă în 
conducerea cercului literar, profe- ‘ 
sorul H. Georgescu a fost înlocuit. 
Totodată, directorului casei de 
cultură 1 s-a recomandat să se o- 
cupe îndeaproape de îndrumarea 
cercului literar.

Mult solicitată de cumpărători 
este garnitura de bucătărie „Po
lar". în fotografie: Standul 
pentru mobilier de bucătărie de 
la magazinul „Confortul" din 

Capitală

Foto : R. Costln

mii, unică și inalie
nabilă, oriunde și oii- 
cînd ar fj fost creată, 
aparține tuturor, pre
tutindeni și totdeau
na. Cîtă dreptate are 
Andră Malrgux a- 
tunci cînd scrie : „în 
seara cînd desenea
ză încă Rembrandt, 
toate Umbrele ilustre, 
și cele ale desenato
rilor din grote, urmă
resc cu privirea mîna 
șovăitoare ce le 
gătește o nouă 
praviețuire sau 
nou somn..." 1

Sentimentul tradi
ției ne obligă. El u- 
nește trecutul cu pre
zentul și cu viitorul, 
sporește răspunderea 
în fața 
care le 
pe care 
El este 
ce leagă pe dedesubt 
viețile și iubirile tu
turor ce au lucrat și 
lucrează pentru rod
nicia și frumusețea 
acestui pămînt. 

pre- 
su- 
un

valorilor pe 
apărăm sau 
le construim, 
firul trainic

comuna Bucșani, raionul Tîrgovlș- 
te, sînt lăsați să se degradeze 
butuci de nuc, attt de valoroși în 
confecționarea furnirelor.

Scrisoarea a fost îndrumată la 
Direcția regională a economiei fo
restiere, care 'a cerut IPROFIL- 
Balta Sărată, raionul Caransebeș, • 
să trimită delegați pentru a recep
ționa butucii și pentru a întocmi 
formele legale de contractare și 
expediere. Dar delegații n-au so
sit. Direcția regională s-a adresat 
din nou Întreprinderii, a încunoș- 
tințat șl direcția silviculturii din 
ministerul de resort. Măsuri însă 
n-a luat nici ministerul, nici con
ducerea întreprinderii sus-amin- 
tite.

Cum poate fi justificată aceas
tă tăcere '<

O Sînt muncitor pe șantierul nr. 
113 din Buzău. Intr-una din zile 
am făcut un drum pînă în comu
na mea natală, Amaru, raionul MI- 
zil, spre a obține de la sfatul 
popular o adeverință din care să 
reiasă venitul meu impozabil.

Tovarășul Iacob Radu, secretarul 
sfatului popular 
zat însă să-mi 
de adeverință, 
în prealabil să 
pe anul in curs. Dar eu nu posed 
absolut nimic în comună — nici 
teren, nici loc de casă, nici vreo 
clădire.

Pentru ce să plătesc ?
Tomescu St. ION
Buzău

comunal, a refu- 
elibereze o astfel 
pretinzîndu-mi ca 
plătesc... impozit

■guO

TRANSPORTUL
ÎN COMUN

La subredacția noastră sosesc în 
ultima vreme numeroase sesizări 
cu privire la unele deficiente în 
organizarea si desfășurarea trans
portului în comun în orașul Cluj. 
De altfel, de justețea acestora ne 
putem convinge zilnic în anumite 
ore și. mai ales, către seară. Au
tobuzele de pe linia care leagă 
gara, centrul orașului și noul car
tier Gheorghieni sînt pur și simplu 
asaltate. Mulți cetățeni, ca să-și 
asigure un loc în mașină din cen
trul orașului spre cartier, fac cale 
întoarsă pe jos una sau două sta
ții. în cartierul Grigorescu este, de 
asemenea, mai ales dimineața, o 
mare aglomerație. Aspecte asemă
nătoare întîlnești și la Turda. în
deosebi pe linia spre Cîmpia Turzii.

Se invocă, de obicei, insuficien
tul număr de vehicule. Desigur, 
n-ar fi rău dacă ar exista mai 
multe. Vom vedea însă că nu a- 
ceasța este principala cauză a de
ficiențelor. Să examinăm situa
ția din orașul Cluj. Aici, în 
ultimii șase ani, lungimea tra
seelor de transport în comun 
aproape că s-a triplat, iar nu
mărul autobuzelor și troleibuze
lor a crescut la peste 200. Adesea 
însă le este dat cetățenilor să vadă, 
mai ales în orele de după-amiază, 
trecînd pe lîngă ei . autobuze goale, 
cu indicația „garaj". Sînt acei con
ducători care, terminîndu-și orele 
de serviciu, de cele mai multe ori 
se întorc la garaj. Normal ar fi — 
așa cum se face în București și în 
alte orașe — ca schimbarea să se 
facă pe traseu. Dar lucrul este 
imposibil întrucît în momentul de 
față există 60 de autobuze care 
n-au conducători auto de schimb. 
Din această cauză, în opt luni, ma
șinile întreprinderii orășenești de 
transporturi au stat 2 300 mașini- 
zile. „Instrucțiunile permit angaja
rea pe autobuze numai a acelor 
conducători auto care au cel puțin 
cinci ani vechime — ne-a spus 
tovarășul Ioan Mureșan, șeful sec
ției autobuze. Această măsură este, 
desigur, legată de securitatea cir
culației. Practica dovedește 
că unii 
după o vechime de trei ani. 
atît de buni. Eu aș propune o de
rogare de la regulă. în sensul de 
a se permite și angajarea unor șo
feri cu trei ani vechime, care să 
aibă, însă, firește, calități deosebi
te, dovedite în urma unei severe 
examinări. Această măsură ar a- 
meliora lipsa'personalului de con
ducere a autovehiculelor".

Cele mai mari greutăți se dato- 
resc însă defecțiunilor tehnice ale 
autobuzelor și troleibuzelor. în 
primul semestru s-au înregistrat 
4 250 vehicule-zile staționări, dato
rate reparațiilor capitale, lipsei 
pieselor de schimb și motor, căde
rilor în termen de garanție etc. 
Adesea pot fi văzute șiruri întregi 
de troleibuze blocate pe traseu. A-

însă 
conducători sînt. numai 

tot

tro- 
nici

de

ri -, 
logramul. In telul acesta 
obligați să cumpărăm cu același 
preț tot felul de resturi și 
Vînzătorii sustrag carnea de cali- 
late și o vtnd pe sprinceană, iar , 
cînd ne exprimăm nemulțumirea 
față de procedeul lor incorect, ne 
vorbesc grosolan. Inadmisibil este 
șl faptul că tși permit să se poarte 
astfel chiar în văzul unor auto
rități locale, care nu iau nici o 
măsură.

UN GRUP DE CETĂȚENI
• Strada Veronica Micle din 

Ploiești este situată în apropierea 
Gării de Sud a orașului. Deși cen
trală, cu o circulație intensă, stra
da este plină de gropi, iar din 
tuarele ei n-a mal rămas 
urmă.

Noi, cetățenii, am început 
cîieva ori să executăm mici lucrări 
de întreținere. Dar ele n-au reușii 
să schimbe nimic. Ne-am adresat 
atunci sfatului popular. Degeaba I 
Au trecut 3 ani aproape de cind se 
fac numai promisiuni.

Ing. Victor Mireo-PAȘCANU
Ploiești

• Depozitul 
strada Horea 
este de fapt o 
răpănată. Prin acoperișul spart, 
plouă ca afară peste garniturile 
noi-nouțe, îngrămădite în neorln- 
duială. în asemenea condiții nu 
numai că se deteriorează mobila, 
dar nici nu ai posibilitatea să vezi 
piesele șl să alegi. Cit despre ora
rul acestei unități, el nu există da
cii pe htrlie. Gestionarii se duc 
după marfă în timp ce depozitul 
ar trebui să fie deschis. Deși sesi
zată, 
Mixt

de mobilă de pe 
din orașul Reșița 
magazie veche, dă-

torie 
orașe, stațiuni, locuri pitorești. Am 
ajuns și la Ocna Sibiului. Stațiu
nea dispune de o clădire unde se 
fac băi calde, șl care după cite 
am aflat, în fiecare an se re
pară tocmai in plin sezon. z M-a 
surprins această „riguroasă" plani
ficare. M-au necăjit și alte negli
jențe gospodărești : sala de dans a 
clubului e transformată tn maga
zie de cereale, dușurile nu func
ționează Întotdeauna.

Și, forurile locale nu întreprind 
nimic.

cestor mașini nu li s-a făcut de 
șapte ani nici o reparație capitală, 
cu toate că normele prevăd efec
tuarea acestor reparații din patru 
în patru ani. La autobuze lipsesc 
curent piese de schimb. Am văzut 
în garaj cinci autobuze care stă
teau de 10 ................... _
tamburi, iar altele nu aveau fero- 
douri.

încălcarea ----------- .. .
de circulație este o altă cauză a 
dezorganizării transportului în co
mun. Tovarășul locotenent-major 
loan Urs, șeful grupei de circula
ție a Miliției orășenești Cluj, ne-a 
declarat: „Au trecut mai bine de 
două luni de la intrarea în vigoa
re a noii legi de circulație și la 
întreprinderea orășenească de 
transporturi Cluj n-au fost luate 
toate măsurile prevăzute. Multor 
autobuze le lipsesc luminile vibra
toare și culorile corespunzătoare 
de semnalizare ; se constată, de a- 
semenea, defecțiuni ale sistemului 
de frînare, Nici numerele de ordi
ne nu sînt cele prescrise. Pentru 
asemenea abateri, am fost nevoiți 
să oprim din circulație. într-o sin
gură zi, 22 de autobuze și tro
leibuze". Această situație nu face 
deloc cinste conducerii întreprin
derii și se cer măsuri grabnice 
pentru remedierea ei.

Referindu-ne la transportul în 
comun în orașul Turda, putem 
spune că am întîlnit unele aspecte 
asemănătoare, mai ales în ceea ce 
privește defecțiunile mecanice, în
treținerea și repararea autovehicu
lelor. neasigurarea pieselor de 
schimb ; se resimte acut lipsa an
velopelor, din care cauză stau 
multe mașini. Aici. în timp ce par
cul de autobuze este într-adevăr 
mic, îneît sînt. utilizate și mașini 
cu norme de mult depășite, stau 
nefolosite patru autotaxiuri ; în 
schimb, nu există nici o furgone- 
tă, deși ar fi mare nevoie. 
Toate intervențiile la sfatul popu
lar regional pentru reglementarea 
acestei situații au rămas fără re
zultat. în aceste condiții, defecțiu
nile de organizare nroduc pertur- 
batii și mai mari. Sînt. bunăoară, 
dese cazurile de nerespectare a o- 
raruluț de circulație. O serie de 
autobuze se retrag în cursul zilei 
de pe trasee, din motive neînte
meiate, între care „omisiunea" de 
a fi fost alimentate înainte de ie

Ape minerale la Sinaia
bal- 

înce- 
unei 

mate-

ln stațiunea 
nearâ Sinaia a 
put montajul 
conducte din 
rial plastic pentru a-
ducerea în localitate 
a apelor unui izvor 
cu proprietăți curati
ve, descoperit recent

pe Valea Cîinelui. In 
felul acesta. î.ncepînd 
din anul viitor, cei 
veniți aici la odihnă 
și tratament vor avea 
la îndemînă apă mi
nerală indicată de 
specialiști pentru

• Locuiesc în București, pe str. 
Occidentului nr. 24, într-un bloc 
cu trei etaje. Astă primăvară, în 
lața acestui imobil s-a deschts șan
tierul pentru construirea unul că
min al Școlii tehnice de arhitec
tură, care a ocupat și curțile clă
dirilor cu . numerele 22 și 26,. Noi 
nu mai avem pe unde trece. La 
magazii nici vorbă să putem ajun
ge, deoarece tn dreptul lor a fost 
săpat un șanț adînc r ■ —
Stăm ca într-un castel 
Se poate, oare, să nu se 
nimeni că noi nu putem 
gazlile și curțile, iar ca 
în case sînlem nevoiți 
printr-o iostă cameră de

de 1,50 m. 
medieval. 

! gîndească 
folosi ma- 

i să intrăm 
să trecem 
la nr. 22 ?

Adrian NÎCULESCU 
inginer

• Sînt un turist pasionat și, 
fiindcă am fost recent în masivul 
Făgăraș, aș vrea să vă comunic 
ctteva observații. Dacă la Hote
lul Alpin Negolul ești bine primit 
șl ai condiții bune de odihnă, la 
vechea cabană situația este cu to
tul alta. Clădirea nu este bine în
treținută, ferestrele nu se Închid, 
lipsesc și geamuri. în altă ordi
ne de idei, am remarcat că pe În
treg parcursul crestei masivului 
Făgăraș nici o cabană nu are in
stalat telefon. Și incă ceva : caba
nele din acest masiv se aprovizio
nează de ia Brașov, deși căile de 
acces spre Hotelul Alpin, de pildă, : 
sfnt mult mal apropiate de Sibiu, 
oraș care cred că le-ar aproviziona 
mai operativ, dat fiind că fi re
vin pentru deservire mai puține 
complexo turistice.

Constantin MICU 
funcționar

• Gh, Drumea, Ion Smaranda- 
che, Tudor Ene, Stan Zaharla și 
alți 5 mecanizatori de la G.A.S.- 
Pecineaga, raionul Negru Vodă, au 
semnalat unele lipsuri constatate 
în deservirea muncitorilor de că
tre personalul cantinei.

Consiliul regional Dobrogea al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
răspunde redacției că, în urma se
sizării, conducerea gospodăriei șl 
comitetul sindicatului au luat mă
suri în vederea înlăturării acestor 
deficiențe. Pentru neglijența pe 
care a dovedit-o, administratorul 
cantinei a fost sancționat. A fost 
amenajat și dat în folosință un 
nou local de cantină dotat cu fri
gider, vase speciale șl mijloace de 
transport care să asigure o bună 
deservire a brigăzilor de clmp.

șirea din garaj (așa cum s-a în- 
tîmplat în ziua de 9 septembrie cu 
autobuzul 1134). în orașul Turda, 
ca de altfel și la Cluj, ar fi nece
sară studierea posibilităților de 
decalare a programului de lucru în 
unele întreprinderi, pentru a des
congestiona într-o măsură oarecare 
transportul în orele de vîrf.

Referindu-se la necesitatea unui 
sprijin mai substanțial din partea 
sfaturilor populare orășenesc și re
gional. tovarășii Liviu David, in
giner șef la întreprinderea orășe
nească de transporturi Cluj, ;și 
Vasile Borza, directorul întreprin
derii de transporturi Turda, ne-au 
arătat că se ivesc greutăți în cir
culație și din cauză că o seamă 
de străzi pe care circulă auto
buzele nu sînt reparate la timp. 
Dip acest motiv a trebuit să 
fie suspendată temporar circulația 
pe liniile Cluj—Coruș și Turda— 
Cornești—Săndulești etc : mașinile 
au și ele. la rîndul lor. de suferit. 
Ajutorul forurilor tutelare ale în
treprinderilor de transporturi ar fi 
bine venit și în ceea ce privește 
aprovizionarea cu piese de schimb, 
repararea liniilor de troleibuze, a- 
sigurarea unor spații mai cores
punzătoare pentru garaje.

La îmbunătățirea transportului 
în comun în orașul Cluj va1 contri
bui darea în funcțiune a unei noi 
linii de troleibuze, ce va lega ora
șul de cartierul Gheorghieni. Din 
păcate, la construcția acesteia s-a 
pornit cu „stîngul": lucrarea a 
fost contractată inițial cu Trustul 
regional de construcții. întreprin
dere nespecializată, așa că. după 
multe tergiversări, a trebuit să fie 
trecută întreprinderii 
montaj". Sînt necesare 
sporite pentru încheierea grabnică 
a lucrării.

Este limpede că în regiunea Cluj, 
întreprinderile de transporturi oră
șenești nu se bucură de suficient 
sprijin din partea sfaturilor popu
lare, Fără ajutorul lor mai activ, 
mai prompt, nu vor putea fi 
înlăturate lipsurile existente, 
tate desele avarii ale acestui 
canism complex de deservire 
blică. Este tocmai ceea ce așteap
tă cetățenii.

„Electro- 
eforturi

însă 
evi- 
me- 
pu-

Al. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

tratamentul unor a- 
fecțiuni gastrice, he- 
patobiliare, ale rini
chilor și căilor uri
nare, -precum și în 
unele boli de meta
bolism.

(Agerpres)
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I £ Pîrghii hotărîtoare
ale realizării planului

la toți indicatorii
Colectivul Uzinei mecanice 

din Sibiu a acumulat o expe
riență valoroasă în realizarea 
ritmică și integrală a planului 
la toți indicatorii. In cele 8 
luni care s-au scurs din acest 
an, el a îndeplinit planul lună 
de lună, decadă cu decadă, 
la toate sortimentele, livrînd 
la termenele stabilite mașinile 
și utilajele către beneficiari. 
Pentru a reliefa ce anume este 
esențial din experiența acestui 
colectiv, corespondentul nos
tru pentru regiunea Brașov, 
Nicolae Mocanu, a adresat 
cîteva întrebări iov. PETRE 
POP, inginer șef al uzinei.

— Care sînt direcțiile hotărîtoare în 
care a acționat colectivul uzinei pen
tru a îndeplini planul în mod ritmio 
și la toți indicatorii ?

— într-o uzină ca a noastră, cu o 
fabricație complexă și un larg sorti
ment de produse, factorii care influen
țează asupra producției sînt multipli. 
Desigur, noi am 
pus accentul pe 
cei care au un rol 
hotărîtor în înde
plinirea tuturor in
dicatorilor de plan. 
Propria noastră ex
periență a dovedit 
că asigurarea din 
timp a documenta
ției tehnico-econo
mice, însoțită de o 
organizare superioară

PROPAGANDA
PRIN TIPĂRITURI
Șl ACTUALITATEA
AGRICOLĂ

semnate rezerve de creștere a produc
ției și productivității muncii pot fi puse 
în valoare și prin extinderea mecani
zării lucrărilor în turnătorie. Convin
gerea întregului nostru colectiv este că,
dezvoltînd în continuare experiența 
acumulată în acest an, vom ridica acti
vitatea economică a uzinei la un nivel 
și mai înalt.

și control utilizate ■de măsura
efonice asigură pe lîngă creșterea cu 10 la sută a producti- 
îmbunătăfire substanfială a calității lucrărilor

întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală. Noile dispozitive 
aici la verificarea centralelor telefon’

vităjii muncii și o î

efect pozitiv asupra creșterii producti
vității muncii în proiectare.

— Dar în domeniul organizării știin
țifice a producției, ce măsuri au fost 
întreprinse ?

— La începutul acestui an, în ca
drul serviciului de organizare a pro
ducției și muncii s-a creat o grupă 
care se ocupă exclusiv de organizarea 
științifică a producției. Din capul locu
lui, ea și-a îndreptat atenția în cîteva 
direcții principale — și anume : pro
gramarea judicioasă a producției, pre
gătirea temeinică a fabricației, înlătu
rarea unor locuri înguste. în ce privește 
programarea producției, aș vrea să 
precizez că noi lansăm comenzile în 
fabricație cu 10 pînă la 20 de zile îna
inte de începerea fiecărei luni. La pro
gramare avem în vedere, în primul 
rind, durata ciclului de fabricație pe 
operații. Ea se întocmește pe secții, 
ateliere și utilaje, pe trimestre, luni și 
chiar zile. Fiecare reper este progra
mat pe bază de grafice, ținîndu-se 
seama atît de cantitățile de piese nece- 

cît și de existența 
normate între secții, care 

să asigure conti
nuitatea fluxului 
tehnologic. Premi
sa esențială a unei 
asemenea progra
mări a producției 
a constituit-o no
minalizarea din 
timp a sarcinilor 
de plan. Pe aceas
tă bază s-a creat 
și posibilitatea a- 

din vreme a uzinei cu 
și S.D.V.-urile necesare

sare montajului, 
unor stocuri

A

producției țiorganizare superioară a 
perfectionarea continuă a tehnologiei 
de fabricație, reprezintă „cheia" care 
deschide calea spre îndeplinirea inte
grală ți ritmică a sarcinilor de plan.

— întrucît considerați că asigurarea 
documentației tehnico-economice a 
constituit una din pîrghiile principale 
ale realizării planului, v-am ruga să 
vă referiți mai pe larg la această pro
blemă.

— înainte de toate, aș vrea să sub
liniez că am acordat o mare atenție 
întăririi compartimentelor de concep
ție și, în special, a serviciului con- 
structor-șef, cu cadre bine pregătite. 
Concomitent, am luat măsuri ca ser
viciile de concepție să primească din 
timp temele de proiectare referitoare 
la utilajele ți mașinile ce urmează să 
le fabricăm. S-a creat astfel posibilită

ți tea ca proiectele de execuție să fie
gata la data stabilită. Pe această bază 
s-a asigurat o temeinică pregătire a 
fabricației, o normare științifică a 
muncii ți a consumului de materiale. 
Totodată, specialiștii compartimentelor 
de concepție s-au ocupat cu perseve
rență de îmbunătățirea soluțiilor con
structive și .a caracteristicilor tehnico- 
funcționale ale mașinilor și utilajelor 
proiectate de diferite institute. Spre 
exemplu, prin modificarea sistemului 
de acționare a deplasării transversale 
a mesei de la mașina de găurit cu 
lanț s-au creat condiții să fie mărită 
gama de lucrări ce se execută pe 
această mașină. în prezent, specialiștii 
noștri lucrează la perfecționarea in
stalației hidraulice 
circular, în scopul ridicării 
lor tehnico-funcționali; în 
sebit se urmărește să se 
elemente tipizate, ceea ce va avea un

de la fierăstrăul 
parametri- 
mod deo- 
folosească

provizionării 
materialele 
producției.

— Care au fost efectele unor ase
menea măsuri ?

— Ceea ce cred că merită relevat, 
în mod deosebit, este că s-a creat ți 
se menține un decalaj de 1-2 luni în
tre secțiile primare ți cele prelucră
toare. Noi vedem în aceasta condiția 
de bază a desfășurării continue, rit
mice a producției, de-a lungul fiecărei 
luni, a realizării unor indici superiori 
de utilizare a mașinilor. Concludent în 
acest sens este modul în care a evoluat 
ritmicitatea producției în anul în curs. 
Dacă în primele trei luni ale anului s-a 
realizat în prima decadă în medie 29,5 
la sută din planul de producție, iar în 
decada a doua 23,9 la sută, în lunile 
trimestrului II, ritmicitatea producției 
s-a îmbunătățit sensibil, realizîndu-se 
34,1 la sută în prima decadă și 33,5 la 
sută în a doua decadă. O situație si
milară s-a înregistrat și în lunile ur
mătoare. Ritmicitatea producției a 
avut efecte pozitive asupra creșterii 
productivității muncii și îmbunătățirii 
calității produselor. Este suficient să 
arăt că, în 8 luni, productivitatea 
muncii a crescut cu peste 10 la sută 
față de aceeași perioadă a anului tre
cut. în aceste condiții, am reușit să 
livrăm utilajele la termenele prevăzute 
în contractele încheiate cu beneficiarii.

N-aș vrea să se înțeleagă că la' noi 
în uzină s-a făcut lotul, că nu mai sînt 
rezerve care așteaptă să fie valorifi
cate. Deși, în general, problema deca
lajului a fost rezolvată, totuși montajul 
întîmpină uneori greutăți deoarece nu 
reușim să-i asigurăm toate reperele la 
timp. Cred că prin dezvoltarea actua
lei hale de prelucrare, situația decala
jului s-ar îmbunătăți mult și aici. în-

Foto : M. Andreescu

Un nou
sistem 
de 
fundații 
pentru 
con-
strucții

Un colectiv 
de specialiști de 

Trustul re
de con- 

din Tg. 
a defi- 
un 

de

la 
gional 
strucții 
Mureș 
nitivat 
sistem 
dații 
construcții, 
ceste 
care folosesc pi- 
loti din beton 
vibrat, au mul
tiple avantaje 
față de cele rea
lizate cu stîlpi 
prefabricați. Un 
pilot executat 
după noul pro
cedeu are o ca
pacitate portan
tă de 3—4 ori 
mai mare față 
de un altul pre
fabricat, reali- 
zînd totodată o 
mai bună ade
rentă cu pă- 
mîntul din jur. 
în același timp, 
valoarea sa bă
nească este cu 
circa 70 la sută 
mai mică decît 
a celui prefa
bricat. Fundați
ile pot fi apli
cate la o gamă 
variată de lu
crări și struc
turi de te
ren. Procedeul 
a fost experi
mentat la mai 
multe construc
ții de la Sova- 
ta, Tîrnăveni, 
Tg. Mureș și 
Sibiu.

nou 
fun- 

pentru 
A- 

fundații,

(Agerpres)
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Reactivarea utilajelor
imobilizate

In ultimii ani, pentru dezvolta
rea industriei miniere din regiunea 
Maramureș s-au alocat importante 
fonduri bănești. O mare parte din 
ele au fost dirijate spre achizițio
narea de mașini și utilaje moder
ne, care să asigure sporurile pla
nificate de producție și producti
vitate a muncii, ușurarea efortului 
fizic al minerilor și mecanizarea 
operațiilor cu un mare volum de 
muncă. Realizările obținute în di
recțiile amintite sînt importante. 
Dar aceste realizări puteau fi și 
mai bune, prin utilizarea cu indici 
înalți a mașinilor și instalațiilor 
existente, reactivarea utilajelor, 
care de cîțiva ani stau nefolosite în 
cadrul Trustului minier și între
prinderii de explorări miniere din 
Baia Mare.

Cum s-a ajuns la o atare stare 
de lucruri ? Pe baza unor docu
mentații tehnice, elaborate de Ins
titutul de cercetări și proiectări 
miniere-București, au fost achizi
ționate în anii 1961—1962, de pil
dă, o serie de poduri bascule pen
tru vagonete pline și goale, îm- 
pingătoare și frîne pneumatice în 
valoare de aproape 400 000 lei. Ca 
să nu se lase mai prejos, Direcția 
generală minereuri din Ministerul 
Minelor a cumpărat și ea din im
port, în 1962, un concasor conic, cu 
piesele de schimb respective, pre
cum și 3 cîntare automate de ban
dă, care au costat peste 600 000 
lei. Nu știm care au fost argu
mentele pentru procurarea acestor 
mijloace tehnice. Fapt este însă 
că unele dintre ele nici nu au fost 
montate, iar altele, în practică* 
s-au dovedit a fi nerentabile. In 
ambele cazuri. Trustul minier, ex
ploatările miniere Baia Sprie, Să- 
sar și altele nu au făcut totul 
pentru a împiedica achiziționarea 
acestor utilaje, iar, după primirea 
lor, nu s-au îngrijit să le pună în 
stare de funcționare.

Firește, unitățile amintite pot a- 
duce nenumărate justificări. Din 
punctul nostru de vedere, ele nu 
pot fi luate în considerare. Una 
este să cheltuiești banii statului în

mod judicios, pe mașini care să 
funcționeze și să fie de folos și alta 
să investești milioane de lei, pe 
care, după aceea, să le „depozitezi" 
sub formă de utilaje inactive care 
se degradează, ori se perimează din 
punct de vedere tehnic. Cred că 
conducerea Direcției generale mi
nereuri și institutul citat ar trebui 
să reflecte mai mult la daunele 
pe care le-au provocat, să ia măsuri 
operative pentru dirijarea utilaje
lor imobilizate spre unitățile unde 
acestea pot fi folosite cu succes.

Dar, să mergem mai departe. 
Corelarea termenelor de achiziție 
a unor utilaje cu cele de montare 
și punerea lor în funcțiune este, 
după cum se știe, o sarcină perma
nentă atît pentru titularii de in
vestiții, furnizorii de utilaje, cît și 
pentru organizațiile de construcții- 
montaj. Din păcate, nu întotdeau
na se respectă această cerință obli
gatorie. Sînt cazuri cînd utilajele 
sosesc pe șantiere la începutul lu
crărilor, după care stau ani de zile 
nemontate. într-un asemenea mod 
a procedat tot Trustul minier 
Baia Mare, care în perioada 1961—■ 
1964 a achiziționat utilaje în va
loare de peste 3 milioane lei și 
acum ele stau nemontate. Iar, ceea 
ce este inexplicabil, după procura
rea mașinilor nu se depun eforturi 
pentru rambursarea creditelor sau 
fondurilor investite.

Trustul minier Baia Mare justi
fică achiziționarea utilajelor amin
tite, cu ani de zile înainte de ter
menul de montare și de punere în 
funcțiune, prin faptul că ele sînt 
prevăzute în documentații tehnice 
legal aprobate, că lipsa lor ar fi 
dus la nereălizarea la timp a lu
crărilor. în principiu, poate că con
ducerea trustului are dreptate. 
Dar, așa după cum s-a văzut, ea 
nu a urgentat deloc punerea în 
funcțiune, în termenul cel mai 
scurt, a instalațiilor. Cea mai bună 
dovadă o oferă Uzina centrală de 
preparare a minereurilor, unde 
executarea lucrărilor de automati
zare a fost amînată în repetate

rîndurî, deși ea dispune de utila
jele necesare.

Nu de puține ori, unele unități 
industriale din regiune, deși cu
nosc că au în depozite utilaje care 
stau nefolosite, că la exploatările 
miniere o mare parte din mașinile 
în dotare nu sînt folosite la întrea
ga lor capacitate, totuși mai cer — 
fără să-și analizeze rezervele inter
ne — noi mașini și utilaje. Ele vin 
chiar cu argumente că fără cutare 
ori cutare mașină nu și-ar putea 
realiza planul. Așa să fie ? Evident 
nu, și iată de ce. în urma unei a- 
nalize întocmite de organele locale 
ale Băncii de Investiții s-a ajuns 
la concluzia că unele instalații, în 
valoare de peste 8 milioane lei, 
solicitate de diverse unități, nu se 
justificau economic și achiziționa
rea lor era inoportună. De fapt, 
cu acordul beneficiarului de inves
tiții, a și fost evitată procurarea 
anumitor utilaje care nu erau ne
cesare. în locul lor s-au putut a- 
chiziționa alte mașini de o utilitate 
neîndoielnică, cu o mare eficacita
te economică în exploatare, reali- 
zîndu-se, totodată, economii la fon
durile de investiții. Bine ar fi ca 
organele de resort din Ministerul 
Minelor să nu mai aprobe eu ușu
rință utilajele cerute de unitățile 
care nu fundamentează aceste so
licitări sub aspectul oportunității 
și eficienței lor economice.

Exagerările de pînă acum, în 
domeniul achiziționării de mașini 
și utilaje, nu trebuie acoperite. 
După părerea mea, este de datoria 
conducerilor exploatărilor minie
re și compartimentului investi- 
ții-mecanic șef din trust să anali
zeze aprofundat toate resursele in
terne existente referitoare la uti
laje, propunînd măsuri hotărîte 
pentru redistribuirea, valorificarea 
sau casarea unora dintre ele, în 
scopul reactivării fondurilor care 
acum mai stau imobilizate.

Nicolae MATYIKU
director adjunct la Direcfia 
operativă Baia Mare 
a Băncii de Investiții

Cum se 
de dare

îndeplinește planul 
în folosință a locuințelor

(Urmare din pag. I)

lor II din Timișoara, unde pînă la 
sfirșitul anului vor locui 698 de 
familii, punctul comercial este 
planificat să se construiască abia 
în 1968. La fel, în microraionul 
din zona Circumvoluțiunii, care 
pînă în 1968 va fi locuit de aproa
pe 1 600 familii, complexul comer
cial urmează să fie pus la dispo
ziția locatarilor... în 1970“. Și a- 
ceastă stare de lucruri este de na
tură să infirme optimismul condu
cerii trustului și al sfatului popu
lar regional.

Dezideratul

nr. 1:

Calitatea 

lucrărilor
Constructorii din regiunea Mu- 

reș-Autonomă Maghiară au lucrat 
în cele opt luni care au trecut din 
acest an într-un ritm susținut:
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față de 20 000 m p suprafață locu
ibilă, cît era planificat pe opt luni, 
ei au realizat peste 23 000 m p. 
Multe blocuri de locuințe din Tg. 
Mureș și Odorhei au fost predate 
la termen, sau chiar mai înainte. 
Respectarea termenelor de dare 
în folosință a locuințelor este a- 
proape o regulă generală. Totuși, 
in unele locuri, munca se desfă
șoară anevoios. De exemplu, pe 
șantierul Aleea Carpați din Tg. 
Mureș. Iată ce ne-a spus, în le
gătură cu terminarea ultimului 
bloc de 340 garsoniere, maistrul 
ALEXANDRU FARCAȘ. „De la o 
vreme, pe șantier parcă totul s-a 
dat peste cap. Din cauza unor de
fecțiuni organizatorice stația de 
betoane stă nefolosită mult timp, 
ceea ce creează greutăți în aprovi
zionarea ritmică a locurilor de 
muncă cu betoane. Grupul de șan
tiere de construcții nr. 1, de care 
aparținem, nu ne asigură sufici
ente mijloace de transport. în fe
lul acesta, blocul nu va fi termi
nat la termenul prevăzut — sfîr- 
situl lunii octombrie — ci mai 
tîrziu".

Am stat de vorbă cu mai mulți 
locatari ai blocurilor noi. Unii au 
remarcat eforturile depuse de 
constructori pentru îmbunătățirea 
calității lucrărilor. Alții, în schimb, 
au precizat că o bună parte din 
lucrările executate nu se ridică la 
nivelul de calitate cerut. In semes-
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trul I, procentul probelor de be
toane necorespunzătoare s-a men
ținut la 8,6 la sută, adică un volum 
de circa 5 000 m c beton au fost 
preparați fără respectarea pre
scripțiilor tehnologice. Sursa aces
tei slabe calități — ne-au spus mai 
mulți specialiști din cadrul 
D.S.A.P.C. din Tg. Mureș — o 
constituie agregatele necorespunză
toare, precum și încălcarea tehno
logiilor. Controlul calității betoa- 
nelor, cum s-a dovedit pe șan
tierul microraionului Tudor Vla- 
dimirescu din Tg. Mureș, nu 
se face în mod organizat și pe 
baza unor criterii tehnologice. Con
secințele : la blocul A-l din stra
da Libertății — Tg. Mureș, s-au 
executat remedieri la betoane în 
valoare de 198 000 lei, iar la blo
cul B-3 din cartierul Aleea Car
pați — din Tg. Mureș, s-au chel
tuit în plus pentru refacerea pla
cajului exterior — 146 000 lei. Alte 
deficiențe calitative se constată la 
executarea unor finisaje interioa
re, în special la parchete.

— După părerea mea — ne-a 
spus FRANCISC DANE, unul din 
locatarii noilor blocuri — aces
te deficiențe se datoresc și fap
tului că recepționarea lucrărilor 
se face formal. Nu sînt puține ca
zurile, cînd comisiile de recepție 
acordă cu ușurință calificative 
mari fără ca acestea să fie înte

meiate. La blocurile A-l și A-2 din 
Odorhei, deși s-au constatat fisuri

■ și crăpături la pereți și tavane, 
iar parchetele prezentau, în nume-

; roase apartamente, denivelări, co
misia de recepție a dat în mod sur- 

; prinzător calificativul foarte bine, 
f Se impune întărirea preocupării 

pentru calitate, a exigenței con
trolului tehnic al lucrărilor. Co
misiile de recepție trebuie să re
nunțe la practica de a da califica
tive mari pentru lucrările de slabă 

( calitate.

Una în grafice 

alta în realitate

Trustul regional de construcții 
Iași are de predat în acest an 
2 300 apartamente convenționale. 
Contînd pe un larg front de lucru, 
realizat în parte încă din toamna 
trecută, conducerea trustului a 
stabilit ca, în cele opt luni din 
1966 să dea în folosință circa 1 700 
apartamente. Dar, una s-a stabilit 
și alta e în realitate. Constructorii 
grupului nr. 1 de șantiere Iași au 
predat pînă la 31 august doar 720 
apartamente din 1 211, cei aparți- 
nînd grupului nr. 2 Bîrlad — 120 
apartamente din 201, în orașul 
Bîrlad și 70 la Vaslui din 190, iar 
grupul nr. 3 Iași a realizat numai 
84 apartamente la Pașcani din 122.

Căror cauze se datoresc aceste 
rămîneri în urmă ? Iată justifică
rile ing. ION GHIȚĂ, directorul 
trustului: „Iarna deosebit de grea 
ne-a imobilizat. Apoi, cînd spre 
vară am intrat în vîrf de produc

ție și intenționam să recuperăm și 
rămînerile în urmă, ne-am trezit 
că o serie de materiale ne lipseau. 
Industria locală din Suceava și o 
întreprindere din Roman, care a- 
parține de Centrocoop, nu ne-au 
livrat la timp cantitățile de cără
midă, iar întreprinderi de indus
trie locală din Iași și Bacău nu 
ne’-au onorat în întregime canti
tățile de materiale contractate. La 
aceasta se adaugă și faptul că sfa
tul popular regional, ca beneficiar, 
a deschis tîrziu finanțarea pentru 
unele blocuri, deoarece, proiectan
tul — respectiv D.S.A.P.C. — 
a depus decumentații incomplete și 
a tărăgănat refacerea lor. Pentru 
blocurile M-5 și B-6 din microra
ionul 1 Tătărași amplasamentele 
au fost definitivate cu 74 zile și 
respectiv 60 zile întîrziere. De fapt 
din 10 amplasamente prevăzute în 
semestrul I, numai două au fost 
predate la timp".

Vizitînd șantierele 11 și 12 din 
Iași se observă că o serie de nea
junsuri ridicate de directorul trus
tului sînt încă nerezolvate. Spre 
exemplu, cărămida, în special ti
pul 240 mm, continuă să lipseas
că de pe șantier. Mortarele și be- 
toanele nu ajung zilnic la timpul 
optim la punctele de lucru. Bri
găzile de zidari continuă să fie 
deservite de puțini oameni califi
cați. Unii șefi de lot și meșteri nu 
privesc cu toată atenția recepțio- 
narea lucrărilor pe faze, din care 
cauză apar dese remedieri. Ing. 
VICTOR ZAVATI, șefui serviciu
lui investiții al sfatului popular 
regional, ne-a spus că în această 
situație sînt unele blocuri de pe 
șantierul 11 din Iași, un bloc de 
40 de apartamente la Pașcani, al
tul la Huși. La aceste blocuri re
cepția întîrzie de aproximativ 30 
de zile din cauza remedierilor, pe 
care constructorul nu le execută.

Iată, așadar, cîteva probleme de 
pe șantierele de locuințe ieșene 
care trebuie urgent rezolvate.

Modernizarea agricultu
rii noastre prin înzestra
rea ei cu tractoare și ma
șini agricole produse la 
nivelul tehnicii mondiale, 
folosirea unor cantități 
din ce în ce mai mari de 
îngrășăminte chimice, in
troducerea metodelor noi 
de lucrare a pămîntu- 
lui și de creștere a 
animalelor impun ridi
carea nivelului calitativ 
al propagandei agricole, 
abordarea unor forme noi 
de răspîndire a cunoștin
țelor științifice. In acest 
context, prezintă un rol 
din ce în ce mai mare 
propaganda agricolă prin 
tipărituri.

Pentru a răspunde aces
tei cerințe, în ultimii ani, 
au fost editate cărți ne
cesare învățămîntului a- 
grozootehnic, colecții pen
tru fruntași în produc
ție, și specialiștii din u- 
nitățile agricole, lecții de 
aprofundare a cunoștin
țelor destinate cursanților 
de la învățămîntul agricol 
de masă; s-au tipărit nu
meroase broșuri de popu
larizare a elementelor de 
bază ale științei agricole, 
s-au editat planșe și afi
șe etc.

Pe lîngă lucrările apă
rute în Editura Agrosil
vică, numeroase consilii 
agricole regionale s-au 
preocupat de realizarea 
unor tipărituri de calitate. 
In regiunea Argeș, de pil
dă, consiliul agricol și-a 
alcătuit un colectiv de 
specialiști care asigură 
controlul științific al 
textelor propuse pen
tru tipar și, în cazul ur
gențelor, redactează bro
șuri și pliante. La discu
tarea planului tematic pe 
o anumită perioadă sînt 
invitați să-și spună cu- 
vîntul și să contribuie la 
realizarea lui și specialiști 
din unități. In felul aces
ta sînt asigurate condiții 
bune de lucru, se creea
ză posibilitatea schimbu
lui de opinii, a îmbogățirii 
permanente a tematicii* 
care urmează să fie tra
tată. Lucruri bune în 
legătură cu elaborarea 
textelor de propagandă 
agricolă se pot spune și 
despre alte regiuni. Pen
tru evitarea paralelisme
lor s-a urmărit editarea 
unor lucrări în colabora
re de către mai multe 
consilii agricole regionale. 
Consiliile agricole regio
nale Iași, Bacău, Su
ceava, bunăoară, editea
ză în prezent o lucrare 
dedicată culturii porum
bului în Moldova.

Problema cea mai im
portantă în ce privește ti
păriturile o constituie efi
ciența acestora. Se cere 
ca materialul prezentat să 
contribuie prin conținutul 
său — metode noi, științi
fice, experiență înaintată 
— la sporirea producției 
agricole. Scopul diferi
telor lucrări este toc
mai de a pune la în- 
demîna oamenilor muncii 
din agricultură metode 
noi, înaintate de lpcrare a 
pămîntului, de creștere a 
animalelor. Cum e înfăp
tuită această cerință?

Cu prilejul unor analize 
s-a constatat că, în
trucît literatura de popu
larizare a științei și teh
nicii agricole este edita
tă de Editura Agrosilvică, 
Centrocoop, Redacția Re
vistelor Agricole, consilii
le agricole regionale și ra
ionale, Editura Academiei, 
nu a existat o suficientă 
coordonare a planurilor 
editoriale. în afară de a- 
ceasta, Editura Agrosilvi
că publică mai puțină li
teratură de popularizare 
decît toți ceilalți editori 
la un loc.

Dacă în 1964 ea a publi
cat 50 de titluri de lucrări 
de popularizare cu un tiraj 
de 857 000 de exemplare, 
în afara editurii au fost 
tipărite și puse în circu
lație peste 90 de titluri 
într-un milion de exem
plare. Deseori, titluri di
ferite acoperă problema
tici similare, fără specific 
local și nesistematiza
te. O seamă de broșuri 
copiază integral, fără a- 
daptările de rigoare re
comandările Consiliului 
Superior al Agriculturii. 
Sînt cazuri cînd broșurile 
apărute în regiuni fac mai 
puține referiri la condi
țiile specifice locale decît 
lucrările apărute pe plan 
central. în regiunea Cri- 
șana a apărut, în 1965, 
„îndrumător pentru între
ținerea fondului funciar".

lucrare cu caracter mult 
prea general.

Au fost date la tipar și 
răspîndite și o serie de 
lucrări fără un profil 
bine conturat. „Cultura 
porumbului dublu hibrid, 
în regiunea Argeș" nu a- 
duce nimic nou pentru 
specialiștii din unități, iar 
din cauza redactării pre
tențioase nu poate să aibă 
efectul scontat nici chiar 
asupra cititorului familia
rizat cu termenii tehnici. 
Pe plan central, Editura 
Agrosilvică a publicat lu
crarea „Din experiența 
cooperativelor agricole în 
retribuirea suplimentară 
a membrilor din brigăzile 
de cîmp", pentru ca apoi 
aceeași temă să fie relua
tă într-o broșură publi
cată în regiunea Mureș 
Autonomă-Maghiară, fără 
să se aducă nimic în plus 
sau măcar să se concre
tizeze corespunzător ex
periența locală. Aceeași 
editură a publicat „Sfa
turi privind cultura forța
tă a culturilor din răsad
nițe" ; de astă dată tema 
a fost reluată de regiunea 
Oltenia sub titlul „Sfaturi 
privind îngrijirea răsadu
rilor".

De multe ori nu este 
înțeleasă, așa cum se cu
vine, nici problema pre
zentării grafice. Majorita
tea lucrărilor apărute în 
regiuni au coperți neatră
gătoare, textul este cules 
cu o literă greu vizibilă, 
într-o formulă tehnore- 
dacțională neeconomi- 
coasă.

*■ Pentru a spori eficaci- 
I tatea practică a tipăritu- 
' rilor este necesară o exi- 
' gență mai mare din par

tea editurilor față de con
ținutul lucrărilor publica
te. Se știe că se publică 

' mult din unele sectoare 
în timp ce altele rămîn 
neacoperite. Nu în toate 
cazurile este redată cea 
mai bună experiență, 
cele mai bune metode. 
Adesea acest lucru este 
înlocuit prin cifre, care 
de multe ori sînt depă
șite. Este nevoie de tex
te concise, la subiect, bine 
încadrate grafic, redactate 
îngrijit, nu de tipărituri de 
genul broșurii „Cum obți
nem producții mari de 
grîu", apărută în regiunea 
Banat, care, numai în 15 
din cele 40 de pagini 
ale sale se referă 
la tema respectivă, res
tul fiind plin de gene
ralități, de citate etc. 
Schița, fotografia, carica
tura trebuie să-și găseas
că mai mult locul în a- 
semenea broșuri. E nevo
ie, în fiecare regiune, de 
broșuri, afișe, pliante cu 
specific local, tipărituri 
care să popularizeze re
zultatele și experiența 
concretă a unităților frun
tașe din regiunea respec
tivă și nu să fie pline de 
generalități.

Pentru evitarea parale
lismelor, care duc la chel- 

■ tuieli inutile, estd necesa
ră o confruntare a planu
rilor editoriale, armoniza
rea lor. De altfel, s-a și 
adoptat o măsură în acest 
sens. Literatura agricolă, 
programată să fie edita
tă în anul viitor, a fost 
analizată de secțiile de 
specialitate ale Consiliu
lui Superior al Agricultu
rii care, sprijinindu-se pe 
un larg cerc de specia
liști din producție, învă- 
țămînt și cercetare au 
elaborat observații și pro
puneri menite să contri
buie la completarea pro
iectului alcătuit de Edi
tura Agrosilvică.

Trebuie perseverat în 
elaborarea unor materiale 
de aprofundare a cunoș
tințelor, de prezentare a 
unor probleme noi pe care 
practica și știința moder
nă le pun în circulație 
permanent. Lucrările noi 
care urmează să apară 
în 1967 în Editura Agro
silvică privind cultura 
plantelor, creșterea ani
malelor, irigațiile, chimi
zarea, folosirea mașinilor 
agricole, dicționare pe 
specialități etc., precum și 
cele stabilite să apară la 
nivelul regiunilor, vor a- 
sigura pentru lucrătorii 
din agricultură un vo
lum sporit de literatură 
agricolă, cu o tematică 
variată și care va satisfa
ce din plin cerințele 
practicii și științei agri
cole.

Ing. Teodor MARIAN
Director 
în Consiliul Superior 
al Agriculturii
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Este activitatea

uniunilor creație ?

Ansamblurile de cîntece

și dansuri in noua stagiune

în arta secolului nostru, atît de 
complexă, de variată, spontaneita
tea creației se cere dublată de o 
temeinică, foarte întinsă cultură de 
specialitate. Muzicienii, oamenii 
de teatru, artiștii plastici au ne
voie de o documentare științifică, 
precum și de o informare la zi 
privind mișcarea artistică din țară 
și din întreaga lume.

Pentru a satisface nevoia de in
formare a artiștilor noștri sînt 
create servicii de documentare la 
unjunile de creație. Astfel, Uniunea 
artiștilor plastici are o bibliotecă 
înzestrată cu albume, monografii 
bogat ilustrate, cărți de teoria ar
tei și aproximativ 40 de reviste de 
artă de circulație mondială. Uniu
nea se preocupă și de îmbogăți
rea bibliotecilor celor 14 filiale ale 
sale, 
istoria 
nească 
puțind 
ori de 
organizează 
filmelor de artă produse de Stu
diourile „Alex. Sahia" și „Anima- 
film". Au fost împrumutate filme 
poloneze (grafică și scenografie), 
cehe (teatru de păpuși), iugoslave 
(artă feudală și contemporană), 
francez© (documentare din istoria 
universală a artelor).

Ce posibilități de documentare 
oferă membrilor ei Asociația oa
menilor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale? 
Secția de teatru 
înființată de 
rînd este încă 
faza 
a organizării, 
cea de 
este practic 
xistentă. 
ca aflată la 
mitetul 
pentru 
și Artă, din pricina unor inexplica
bile întîrzieri administrative, con
tinuă să fie închisă în vederea 
transportării ei la A.T.M. „Informa
rea muzicală nu trebuie sub
apreciată — ne spune dirijorul 
Constantin Bugeanu. Fără cunoaș
terea temeinică a materialului pri
vind o anume lucrare (discuri cu 
interpretări celebre, studii de ana
liză muzicologică, eventual unele 
mărturisiri ale compozitorului) in
terpretarea artistică ar deveni un 
act de diletantism. Pentru muzica 
românească discoteca Uniunii com
pozitorilor este bine pusă la punct 
cu discuri și benzi, iar la docu
mentarea muzicală pentru cultura 
universală contribuie secția de 
muzică de la Biblioteca Centrală 
de stat. In ce mă privește, fac 
eforturi de a-mi procura discurile, 
partiturile și cărțile de muzicolo
gie de care am nevoie. Ca dirijor, 
trebuie să văd și partitura origi
nală pentru a încerca să realizez 
o nouă interpretare. Oare A.T.M. 
n-ar putea să se ocupe, de pildă, 
de furnizarea microfotografiilor ma
nuscriselor ?“,

De cele mai multe ori documen
tarea pe cont propriu nu poate fi 
completă. Mai ales în domeniul 
teatrului și al filmului, arte de 
teză prin excelență. Regizorii, 
nografii și actorii au nevoie 
o informare vastă și aceasta 
cele mai diverse domenii : istorie, 
sociologie, arte plastice, arhitec
tură, literatură, folclor. în ultimii 
ani, bibliotecile noastre au primit 
un număr considerabil de cărți de 
teorie și de istoria teatrului și fil
mului ca și diferite reviste. Lipsește 
însă o propagandă inteligentă, 
sistematică. în rîndul creatorilor 
de artă asupra cărților și publica
țiilor noi sosite în țară. . „Cîți 
oameni de artă știu, ne spu
ne E. Voiculescu — șef de ser
viciu la biblioteca documen
tară a Arhivei naționale de filme, 
că centrul nostru de documentare 
cinematografică posedă un fond 
de cărți de peste 14 000 de titluri, 
dintre care 1 300 volume de strictă 
specialitate și circa 500 colecții de 
periodice românești de peste ho
tare ? Fondul de traduceri privind 
istoria, teoria și tehnica cinemato
grafică însumează circa 1 300 de 
titluri. In bibliotecă se mai găsesc 
peste 100 000 de fotografii de actori 
și scene din filmele românești și 
străine, afișe de film, materiale 
documentare de la festivalurile ci
nematografice naționale și inter
naționale. In scopul difuzării mai 
largi a materialelor traduse și pre
lucrate de colaboratorii săi, Arhiva 
Națională de filme editează, pen
tru uzul celor care au contingențe 
cu creația cinematografică, un „Ca
iet de documentare cinematografi
că" (buletin lunar selectiv de tra
duceri din presa mondială de spe
cialitate) ; „Cinematografia în pre
să", care apare de șase ori pe an 
și cuprinde bibliografia principa
lelor materiale publicate în perio
dicele la care e abonată bibliote
ca ; fițs fiimografice ale produc
țiilor românești; culegeri de sce
narii ; lucrări de referință. Dar a- 
cestea au totuși o circulație res- 
trînsă, biblioteca noastră este con
sultată de un număr destul de mic 
de oameni de artă, mai ales de 
critici".

„Informarea permanentă asu
pra evenimentelor artistice din 
întreaga lume s-ar putea face pe 
baza abonamentelor la reviste 
care să aibă circulație mai largă, 
arată Dinu Cernescu. De pildă, a- 
bonamentele la revistele de teatru 
cele mai diverse ar fi bine să so-

con- 
s-a a-

Diapozitivele color privind 
artelor sau pictura româ- 

: au avantajul accesibilității, 
fi folosite de criticii noștri 
cite ori țin conferințe. Se 

seri de vizionare a

sească cu regularitate chiar la 
teatre, consultarea lor fiind posi
bilă chiar și în pauzele repeti
țiilor".

Despre fenomenul artistic 
temporan din țara noastră
dunat, de-a lungul anilor, un bo
gat material (afișe, fotografii, pro
grame, articole, mărturii, monogra
fii etc.). Ele constituie un mijloc de 
informare asupra mișcării artistice 
în desfășurarea ei. Dar cine este 
dator să pună în ordine aceste 
materiale ? în această privință, 
A.T.M. nu și-a organizat încă un 
sistem modern de documentare. 
Aici se află afișe teatrale, plicuri 
cu fotografii dar toate acestea 
n-au fost încă sistematizate în ve
derea consultării. „Ar trebui ca 
teatrele — sugerează Liviu Ciulei 
— să ducă și ele o muncă de în
registrare a propriei lor activități 
prin întocmirea unor albume de 
fotografii, fie și în unicate, din 
spectacolele prezentate. Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" pregă
tește un astfel de album ocazional 
pentru aniversarea a 20 de ani 
de la înființare".

Bune preocupări în acest sens 
are Muzeul Teatrului Național 
care posedă o arhivă bine pusă 
la punct și o fototecă la zi. Felul 
cum este organizată ea, modul de 
pregătire a bogatului material pot 
constitui un model în ce privește 
grija pentru

Alături de celelalte 
colective artistice, an
samblurile de. cîntece și 
dansuri se pregătesc 
pentru o nouă stagiune. 
Ansamblul de cîntece 
și dansuri „Ciocîrlia" a 
pregătit un nou concert 
de muzică populară 
din toate regiunile ță
rii, un concert „a ca- 
pella", cuprinzînd piese 
din patrimoniul clasic 
al muzicii corale uni
versale și creații de 
muzică românească.

In cursul acestei sta
giuni, Ansamblul artis
tic al Uniunii Generale 
a Sindicatelor împlineș
te două decenii de la în
ființare. Cu acest prilej 
va prezenta în premie
ră spectacolul muzical- 
coregrafic „Pentru tot 
ce îipi este drag". An
samblul artistic

U.T.C. care împlinește, 
de asemenea, 20 de ani 
de activitate, va pre
zenta cu prilejul ani
versării un spectacol ce 
va reuni cele mai va
loroase piese din reper
toriul corului, orches
trei și dansatorilor.

Printre noile progra
me ale ansamblului de 
cîntece și dansuri „Peri- 
nița" al Sfatului popu
lar al orașului București 
figurează cîteva con
certe corale în ciclul 
„Din creația compozi
torilor înaintași" și un 
spectacol de ansamblu 
intitulat „Retrospectivă, 
a folclorului, bucureș- 
tean".

Programul ansam
blului de cîntece și 
dansuri al Sfatului 
popular al regiunii Ma
ramureș cuprinde pen
tru stagiunea 1966—

1967 un concert de 
muzică populară în 
premieră și un concert 
coral educativ cu lu
crări ale compozitorilor 
români. In repertoriu a 
mai fost înscrisă și ope
reta „Voievodul țigani
lor" de I. Strauss. An
samblul sîrbesc de stat 
de cîntece și jocuri din 
Timișoara are în pre
gătire spectacolul „Mi
niaturi folclorice" ce va 
cuprinde melodii și 
jocuri populare sîrbești 
și românești în execuția 
grupului vocal, a for
mației de jocuri și or
chestrei de tamburași. 
Ansamblul constănțean 
„Brîulețul" are înscrise 
în repertoriu spectaco
lele muzical-coregrafice 
„Frumoasă-i Dobrogea 
noastră" și „Ioc și cîn- 
tec românesc".

n critic din vea
cul trecut ob
serva, cu drept 
cuvînt, că în li
teratura de evo
care istorică o- 

mul de știință devine scrii
tor, iar scriitorul trebuie să 
împrumute uneltele omului 
de știință. Pentru a face li
teratură și nu istorie, pro- 
priu-zisă, creatorul literar 
are desigur libertatea de a 
completa datele exacte cu 
ajutorul imaginației. Sha
kespeare a desprins din 
cronicile englezești situații 
dramatice concretizate în 
capodopere ca Richard al 
lll-lea și Henric al Vlll-lea. 
Flaubert a reconstituit ma
gistral un moment din tra
gedia carfagineză, Tolstoi 
a oglindit cu o mare forjă 
epică relafiile dintre Na
poleon și Alexandru al 
Rusiei. Dacă un Walter 
Scott sau un Alexandre 
Dumas au dat curs liber i- 
maginafiei, urmărind diver
se episoade spectaculoase, 
Andre Maurois își bazează 
biografiile istorice pe o so
lidă erudifie, substifuindu-se 
unui istoric riguros. Structu
ra generală a unei opere 
trebuie să fie cîf mai con
formă adevărului, dar pen
tru a sugera culoarea epo-

cu- 
în 

anevoioasă 
iar 

muzică 
ine- 

Discote- 
Co- 

de Stat 
Cultură

sin- 
sce- 

de 
în

F

deservirea atentă a 
celor care se in
teresează de stu
diul istoriei tea
trului românesc. 

Unii dintre in
terlocutorii noștri 
s-au referit la

modul în care sec
țiile de documen
tare ar putea fi 
organizate con
form unor cerințe 

informare. Astfel, pic- 
Bortnovskî

moderne de 
torul scenograf Paul 
arată că „ideal ar fi ca spectaco
lul teatral cu o viață atît de efe
meră să fie filmat măcar fragmen
tar, reținîndu-se momentele cheie, 
la reluare putîndu-se face ast
fel confruntări de regie și in
terpretare în perspectiva timpu
lui. Paralel cu această operație, 
arhiva teatrului ar trebui să colec
ționeze schițe scenografice și ma
chete ale spectacolelor, care cons
tituie dispozitivul de gîndire plas
tică și regizorală al unei montări".

Funcționarea unor servicii de 
documentare organizate științific 
ar trebui să fie o preocupare de 
frunte a uniunilor de creație. Nu 
e suficientă existența unor biblio
teci înzestrate cu cărți și reviste 
de specialitate. Pentru ca centrele 
noastre de documentare să devină 
instrumente utile ale activității ar
tistice, ele trebuie să ofere nu doar 
materiale adunate îritîmplător, em
piric, ci o informare 
pletă și sistematică 
teme principale de 
teorie a artelor. La
torilor — au subliniat interlocuto
rii noștri — aceste centre ar trebui 
să le poată pune la dispoziție bi
bliografii tematice care să cuprin
dă cele mai diverse surse, mono
grafii de strictă specialitate, arti
cole extrase din ziare și reviste, 
manuscrise sau jurnale păstrate, 
fotografii, informații adiacente de 
istorie, artă plastică, muzică, lite
ratură. In acest scop, ar fi utilă al
cătuirea unei evidențe a cărților 
de specialitate aflate și la alte bi
blioteci din țară. Toată această 
muncă nu trebuie dusă la întîm- 
plare ci canalizată în vederea în
chegării unor servicii 
unitare și competente.

cit mai 
asupra 

istorie 
cererea

com- 
unor 
sau 

crea-

deschisa mică a Pa latul ui
Foto : A. Cartojan

Aspect de la expoziția „George Coșbuc"

cii, pentru , a insufla viață 
personajelor, romancierul 
are nu numai dreptul, ci și 
datoria de a potența, de a 
exagera, în marginile realis
mului. în orice caz, docu
mentarea minuțioasă e obli
gatorie, indispensabilă ; un 
romancier care și-ar propu
ne să evoce epoca lui Va- 
sile Lupu trebuie s-o cu
noască în așa fel, îneît ca
doul istoric, 
arhitectura,.
nă, toate, 
miliare. Să

clasele 
viaja 

să-i 
trăiască

sociale, 
cotidia- 
fie ta
el în-

♦
Delavrancea în trilogia dra
matică din istoria Moldovei, 
Șt. O. Iosif în poemul Din 
zile mari, închinat epocii 
lui Ștefan Voievod, (din ne
fericire palid), Coșbuc în 
„Cîntecele de vitejie”, elo
giind lupta pentru indepen
dentă. Vorbele rostite de 
Ștefan într-o scenă din Apus 
de soare, drama lui 
vrancea, sugerează o 
nică emojie : „Ținefi 
cuvintele lui Ștefan, 
v-a fost baci pînă la 
bătrînețe... că Moldova n-a

Dela- 
puter- 
minte 

care 
adinei

initiative remarcabile pe 
plan culiural, ar oferi pa
gini de biografie tragică și 
scene de tensiune politică. 
Pare curios că pînă acum 
nici un prozator n-a fixat 
într-un portret expresiv fi
gura savantului principe Di- 
mitrie Canfemir. Nu există: 
un roman al răscoalei lui 
Tudor, al cărui glas chema 
hofărîf la demnitate nafio- 
nală : „Că ne ajunge, frați
lor, afîta vreme de cînd la
crimile noastre de pe obra- 
zele noastre nu s-au mal

î
r..: ...
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REVISTA

REVISTELOR //ARTĂ PLASTICĂ"
Renun)înd la forma

tul mic — prea mic pen
tru ca materialul să nu 
sufere de pe urma rigo
rilor editoriale — ultima 
formulă de apariție a 
revistei „Arfa plastică” 
oferă, în surplusul de 
spațiu cîștigat, posibili
tatea tratării în profun
zime a unor probleme 
de interes deosebit la 
care numărul de pa
gini — limitat altădată 
— să nu impieteze asu
pra valorii argumenta
ției. Același nou format 
prezintă un echilibru 
mai bun între ilustrațiile 
alb-negru și cele color.

Lărgirea sferei de • 
preocupări a revistei se 
vădește în publicarea 
unui număr mai mare de 
articole' de estetică, 
cum este cel semnaf de 
Ion Pascadi „Realul în 
arfă", contribujie 
torie la definirea 
unii de realism 
diversității' stilistice pe 

o presupune. Ci- 
infitulat „Curente 
arfa românească

a 
sub

mânească. Asemenea 
articole, ca și alfeie pu
blicate, vin desigur în 
întîmpinarea unor ne
cesități de ordin teore
tic, invitînd pe cititori, 
în majoritate creatori, la 
fructuoase discuții, la 
limpezirea unor proble
me artistice de primă 
importanță.

Articolele consacrate 
marilor personalități ar
tistice, atît române cît 
și străine, evocate cu 
prilejul unor aniversări 
culturale, formează o 
parte însemnată a su
marelor revistei. Grupa
jele de articole închi
nate lui Constantin 
Brâncuși sau 
Moore s-au
rizat printr-o bună in
formație științifică, prin- 
fr-o analiză judicioa
să a unor fenomene 
artistice complexe, re- 
alizîndu-se o sinteză a 
celor mai importante 
trăsături stilistice ale 
creației lor, depășin- 
du-se astfel caracterul 
strict comemorativ.

O carență a activității 
revistei continuă să fie 
reflectarea palidă a vie
ții artistice curente, a 
creației și manifestărilor 
concrete ale artiștilor 
noștri plastici, îndeosebi 
modul prea

Henry 
caracte-

sumar

Locul istoriei
în literatura noastră

uscat”. Cît de necesar ar fi 
pentru cultivarea patriotis
mului un roman al luptelor 
pentru unirea Principatelor 
române, moment înălțător 
al istoriei noastre I Războiul 
de independență, reflectat 
parțial într-un' concis roman 
al lui Duiliu 
poate îndruma și el 
reprezentare mai 
Sînt atîtea episoade 
din istoria mișcării 
forești și din lupta partidu
lui, toate în măsură să sti
muleze pe creatori, cu atît 
mai mult cu cît, fiind mai 
apropiate de noi, documen
tarea înfîmpină mai puține 
dificultăți. Camil Petrescu a 
schițat într-o nuvelă cîteva 
instantanee din timpul gre
vei tipografilor din decem
brie 1918; tema rămîne 
însă deschisă. Se cuvin re
flectate în opere 
marile mișcări ale 
rialului revoluționar 
triva exploatării și 
mării. Lupeni 1929, 
1933 — sînt astfel 
jiuni. Insurecția armată din 
1944, organizată sub con
ducerea partidului, intră și 
ea în categoria marilor 
evenimente istorice. Evo
carea acestor pagini de 
eroism constituie o datorie 
națională. Așa cum sub
liniază într-una din cuvîn- 
tările sale tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — fără lupta și 
munca înaintașilor nu 
fi putut asista astăzi 
marile realizări obținute 
de. poporyl nostru în 
dezvoltarea României spre 
culmile înalte ale civi
lizației socialiste. De a- 
ceea, niciodată să nu uităm 
acele fapte din trecutul de 
luptă și muncă al poporului 
nostru, care merită a ti 
cinstite din toată inima. A- 
ducind prinosul nostru de? 
recunoștință memoriei îna
intașilor, noi cinstim prezen
tul și, în același 
gurăm viitorul 
nostru, înflorirea 
Socialiste.

suși în epocă, între oame
nii de atunci, ca înfr-o am
bianță contemporană. Pen
tru a scrie drama Danton, 
Camil Petrescu, „prea cin
stitul artizan", (cum își spu
nea sieși), a cercetat docu
mente însumînd cîteva zeci 
de mii de pagini. Asta nu 
înseamnă numai edificare, 
informare, ci cunoaștere 
pînă la identificare cu eroii 
revoluției franceze.

Pledoaria lui Mihail Ko- 
gălniceanu pentru inspira
ția istorică, în momentul 
în care se pregăteau spiri
tele pentru realizarea uni
tății naționale, era o dova
dă de clarviziune politică. 
Literatura devenea un in
strument de cultivare a pa
triotismului, un fel de pe
dagogie națională. Se făcea 
legătura cu frămîntările și 
aspirațiile înaintașilor, cu 
scrierile marilor cronicari. 
Cosfache Negruzzi avea să 
dăruiască literaturii capodo
pera care se numește A- 
lexandru Lăpușneanul, de- 
monsfrînd posibilitățile epi
cei de evocare. începutul a 
fost fericit. Bălcescu înțele
gea să reconstituie istoria 
românilor în epoca lui Mi
hai Viteazul, împletind do
cumentarea precisă cu mij
loacele de expresie ale li
teraturii. Gr. Alexandrescu 
va evoca într-un excelent 
poem „Umbra lui Mircea 
la Cozia”, Alecu Russo va 
face în „Cîntarea României" 
o strălucită prezentare ale
gorică a istoriei noastre în
cepînd cu amintirea „Dachi- 
ei" mîndre ; Al. Odobescu 
va pune în lumină „scene 
istorice" din trecutul Țării 
Românești. Literatura lor 
exprima, de fiecare dată, o 
atitudine : dragoste de po
por, admirație pentru marile 
figuri. Cunoașterea trecutu
lui devenea o condiție a a- 
firmării în lupta pentru alcă
tuirea viitorului stat român 
modern.

Pe temeliile așezate de 
scriitorii milifanți cunoscuți 
sub denumirea de patruzeci- 
optișfi, alte opere se vor 
înălța. Legendele istorice 
ale lui Bolintineanu au în
deplinit un rol educativ ce 
nu se cuvine să fie subeva
luat. Cîteva încercări de e- 
popee care au preocupat 
pe alții n-au lăsat urme ; 
avem însă două reușite dra
me istorice, la interval rela
tiv scurt : Răzvan și Vidra 
(1867) de Hasdeu și Despof- 
Vodă (1879) de Alecsandri, 
reprezentate cu interes și as
tăzi. După ce a consacrat 
un moment de bronz nepie
ritor lui Mircea Basarab, E- 
minescu nutrea proiectul u- 
nui Dodecameron dramatic, 
care să cuprindă momentele 
importante ale istoriei. N-a 
realizat decît o singură pie
să, parțial.' în postume a e- 
vocat însă, în Sarmis și în 
alte poeme, măreția
porului dac. Altă generație 
de scriitori își va exprima 
patriotismul fierbinte în pa
gini inspirate de istorie : Al. 
Davilla în Vlaicu Vodă,

Prof. dr.
Const. CIOPRAGA

mai 
istori- 
eloc- 
cuce-

Zamfirescu, 
către o 
întinsă, 
eroice 
munci-

durabile 
prolefa- 

împo- 
a opri- 
Grivifa 
de ac-

fost a strămoșilor mei, n-a 
fost a mea și nu e a voas
tră, ci a urmașilor voștri și-a 
urmașilor urmașilor voștri în 
veacul vecilor".

Pînă la Sadoveanu, mare
le roman istoric nu exista. 
Creatorul excepțional care 
a fost Sadoveanu a ilustrat 
cu Zodia Cancerului și, 
mai ales, cu trilogia Frații 
Jderi și Nicoară Potcoavă, 
că romanul istoric poate 
duce lâ capodopere. Evo
cările istorice sadoveniene 
se înscriu în fondul de aur 
al literaturii noastre. -La rîn- 
dul său, în trilogia consa
crată lui Bălcescu și revolu
ției de la 1848, bazată pe o 
cercetare imensă, Camil Pe
trescu a întreprins 
mult decît o „frescă 
că" : o reconstituire 
venfă, de un realism
ritor. Exemple mari nu lip
sesc, de aceea e de aștep
tat ca scriitorii să dea mai 
multă atenție literaturii de 
evocare, să reînvie prin 
intermediul artei eveni
mente istorice specifice. 
Ceea ce au înfăptuit în o- 
perele lor Eusebiu Camilar, 
Oscar Walter Cisek și alții 
continuă o tradiție respecta
bilă. Dar la o simplă 
incursiune în trecut, de la 
Mihai Viteazul pînă la Ale
xandru ion Cuza, de la 
Brîncoveanu și Cantemir 
pînă la războiul de inde
pendență, vom descoperi 
atîfea alte episoade ce 
bine merită o reprezentare 
literară. Nu avem un ro
man al epocii lui Mihai 
Viteazul, erou de epopee, 
făuritor temporar al unifi
cării Principatelor române 
într-un stat centralizat. Per
sonalitatea lui Constantin 
Brîncoveanu, domnitor cu

am
la

ridică probleme deose
bite, de interes mai 
larg, pentru mișcarea 
noastră artistică și de 
idei, judecata obiectivă 
să se sprijine pe păre
rea mai multor critici, pe 
judecăți obținute din 
corelarea diverselor e- 
fape de creație ale ar
tiștilor respectivi. Co
locviile, confruntările 
critice ale mai multor 
puncte de vedere, a- 
vînd ca obiect nu nu
mai o singură expoziție 
personală, dar și mani
festări mai largi, ar pu
tea determina apariția 
unui număr sporit de 
ecouri, discuții mai vii 
în paginile revistei 
„Arfa plastică".

Prin acordarea unui 
spațiu mai întins acti
vității creatoare curen
te, manifestărilor din ex
poziții, prin tratarea cri
tică mai profundă, prin
cipială, a aspectelor ac
tuale ale picturii, sculp
turii, graficii' noastre, 
desprinzînd din mulți
mea acestor aspecte 
sensuri și direcții de in
teres general, revista va 
putea, fără îndoială, să 

mai utilă cititorilor 
mai interesantă.

și oglindirea orației originale
rativ și adesea
al prezentării cronicilor 
de expoziție. Dat- fiind 
mai ales regimul lunar 
de apariție a revistei, 
aceste cronici ar trebui 
să depășească simpla 
consemnare, să dezbată 
la un înalt nivel teore
tic realizările și tendin
țele manifestate în crea
ție. N-ar fi oare firesc 
ca toate expozițiile im
portante să se bucure 
în revista de speciali
tate de cronici, iar nu 
de simple menționări ? 
Oglindirea 
activității 
tist presupune în 
mul rînd analiza și 
puțin elogiul fugar 
critica grăbită.

De altfel, raportul 
fual între ilustrație 
text este defavorabil a- 
cestuia din urmă, de aci 
derivînd poate spațiul 
insuficient acordat cro
nicii plastice.

Astfel, cronicile artiș
tilor Lucia loan, Vasile 
Ștefan, Ana lliuf, Iulian 
Olariu, Gabriela Mano- 
le-Adoc cuprind mai 
mult impresii superfi
ciale, înlocuind analiza 
de specialitate cu sim
plul adjectiv, cu simpla 
consemnare. Mi se pare 
că n-ar fi rău ca, în ca
zul unor expoziții care

rezultatelor 
fiecărui ar- 

pri- 
mai 
sau

timp, asi- 
poporului 
României

18,00 — Emisiune pentru copii și tineretul șco
lar : „Prolog la primul gong“. în vizită 
la Teatrul pentru copii „Ion Creangă".

care

19,30 — Orașele muzicii : Roma.
20,00 — Clubul tinereții.
21,00

po-
bibliografice 22,40 — Telejurnalul de noapte.

22,50 Buletinul meteorologic.
puțin ope- lulian MEREUȚÂ

Anchetă 
Adriana

re’alizatâ de
MITESCU

meri- 
noți- 

și a

pe ae 
interesul

19,00 — Telejurnalul de seară.

Secvențe
(Urmare din pag. I)

15,30 ;

15,30 ;

Basm)

„Lira"

19,15 — Filmul documentar : „Navigatori 
dispar" — producție a studiourilor 
lexandru Sahia".

care 
ciul 
în 
modernă a secolului 
XX", sub semnătura 
criticului Petru Comar- 
nescu, atestă, 
altă parte, 
pentru clarificarea unor 
capitole ale istoriogra
fiei de artă plastică ro-

Filmul „Hocheiștii“ — producție a 
diourilor sovietice.

Indreptîndu-se spre 
facultăți, studenții vor 
fi întâmpinați și în acest 
an universitar de con
diții tot mai bune de 
studiu. Să ne oprim pen
tru cîteva clipe la Iași. In 
prima zi de cursuri, cei 
aproape 20 000 de stu- 
denți vor face cunoștință 
cu noi spații ’ de în'văță- 
mînt, laboratoare etc. La 
Facultatea de medicină ■■ 
veterinară a Institutului 
agronomic va fi dată în 
folosință o nouă con
strucție cu o suprafață 
de peste 7 000 mp. Stu
denții universității ieșene 
vor avea la dispoziție, 
începînd cu acest an, o 
grădină botanică de 180 
ha cu laboratoare și sere, 
alte două laboratoare noi 
— de fotometrie și pa
leomagnetism. Colegii 
lor de la politehnică 
vor putea lucra în noul 
laborator de chimie ge
nerală, în cel pentru 
construcții hidraulice sau 
în cele două hale pen
tru mașini agricole și

motoare termice. Tot 
pentru ei s-a construit 
și o stație seismică. Uti
laje și aparatură mo
dernă de laborator — în 
valoare de peste 5,2 mi
lioane lei — au îmbogă
țit în acest an zestrea 
instituțiiM de învăță- 
mînt superior din Iași.

Noi construcții desti
nate studiului' viitorilor 
specialiști s-au înălțat și 
în vechiul centru univer
sitar Cluj. . Astfel, la 
Institutul agronomic, stu
denții vor fi întâmpinați 
de noul complex de clă
diri destinat Facultății 
de medicină veterinară— 
săli de cursuri și semi- 
narii, laboratoare și cli
nică veterinară, săli de 
lucru, ateliere de în
treținere etc. Și politeh
nica clujeană se extinde 
în acest ăn universi
tar. A fost dat în fo
losință un nou. pa
vilion, care însumează 
două amfiteatre, 13 săli 
de proiecte, 12 săli de 
seminar și 3 laboratoare 
în valoare totală de a- 
proape 3,5 milioane lei.

De asemenea, la Cluj a 
fost terminată o con
strucție ce va adăposti 
laboratoare pentru Fa
cultatea de stomatologie.

Și alte instituții de în- 
vățămînt superior din 
țară vor primi în acest 
an noi utilaje și labora
toare moderne, se va îm
bogăți fondul de cărți 
științifice al bibliotecilor 
etc. La Timișoara, de e- 
xemplilj fondurile aloca
te în acest scop se ridică 
la peste 5,8 milioane lei, 
iar la Institutul, de petrol 
gaze și geologie din 
București în anii 1966 și 
1967 valoarea noilor a- 
parate și utilaje de labo
rator atinge 2,5 milioane 
lei.

Paralel cu. lucrările cu
rente obișnuite de repa
rații și amenajări ale 
construcțiilor social-cul- 
turale destituite studen
ților, s-au luat măsuri ca 
în noul an universitar să 
se creeze tineretului stu
dios condiții tot mai hu-, 
ne de viață,de odihnă și 
activitate cultural-educa- 
tivă.

• ACEI OAMENI MINUNAȚI 1N MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — film pentru ecran panoramic : Pa
tria — 10 ; 12,45 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15.
© ZORBA GRECUL : Republica — 8 ; 10,30 ; 13,15 ; 
16 ; 18,45 ; 21,30.
© YOYO : Grivița (completare Ce povestesc apele)
— 9; 11,15; 13,30 ; 16; 18,30; 21, Grădina „Pro
gresul" — .19,30.
© NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : Lucea
fărul — 8,30 ; 11 ,- 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Melodia — 
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, Stadionul Dinamo — 19 (la 
toate completarea Pașii poetului). București (com
pletare Ce povestesc apele) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, Modern (completare Poveste sentimentală)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Arenele Liber
tății — 19,15, Grădina „Doina" — 20,15, Feroviar —
10.30 ; 13,30.
« ESCROCII : Cinemateca — 10 ; 12 ; 14 ; 16,30.
• SUZANA ȘI BĂIEȚII : Capitol (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21 ; la grădină — 19,30.
© LUMINA DUPĂ JALUZELE : Festival (completare 
Orizont științific nr. 5) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21 ; la grădină — 19,30, Excelsior (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, Aurora (completare Ion Țuculescu) —
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; *..................................
« CASA NELINIȘTITA 
(completare Imagini din
8.45 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ;
(completare Gbidrinul)
© IN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : Vic
toria (completare Un nasture) — 9; 11,45; 14,45;
17.45 ; 20,45, Buzești (completare Cheia succesului)
— 15,15 ; 18 ; la grădină — 20,30.
O PE DONUL LINIȘTIT (seria Il-a) : Central — 
8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45.
• DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Union (comple
tare Ion Țuculescu) — 15,15 ; 18 ; 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.

9 ;
21 ; la grădină — 19,30.
— cinemascop : Lumina
Muzeul pompierilor) — 

18,15 ; 20,45, Colentina
- 15,30 ; 18.

• ȚARA DUHURILOR MĂRILOR SUDULUI — MĂ
SURĂ PENTRU MĂSURA : Timpuri Noi — 9—21 în 
continuare.
• REPULSIE : Giulești (completare Orizont științi
fic nr. 5) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• CASA NOASTRĂ : Feroviar (completare Un se
col și multe milenii) — 16 ; 18,30 ; 21.
© DUPĂ MINE, CANALII 1 : Crîngași (completare 
O zi din viața lui Tică) — 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,45.
• ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Dacia (com
pletare Au fost salvați) — 9—17 în continuare ; 
19 ; 21.
• URME ÎN OCEAN : Cosmos (completare Orizont 
științific nr. 4) — 15,30 ; 18 ; 20,45.
• CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Glo
ria (completare Arsura) — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
• MONEDA ANTICĂ : Unirea (completare Punct de 
gravitație) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20.
• DRAGOSTEA 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.
• MÎINE, MEXICUL I : Flacăra (completare Orizont 
științific nr. 5) — 15,30 ; 18,15 ; 20,45.
• FANFAN LA TULIPE : Vitan — 15,30 ; 18,15 ; la 
grădină — 20, Progresul — 15,30 ; 18 ; 20,45 (la am
bele completarea Vizita tovarășului Ciu En-Iai in 
Republica Socialistă
9 ȚARA FERICIRII :
mielul) —
— 19,30.
• COPIII
tare Punct
• COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Popular (comple
tare Pașii poetului) — 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, Lira 
(completare Cheia succesului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : Moșilor 
(completare Redați-ne viața) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop : Pa
cea (completare Vreau să știu tot nr. 45). — 15,45 ; 
18 ; 20,15.
© JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Viitorul (com
pletare Tinerețe) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• THERfiSE DESQUEYROUX : Volga (completare 
23 August 1966) — 9; 11,30; 15,30; 18,15; 20,45, 
Doina — 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

9 ; 11,45 ;

România).
Arta (completare Lupul și 

15,45 ; 18 ; 20,45 ; la grădină

MĂRII —
de gravitație) — 16; 18,15; 20,30.

cinemascop : Munca (comple-

• MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE : Flo- 
reasca — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : RahO' 
va — 15 ; 18 ; 21 ; la grădină — 19,30.
• ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIM
BANCI : Bucegi — 9 ; 11,15 , 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; 
la grădină — 19, Flamura (completare Orizont știin
țific nr. 5) — 9 , 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA : Drumul Să
rii (completare O lacrimă pe obraz) —
18 ; 20,30.
• CÎINELE DIN BASKERVILLE : Ferentari —
18 ; 20,30.
• PRIMA DEZILUZIE : Cotroceni (comnletare
— 15,15 ; 18 ; 20,45.
• LA PATRU PAȘI DE INFINIT : Grădina
— 19.
© FANTOMAS — cinemascop : Grădina „Moșilor1
— 19.
• FLOAREA DE FIER :
— 19,30.

Grădina „Progresul-parc"

de stat de operetă : LOGODNICUL DIN 
19,30.

JTațional ,,T, L, Caragiale" (sala Come-
19.30, (sala Studio) :

19.30.

® Teatrul
LUNĂ —
0 Teatrul
dia) ; REGELE MOARE
NUNTA ÎNSÎNGERATĂ
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Maqheru) • AU FOST
ODATĂ... DOUĂ ORFELINE - '
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
evreiesc de stat) : ULISE ȘI 
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
KATIA ȘI CROCODILUL — 1?..
Academiei) : GULIVER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) i 
CU MUZICA... E DE GLUMIT — 20.
• Circul de stat : STELELE CIRCULUI — 19,30
• Patinoarul 23 AugustFEERIE PE GHEAȚĂ 
(spectacol artistic sportiv prezentat de Ansamblul 
de patinaj artistic din Kiev) — 19,30.

20.
(în sala Teatrului 
COINCIDENȚELE

Calea Victoriei) : 
16,30, (sala din str. 

t - 17.
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PRIMIRE
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Miercuri dimineața, Petre Blajo- 

vici, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a primit delegația guver
namentală economică a R. D. Viet
nam, condusă de Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Vietnam.

Au fost de față Hoang Tu, amba
sadorul R. D. Vietnam la București, 
și Ho Tu Truc, secretar al amba
sadei.

★

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a oferit

A apărut LUPTA DE
Revista cuprinde articolele :

Preocupări actuale în dome
niul progresului tehnic, de 
MIHAI MARINESCU, Agri
cultura în cincinal, de NICO- 
LAE GIOSAN, Centenarul A- 
cademiei Române, de REMUS 
RĂDULEȚ, George Coșbuc 
poet al poporului, de MIHAI 

1 BENIUC, Cibernetica în slujba 
economiei, de VINCENȚIU 
DUMITRU, Continuitatea în 
dezvoltarea științei, de SI- 
MION GHIȚA, Securitatea eu
ropeană — o cerință imperioa
să a vieții internaționale, de 
ION FÎNTÎNARU.

La rubrica „Puncte de ve
dere" este inserat articolul

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea a fost fru

moasă și s-a încălzit în toate re
giunile țării. Cerul s-a menținut 
mai mult senin. Vîntul a suflat în 
general slab. Temperatura aerului 
la ora 14 era cuprinsă între 16 
grade la întorsura Buzăului și 23 
de grade la București. In Bucu
rești : vremea a fost frumoasă, 
iar cerul s-a menținut senin. Vîn
tul a suflat slab. Temperatura 
maximă a fost de 24 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
23, 24 șl 25 septembrie a.c. In

SlMBĂTĂ : Progresul-Polifehnica 
DUMINICĂ : Dinamo-Sfeagul roșu

F01BAL ÎN CAPITALĂ

La sfîrșitul acestei săpfămîni 
se reia campionatul categoriei A 
de fotbal. Sîmbătă, în nocturnă 
— începînd de la ora 19, după 
întrecerile de atletism România- 
llalia — are loc partida Progre
sul Bucureștl-Pollfehnka Timișoa
ra. Duminică în Capitală se dis
pută meciul Dinamo Bucureșfi- 
Steagul roșu.

Duminică în țară sînf progra
mate meciurile : Farul Constanfa- 
Pefrolul; C.S.M.S. lași-U.T.Ă.; 
Universitatea Cluj-Ștlința Craio
va; Dinamo Pltești-Steaua; Jiul 
Pefrlla-Rapid.

înaintea etapei a Vl-a, în frun
tea clasamentului se află STEAUA, 
iar pe ultimul loc — echipa Stea
gul roșu Brașov.

J, „ .......................... .

Fotbaliștii noștri 

din nou învinși

0 — 2 cu R.
Pe un timp frumos, aproape 

30 000 de spectatori au urmărit 
ieri la Gera (R. D. Germană) me
ciul internațional de fotbal dintre 
echipele R. D. Germane și Româ
niei. La capătul unei partide ani
mate, gazdele — cu un atac mai 
combativ — au învins cu 2—0 

k (0—0). Fotbaliștii R. D. Germane 
'au deschis scorul în minutul 62, 
prin Pankau. La o minge „înaltă", 
Ionescu a sărit să boxeze, însă 
Frenzel l-a jenat și, intrînd în po
sesia mingei, a pasat-o imediat lui 
Pankau. Acesta a înscris nestinghe
rit. Patru minute mai tîrziu, Ma- 
teianu, deși în poziție bună, a în- 
tîrziat să șuteze la poartă.

In partea finală echipa noastră 
a inițiat o serie de atacuri, lipsite 
însă de eficacitate. Din relatarea 
crainicului radiodifuziunii a reieșit 
că înaintarea n-a șutat aproape 
deloc pe poartă, iar ocaziile de a 
marca unele destul de mari, au 
fost, ca de obicei, ratate. In ulti-

9
miercuri un dineu în cinstea dele
gației guvernamentale economice a 
R. D. Vietnam, condusă de Le 
Thanh Nghi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Vietnam.

Au luat parte Constantin Scarlat, 
ministrul industriei chimice, Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membrii dele
gației guvernamentale economice 
române participante la convorbirile 
cu delegația guvernamentală eco
nomică a R. D. Vietnam.

A participat de asemenea, Hoang 
Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la 
București.

(Agerpres)

CLASĂ nr. 9/1966

Tradiție și evoluție în sociolo
gia țărănistă, de GEORGE 
MARICA. Rubrica „Din presa 
partidelor comuniste și munci
torești" cuprinde articolul „Să 
apărăm independența" (din 
ziarul „NODOM SINMUN", 
organ al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea).

în cadrul rubricii „Critică și 
bibliografie", se publică : VIO
RICA VARGA : O contribuție 
meritorie la istoria socialis
mului în România; SILVIU 
BRUCAN : Istoriografia „răz
boiului rece" ; ALEXANDRU 
GOLIANU : Ravagiile analfa
betismului.

țară : vremea continuă să se în
călzească ușor. Cerul va fi varia
bil. Vor cădea ploi slabe către 
sfîrșitul intervalului în jumătatea 
de nord a țării. Vint potrivit din 
sectorul vestic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 4 și 14 
grade, mai coborite în depresiuni, 
iar maximele intre 16 și 26 grade. 
Local ceață. In București ; vreme 
în general frumoasă și în încăl- 
zile ușoară. Cerul va fi variabil. 
Vint slab. Temperatura în creș
tere.

„TURUL ROMÂNIEI"
• Moiceanu la a treia victorie de etapă 
® Schimbări în clasamentul general indi
vidual® Azi o etapă scurtă: Oradea—Arad

ORADEA (prin tele
fon) După ziua de 
odihnă petrecută la 
Cluj, cei 45 de cicliști, 
rămași în întrecere, au 
străbătut ieri distanța 
Cluj - Oradea (153 km). 
Deși era de așteptat 
o cursă rapidă, anima
tă, această etapă a 
fost totuși mai monoto
nă decît cele anteri
oare, fapt ilustrat atît 
de viteza medie rea
lizată (sub 40 km la 
oră), cit și de menține
rea plutonului în grup 
compact pe aproape 
întreg traseul. S-a re
marcat, totuși, activi
tatea mai energică de
pusă în fruntea pluto
nului, în special de 
Dumitrescu, Ciumeti, 
Cosma, Gh. Suciu (pur
tătorul tricoului gal
ben), Moiceanu, Cio
can, olandezii Vianen 
și Minebood.

Pînă la sosirea în 
Oradea, principalul 
punct de atracție l-au 
constituit : sprintul de 
la Huedin (km 51), 
unde primii trei au fost 
Dumitrescu, Ciocan și 
Ciumeti, și punctul de 
cățărare de la Piatra 
Craiului (km 88) cei 
dintîi trecînd, în ordi
ne, Vianen, Rusu și

Ciumeti. Urcarea ser
pentinelor de pe Piatra 
Craiului, de-a lungul a 
6 km, n-a confirmat 
pronosticurile că aici 
se va produce o „rupe
re" decisivă. Regrupați 
după coborîrea verti
ginoasă care a urmat, 
concurenții au conti
nuat să ruleze din nou 
laolaltă, singura frac
ționare mai importan
tă producîndu-se cu 
28 km înainte de Ora
dea, datorită unei bus
culade în care au fost 
angrenați, printre al
ții, Ardeleanu, Ciocan, 
și Minebood. Primii 
doi au revenit în plu
tonul fruntaș, dar olan
dezul a pierdut minute 
prețioase, ca de altfel 
— puțin mai tîrziu — 
și colegul său Vianen, 
din cauza Unei pene 
de cauciuc în ultima 
parte a traseului. La 
intrarea în incinta sta
dionului „Crișana" din 
Oradea, unde organi
zatorii au pregătit ci
cliștilor o frumoasă 
primire, s-a prezentat 
un grup de peste 20 
qlergători, avînd în 
frunte trei veterani : 
Moiceanu, Cosma și

în deplasare

D. Germană
mele minute, Sorin Avram, șutea- 
ză balonul pe sus, la colț. Portarul 
Blochwitz intervine însă printr-o 
robinsonadă, evitînd înscrierea 
punctului. în minutul 89, fotbaliștii 
germani măresc scorul. Frenzel, 
după ce l-a driblat pe Greavu și 
l-a fentat pe Nunweiller III, a tri
mis balonul cu efect pe lîngă Io
nescu.

Arbitrul englez Jannings a con
dus următoarele formații;

R. D. Germană: Blochwitz, 
Frassdorf, Walter, Geisler, Pankau, 
Korner, R. Ducke, Noldner, Fren- 
zel, Erler, Vogel.

România : Haidu (Ionescu) — 
Greavu, Nunweiller III, C. Dan, 
Mocanu — Ghergheli, Nunweiller 
VI — Pîrcălab, Badea (Mateianu, 
Iancu), Dridea, S. Avram.

Astăzi la Cottbus se dispută 
meciul de fotbal dintre selecționa
tele olimpice ale R. D. Germane 
și României.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ștefan Voitec, pre

ședintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, a 
trimis tovarășului Abdyl Kellezi, 
președintele Adunării Populare a 
Republicii Populare Albania, o te
legramă de felicitări cu prilejul a- 
legerii sale în această funcție.

Cronica zilei
Miercuri seara a sosit în Capi

tală, delegația Uniunii Tineretului 
Comunist Dimitroviist din R. P. 
Bulgaria, condusă de tovarășa 
Pavlina Enceva, membru al Birou
lui C.C. al U.T C.D., șeful secției 
propagandă și agitație a C.C. al 
U.T.C.D., care la invitația C.C. al 
U.T.C. va face o vizită în țara 
noaștră.

La sosire, în Gara de Nord, de
legația a fost întîmpinată de tova
rășul Iosif Walter, secretar al C.C. 
al U.T.C, de membri ai biroului și 
activiști ai, C.C. al U.T.C.

(Agerpres)

România la festivaluri 
cinematografice 
internaționale

Țara noastră va fi reprezentată 
la două festivaluri internaționale 
ale filmului, care au loc la sfîr- 
șitul acestei luni în Spania. Este 
vorba de Festivalul internațional 
al filmului pentru copii și tineret 
de la Gijon, unde vom participa 
cu filme artistice de scurt metraj 
și de desene animate, precum și 
de Festivalul internațional al fil
mului experimental, care se va 
desfășura în continuare la Ful- 
gueroa. Din juriile ambelor festi
valuri face parte și regizoarea Eli- 
sabeta Bostan, de la Studioul ci
nematografic „București11, care a 
părăsit marți Capitala, plecînd 
spre Spania.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Prono- 

expres nr. 38 din 21 septembrie 
1966, au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere : 26 37 35 22 20 
11 ; Numere de rezervă : 3 47. Fond 
de premii : 795 642 lei, din care 
146 462 lei report categoria I.

Dumitrescu. Cu 7 km 
înainte de sosire, da
torită unei pene de 
baieu, Dumitrescu a 
pierdut pentru moment 
contactul cu plutonul 
ce începuse să sprin- 
teze. Revenirea lui în 
pluton a fost extraor
dinară. Cei trei men
ționați mai sus au tre
cut primii, în ordinea 
arătată, linia de sosi
re, fiind urmați de 
Ciocan, Gera, Ziegler, 
Zanoni, Moldoveanu, 
olandezul Tesselaar— 
toți cronometrați în 
același timp : 3h51'35". 

După 8 etape, Gh. 
Suciu continuă să ocu
pe primul loc în cla
samentul general, ur
mat acum de I. Cos
ma (la 48"), T. Vasile 
(52"), C. Ciocan (2'53"), 
N. Ciumeti (3'31"), Șt. 
Suciu (14'22"), Al. So- 
fronie (15'35"), C. Du
mitrescu (16'10"), L. 
Zanoni (16'29"), Via
nen (Olanda) (18'07") 
etc.

Astăzi are loc eta
pa a IX-a, Oradea— 
Arad, a cărei lungime 
(116 km) și profil (plat) 
nu va pune probleme 
deosebite concurenți- 
lor.

Constantin ANI

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Dortmund (R.F.G.) au început 

campionatele mondiale de gimnastică. 
In competiția pe echipe, după primele 
exerciții impuse, în grupa A conduce 
Iugoslavia, iar în grupa B — R. D. 
Germană. După 6 exerciții cel mai bun 
punctaj la individual îl totalizează iu
goslavul Cerar cu 57,15, urmat de 
Brehme (R.D.G,) cu 56,75.

• In reuniunea a doua a turneului 
internațional de box de la Budapesta, 
pugilistul nostru C. Gruescu l-a învins 
la puncte pe cehoslovacul Sharkezi. 
N. Gtju a ciștigat prin descalificarea, in 
repriza a 3-a, a lui Kim Ian Sik (R.P.D. 
Coreeană). A. Iliescu a pierdut meciul 
cu bulgarul Petrov, iar A. Murg a foșt 
învins la puncte de sovieticul Barani- 
kov.

• Echipa iugoslavă Voivodina Novi 
Sad s-a calificat pentru turul următor 
al „Cupei campionilor europeni" la 
fotbal, t»ușind meci nul (0—0) cu Ad
mira VL. •«, după ce ciștigase prima 
partidă C*î 1—0.

• La Londra, în prezența a 7 000 de 
spectatori, fostul campion mondial de 
box la categoria grea, americanul I 
Floyd Patterson, l-a învins pe engle
zul Flenry Cooper prin k.o. in run
dul IV. După meci, Patterson a decla
rat că intenționează să-l provoace pe 
campionul european Mildenberger pen
tru a putea solicita apoi o revanșă lui 
Cassius Clay.

e Aseară pe stadionul Dinamo, în 
cadrul unei reuniuni internaționale de 
box, Dinamo București a învins cu sco
rul de 7—3 pe Dynamo Berlin. La cat. 
grea, V. Mariuțan a dispus prin k.o. in I 
repriza a doua de Mayer.

IA CEA DE-A XXI-A
La 21 septembrie a plecat spre 

New York Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, șeful de
legației Republicii Socialiste Ro
mânia la sesiunea a XXI-a a A- 
dunării Generale a O.N.U. Din de
legație mai fac parte Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului aface
rilor externe, locțiitor al șefului 
delegației, Mia Groza, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale, 
Gheorghe Diaconescu, ambasador, 
reprezentant permanent la O.N.U., 
Costin Murgescu, ambasador, di
rectorul Institutului de cercetări 
economice al Academiei, Ion Geor-

| MARCEL
în ziua de 20 septembrie 1966 a 

încetat din viață, după o lungă 
suferință, poetul Marcel Breslașu, 
membru al Comitetului de condu
cere al Uniunii Scriitorilor din Re
publica Socialistă România, redac- 
tor-șef al revistei „Secolul 20".

Născut în 1903, la București, 
Marcel Breslașu s-a dedicat, din 
tinerețe, cu egală pasiune, poeziei 
și muzicii. A început să publice din 
1919, devenind de-a lungul anilor 
colaborator al revistelor „Vremea", 
„Reporter" și al altor publicații.

Apropierea de mișcarea munci
torească și intrarea sa în rîndurile 
Partidului Comunist Român în 
anul 1940 l-au ajutat pe poet să 
înțeleagă frămîntările maselor 
populare și să le tălmăcească în 
versuri vibrante, ca în poemul 
său „Alfabet pentru o școală de 
seară", datînd din 1942. După eli
berarea țării de sub jugul fascist, 
în numeroase volume 'printre care 
„Grivița roșie", „Poeme pentru un 
ziar de perete", „în tîrg la Iași — 
1917“ și-au găsit expresie poetică 
aspecte ale luptei poporului împo
triva nedreptăților sociale din tre
cut și idealurile construirii unei 
vieți noi.

Poet laborios, Marcel Breslașu 
a cultivat și genul fabulei. Volu
mele „Niște fabule mici și mari 
pentru mari și mici", „Dialectica 
poeziei" sau „Cîntec despre cîn- 
tece" se disting prin fantezie in
telectuală și imagini spirituale. De 
asemenea, el a publicat numeroa
se pagini pline de gingășie și pros
pețime dedicate copiilor.

Marcel Breslașu s-a făcut re
marcat și ca muzician, prin cînte- 
ce, lieduri, compoziții corale care 
au întrunit o largă audiență.

Concomitent cu munca de crea
ție originală și cu activitatea de 
redactor-șef al revistei „Secolul 
20", pe care a condus-o de la în
ființarea ei, poetul Marcel Bresla
șu a desfășurat o amplă activitate 
de traducător, făcînd cunoscute 
publicului românesc multe valori 
ale poeziei universale.

Pentru meritele sale în dome
niul creației literar-artistice și 
pentru activitatea obștească, Mar
cel Breslașu a fost distins cu or
dine și medalii. El a fost, de ase
menea, laureat al Premiului de 
Stat.

ÎNNOIRI ÎN MALI
Republica Mali pășește astăzi 

pragul celui de-<al șaptelea an de 
la proclamarea sa ca stat inde
pendent. Acest eveniment impor
tant în istoria poporului malian a 
marcat începutul unor transfor
mări înnoitoare în toate sectoarele 
vieții sociale.

Cel care a cunoscut Maliul, țara 
aceasta pitorească, frumoasă, oa
menii ei talentați și harnici, rămî- 
ne cu amintiri pregnante. Cum ai 
putea uita acești oameni — pe 
cel din tribul bambara, sau tuare- 
gul, sau arabul, sau maurul, care 
îți spun deopotrivă, cu mîndrie : 
„sînt malian" ?

într-o zi, în holul de la „Grand 
Hotel" din Bamako, capitala țării, 
am cunoscut doi oameni. Unul 
purta un frumos bubu — un fel 
de togă largă șl lungă pînă la 
glezne, celălalt avea pe cap un 
turban măiestrit împletit. Stăteau 
față în față, discutînd aprins. 
Cînd se adresau unul altuia își 
spuneau „frate". Auzisem expre
sia de multe ori, dar de fiecare 
dată și-o adresau oameni din 
același trib. Acum însă ? Unul 
era învățător în Tombuktu, ce
lălalt tot învățător — la Kita ; cel 
cu turbanul era tuareg — celălalt 
bambara. Poate că unul din
tre cele mai însemnate succese pe 
care le-a obținut acest popor sînt 
pașii făcuți pe calea închegării 
națiunii maliene. Din mozaicul de 
triburi existente în Mali, ca de 
altfel în multe țări africane, a în
ceput să ia naștere un popor unit.

Realizări însemnate au fost ob
ținute de Republica Mali în do
meniul economiei. O caracteristică 
principală o constituie întărirea 
sectorului de stat în toate dome
niile de activitate. încă din pri
mul an al proclamării republicii a 
fost elaborat un plan cincinal, 
avînd ca obiective principale 
„decolonizarea economică și fi
nanciară, instituirea unei noi struc
turi economice la orașe și sate, 
intensificarea producției agricole, 
dezvoltarea rețelei de învățămînt, 
de ocrotire a sănătății" etc.

In perioada care a trecut, au 
luat ființă în Mali 25 de întreprin
deri industriale și societăți de stat. 
Au fost construite fabrici de pre
lucrare a materiilor prime autoh
tone, s-au înălțat baraje pentru

SEINE A 0. N. U.
gescu, ambasadorul țării noastre la 
Alger, Constantin Flitan și Mircea 
Predescu, directori în M.A.E., Ion 
Moraru, consilier la Misiunea per
manentă română la O.N.U.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți Roman Mol
dovan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, mi
niștri, adjuncți ai ministrului a- 
facerilor externe. Au fost de față 
șefi ai unor misiuni diplomatice a- 
creditați la București.

(Agerpres)
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Prin încetarea din viață a lui 
Marcel Breslașu, literatura noas
tră pierde un scriitor de seamă, 
un militant pentru înflorirea lite
raturii și culturii noi.

COMITETUL DE CONDUCERE 
AL UNIUNII SCRIITORILOR DIN 

REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMANIA

★

Corpul defunctului va fi depus 
la Casa Scriitorilor (calea Victo
riei nr. 115) în dimineața zilei de 
joi, 22 septembrie a.c. Adunarea 
de doliu va avea loc la orele 12,30.

La orele 13,30 va avea loc in
cinerarea la Crematoriul „Cenu
șa".

Simonie E 7-51 
in alegeri

Simonie E 7-51 a devenit marți 
primul eschimos ales în Consi
liul teritorial al Canadei de 
nord-vest, după ce a înfrînt 
doi alți candidați în primele a- 
leqeri teritoriqle ce au qvut loc 
în estul Arcticei. Numărul care 
însoțește numele lui Simonie i-a 
fost dat, la fel ca și altor eschi
moși, pentru identificare în re
gistrele de stare civilă.

Isprăvi neonaziste
Poliția din Montevideo an

chetează împrejurările în care 
cetățeanul vest-german Her
bert Bittner a fost bătut, pînă 
și-a pierdut cunoștința, de per
soane necunoscute, Bittner a 
fost găsit cu mîinile și pi
cioarele legate pe treptele 
unei clădiri din capitala Uru- 
guayului. De cureaua Iui se afla 
legată o notă pe pare scria: 
„Aceasta să servească drept

extinderea rețelei de irigații și a 
producției de curent electric. Se 
depun eforturi mari pe linia pros
pectării bogățiilor țării. Cercetă
rile de pînă acum au scos la ivea
lă zăcăminte de bauxită, fier, cu
pru, metale prețioase, diamante, 
petrol, fosfați etc. Adunarea Na
țională a votat o lege care pre
vede trecerea în proprietatea sta
tului a tuturor bogățiilor subso
lului.

Pe bulevardul Independenței 

NOTE DE CĂLĂTORIE

din Bamako, deasupra unei clă
diri nu prea înalte, am întîlnit o 
firmă — Somiex, a cărei denumire 
am revăzut-o mereu. Este între
prinderea de stat pentru import
export. Mi s-a spus că această so
cietate reprezintă un element im
portant pentru întărirea indepen
denței economice a țării, ea deți- 
nînd controlul asupra întregului 
comerț exterior al republicii. Prin 
intermediul ei, statul dispune de

O dată cu noile întreprinderi, cresc cadre de tineri talentați și harnici

Comerțul și cerințele
a

Tntr-un articol dedicat problemelor 
în fața țărilor în curs de dezvoltare, 
vest-german „DIE ANDERE ZEITUNG" scrie
între altele:

„Este o realitate că 
statele mai puțin con
solidate din punct de 
vedere economic din 
Africa, Asia și Ame
rica de sud au de su
ferit de ani de zile de 
pe urma scăderii con
tinue a prețurilor la 
materiile prime. Ele 
sînt nevoite să-și vîn- 
dă produsele interne 
la prețuri derizorii 
statelor industriale, 
iar, pe de altă parte, să 
plătească prețuri tot 
mai mari pentru pro
dusele industriale ale 
acestor țări. Această 
discordanță între pre
țul scăzut al produse
lor de export și cel 
ridicat al produselor 
de import are conse
cințe catastrofale pen
tru o serie de țări 
slab dezvoltate din 
punct de vedere eco
nomic. Finanțele aces
tor țări sînt zdrunci
nate, dezvoltarea noi
lor capacități de pro
ducție stagnează.

Cel mai clar se ma
nifestă acest neajuns 
prin stagnarea nive
lului de trai în majo
ritatea acestor state. 
Ca si înainte vreme, 
Si în prezent lipsesc 
mijloacele pentru a 
lupta împotriva sără
ciei și bolii. Monocul- 
tura, moștenită din 
vremea colonială, face 
ca aceste state să 
cadă pradă oscilației 
preturilor de pe piața 
mondială.

Țările în curs de 
dezvoltare s-au con
stituit într-un front 
unitar pentru a înlo
cui actualele norme 
ale schimbului lor de 
mărfuri cu statele in
dustriale ale Occiden
tului, prin altele".

„în Occident — re
latează mai departe 
ziarul — se urmăreș
te cu îngrijorare ho- 
tărîrea cu care statele 
în curs de dezvolta
re caută să obțină o 
reformă esențială a

avertisment tuturor acelora care 
se amestecă în treburi ce nu-i 
privesc. Heil Hitler 1". Potrivit 
primelor informații difuzate de 
poliție, se pare că Bittner 
aparține unei organizații care 
îi urmărește pe criminalii de 
război naziști. El sosise la 
Montevideo pentru a obține in
formații asupra naziștilor noto
rii Borman și Mengele, care, 
după cum a afirmat el, trecuse
ră în urmă cu cîteva săptămîni 
prin capitala uruguayană pen
tru a pleca la Buenos Aires.

Cine a sustras... 
avioanele

în fata unui tribunal federal 
din Buffalo (statul New York) a 
început marți procesul intentat 
unui grup de cinci persoane a- 
cuzate de a fi scos din S.U.A. 
un număr de șapte bombardiere 
de tipul „B-26" și o însemnată 
cantitate de muniții și echipa
ment de război, în vara anului 
1965. Transportul a fost îndrep
tat spre Portugalia. Actul de a- 
cuzare arată că cele șapte

o sursă de acumulare pentru fi
nanțarea planului, protejînd, în a- 
celași timp, produsele naționale 
prin stabilirea unui sistem general 
de taxe vamale la mărfurile im
portate. Paralel, au fost înființate 
și alte societăți și întreprinderi, 
cum ar fi cea de transporturi ru
tiere și aeriene. Banca Populară 
și Banca de Credit, Oficiul de 
cinematografie, agenția națională 
de presă, farmacii și librării popu
lare etc.

...Călătorind odată către Segu, 
mă uitam la savana pîrjolită. Era 
sezonul secetos, cînd iarba uscată, 
de culoarea griului copt și înaltă 
cît un stat de om, abia ascunde 
crăpăturile adinei ale pămîntului. 
Copacii erau desfrunziți, tufișurile 
savanei aidoma.

Vorbindu-mi despre agricultura 
maliană, despre problemele ei, in
ginerul Tarore mi-a spus :

— Trebuie să învingem seceta

treia
aflate
ziarul

politicff comerciala 
mondiale. Cerințele 
lor sînt: stabilizarea 
preturilor la materiile 
prime, la un nivel 
care să permită țării 
producătoare să reali
zeze un cîștig ; state
le industriale să ga
ranteze în acest sens 
prețuri minime și să 
se oblige contractual 
să respecte un preț 
minim.

în vederea stimulă
rii exportului proprii
lor produse industria
le, țările în curs de 
dezvoltare cer o pro
tecție vamală pentru 
industriile lor. Aceste 
țări cer, în special, a- 
nularea tarifelor va
male preferențiale Ia 
produsele agrare din 
țările industriale, de
oarece aceasta în
greunează mult desfa
cerea propriilor lor 
produse. Nu este un 
secret că aceste ce
rințe vizează în spe
cial Piața comună.

Țările în curs de 
dezvoltare vor să gă
sească o cale care să 
le ducă spre o exis
tență demnă și uma
nă' — conchide au
torul.

avioane au zburat ilegal spre 
Europa, via Canada, decolînd 
de pe un aeroport din Roches
ter (New York) iără o licență 
de export sau o aprobare scri
să a Departamentului de Stat. 
Dintre cei cinci acuzați — cu- 
noscuți în lumea oamenilor de 
afaceri — unul a fugit din S.U.A. 
După cum relatează agenția 
U.P.I., acuzații își afirmă nevi
novăția și au susținut în mai 
multe rînduri că transportul spre 
Portugalia a acestor avioane a 
avut loc la ordinul Agenției 
Centrale de Investigații (C.I.A.). 
Guvernul american a negat a- 
cest lucru.

Elani pe bulevard
Căutînd să scape de o inun

dație, o familie de elani și-a 
găsit un nou domiciliu... în par
cul din centrul orașului Ufa, ca
pitala Bașkiriei. Acum ei se 
plimbă în voie pe lîngă teatrul 
de vară și estrada de dans a 
parcului și uneori ies la plim
bare și pe animatul bulevard 
„Octombrie".

aceasta din fiecare an. In aval de 
barajul de la Markala, acolo unde 
se fac irigații, pămîntul pare o 
grădină.

Și într-adevăr, în zona respecti
vă, verdele crud al orezului este 
reconfortant. Plantațiile de bumbac 
te întîmpină cu albul imaculat al 
capsulelor ce încep să se desfacă. 
De sus, ținutul acesta pare o enor
mă tablă de șah. Fiecare careu 
este mărginit de canale prin care 
curge apa dătătoare de viață. Po
trivit ultimelor cifre, aci au fost 
irigate 50 000 de hectare de pă- 
mînt.

Politica agrară a guvernului este 
de a sprijini formarea unor uniuni 
de producție, care să lucreze pă
mîntul după metode moderne, cu 
mașini și utilaje. Pînă acum au 
fost înființate peste 3 500 de ase
menea uniuni, care pe lînqă cul
tura cerealelor și a plantelor tro
picale caută să dezvolte șeptelul, 
una din marile boqății ale țării.

O atenție deosebită se acordă 
pregătirii de cadre naționale cali
ficate. In planul cincinal se pre
văzuse construirea anuală a 150 
de săli de clasă. Datorită însă con
tribuției populației, s-a realizat de 
trei ori mai mult de cît era plani
ficat. In 400 de centre se desfă
șoară o amplă acțiune de alfabe
tizare a populației.

In munca pentru dezvoltarea pa
triei sale, poporul din Mali este 
condus de partidul Uniunea Su- 
daneză, al cărui lider este de pes
te 15 ani președintele Modibo 
Keita. In documentele acestui par
tid și în declarațiile făcute de con
ducătorii lui, se arată că Maliul 
a ales ca drum al dezvoltării sale 
calea necapitalistă. Această poli
tică se bucură de un larg sprijin 
din partea poporului malian, care 
depune eforturi însemnate pentru 
înlăturarea moștenirii coloniale, și 
construirea unei noi vieți. Pe plan 
extern. Republica Mali promovează 
o politică de colaborare cu toate 
statele, indiferent'de orînduirea lor 
socială, militează pentru abolirea 
definitivă a colonialismului, pentru 
pace.

Poporul nostru, care în decursul 
anilor a urmărit cu profundă sim
patie și solidaritate lupta de eli
berare a poporului malian, se 
bucură sincer de realizările obți
nute de către Republica Mali, 
urindu-i din toată inima noi suc-- 
cese pe drumul consolidării inde
pendenței naționale, al dezvoltării 
economice, al progresului.

Augustin BUMBAC
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Lucrările Adunării Generale O.N.U,

DUPĂ PRIMELE
ȘEDINȚE

NEW YORK 21. — Trimisul spe
cial Agerpres. Nicolae Ionescu 
transmite: Primele două ședințe 
ale sesiunii a XXI-a a Adunării 
Generale a O.N.U. au fost consa
crate problemelor organizatorice, 
după a căror soluționare vor în
cepe lucrările popriu-zise.

In cadrul ședinței inaugurale, 
numeroși reprezentanți, printre 
care și ambasadorul Gheorghe Dia- 
conescu, reprezentantul permanent 
al României la O.N.U., au luat cu
vîntul pentru a ura bun venit în 
organizație celui mai tînăr stat 
membru — Guyana — și pentru a 
adresa, în același timp, felicitări 
reprezentantului permanent al Af
ganistanului, Abdul Rahman Pazh- 
■wak, cu prilejul alegerii sale în 
funcția de președinte al sesiunii.

Primul ministru al Guyanei, For- 
'bes Burnham, care a sosit cu acest 
prilej în fruntea delegației țării 
sale la O.N.U., s-a adresat, de ase-

I

In Comitetul
pentru spațiul

extraatmo
sferic

NEW YORK >21 (Agerpres). — 
în Comitetul O.N.U. pentru folo
sirea în scopuri pașnice a spațiu
lui extraatmosferic au continuat 
dezbaterile pe marginea raportului 
care urmează să fie prezentat A- 
dunării Generale.

Ambasadorul Gheorghe Diaco- 
nescu, reprezentantul permanent 
al României la O.N.U., care, după 
cum s-a mai anunțat, a fost ales 
vicepreședinte al Comitetului pen
tru folosirea spațiului extraatmos
feric în scopuri pașnice — a sub
liniat în cuvîntul său că „fiecare 
pas făcut în cucerirea Cosmosului 
înseamnă o nouă chemare la în
tărirea păcii". Referindu-se la pro
blema convocării unei conferințe 
internaționale pentru spațiul cos
mic, vorbitorul a arătat că „Româ
nia s-a asociat ideii convocării a- 
cesteî' conferințe, fiind conștientă 
de contribuția pe care aceasta 
poate s-o aducă la afirmarea sco
purilor 
Unite".
român a subliniat necesitatea 
participarea la conferință să fie 
deschisă tuturor statelor interesa
te, fără restricții.

în încheierea lucrărilor,. comi
tetul a adoptat raportul său către 
Adunarea Generală, în care se re
comandă ca o conferință interna
țională pentru ■ spațiul cosmic să 
fie convocată la Viena în prima 
jumătate a lunii septembrie 1967.

menea, Adunării Generale, expri- 
mînd mulțumiri pentru cuvintele 
călduroase adresate cu prilejul pri- ■ 
mirii Guyanei în O.N.U.
— a declarat el 
consolideze independența 
cucerită și să-și dezvolte 
sele".

In continuare' au fost aleși pre
ședinții celor șapte 
cipale ale O.N.U. 
aleși: în Comitetul 
poldo Benites (Ecuador), în Comi-

■ tetul politic special — Max Jacob
son (Finlanda), în Comitetul pentru 
problemele economice și financiare
— Moraiwid Tell (Iordania), în Co
mitetul pentru problemele sociale, 
umanitare și culturale — Halima 
Warzazi (Maroc), în Comitetul pen
tru teritoriile sub tutelă și neauto
nome — Fakhreddine Mohamed 
(Sudan), în Comitetul pentru pro
blemele administrative și bugetare
— Vahap Asiroglu (Turcia), în Co
mitetul juridic — Vratislav Pechota 
(Cehoslovacia).

In ședința plenară de miercuri 
dimineața au fost alese țările ai că
ror ' reprezentanți permanenți vor fi 
vicepreședinți:, ai Adunării Gene
rale : membrii permanenți ai Con
siliului de Securitate — U.R.S.S., 
Franța, S.U.A., Anglia și ciankai- 
șistul. precum $i Republica Congo 
(Kinshasa), Gabon, Senegal, Ci
pru, Irak, Ungaria, Bolivia, Costa 
Rica, Trinidad-Tobago, Austria 
și Grecia.

După-amiază a luat cuvîntul în 
Adunarea Generală președintele 
Filipinelor, Ferdinand Marcos, care 
întreprinde de cîteva zile o vizită 
în S.U.A. Apoi s-a întrunit în șe
dință Comitetul general, din care 
fac parte președintele și vicepre
ședinții adunării, precum și pre
ședinții celor șapte comitete prin
cipale ale O.N.U. Vor fi luate în 
discuție probleme privind organi
zarea sesiunii a XXI-a — pe baza 
unui memorandum al secretarului 
general — și adoptarea ordinii de 
zi a sesiunii.

„Guyana 
dorește să-și 

recent 
resur-

comitete prin- 
Astfel, au fost 
politic — Leo-

»»X.J

Organizației Națiunilor 
Totodată, reprezentantul 

ca

Sesiunea A.I.E.A
VIENA 21. — Corespondentul A- 

gerpres P. Stăncescu transmite: 
In palatul Hoffburg din Viena s-a 
deschis cea de-a X-a sesiune anu
ală a conferinței generale a Agen
ției internaționale pentru energia 
atomică (A.I.E.A.). Printre proble
mele înscrise pe ordinea de zi fi
gurează raportul Consiliului gu
vernatorilor pe perioada 1965— 
1966, adoptarea noului program al 
A.I.E.A. pentru anii 1967—1968, a- 
doptarea bugetului, alegerea de 
noi membri în Consiliul guverna
torilor. primirea de noi membri.

La sesiune participă din partea 
tării noastre o delegație formată 
din acad. Horia Hulubei, președin
tele Comitetului pentru energia 
nucleară din Republica Socialistă 
România, Gheorghe Pele, ambasa
dorul României la Viena și repre
zentantul permanent al României 
pe lîngă A.I.E.A., prof. Ion Ursu, 
membru corespondent al acade
miei, prorectorul Universității din 
Cluj.

Cu prilejul deschiderii oficiale 
a sesiunii, președintele Austriei, 
Franz Jonas, a salutat, în prezen
ța cancelarului Josef Klaus și a 
altor membri ai guvernului aus
triac, pe participanți, exprimîn- 
du-și speranța că energia atomică 
va fi folosită numai în ’ scopuri 
pașnice și nu militare, pentru a 
contribui Ia rezolvarea probleme
lor care stau în fata omenirii.

In ședința de miercuri diminea
ța s-a dat citire mesajului se- 

' cretarului general al O.N.U., U 
Thant.

SANTO DOMINGO Militarii au plecat

SANTO DOMINGO 21 (Ager
pres). — Generalul brazilian Arturo 
Alves de Silva Draga, comandan
tul forțelor interamericane în Re
publica Dominicană, a părăsit marți 
Santo Domingo, ceea ce în mod ofi
cial este prezentat ca o încetare a 
ocupației țării de către trupele 
străine. O dată cu el au părăsit Re
publica Dominicană ultimii 600 de 
soldați americani, care au făcut 
parte din „forțele interamericane".

Deși Comandamentul forțelor in
teramericane de ocupație și-a înce
tat activitatea, Republica Domini
cană va continua să rămînă în „or
bita" Statelor Unite. La Santo Do
mingo se va afla mai departe un 
grup de așa-ziși „specialiști mili
tari" americani, însărcinați să „ve
gheze asupra ordinii și liniștii" în 
țară.

VIETNAMUL DE SUD

Atacul forțelor patriotice 
asupra bazei Chu Lai

SAIGON 21 (Agerpres). — în 
zorii zilei de miercuri, forțele pa
triotice din Vietnamul de sud au 
atacat cu un'puternic foc de mor- 
tiere baza militară aeriană ameri
cană de la Chu Lai. Purtătorii de 
cuvînt ai armatei americane au 
fost nevoiti să admită că pierderile 
materiale provocate 
fost grele.

Agenția de presă 
nunță că la 16 și

de patriot! au

Eliberarea a-
17 septembrie

trupele Frontului Național de Eli
berare din provincia Quang Tri a 
Vietnamului de sud au interceptat 
două detașamente de pușcași ma
rini americani, care efectuau o o- 
perațiune de „curățire" în nordul 
provinciei. Patrioții au nimicit a- 
proape complet trei companii ale 
pușcașilor marini, au doborît două 
elicoptere și au avariat numeroase 
altele.

Avioane agresoare doborite
în D.A

— ■ Agen- 
ultimele 

de 
spațitil

IW/I

parlamentarilor

ROMÂN!
JJdegradării pieței siderurgice"

//V CEHOSLOVACIA
KOSICE 21. — Trimisul special 

Agerpres Mircea Moarcăș trans
mite : în cadrul călătoriei pe care 
o face în diferite regiuni ale Ce
hoslovaciei, delegația parlamen
tară română a fost miercuri oas
petele Slovaciei de est. După vizi
tarea unor locuri pitorești din ma
sivul Tatra, deputății români s-au 
oprit la Uzinele de magnezită din1 
Jelsava. Directorul general, ing. 
Andrei Barciak, a -vorbit oaspeților 
despre activitatea acestei mari 
uzine. Uzinele din Jelsava, con
struite în imediata apropiere a 
unui zăcămînt de magnezită, ale 
cărui rezerve sînt evaluate la două 
sute milioane de tone, vor asigura 
în anul 1968 o producție anuală de 
un milion și jumătate de tone de 
magnezită. din care mai mult de 
jumătate va fi destinată expor
tului.

Avram Bunaciu, conducătorul 
delegației române, a felicitat gaz
dele pentru tehnica modernă folo
sită în procesul de producție, pen
tru frumoasele perspective de dez
voltare ale acestei mari întreprin
deri.

In cursul după-amiezii, delegația 
română, a sosit la Kosice, al doilea 
mare centru industrial al-Slovaciei.

LUXEMBURG 21 (Agerpres). — 
Potrivit relatărilor publicației eco
nomice franceze „AGEFI", înalta 
autoritate a Comunității Europene 
a Cărbunelui și Oțelului a hotărît 
să adopte o serie de măsuri de ur
gență pentru a combate „degrada
rea pieței siderurgice". In acest 
scop ea a cerut amînarea Consi
liului ministerial al C.E.C.O.. ce 
urma să se țină la 27 septembrie 
la Luxemburg, pentru a avea 
timpul necesar să discute aceste 
măsuri cu guvernele țărilor mem-

bre ale comunității. Măsurile res
pective, care n-au fost încă date 
publicității, au fost determinate de 
criza tot mai accentuată pe care o 
cunosc atît industria cărbunelui, 
cît și industria siderurgică a celor 
șase țări membre ale C.E.C.O. La 
Luxemburg s-a hotărît ca o dele
gație a înaltei autorități să se de
plaseze în viitorul apropiat în ță
rile membre pentru a examina ev* 
guvernele respective măsurile me
nite să preîntîmpine accentuarea 
crizei.

in Somalia franceză
PARIS 21 (Agerpres). — 

Miercuri a avut loc; sub președin
ția generalului de Gaulle, o ședin
ță a guvernului francez. Potrivit 
relatărilor secretarului de stat 
pentru informații, Bourges, parti- 
cipanțîi au ascultat un raport pre-, 
zentat de ministrul de externe, 
Couve de Murville, cu privire la 
recenta sa vizită în Iugoslavia.

Guvernul a dezbătut, de aseme
nea. situația din Somalia franceză 
și a adoptat hoțărîrea de a orga
niza în acest teritoriu un referen- 

' dum, pînă la 1 iulie 1967, pentru 
cunoașterea nărerii populației lo
cale în ce privește viitorul acestui 
teritoriu.

Tîrgul alimentar 
de la Miinchen

MUNCHEN 21 (Agerpres).— La 
Miinchen s-a deschis a Vl-a e- 
diție a Tîrgului aliment fir 
IKOFA, la care participă 31 de 
țări, printre care și România. Cu. 
ocazia inaugurării tîrgului, pa
vilionul românesc a fost vizitat 
de Hermann Hocherl, ministrul 
alimentației, agriculturii și sil
viculturii ■ al R. F. Germane, 
Otto Schedl, ministrul econo
miei al landului Bavaria, Heinz 
Mielert, vicepreședinte al Uniu
nii federale a industriei alimen
tare. Oaspeții s-au interesat de 
unele probleme privind' dezvol
tarea industriei alimentare în 
țara noastră și de posibilitățile 
de schimburi comerciale exis
tente în acest sector.

HANOI 21 (Agerpres). 
tia V.N.A. anunță că în 
două zile numeroase avioane 
bombardament au violat

• aerian al -R. D. Vietnam, bombar- 
dînd si mitraliind zone populate și 
obiective economice din mai multe 
provincii.

în timpul raidurilor din - 20 sep
tembrie, anunță agenția sus-men- 
ționată. unitățile antiaeriene din 
provincia Bac Thai au doborît 
două avioane cu reacție de tipul

Pe străzile capitalei statului Panama. O demonstrație organizată de stu- 
denfi pentru eliberarea liderilor lor, arestați în luna iunie ((fotografia de 
sus) ; poliția a intervenit pentru a-i împiedica pe manifestanți să ajungă 

în fața sediului prezidențial (fotografia de jos)

Conferința
V

interguvernamentală

privind situația
personalului didactic

PARIS 21. — Corespondentul A- 
gerpres Al. Gheorghiu transmite : 
La palatul UNESCO din Paris 
au început lucrările conferinței 
interguvernamentale speciale pri
vind situația personalului didac
tic. Participă delegații guverna
mentale din 
membre ale 
care și o delegație română condu
să de Jean Livescu, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, vicepre
ședinte al Comisiei naționale a 
Republicii Socialiste România-pen
tru UNESCO.

In ședința de deschidere a con
ferinței au luat cuvîntul Rene Ma- 
heu, director general al UNESCO, 
și Francis Blanchard, subdirector 
general al Biroului internațional 
al muncii. Conferința a ales în 
unanimitate ca președinte pe prof. 
Jean Thomas, conducătorul dele
gației franceze, precum și șapte 
vicepreședinți — conducători ai 
delegațiilor Angliei, Iranului, Ma
rocului, Mexicului, României, U- 
gandei și Uniunii Sovietice. Ca 
raportor general a fost ales prof. 
Carr, delegat al S.U.A. Conferin
ța ' a adoptat, de asemenea, ordi
nea de zi și regulamentul interior 
de funcționare.

Lucrările conferinței vor dura 
pînă la 5 octombrie.

peste 70 de state 
UNESCO, printre

Vietnam
F-105, iar altele au fost avariate. 
In ultimele două zile au mai fost 
doborîte încă două avioane dușma
ne în provinciile Ha Bac și Lang 
Son. Cu acestea, pierderile avia
ției americane se cifrează la 1 441 
de avioane.

HANOI

Comemorarea 
lui George Coșbu c

HANOI 21 (Agerpres). — La 
Hanoi a avut loc o festivitate 
consacrată împlinirii a 100- de 
ani de la nașterea lui George 
Coșbuc. Au luat parte reprezen-, 
tanti ai Comitetului pentru re
lații culturale cu străinătatea, ai 
Comitetului vietnamez pentru a- 
părarea păcii și ai Uniunii 
scriitorilor și artiștilor vietna
mezi, care au organizat festivi
tatea, precum și numeroși re
prezentanți ai organizațiilor 
culturale și obștești din capitala 
R. D. Vietnam. Au fost, de ase
menea, prezenți însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al ambasa
dei Republicii Socialiste Româ
nia în Vietnam, L. Micloș, 
membri ai ambasadei.

Poetul Chinh Huu, care 
întors recent dintr-o vizită 
România,'a vorbit despre viața 
și opera poetului George Coș
buc.

Ziarul „Nhan Dan" a publicat 
un articol consacrat vieții și 
operei marelui poet român.

fermieri din Ontario (Canada) s-au îndreptatRecent, un mare număr de f •• •• - ‘ \
spre Toronto pentru a protesta împotriva invadării pieței canadiene cu 
produse agricole americane. Poliția a încercat să împiedice pătrunderea 

manifestanfilor în oraș

și

s-a
în

Incident în evoluția
lui „Surveyor-2"

PASADENA 21 (Agerpres). — 
Incidentul care a afectat sonda lu
nară americană „Surveyor-2“ 
să compromită, după părerea 
cialiștilor N.A.S.A., întregul 
gram de zbor. Incidentul s-a 
dus în momentul cînd specialiștii 
de la „Jet Propulsion Laboratory" 
din Pasadena au procedat la corec
tarea traiectoriei lui „Surveyor-2“, 
necesară pentru a rectifica erorile 
inevitabile provocate de lansare, 
în acel moment, unul din cele trei 
motoare ale sondei s-a defectat ca 
urmare a unor cauze necunoscute, 
fapt ce a dezechilibrat întreaga 
navă, care a început să se învîr-

riscă 
spe- 
pro- 
pro-

KH ĂDDIS ABEBA. Secretariatul 
Organizației Unității Africane 

a anunțat că între 5—9 noiembrie se 
vor ține la Addis Abeba lucrările 
conferinței la nivel înalt a statelor 
membre ale organizației.

H PHENIAN. Ministerul Afacerilor 
Externe al R.P.D. Coreene a dat 

publicității o declarație în care con
damnă reținerea ilegală de către au
toritățile japoneze a unei nave de 
pescuit nord-coreene. Această navă, 
care pescuia în Marea Galbenă, a 
dispărut fără urmă, iar în prezent se 
află în portul japonez Sbimoneseki.

■ PARIS. La 21.• septembrie a înce
tat din viață la Paris, în vîrstă 

de 88 de ani, Paul Reynaud, fost 
prim-ministru al Franței în timpul ce
lei de-a treia Republici franceze.

■ RIO DE JANEIRO. Din nou. Ia 
Sao Paulo (Brazilia) s-au pro

dus marți seara incidente între po
liție și studenți. Poliția a folosit 
bastoane de cauciuc și grenada la-

inflație

tească în jurul axei sale. Oprirea 
celorlalte două motoare nu a dus 
la încetinirea acestei mișcări. O oră 
mai tîrziu, cei mai buni tehnicieni 
de la Pasadena au aprins rachetele 
direcționale în speranța că mișca
rea de rotație va fi oprită. Dar și 
această tentativă a eșuat. După 
cum transmite agenția France 
Presse, conducătorii programului 
„Surveyor-2“ sînt de părere că, 
dacă nil se va pune capăt cît mai 
curînd acestei mișcări, punerea in 
acțiune a retrorachetei care să per
mită aselenizarea lină nu va avea 
nici un efect.

crimogene pentru a împrăștia o de
monstrație a studenților organizată 
în semn de protest față de repre
siunile polițienești și amestecul ofi
cialităților militare în treburile uni
versitare. Peste 100 de student! au 
fost arestați.

■ MUNCHEN. Marți s-a încheiat 
la Miinchen cel de-al 15-lea con

curs internațional de muzică, organi
zat de instituțiile de radiodifuziune 
din R. F. Germană. La con
curs au participat 270 de soliști din 
35 de țări. Juriul concursului a de
cernat premiul I la canto solistei 
Ileana Cotrubaș de la Teatrul de 
Operă și Balet din București.

■|: DAMASC. La (Damasc jl-a tn- 
ceput marți lucrările cel de-al 

3-lea Congres regional al partidului 
Baas., Postul de radio Damasc preci
zează că dr. Nureddin Atassi, șeful 
statului sirian și secretar general al 
Direcției*-regionale siriene a partidu-

Reluarea dialogului 
anglo-rhodesian a fost 
marcată la Salisbury 
de un fapt ieșit din 
comun. Prima pagină a 
numărului din 21 sep
tembrie al ziarului 
„Rhodesia Herald”, 
care era consacrată în- 
tîlnirii din ajun dintre 
lan Smith, primul mi
nistru rhodesian, și Her
bert Bowden, ministru 
al Commonwealthului 
în guvernul britanic, 
era aproape în între
gime cenzurată. Largi 
spafii albe — transmi
te agenfia France 
Presse — înlocuiau 
informajiile cu privire 
la această întrevedere, 
un comentariu din Lon
dra, mai multe fotogra
fii, precum și un edi
torial.

De ce atîta discre
te ? Căpetenia regimu
lui rasist . n-a scăpat 
pînă acum nici un pri
lej pentru a prezenta 
cu surie și trîmbițe po- 
zifia sa față de „viito
rul Rhodesiei’ și de a 
sublinia de fiecare dată

că nu esfe dispus să 
cedeze puterea, 
prezent însă, cînd 
Rhodesia, în țările 
fricii ți în numeroase 
alte țări ale lumii se 
desfășoară o largă miș
care pentru înlăturarea 
regimului rasist de la 
Salisbury, cînd devin 
tot mai insistente cere
rile cu privire la folo
sirea în acest scop de 
măsuri radicale — in
clusiv forța — . s-ar 
putea ca Smith să fi a- 
juns la concluzia că e 
mai bine să adopfe o 
tactică a expectativei și 
discreției. Aceasta, cu 
atît mai mult cu cît pla
nul britanic, cuprins în 
comunicatul final al 
conferinței <... ..... ..
wealfhului, se situează 
pe o poziție vădit con
ciliantă. Ziarul englez 
„Times* scrie că dacă 
Smith va remite pu
terea guvernatorului 
Humphrey ' Gibbs — 
așa cum prevede pla
nul— acesta ar institui 
un regim provizoriu și 
un guvern în care albii

lui Baas, a pronunțat discursul de 
deschidere a congresului.

H SOFIA. Agenția BTA anunță că 
la Sofia a sosit pentru a vizita 

tîrgul de la Plovdiv Rolf Lahr, se
cretar de stat în Ministerul Aface
rilor Externe al R. F. Germane. El 
va rămtne în Bulgaria pînă ii 27 
septembrie și va avea o serie de în
trevederi cu înalte oficialități bul
gare.

■ LONDRA'. Astăzi Începe în ca
pitala britanică cea de-a doua 

fază a tratativelor anglo—vest-ger- 
mane privind problema cheltuielilor 
de întreținere a forțelor militare bri
tanice aflate pe teritoriul Germa
niei occidentale.

M MOSCOVA'. Agenția TASS ar 
“ nunță că Nikolai Baibakov, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla- ■ 
nificării, a primit pe membrii dele
gației economice japoneze care se 
află în U.R.S.S. în cursul întilnirii,

în 
în 
A-

ar continua să joace 
un rol preponderent, 
nefiind exclus ca însuși 
Smith să facă parte din 
el. In sfîrșit, pe aceeași 
linie reține atenția de
clarația făcută miercuri,

după întrevederea 
vufă cu lan Smith, de 
Reginald Maudling, 
fost ministru conserva
tor. Maudling a cali
ficat această întreve
dere ca „extrem de in
teresantă’ și s-a decla
rat convins de posibi- 

Common- ,ita,ea unei „reglemen
tări* a problemei rho- 
desiene. Aceasta, 
ciuda a două scurte co
municate date publici
tății ieri la Salisbury, 
în care se arată că po
zițiile celor două părți 
au rămas pentru mo
ment neschimbate.

în

Nicolae N. LUPU

N. Baibakov a arătat că, după pă
rerea Iui, între Uniunea Sovietică și 
Japonia se poate stabili o colabo
rare eficace . în domeniul metalur
giei neferoase. Industriei gazelor, 
folosirii rezervelor forestiere ale Si
beriei.

■■ SOFIA. La Sofia a avut Ioc a- 
dunarea generală a Academiei 

de științe a R. P. Bulgaria. Acad. 
Ștefan Milcu a fost ales membru al 
acestei academii. Au mai fost aleși 
membri ai academiei oameni de 
știință din alte țări.

■■ ALGER. Buletinul oficial publi- 
cat la Alger a făcut cunoscut 

marți că guvernul • algerlan a insti
tuit monopolul, de-stat în domeniul 
distribuirii ziarelor,- revistelor șl căr
ților. Difuzarea acestora va fi coor
donată de o companie de stat creată 
de guvern încă la începutul anului 
curent.

Peste cîteva zile, parlamentul ca
nadian își va relua activitatea, avînd 
pe agendă dosarul cu propunerile 
de noi măsuri antiinflaționiste. / a- 
nunțafe recent de cabinetul Ttear- 
son. Autoritățile de la Ottawa sînt 
tot mai preocupate de problema 
creșterii 
mărfurile 
cu 3 la 
1964, se 
prețurile 
4 la sută.

Măsuri anfiinflaționisfe au mal 
fost luate și în vară, cînd impozi
tele au fost majorate cu 140 mili
oane de dolari. Aceste măsuri s-au 
dovedii însă ineficiente. De data a- 
ceasta, autoritățile canadiene pre
conizează măsuri mult mai severe, 
dar care — așa cum scriu ziarele 
occidentale — ar putea avea unele 
implicații politice. Se vorbește, de 

pildă, despre o amînare a 
aplicării proiectului pri
vind asigurările de boală 
și, ca o consecință, despre 
eventuala demisie a minis
trului sănătății. S-a propus, 

asemenea, amînarea unor in
vestiții, precum și o nouă creștere 
a impozitelor.

Observatorii de presă nu conside
ră ca o simplă coincidență faptul 
că Washingtonul și Ottawa au anun
țat simultan măsuri anfiinflaționisfe. 
Ei menționează că evoluția conjunc
turii americane este contagioasă pen
tru economia canadiană. Sau, după 
cum se exprimă unii economiști oc
cidentali, tendințele inflaționiste din 
economia Canadei au fost „impor
tate’ din S.U.A. Monopolurile djjp 
Statele Unite controlează 59 la sui. 
din industria prelucrătoare a Cana
dei, iar, în aceste condiții, o cît de 
mică „răceală” a economiei, ameri
cane „gripează’ pe cea canadiană. 
Situația de dependență față de e- 
conomia S.U.A. — arată ziarul vesf- 
german „Industriekurier’ — deter
mină adesea ca filialele canadiene 
ale întreprinderilor S.U.A. să fie ne
voite să ia hotărîri care servesc in
tereselor americane, nu celor cana
diene. „Ne vindem independența*, 
scria ziarul „Toronto Star*, relevînd 
că, din punct de vedere economic, 
„Canada se află tot mai mult în 
primejdia de a deveni un satelit al 
S.U.A.’.

îngrijorarea opiniei publice ca șf 
a unor largi cercuri de afaceri din 
Canada, care își văd astfel lezate 
interesele, a cuprins pînă și pe unii 
membri ai guvernului. Presa ameri
cană a întîmpînat cu nemulțumire 
recentele declarații ale ministrului 
de finanțe canadian, M. Sharp, și 
ale altor persoane influente, care 
s-au pronunțat pentru stăvilirea pe
netrației capitalurilor din S.U.A. în 
economia Canadei. Se pare însă că 
nemulțumirea Ottawei față de Wa
shington esfe mai mare.

preturilor. Dacă în 1965 
și serviciile au costat 

sută mai scump decît în 
apreciază că anul acesta 
vor înregistra un spor de
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