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SUCCES

Petre DUMINICĂ
prim-secretar al Comitetului regional Argeș al P.C.R.

în cincinal, statul acordă 
i egiunii noastre investiții de 
pGSte 22 miliarde lei din care 
se vor construi peste 40 de obiec
tive industriale importante. Aceste 
capacități, împreună cu cele exis
tente care vor fi de asemenea mo
dernizate și dezvoltate, vor face ca 
producția globală a regiunii in anul 
1970 să fie de 2,9 ori mai mare de
cît aceea a anului 1965. O dezvol
tare considerabilă vor cunoaște ra
murile industriilor chimice, meta
lurgice, construcțiilor de mașini, 
energiei electrice și petroliere.

Aceste cifre, schițînd în mod su
gestiv imaginea perspectivei dez
voltării economiei regiunii, scot în 
evidență necesitatea ca realizarea 
exemplară a planului de investiții 
la toți indicatorii cantitativi și ca-

litativi să constituie o preocupare 
primordială pentru comitetul re
gional de partid.

Competența 
și operativitatea - 
cerințe fundamentale 
ale controlului

rfOTĂRÎRE PRIVIND

ÎNFIINȚAREA DE

BRUTARII
ÎN COMUNE

Consiliul de Miniștri a emis, la 
propunerea Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, o hotărîre privind dezvol
tarea producției de pîine în comu
ne. Potrivit hotărîrii, cooperativele 
agricole de producție și organizații
le cooperației de consum sînt au
torizate să înființeze brutării în 
comunele în care nu există ase
menea unități.

Organizațiile cooperației de con
sum pot înființa brutării în co
munele în care adunările generale 
ale cooperativelor agricole de pro
ducție au luat hotărîrea de a nu 
înființa brutării proprii. Pentru 
folosirea rațională a capacităților 
de producție se recomandă cons
truirea sau amenajarea de brutării 
și prin asocierea a două sau mai 
multe C.A.P. din aceeași comună 
sau din comune apropiate. Brută
riile cooperativelor agricole și 
cele ale cooperației de consum vor 
asigura producția de pîine și de 
alte sortimente de panificație din 
materia primă adusă de consuma
tori. Pentru salariați, pensionari, 
membrii familiilor acestora și can
tine, brutăriile vor fabrica pîine 

făină repartizată din fondul 
central.

Plata prestațiilor de servicii 
entru producerea de pîine și a 
dorlalte sortimente de panifica- 

se va face în natură sau în 
potrivit specificului local și 

. .ăi beneficiarilor.
. Cantitățile de grîu sau de făină 

primite ca plată a prestațiilor de 
servicii de către brutăriile C.A.P. 
sau ale cooperației de consum sînt 
scutite de impozite pe circulația 
produselor. Din aceste cantități, 
brutăriile cooperativelor agricole 
de producție vor putea fabrica 
produse de franzelărie care se vor 
vinde numai în magazinele coope
rației de consum, potrivit regle
mentărilor în vigoare. De aseme
nea, brutăriile organizațiilor coo
perației de consum vor putea fa
brica produse de panificație din 
cantitățile de grîu și făină primite 
ca plată a prestărilor de servicii, 
care se vor scade din cantitățile 
de grîu și făină repartizate 
fondul central.

Prin hotărîre sînt stabilite, 
asemenea, sarcini ce revin unor 
ministere care vor contribui la 
realizarea și buna desfășurare a 
activității brutăriilor sătești.

(Agerpres)

Sarcinile calitativ superioare 
prevăzute de planul cincinal recla
mă perfecționarea continuă a sti
lului muncii de partid in conduce
rea economiei, valorificarea expe
rienței dobîndite pe șantierele de 
construcții, punîndu-se un accent 
deosebit pe competență și operati
vitate. Ținînd seama de volumul 
mare de investiții, aproape dublu 
fată de șesenal, se pune întrebarea 
ce este de făcut pentru a „ține în 
mînă" aceste investiții, pentru a 
controla și îndruma competent atît 
șantierele mari, specializate, cit și 
pe acelea mai mici ?

Specialiștii sînt în cazul de față 
mîna dreaptă a comitetului regio
nal, a organelor de partid, care îi 
solicită întotdeauna la alegerea 
amplasamentelor, studierea diferi
telor variante tehnologice și. con
structive, la soluționarea unor pro
bleme dificile ce se ridică pe par
cursul construcției. Specialiștii sînt 
consultați și atunci cînd se pregă
tesc diferite analize ale activității 
de investiții sau sînt folosiți în e- 
chipe de control tematic pe șan
tiere. Pentru ca recomandările 
noastre să reprezinte într-adevăr 
rezultatul unei analize temeinice, 
competente, deseori biroul comi
tetului regional discută mai multe 
variante de soluții preconizate de 
specialiști și examinate de birou
rile comitetelor raionale și orășe
nești de partid. Din confruntarea 
lor rezultă soluția cea mai rațio
nală, temeinic fundamentată, me
nită să aducă efecte economice 
maxime.

Experiența confirmă că spiritul 
de prevedere este o condiție a suc
cesului activității pe șantiere. Toc
mai de aceea Comitetul regional 
Argeș al P.C.R. consideră ca o nece
sitate de a acționa prompt nu nu
mai atunci cînd unele situații pe 
șantiere cer o rezolvare neîntîr- 
ziată, ci și de a lua din timp măsuri 
pentru evitarea unor eventuale 
neajunsuri. Deschiderea șantierelor 
și punerea în funcțiune a obiecti
velor supun celui mai exigent exa
men deopotrivă pe proiectanți, 
constructori și beneficiari. Apli- 
cînd indicația conducerii de partid 
de a analiza la fața locului decadal 
sau ori de cîte ori este nevoie mer
sul lucrărilor de investiții, comite
tul regional ca și comitetele raio
nale și orășenești de partid au ini
țiat asemenea analize la Uzina de

O vizită pe care 
am făcut-o în toam
na anului 1964 la 
Bienala din Veneția 
ne-a confruntat cu 
concepții și viziuni 

■ artistice dintre cele 
mai variate, dintre 
cele mai moderne. 
Am trecut cu priviri
le peste opere de 
artă și peste expe
rimente, peste ciu
dățenii care nu se 
integrau nici sculptu
rii, nici picturii și to
tuși cereau în mod 
evident, apartenența 
la artă. Revenea, în 
mod curios, foarte 
frecvent, o formă, un 
volum care ne supăra 
prin ceea ce avea în 
el, simbolic. Era o sfe
ră ciuntită, de metal 
sau de marmură, în 
ale cărei măruntaie 
se vedeau dinții, la
birinturi făîă ieșire, 
interferențe de linii 
haotice. Încotro ne 
întorceam, regăseam 
dizarmonica structu
ră, în așa fel încît 
căutam repede locu
rile de odihnă ale 
privirii și spiritului 
în intervalele natu
rale oferite de spa
țiile împodobite 
vegetație bogată 
ape țîșnind din 
monioase fîntîni, 
vărsîndu-se în 
mul bazin. Am avut 
o dureroasă impresie

în
Și 

ar- 
re- 

cal-

de a fi întîlnit un 
simbol al imperfec
țiunii și al dezarmo- 
niei spre care tind 
o parte din artiștii 
lumii și care expri
mă incapacități sau 
infirmități spirituale, 
nu numai originale 
și frînte obiecte de 
inspirație.

Această experien
ță n-a făcut decît să 
întărească în noi o

lumea 
uma- 
poate 
pe un.

idee veche cît 
că o cultură 
nistică nu se 
construi decît
sentiment puternic al 
armoniilor, pe o as
pirație necontenită 
spre perfecțiune. In 
orice artă aspirația 
creatorului merge că
tre împlinirea forme
lor, către rotunjire. 
Evoluția în natură 
lucrează și cizelează 
fără încetare forme
le, ducîndu-le spre 
perfecțiune. Și inter
venția puternică 
binevenită a 
ajută acest 
Cum ni s-ar 
un grădinar 
put care ar lucra la 
selectarea și răspîn- 
direa florilor cu for
mele cele mai schi-

Și 
omului 
drum, 
părea 
price-

loade sau cu nuanțe
le cele mai neplă
cute ? Sau ce am 
spune de un ceasor
nicar care ar da or
nicelor ieșite din 
mîna lui un ritm 
strîmb și întors ?

în artă lucrurile ni 
se par tot atît de 
grave, dacă nu și 
mai grave, din cauza 
efectului imediat al 
operei de artă asu
pra minții și inimii 
contemplatorilor ei. 
Un muzician lucrînd 
cu sunete cacofoni
ce. un poet alegînd 
cuvintele cele mai 
urîte sau renunțînd la 
stringența rimelor și 
a ritmului, un pictor 
cu gust pentru culo
rile mortuare sînt la 
fel de răspunzători 
ca și grădinarul ori 
ceasornicarul ma
niac. Ni se va ripos
ta, pe bună dreptate, 
că urîtul a devenit o 
categorie estetică și 
că azi, ca și mai de 
mult, a fost folosit ca 
expresiv în artă, 
Shakespeare 
fragmente de mare 
trivialitate, că 
delaire și toti 
care l-au urmat 
făcut frumusețe cu lu
cruri sordide, că din 
disonanțele beethove- 
niene s-a născut di
recția sincerității to
tale în arta muzicală, 
că înlocuirea versu
lui muzical cu cel 
alb, nesupus relații-

Cum
în noul

(Continuare 
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Primele zile de cursuri cu preo
cupările, emoțiile, grijile și bucu
riile lor au readus viața școlară pe 
făgașul ei obișnuit. Elevii și-au 
ocupat din nou locurile în bănci, 
învățătorii și profesorii au reluat 
firul neîntrerupt al disciplinelor 
lor de acolo de unde l-au lăsat 
înainte de vacanță.

Am vizitat — în aceste zile de 
început — cîteva școli din orașele 
București, Bacău, Ploiești. Popasul 
în cele mai multe școli ne-a prile
juit constatarea că zilele începutu
lui de trimestru se scurg, așa cum 
este și firesc, într-o atmosferă se
rioasă de studiu, ordonat și planifi
cat, întreținută de corpul profeso
ral. Nu e mai puțin adevărat însă, 
că în unele școli-am aflat unele 
neajunsuri, deficiențe de organi
zare a muncii cadrelor didactice 
care stînjenesc desfășurarea nor
mală a cursurilor.

PREDAREA DE LA

CATEDRE... VACANTEiu

La o cît de sumară chestionare, 
99 de învățători și profesori din- 
tr-o sută recunosc că zilele de 
început de an sau de trimestru 
școlai' au o importanță deosebită 
pentru ansamblul de studiu al ele
vilor, că ceea ce se pierde în pri
mele ore' de curs cu greu și cu

MATERNITATE

ați demarat
an școlar?

efort se poate recupera pe parcurs. 
Tocmai ținînd cont de cerințele 
pedagogiei și psihologiei primelor 
zile de școală se recomandă colec
tivelor pedagogice să asigure din 
vreme planificarea lecțiilor, des
fășurarea ritmică a fiecărei zile de 
curs, pregătirea materialului didac
tic necesar predării, a manualelor

ANCHETA

SCÎNTEII"

prof. Alexandru Văleanu, directo
rul liceului. în același timp, în 
oraș sînt vreo 20 de cadre didacti
ce nerepartizate încă la școli, cu 
toate că unele clase au ore „libere" 
din cauza absenței profesorilor. 
Mai mulți profesori au făcut su
gestia ca secțiile de învățămînt să 
nu se limiteze numai la repartiza
rea birocratică, pe hîrtie, a cadre
lor didactice în școlile în subordi
ne, ci să se asigure cu operativita
te dacă acestea s-au prezentat la 
posturi, să angajeze suplinitorii ne
cesari acolo unde este nevoie, să 
stea de vorbă cu învățătorii și pro
fesorii în vederea integrării lor 
imediate în noile colective pedago
gice în care au fost încadrați.

șl

MATERNITATE
Strada Clinicilor din 

Cluj; o stradă nu prea 
largă, care urcă ușor în 
pantă. Ca în fiecare zi, pe 
pragul clinicii ginecolo
gice pășesc zeci de femei: 
unele cu semne specifice 
sarcinii, altele fără...

★
Ca să nască un copil, o 

femeie trebuie să trea
că prin acea cunoscută 
etapă de așteptare înfri
gurată, apoi prin efortul 
nașterii (chiar dacă naș
te... „fără dureri"). Am 
cunoscut însă în acea di
mineață de septembrie 
femei capabile de efor
turi înzecite, de nenumă
rate și îndelungate stră(Continuare în pag. a Il-a)

Centrul de cer
cetări tehnice 
al Bazei Acade
miei din Timi
șoara : sudarea 
de bare în ca
pete, prin pre

siune

EH

f t yI ■■ ‘f

danii — fără finalitate si
gură — numai și numai 
pentru a avea un copil. 
Doreau să aibă un urmaș, 
dar constatau că lucrul 
nu e posibil, din cauza 
unor anterioare interven
ții chirurgicale sau din 
cauza propriei lor con
formații deficitare. Cu 
timpul, pentru aceste fe
mei, dorința de a avea 
un copil însemna mai 
mult decît cunoscuta și 
obișnuita dorință. Ea as
cundea și încrîncenata 
voință de integrare în 
normal, în acel normal 
care a dăruit femeii mi
racolul cel mai de preț din 
lume. De aici fantastica 
înfruntare și luptă cu na
tura a acestor femei care 
renunțau chiar la preocu
pările lor zilnice și stă
teau luni în șir nemișcate 
în pat pentru a nu mai 
pi'erde sarcina. Majorita
tea celor pe care le-am 
întîlnit nu o făceau pen
tru prima, și nici pentru 
a doua oară. Dar o luau 
de la început, din nou și 
din nou, așteptînd cu o 
îngrijorare crescîndă și cu 
aceeași concentrată înfri
gurare, cu aceeași credin
ță că pînă la urmă va în- 

. vinge voința. Erau prinse 
în luptă cu atîta angajare 
încît, fără să aibă vreo 
prejudecată mistică, nu 
mai puteau realmente în
țelege cum altele se „lea
pădă de viață". Fiecare 
își punea cu aceeași ui
mire și naturalețe între
barea : „Dar cine nu vrea 
să aibă copii ?“.

Cine nu vrea ? Iată, o 
femeie bate la ușa cabi
netului ginecologic. După 
ea alta... Mai încolo o 
alta își așteaptă rîndul...

Mă întreb mai degrabă 
„de ce ?“, mă întreb 
„care" sînt motivele pre
ponderente ale hotărîrii 
celor care nu vor să aibă 
copii. Cineva se arăta 
sceptic cu privire la posi
bilitatea de a afla răspun
surile adevărate: „femeile 
nu prea spun adevărul în 
această privință".

Pătrund în sala în care 
femeile stăteau o vreme, 
mai ales după efectuarea 
întreruperii sarcinii. Ițlă 
plimb de la pat la pat și 
întreb, direct sau ocolit, 
și aflu. Aici, cu o altă 
femeie, femeile sînt sin
cere.

I. C. are 29 de ani. Pri
ma sarcină după 9 ani de 
căsătorie, prima întreru
pere de sarcină. Are o oa
recare teamă că n-o să 
mai rămînă însărcinată. 
Dar s-a înțeles cu soțul 
că în definitiv e mai co- 

' mod așa...
— Te-ai gîndit vreoda

tă cu seriozitate ce în
seamnă un copil, la anii 
cînd fiecare simte nevoia 
să vorbească de „ai săi" ? 
Dă din umeri.

E. N. O foarte 
reață țărancă din 
jurimile Clujului,
ani. Măritată de șase ani. 
Nu are nici un copil. Pu
tea avea trei. Pe ultimul 
l-a dorit, dar i s-a părut 
o sarcină mai grea decît 
altele (!). Prietenele bine
voitoare au sfătuit-o să 
renunțe și de data aceas
ta. Viitoarea sarcină... îmi 
e penibil să insist, dar o 
fac. Aflu că la interven
ția precedentă a avut o 
infecție. Mă întreb în gînd 
cum 
rată 
care 
nu-i

vorbă- 
împre- 
25 de

de nici nu e îngrijo- 
(cu simptomele pe 
le-a avut, medicii 
sorocesc nimic bun).

A. P. 23 ani. Are un fiu. 
Nu mai vrea unul. „Se 
cresc greu 1“ Aflu însă că 
unicul copil pe care-l are 
merge la creșă și că are 
un apartament confortabil 
în cartierul Grigorescu. 
Mă despart de ea cu o 
politețe formală, întrebîn- 
d-o cum se mai simte.

Natalia STANCU

(Continuare 
în pag. a II-a)

celor trebuincioase fiecărui elev. 
Cum este respectată această înda
torire pedagogică ?

In unele școli, după o săptămînă 
de cursuri continuă să dom
nească, în ceea ce privește pro
gramul, o situație de provizorat. 
Elevii află de pe o zi pe alta ce 
lecții au de pregătit, în orarul zil
nic apar așa-numitele „ferestre" 
— ore în care nu se țin lecțiile la 
obiectele programate. Aceste ore 
„libere" sînt umplute cu tot felul 
de alte activități: cu lecții de mu
zică, desen, educație fizică (care 
sînt folositoare, dar în nici un caz 
nu pot înlocui matematica, fizica, 
limbile străine) — la unele școli 
din raionul „1 Mai", 
fel de fel de treburi 
nistrative" — curățenie în clă
direa sau în curtea școlii, (la 
Școala generală nr. 127 din Capi
tală). Dincolo de evidenta pierdere 
a unui timp prețios din cel desti
nat predării fiecărei discipline de 
studiu, această vacanță prelungită 
nu creează elevilor cadrul prielnic 
deprinderii cu disciplina și res
pectul datorate îndatoririlor șco
lare. Cauzele care determină pe 
alocuri asemenea abateri de la pro
gramul școlar? Iată :

„Ferestrele" și provizoratul în 
stabilirea orarului apar, în primul 
rînd, din cauza deficiențelor în 
încadrarea și repartizarea profeso
rilor și învățătorilor — ne-a spus 
prof. Nicolae Baciu, directorul 
Școlii generale nr. 12 din Ploiești. 
Iată și un exemplu. Abia la cîteva 
zile de la deschiderea cursurilor ni 
s-a comunicat — fără nici o expli
cație — de la secția de învățămînt 
a sfatului popular orășenesc că 
profesoara de chimie Elisabeta Mi- 
calevici nu va mai lucra la școa
la noastră. Și uite așa au rămas 
descoperite orele de chimie la cla
sele a Vil-a și a VIII-a". La Liceul 
pedagogic din Bacău au fost înca
drați toți profesorii, dar lecțiile — 
de limbă latină, bunăoară — n-au 
început încă, deoarece titularii ca
tedrei și-au „găsit" posturi la alte 
școli din oraș — ne informează

PEDAGOGIE
IN PROVIZORAT?

Profesorul Aurel Nicolescu, de 
la liceul „Gh. Lazăr" din București 
ne-a trimis la redacție o scrisoare, 
din care cităm : „Elevii clasei a 
X-a de liceu din acest an consti
tuie prima promoție ce va absolvi 
școala de 12 ani. Hotărirea cu pri
vire la trecerea la învățământul de 
12 ani este cunoscută forurilor de

sau cu 
„admi-

Anchetă realizată de
Floîica DINULESCU, 
Constantin CĂPRARU, 
Gheorghe BALTĂ

(Continuare în pag. a IV-a)

TELEGRAMĂ’

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului
Președintele 
al Republicii

Tovarășului ION

CH/VU STOICA
Consiliului
Socialiste România

de Stat

GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
Vă mulțumim din toată inima, dv. și poporului frate 

român, pentru felicitările trimise cu ocazia sărbătorii națio
nale a poporului coreean, cea de-a 18-a aniversare a creării 
Republicii Populare Democrate Coreene.

Exprimîndu-ne convingerea că relațiile de prietenie și co
laborare frățească dintre țările noastre se vor întări și dez
volta necontenit. în lupta comună împotriva imperialis
mului. în numele triumfului cauzei socialismului, vă dorim 
dv. și poporului frate român noi succese în lupta pentru în
florirea și dezvoltarea tării.

KIM IR SEN
Președintele C. C. al Par
tidului Muncii din Coreea 
Președintele Cabinetului 
de Miniștri al R. P. D. 

Coreene

TOI EN GHEN 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare 
Supreme a Republicii 
Populare Democrate 

Coreene

Siderurgiștîî 
și constructorii 
de mașini din Reșița

Siderurgiștii marelui com
binat reșițean au elaborat 
ieri ultimele cantități de 
metal prevăzute în pla
nul 1 de producție pe 9 luni, 
în fruntea întrecerii se 
află furnaliștii, care au dat 
pînă acum în plus, față de 
planul la zi, 20 000 tone de 
fontă. înainte de termen și-a 
îndeplinit planul producției 
pe primele trei trimestre ale 
anului și Uzina construc
toare de mașini din Reșița. 
O dată cu sporirea produc
ției de generatori și motoare 
electrice, turbine hidraulice 
și piese de schimb, aici s-a 
asimilat fabricația de serie 
a unor, noi tipuri de agre
gate energetice pentru dife
rite centrale electrice aflate 
în construcție în țară — 
motorul Diesel de 1 250 C.P. 
și boghiul pentru noile loco
motive Diesel-hidraulice, u- 
tilaje pentru industria si
derurgică și chimică etc.

Flota maritimă 
comercială

Flota maritimă comercia
lă a îndeplinit planul trans
porturilor' maritime de măr
furi pe 9 luni ale aces
tui an. Marinarii au înre
gistrat în această perioadă 
4 800 000 000 tone/mile, depă
șind cu peste 14 la sută pre
vederile planului. Veniturile 
obținute de la începutul a- 
nului sînt cu aproape 6 la 
sută mai mari față de plan. 
La obținerea acestor succese 
o deosebită contribuție au 
adus echipajele mineralieru
lui „Hunedoara" și ale car
gourilor „Cluj". „Oradea". 
„Brăila". „Suceava", „De
va" și „Caransebeș".
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Ce trebuie schimbat —- - - - - - - - - - -
in sistemul actual de întreținere

a locuințelor 9
Modul în care este con

cepută activitatea de în
treținere a locuințelor pare 
fără cusur. Se degradea
ză un imobil ?.In calitatea 
lui de proprietar, I.A.L.-ul 
intră pe dată în acțiune : 
înregistrează clădirea cu 
pricina și face proiectul 
reparației. Mai departe ? 
Formele și proiectele sînt 
trimise executantului, în
treprinderii de construcții 
și reparații. Din formele 
primite, I.R.C.R.-ul ia cu
noștință de : locul în care 
se află situat imobilul, fe
lul reparației, suma pe 
care proprietarul i-o pune 
la dispoziție pentru repa
rația respectivă, termenul 
în care lucrarea trebuia 
executată. Din acest mo
ment I.R.C.R.-ului nu-i ră- 
mîne altceva de făcut de- 
cît să înceapă executarea 
comenzii. Așadar, totul e 
limpede... Teoretic. Dar 
practic ? Vom răspunde 
pornind de la un caz par
ticular. La imobilul de 
pe str. Romniceanu nr. 
25 din București, I.R.C.R. 
a început mai de mult 
reparații. După cum ne-au 
spus însă locatarii, e- 
chipele vin și pleacă de 
la lucru cînd vor. Acuma 
du lăsat totul baltă și 
nu și-au mai făcut apa
riția de două luni.

Reclamați! de felul ce
lei de mai sus vin cu 
sutele și la I.A.L., și la 
I.R.C.R. : „Nu s-a termi
nat lucrarea"... „Nu se 
fac remedierile"... „Re
parațiile sînt de proas
tă calitate"... „Se risipesc 
materialele de construc
ție"... E clar, pe undeva, 
în raza de activitate a 
celor două întreprinderi, 
s-au format breșe se
rioase, prin care se 
scurg, laolaltă, banii sta
tului și viața locuințelor. 
Cine poartă răspunde
rea ?

Executanții lucrărilor de 
întreținere au o părere 
comună : lanțul încurcă
turilor în activitatea de 
întreținere a fondului lo
cativ începe de pe masa 
de lucru a celor Care pro
iectează reparațiile, adi
că de la sectorul de pro
iectare al I.A.L. Iată ce 
spune în această privință 
ing. Gheorghe Stanciu, 
șeful serviciului tehnic de 
la I.R.C.R. Lenin : „Dacă 
ar fi să lucrăm exact 
după proiectele și docu
mentele I.A.L.-ului, casele 
ar ieși cu... acoperișul în 
jos 1 Ni se trimit proiecte 
incomplete, eronate, străi
ne de situația de fapt".

— Așa este, ne-a con
firmat directorul între
prinderii de administrație 
locativă din raionul Le
nin, mai trimitem și pro
iecte necorespunzătoare. 
Nu avem specialiști 
prea buni, sînt multe pro
iecte de făcut... Scapă 
greșeli. Ce să faci 1

La I.A.L., întreprindere 
care, în calitatea ei de 
proprietar, investește zeci 
de milioane în întreținerea 
fondului locativ, proiec
tarea eronată a reparații
lor e privită ca un rău 
inevitabil. Și dacă „mai 
scapă", e clar ce se în- 
tîmplă : proiectele trebuie 
refăcute, se pierde timp

și se irosesc bani; pe a- 
celași șantier se lucrează 
cu anii.

Să trecem din sec
torul proiectării în cel 
al execuției. Cs face 
I.R.C.R-ul după ce pri
mește documentația ? 
Faptele dovedesc că a- 
ceastă întreprindere (nu e 
vorba numai de I.R.C.R - 
Lenin) lucrează în multe 
cazuri după niște rîn- 
duieli bizare, în aparență 
de neînțeles. Atacă, să zi
cem, 50—100 de lucrări. 
Totul merge bine pînă în- 
tr-o zi, cînd șantierul este 
abandonat. De ce ? Ori 
nu mai sînt materiale de 
construcție, ori — după 
cum spun cetățenii — pro
fited de totala lipsă de 
control, meseriașii lasă 
baltă lucrările și an
gajează pe cont pro
priu altele, mai rentabile 
pentru ei, întreprinderea e 
pusă, de cele mai multe 
ori, în fața Unui fapt îm
plinit. Șantierele au fost 
deschise, dar lucrările nu 
pot fi terminate. Ca să 
facă față, I.R.C.R.-ul în
cepe să acționeze pom
pieristic : întrerupe lucră
rile pe alte șantiere și tri
mite echipele acolo unde 
,,se țipă mai tare". Și, în
tre timp, de la I.A.L. vin 
alte și alte comenzi...

E de prisos să con
tinuăm relatarea. Proble
ma defecțiunilor sectoru
lui de întreținere a fondu
lui locativ a fost discuta
tă în nenumărate rînduri. 
Iată de ce am adresat 
cîtorva specialiști în con
strucții și în adminis
trarea locuințelor și loca
lurilor următoarea între
bare:

— Ce credeți că tre
buie întreprins pentru a 
îndrepta lucrurile in sec
torul de gospodărire a 
fondului locativ ?

Iată unele din răspun
surile primite :

Aurel Jipa, inginer șef 
la Trustul de construc
ții și reparații București:

— Cum bine s-a ară
tat în presă și se sesizea
ză de către cetățeni, atît 
I.A.L.-urile cît și I.R.C.R.- 
urile au unele lipsuri spe
cifice, proprii, care pot fi 
înlăturate de la caz • la 
caz prin măsuri adminis
trative. Dar aceste între
prinderi, și mai ales cele 
de întreținere, au început 
să devină neputincioase 
în fața propriilor sarcini. 
Inițial, I.A.L.-urile și 
I.R.C.R.-urile au avut de 
întreținut un fond locativ 
relativ redus. între timp, 
însă, au fost construite 
zeci de mii de noi apar
tamente, nenumărate in
stituții social-culturale. în 
noile condiții, noi nu mai 
executăm mici reparații 
ca în trecut, ci reparații 
capitale, lucrări de con
strucție de zeci de mili
oane de lei. Dar mijloace
le noastre de intervenție, 
sistemul de organizare a 
șantierelor, modul de a- 
provizionare au materia
le etc. au rămas aceleași. 
Personal nu putem schim
ba mare lucru. Totul, sau 
aproape totul depinde de 
aiți factori. Gospodărim 
și întreținem un fond lo
cativ de miliarde, dar ne

aprovizionăm după siste
mul... per milion. Nu nu
mai atît. Nici măcar ma
terialele de care avem 
nevoie nu le putem cere 
întrucît la data formulă
rii comenzilor nu cunoaș
tem planul lucrărilor pe 
care le vom avea de exe
cutat. Și mai este ceva. 
Aprovizionarea ritmică a 
șantierelor ține într-ade- 
văr de noi, dar și de... 
I.T.B. Ne dau mașini — 
putem grăbi lucrările, nu 
ne dau, nu putem. Proble
ma trebuie privită așa 
cum este. Ar fi nevoie ca 
factorii de răspundere să 
analizeze situația în în
tregul ei, avîndu-se în ve
dere dezvoltarea între
prinderilor care întrețin 
fondul locativ, stabilirea 
mijloacelor tehnice și a 
forțelor de lucru în func
ție de sarcinile reale, asi
gurarea unei planificări 
coordonate și de perspec
tivă a aprovizionării cu 
materiale și a lucrărilor.

Hogea Romulus, direc
tor la I.R.C.R.-30 Decem
brie:

—■ O întreprindere de 
întreținere are de făcut 
anual între 2 000 și 3 000 
de reparații. Din cauză că 
I.A.L.-ul dă uneori docu

mentația tehnică „Ia gră 
madă”, ne trezim cu for
țele împărțite în mii de 
părți. Urmarea : avem 
greutăți la aprovizionarea 
punctelor de lucru, la ur
mărirea ritmului în care 
se desfășoară lucrările, 
la gospodărirea materia
lelor etc. Soluția : propun 
ca I.A.L.-urile, cunoscînd 
situația fondului locativ, 
să desfășoare o muncă 
de perspectivă ; în aseme
nea condiții, documenta
ția tehnică ne-ar putea fi 
dată întotdeauna grupată 
pe străzi, pe grupuri de 
străzi ori eventual chiar 
pe cartiere în felul aces
ta, am putea forma, din 
mai multe puncte de lu
cru, șantiere organizate, 
pe care să le putem diri
ja, controla și aprovizio
na cum se cuvine. în altă 
ordine de idei : se recla
mă, și pe drept cuvînt, că 
unele lucrări executate 
de I.R.C.R sînt de slabă 
calitate. Socotim că una 
din cauze este direct le
gată de activitatea maiș
trilor. Pe orice șantier de 
construcții, maistrul este 
o figură centrală ! el tre
buie să dea îndrumări, 
să controleze, să acorde 
asistentă tehnică. Dar la

I.R.C.R. maistrul face de 
toate și în primul rînd 
scriptologie. Este esențial 
ca maistrul să fie deba
rasat de mînuirea hîrtii- 
lor și pus să-și 'îndepli
nească atribuțiile firești.

Constantin Georgescu, 
director al I.R.C.R.-Lenin : 

— I.R.C.R.-ul repară și în
treține de-a valma și ca
sele statului, și pe cele 
particulare, și instituțiile 
social-culturale. Socotesc 
că nu e bine așa. Un e- 
xempju edificator : în fie 
care vară, în timpul va
canței elevilor, forțele 
noastre sînt concentrate 
la renovarea școlilor ; de 
case aproape că nu ne 
ocuoăm în această pe
rioadă (deși sînt incluse 
în plan — n.n.). Cred că 
ar fi nimerit ca I.R.C.R.-u! 
să fie reorqanizat pe sec
toare separate, în funcție 
de sarcinile ce-i revin...

Firește, propunerile de 
mai sus nu epuizează 
problema. Cele relatate 
constituie mai degrabă 
o invitație la un schimb 
mai larg de păreri în ca
drul organismelor intere
sate, cate să se încheie 
cu găsirea soluțiilor celor 
mai potrivite, capabile să 
urnească lucrurile din 
punctul mori în care se 
află.

Pregătiri pentru 
aprovizionarea 
de iarnă cu legume 

ln toamna aceasta unitățile 
comerciale de specialitate vor 
pune la dispoziția populației 
o cantitate de legume, cartofi 
și fructe cu circa 105 000 tone 
mai mare decît în toamna 
anului trecut. Pentru a a- 
sigura o aprovizionare ritmică 
a populației, unitățile comer
ciale și cele furnizoare au în
tocmit grafice de livrări, au 
luat măsuri pentru transpor
tarea în bune condiții a legu
melor și fructelor. O deose
bită atenție se va acorda bu
nei aprovizionări a centrelor 
muncitorești, a localităților 
din Deltă și a exploatărilor 
forestiere.

In vederea ridicării nivelu
lui de deservire a cumpărăto
rilor, se vor organiza numeroa
se centre sezoniere în imedia
ta apropiere a marilor între
prinderi sau chiar în incinta 
acestora, în cartiere și în piețe. 
Mari cantități de cartofi, cea
pă, mere, nuci, fasole uscată 
și altele se vor desface pream- 
balate.

(Agerpres)

REALIZAREA CU SUCCES 
A INVESTIȚIILOR

(Urmare din pag. I)

Gheorghe GRAURE

(Urmare din pag. I)

Îmi răspunde cu un „spirit". „Foarte 
bine. Ca după naștere". Ce ciudată 
confuzie de situații / Așteptînd să se 
facă ora 12 am stat de vorbă în 
parc cu o femeie din Mocod care își 
dorea foarte mult al doilea copil. 
Motivarea era cea din sănătoasa 
filozofie populară: „Vn singur copil 
ca și nu-i... Casa fără copii nu-i 
casă... E păcat să omori viața". Fra
ze extrem de cunoscute și devenite 
aproape proverbe, dar capabile să în
fioreze cînd sînt rostite de o femeie 
care, între primul copil și acesta 
pentru care s-a internat în spital 
la 42 de ani, înregistrase trei eșecuri 
fără să aibă vreo vină.

— Pînă _ia__l septembrie 1966 — 
îmi spune dn:Mihai Pop — la: cli
nica noastră au fost înregistrate 
1 195 de nașteri și 5 169 întreruperi 
de sarcină. Aproape 5 avorturi la 
fiecare naștere. Din totdeauna me
dicii se luptă să sporească natalita
tea prin reducerea mortalității In
fantile. Or, e nefiresc ca tocmai 
acum cînd avuția materială se dez
voltă continuu, cînd ridicarea nive
lului de trai permite familiilor Să-și 
crească copiii în condiții tot mai bune, 
cînd statul ocrotește prin legi spe
ciale mama și copilul, venind în spri
jinul lor prin multe măsuri eficiente 
(concedii de naștere, alocații, creșe, 
cămine etc.) să trebuiască să ne lup

tăm cu altă plagă — întreruperile 
de sarcină. întîlnim puține femei 
care o fac din motive obiective.

Atitudinea aceasta vădește o 
gravă iresponsabilitate atît față de 
propria sănătate cît și față de un 
rol de o importanță covîrșitoare în 
viața societății. Multe dintre femeile 
care se grăbesc să scape de primele 
sarcini rămîn inapte pentru pro
creare, fapt care se asociază cu mari 
suferințe morale. Multe nu-și dau 
seama de scurgerea ireversibilă a 
timpului și își aduc aminte că vor 
să aibă copii prea tîrziu, cînd lucrul 
e prea complicat, cînd medicul nu 
mai poate asigura perfecta sănătate 
a copilului. Desigur, majoritatea 
medicilor consideră ca pe o obliga
ție elementară pe aceea de a sfătui 
femeile să păstreze sarcina. -Se re
simte însă acut lipsa unei educații 
sanitare corespunzătoare, sarcină 
care revine deopotrivă rețelei sani
tare, școlii și familiei. Măsurile pre
conizate în momentul de față și care 
constituie obiectul dezbaterii specia
liștilor și a opiniei publice urmă
resc tocmai lichidarea marilor nea
junsuri ale legislației de pînă acum 
și asigură condiții pentru proteja
rea sănătății femeii și a copilului și 
pentru realizarea unui spor normal 
al populației — probleme de interes 
major pentru întreaga noastră so
cietate.

La cîteva din stațiile I.T.B. 
(cam puține la număr), se află 
harta traseelor de noapte ale 
transportului în comun din Ca
pitală. în vehicule, călătorii 
au ocazia de a cumpăra și 
noul ghid al traseelor de 
transport, ouprinzînd o hartă 
a rețelei liniilor de tramvaie, 
troleibuze și autobuze, diferi
te indicații utile cu privire la 
stații de taximetre, taxifurgo- 
nete, tarife, telefoane. Ambele 
inițiative au la bază intenția 
bună, dar nedusă la capăt, 
de a informa călătorii asupra 
posibilităților de a ajunge în 
orice colț al Capitalei : noile 
hărți din cele cîteva stații nu 
cuprind rețeaua ce funcțio
nează în timpul zilei, iar ghi
dul editat nu suflă o vorbă 
despre traseele de noapte.

aluminiu, T.R.C.-Argeș, Uzina chi
mică și în alte locuri. Participarea 
secretarilor comitetului regional 
și a reprezentanților forurilor tu
telare la aceste analize a impri
mat conducătorilor de șantiere mai 
multă exigență și activității de 
producție o eficiență sporită. In 
felul acesta, cu participarea tutu
ror factorilor interesați, se poate 
ajunge în timpul oportun la a- 
doptarea unor măsuri corespun
zătoare și la operativitate în apli
carea lor. Sînt astfel evitate cores
pondențele, telefoanele nesfîrșite, 
drumurile delegaților

Informările operative decadale 
ale șantierelor, primite de comite
tul regional de partid, ne dau posi
bilitatea să fim permanent la cu
rent cu stadiul lucrărilor ; ceea ce 
urmărim însă nu este doar „de a 
lua la cunoștință", de „a constata" 
și găsi explicații pentru eventua
lele rămîneri în urmă, ci de a lua 
de îndată legătura atît cu condu
cerea șantierelor, cît și cu forurile 
centrale, cu alte organe de partid 
spre a asigura primirea la timp a 
proiectelor, utilajelor, precum și 
folosirea completă a mașinilor și 
utilajelor, a timpului de lucru și 
gospodărirea cu mai multă grijă a 
materialelor. Forța mobilizatoare a 
organizației regionale se manifestă 
tocmai prin felul cum își îndepli
nește rolul de a interveni activ și 
a determina luarea tuturor măsu
rilor politice, organizatorice, teh
nice, la toate verigile de lucru pen
tru realizarea exemplară a investi
țiilor. In toată această activitate 
urmărim sincronizarea preocupări
lor de azi și mîine cu ceea ce este 
de făcut în trimestrul următor, în- 
tr-o perspectivă mai îndepărtată.

Aici se impune o remarcă. Apar 
uneori cazuri cînd atît la proiec
tant, cît și la constructor și bene
ficiar se pledează pentru un spirit 
de economie greșit înțeles. De obi
cei în această „grijă" se reflectă 
tendința de a se urmări atingerea 
unor rezultate de moment. Se a- 
junge astfel uneori ca ce aduni cu 
o mînă, să risipești cu cealaltă. în 
această privință de mare ajutor ne 
sînt concluziile ce se desprind din

Galerii subterane din epoca romană
Colectivul Muzeului re

gional de arheologie Do- 
brogea a scos la iveală noi 
și importante vestigii ale 
trecutului în orașul Con
stanța. Este vorba de re
țeaua de galerii subtera
ne din epoca romană, să
pate în stîncă de tomitani

în scopul apărării cetății. 
Pînă acum au fost execu
tate lucrări de degajare a 
mai multor galerii pe o 
lungime de aproape 800 de 
metri, care străbat pe
ninsula tomitană, făcînd 
legătura între edificiul ro
man din mozaic — supus în 
prezent unor vaste lucrări

de restaurare — și plaja 
actuală a orașului. Galeri
ile, înalte de aproape 1,70 
metri și late de circa 0,80 
metri, vor fi amenajate din 
punct de vedere muzeistic 
și turistic la începutul se
zonului de vară al anului 
viitor.

(Agerpres)

schema circulației be noapte

Foto : R. Costin

În timp ce executa 
manevra de pornire 
a unui motor, meca

nicul Nicolae Țuțuianu 
(27 de ani), de la între
prinderea de foraje, ali
mentări, apă, din Bucu
rești a fost victima unui 
grav accident. încercările 
de a-1 salva au fost za- > 
darnice., Nicolae Țufuianu 
a decedat în drum spre 
spitalul de urgentă.

De la neglijență 
la crimă

Ne-am adresat, mai în- 
tîi, Inspectoratului de stat 
pentru igienă și protecția 
muncii. împrejurările în 
care s-a produs acciden
tul nu lasă dubii. Distri
buitorul de aer de la com
presor a explodat cînd 
mecanicul a încercat să 
pornească motorul. O 
bucată de metal l-a lovit 
puternic în piept. Din ce 
cauză s-a produs explo
zia ? Concluziile ingine
rului Mircea Ciobănașu, 
căre s-a ocupat de acest 
caz, sînt următoarele :

— Tubul ce alimentea
ză motorul, în loc să fie 
umplut cu aer comprimat, 
a fost umplut cu oxigen. 
Mecanicul n-a știut acest 
lucru și nici n-avea de 
unde să știe.

— A cui e vina ?
*— A fabricii de îmbu- . 

teliere, deoarece a pus în 
circulație un tub necores
punzător. Vopseaua și in

scripția nu corespundeau 
conținutului.

Iată-ne deci la Secția 
de foraj nr. 1 a I.F.A.A., 
la locul accidentului. In
vestigația noastră întîm- 
pină o primă nedumerire: 
La data accidentului, ni
meni, dar absolut nimeni 
nu știa ce fabrică a în
cărcat cu oxigen tubul de 
aer. Simplă neglijență în 
evidența magaziei de 
materiale ? Așa s-ar pă
rea la prima impresie. Să 
vedem însă cum a ajuns 
tubul la mecanicul Țuțu- 
ianu.

Enigmaticul 
drum al tubului 
54 124

La un moment dat, tu
bul 54 124 a dispărut pur 
și simplu din magazia de 
materiale a secției. în
cercările de a-1 regăsi 
n-au dus la nici un rezultat. 
Ca să-i dai de urmă, cer- 
cetînd fișele magaziei, 
însemna să cauți acul 
în carul cu fîn. Gestiona
rul nu avea o evidență 
a tuburilor, pe serie și pe 
specificul încărcăturii. 
Peste vreo zece zile, însă, 
șoierul Toma Ilie a anun
țat că la atelierul I, prin
tre tuburile de oxigen, se 
ailă și un tub pe care 
scria însă „aer". Ges
tionarul Boiciuc a ră
suflat ușurat. Tubul rătă
citor a fost adus îndărăt,

la magazie, fără ca ci
neva să-și pună întreba
rea unde stătuse pînă a- 
tunci și cu ce fel de gaz 
era încărcat. Nici măcar 
faptul că fusese descope
rit între tuburile de oxigen 
n-a dat de gîndit. Așa s-a 
făcut primul pas necuge
tat, care a facilitat acci
dentul de mai tîrziu. După 
aceea, tubul a ajuns în 
mîinile lui Țuțuianu. Ce 
consecință a avut această 
condamnabilă lipsă de 
răspundere, s-a văzutl

Martorii 
se contrazic

Solicităm răspuns la o 
întrebare elementară :

— Cine a dat dispozi
ție ca tubul 54 124 să iie 
ridicat de la atelierul I 
și cine l-a adus înapoi 
la magazia secției ?

Și iată-ne în fața celui 
de-al doilea motiv al 
accidentului: Nimeni n-a 
dat o astfel de dispo
ziție 1 Nimeni nu știe cine 
a adus tubul la magazia 
secției 1 Ni se dă de în
țeles că enigma nu poate 
fi dezlegată. Ca și cum 
tubul ar fi plecat singur 
din magazie, a umblat pe 
unde a umblat și a po
posit la atelierul I. De

aici, tot singur, s-a îna
poiat Ia locul inițial.

— Cum vă explicați 
dispariția tubului din ma
gazie ?

G. Boiciuc (care girg 
funcția de gestionar) : 
Cred că manipulanții, ne- 
atenți, l-au confundat cu 
un tub de oxigen.

Iată cine trebuia să 
deschidă bine ochii : niș
te oameni care manipu
lează materialnle în ma
gazie. Pe ei vrea Boiciuc 
să arunce vina 1

— Cînd tuburile de o- 
xigen s-au întors încăr
cate de la fabrică, nu 
v-ați pus întrebarea ce 
caută între ele un tub de 
aer ?

E. Constantinescu (ges
tionar la magazia atelie
rului I) : Nu știu să deo
sebesc un tub de aer de 
unul de oxigen...

Ing. V. Dumitrescu (me
canic șef) : Nu-i adevă
rat 1 Oricine le poate de
osebi. Pe tuburile de aer 
scrie „aer", pe tuburile 
de oxigen scrie „oxigen".

E. Constantinescu : 
N-am văzut nici cînd a 
intrat, nici cînd a ieșit tu
bul din magazie.

E admisibil oare ca un 
magazioner să nu știe ce 
intră și ce iese din gesti
unea de care răspunde ?

— Din investigațiile fă
cute s-a constatat că tu
bul 54 124 a fost încărcai 
la fabrica de oxigen din 
Ploiești. Se știe că aceas
tă fabrică nu îmbuteliază 
aer comprimat. De ce ați 
trimis acolo un astfel de 
tub ?

Ing. V. Dumitrescu ! Din 
eroare. Dintr-o gravă e- 
roare...

O eroare (a cita?) care 
a costat...

Concluziile 
anchetei 
judiciare...

Ne aflăm la Procuratu
ra raionului „Lenin" din 
Capitală. Stăm de vorbă 
cu procurorul Florin Bal- 
mez :

— Cum ați dat de urma 
fabricii care a încărcat 
tubul ?

— A trebuit să cercetez 
fișele tuturor fabricilor de 
oxigen al căror benefi
ciar este I.F.A.A.

Rezultatul acestor cer
cetări este, următorul : 
Gheorghe Alexandru, ve
rificator de tuburi la Fa
brica de oxigen Ploiești, 
primind 26 de tuburi de 
la întreprinderea de fo
raj, alimentări, apă, din

neatenție, sau verificînd 
superficial, nu a observat 
că unul din tuburi este 
pentru aer comprimat. 
Tubul respectiv a fost în
cărcat cu oxigen. Gheor
ghe Alexandru se face 
vinovat de infracțiunea 
omor fără voie.

...și concluziile 
noastre

După părerea noastră, 
vinovății sînt mai mulți: 
cei care au expediat tu
bul, cei care l-au primit 
și nu trebuiau să-l pri
mească, cel care l-au um
plut și nu trebuiau să-l 
umple.

Se știe că în fiecare în
treprindere, în fiecare sec
tor de producție există 
norme stricte de protecția 
muncii care, dacă sînt 
cunoscute și respectate, 
fac posibilă evitarea ori
căror accidente. Cum au 
fost urmărite și controla
te aceste dispoziții de că
tre conducerile adminis
trative, serviciile de pro
tecția muncii și comitetele 
sindicale ale celor două 
întreprinderi? în nici un 
fel. Iată de ce conside
răm că vina e mult mai 
largă, că adevăratele 

^cauze ale morții mecani

cului Nicolae Țuțuianu sînt 
mult mai adinei. Ele tre
buie căutate în proasta or
ganizare a muncii la 
I.F.A.A.; neglijarea măsu
rilor de securitate a mun
cii; în superficialitatea cu 
care se expediază, se pri
mesc și se manipulează 
tuburile cu gaze ce pot 
periclita oricînd viata oa
menilor dacă nu sînt su
pravegheate cu exigență 
și răspundere; în slabul 
control exercitat de ser
viciul mecanic șef al în
treprinderii ; și apoi lu
crătorii din aprovizionare 
— printre care și maga
zionerii — nu sînt simpli 
socotitori, oameni ai evi
dențelor contabile. Ei au 
datoria de a cunoaște 
rostul, destinația mate
rialelor, trebuie să fie și 
tehnologi ai producției.

Lanțul neglijentelor nu 
se oprește însă aici. S-a 
constatat că la Fabrica 
de oxigen din Ploiești în
registrarea seriilor și ter
menelor de garanție a 
tuburilor se face anapo
da. Pe de altă parte, ne- 
instruirea periodică a vp- 
rificatorilor a creat aici 
o atmosferă de muncă su
perficială, fără simt de 
răspundere.

Firește, Gh. Alexandru 
își va primi pedeapsa 
pentru grava lui neglijen
tă. Dar ceilalți autori — 
morali sau penali — ai 
accidentului pot fi oare 
absolviți de orice vină ?

Manele AUNEANU

experiența cîștigată pe șantierele 
hidrocentralei „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“, Uzinei de aluminiu, 
C.I.L. Pitești și altele. Pornind de la 
aceasta, biroul comitetului regio
nal de partid a sugerat forurilor 
de resort ca circa 30 la sută din 
lucrările de organizare la hidro
centrala de pe Lotru — chiar so
licited unele cheltuieli suplimen
tare — să fie executate după so
luții definitive (cantine, ateliere, 
dormitoare, puncte sanitare) astfel 
ca la terminarea hidrocentralei ele 
să poată fi amenajate și folosite 
în scopuri turistice.

în sprijinul celor afirmate 
aduce încă un exemplu. Experiența 
realizării drumului de contur al 
lacului de acumulare și barajului 
Vidraru ne va putea servi la pro
iectarea și executarea drumurilor 
din bazinul Lotrului. Se constru
iesc multe drumuri forestiere?. r 
din economia forestieră își cil 
cerințele privind volumul și gaba
ritul transportului. Aceste drumuri 
noi încep însă să fie folosite la 
scurt timp și de alți beneficiari. 
Cerințele lor, volumul de transport 
sînt însă altele, poate mai mari. Și 
atunci încep lucrări cu cheltuieli 
noi pentru lărgire, consolidare. Dar 
oare nu se pot face aceste lucrări 
încă de la început cu condiția ca 
beneficiarii să se pună de acord din 
capul locului și să privească din
colo de zidul intereselor departa
mentale ? Pornind de la aceste 
considerente, biroul comitetului re
gional a inițiat o analiză cu factorii 
interesați — Ministerul Economiei 
Forestiere, Ministerul Energiei 
Electrice, sfatul popular regiepal 
care va avea ca efect îmbunătăți
rea sistemului rutier. ' .

I Coordonarea eforturilor 
spre obiectivul comun

Intenționez în cele ce urmează să 
insist asupra uneia din multiplele 
probleme pe care le ridică realiza
rea investițiilor : intervenția activă 
a comitetului regional de partid în 
permanenta confruntare dintre 
proiectanți, constructori, benefi
ciari, întreprinderile de aprovizio
nare, sfatul popular. Printr-o siste
matică îndrumare, punere față în 
față, urmărim să determinăm a- 
cești factori Ia o colaborare fruc
tuoasă, la coordonarea eforturilor 
pentru îndeplinirea indicatorilor de 
bază ai investițiilor: respectarea 
termenelor, calitatea superioară a 
execuției, eficiență economică ma*- 
ximă. Aceasta răspunde interese
lor generale ale economiei și sfle 
fiecăruia în parte ; aceste interese 
se întrepătrund, sînt unice și in
divizibile.

Pe alocuri se mai întîmplă ca lu
crurile să fie privite printr-o pris
mă limitată, din. unghiul unor inte
rese departamentale. Un exem
plu grăitor îl constituie rămî- 
nerea în urmă a realizării investi
țiilor la trustul regional GOSTAT. 
Conducerea trustului s-a acoperit 
cu hîrtii privind un întreg inven
tar de „cauze obiective" ; în fapt 
însă, începînd de la Departamentul 
GOSTAT, Institutul de proiectări 
pînă la trust și pînă la unități se 
amînă la nesfîrșit asigurarea do
cumentațiilor, se fac dese schim
bări de soluții, se depășesc valorile 
aprobate, se resimt slaba asistență 
tehnică pe șantiere și lipsa de con
lucrare între proiectanți, construc
tori și beneficiari.

Daune aduce și sistemul de mun
că potrivit căruia fiecare se îngri
jește doar de „parcela" lui, cînd se 
lucrează pe felii. Întîrzierile în 
punerea în funcțiune a diferitelor 
obiective din bazinul carbonifei' 
Schitu Golești erau justificate tot 
prin felurite „cauze obiective" : 
lipsa de materiale, întîrzierea asi
milării unor noi utilaje ș.a. La ter
minarea lucrărilor s-a constatat 
însă că probele tehnologice nu de
curg în bune condiții datorită unor 
erori de proiectare, deficiențe de 
calitate la executarea utilajelor, 
lucrări greșit executate de con
structor — toate aceste deficiențe 
datorîndu-se în bună măsură lipsei 
de colaborare a unităților ce con
lucrau la realizarea obiectivului
comun.

Mai remarc faptul că pe alocuiji 
se lucrează încă într-un ritm lertfi 
parcă cu încetinitorul. Constatăm 
cu surprindere, de pildă, că repe
tatele stăruințe ale comitetului 
nostru regional la Ministerul In 
dustriei Alimentare pentru încer 
rea construcției fabricii de br 
zeturi din Slatina n-au avut e 
cuvenit. Deși o parte a utilajei 
pentru noua fabrică sînt aduse la 
fața locului de mai mult timp, 
lucrările de construcție pro- 
priu-zisă n-au început, ele fiind 
prevăzute să fie terminate de-abia 
la finele anului 1969 ! Oare Com
binatul Chimic din Pitești, cu o 
valoare de aproape 3 miliarde lei, 
se poate înălța în doi ani, iar pen
tru a construi o fabrică alimen
tară cu o valoare de 30 milioane de 
lei să fie necesari 4—5 ani de la 
aducerea utilajelor ?

Desigur, între factorii care-con-, 
lucrează în procesul de realizare a 
investițiilor apar unele litigii, ce
rințe îndreptățite. Aceasta este o 
urmare firească a exigenței ne
cesare față de calitatea lucră
rilor, fața de respectarea riguroasă 
a termenelor din grafice. Noi con
siderăm că datoria comitetului re
gional de partid nu este de a fi 
doar un fel de „arbitru" în rezol
varea diferitelor litigii, ci, în pri
mul rînd, de a înmănunchea ener
giile, spiritul organizatoric, price
perea tuturor, și a le orienta spre 
realizarea obiectivului comun, de 
a stimula înrădăcinarea unui cli

mat de muncă exigent, rodnic.



SCINTEIA PADINA 4

ÎN REGIUNEA BACĂU

Perioada optimă 
de însămîntări

->

Combinatul de 
celuloză și hîrtie 
de la Brăila a 
cunoscut din nou, 
în ultimii ani, 
freamătul mari
lor șantiere. Lu
crările din ca
drul etapei a 
Il-a de dezvolta
re au ca scop 
dublarea capa
cităților de pro
ducție la celulo
ză. punerea în 
funcțiune a unei 
fabrici de hîrtie 
si a unei fabrici 
de cartoane. Se 
dezvoltă, de ase- 

diferite 
auxiliare

CONSTRUCȚIILE DE LA COMBINATUL DE CELULOZĂ Șl HÎRTIE BRAIIA

CINE POARTĂ RĂSPUNDEREA
SCADENTELOR DEPĂȘITE ?

La indicațiile spe
cialiștilor, în regiu
nea Bacău a început 
semănatul griului și 
=’ celorlalte culturi 

’’toamnă. Folosind 
, .lin timpul priel- 

•ic, cooperatorii din 
raioanele Roman, 
Tîrgu Neamț și Pia
tra Neamț au reușit 
să însămînțeze su
prafețe însemnate. De 
la Consiliul agricol 
regional am aflat că 
pînă la data de 23 
septembrie au fost 
arate și pregătite 
pentru însămînțările 
de toamnă 44 000 
hectare teren și s-au 
însămînțat circa 
10 000 hectare cu pă- 
ioase. La secară masă 
verde s-a realizat a- 
pr oape 80 la sută din 

.șyY’rafața planificată.
Bune rezultate la 

semănat au fost obți
nute în raionul Ro
man. Aici, consiliile 
de conducere din 
cooperativele agrico
le, sprijinite de spe
cialiști, au întocmit 
din vreme schițele de 
amplasare a griului, 
alegînd pentru aceas
tă cultură terenurile 
de pe care au fost 
recoltate plantele 
premergătoare. Așa 
a fost posibil ca, pînă 
acum, să se pregă
tească patul germi
nativ pe aproape ju
mătate din suprafața 
care va.fi înșămînța- 
ta. Membrii coopera^ 
ți.^lor agricole din 
comunele Moldoveni, 
Gherăești, Bahna și 
Săbăoani au semă
nat cu grîu și secară 
între 120 și 200 hec
tare. O bună orga
nizare a muncii am 
întîlnit și la coopera
tivele agricole Ad- 
judu-Vechi, Sascut- 
Sat, Lehancea și Fîn- 
tînele din raionul 
Adjud. Pe ogoarele 
cooperativei din Ad- 
judu-Vechi lucrau la 
semănatul griului 
toate cele 3 semănă
tori din brigada con
dusă de Gheorghe 
Bîzgan. Cu ajutorul 
mecanizatorilor, coo
peratorii din această

comună 
pentru 
jumătate din supra
fața de teren planifi
cată. De cîteva zile a 
început și recoltatul 
porumbului pe tarla
lele care vor fi se
mănate cu grîu-.

Dar în timp 
unii seamănă de zor... 
alții mai așteaptă, a- 
mînînd de la o zi la 
alta această lucrare. 
Motivul ar fi că te
renul se lucrează 
greu. Adevărul este 
că i-a prins vremea 
semănatului nepre- 
gătiți. în raioanele 
Moinești, Tîrgu Ocna, 
Bacău și Adjud au 
fost arate suprafețe 
mult prea mici 
de cele necesare, 
această cauză, 
multe comune, 
Slobozia, Burdusaci și 
Benești din raionul 
Adjud. Ruseni si Plo- 
pana din raionul Ba
cău. nu s-a însămîn- 
tat nici un hectar cu 
grîu. 
făcute 
gricol 
tă că 
teren 
acum 
mîntată în cel mult e 
săptămînă. înseamnă 
că după aceea trac
toarele si semănăto- 
rile vor fi nevoite să 
aștepte eliberarea te
renului de porumb, 
în acest scop ar tre
bui urgentat si recol
tatul pentru că în 
unele raioane această 
lucrare se desfășoară 
anevoios. In raionul 
Adjud s-a recoltat 
porumbul doar de pe 
o suprafață ce repre
zintă 7 la sută.

Ca să semeni tre
buie să ai ce. Și asi
gurarea semințelor, 
conditionarea acesto
ra constituie încă o 
problemă în regiunea 
Bacău. Multe unități 
din raioanele Adjud. 
Bacău, Moinești și 
Tîrgu Ocna abia au 
început să condițio
neze sămînta. O cau
ză o constituie și lip
sa de selectoare. Co
operativele agricole 
din regiunea Bacău 
nu au primit 25 de 
mașini din cele co-

if a

au pregătit 
însămînțat

ce

fată 
Din 

în 
ca

Din calculele 
la consiliul a- 
regional rezul- 
suprafața de 

pregătită pînă 
poate fi însă-

mandate. Dar aceas
ta nu scuză nici ne 
departe lipsa de in
teres și delăsarea de 
care dau dovadă con
ducerile unor unități 
ca cele din Slobozia 
și Viforeni, unde 
conditionarea semin
țelor încă n-a în
ceput.

în cooperativele a- 
gricole din zona de 
deal însămîntările 
trebuie terminate 
mai devreme decît în 
raioanele de șes. Or, 
tocmai acestea se do
vedesc a fi mai puțin 
pregătite pentru exe
cutarea 
lor. De 
datoria 
gricole
cooperativelor 
cole.' 
S.M.T.
velor agricole să . în
treprindă măsurile ce 
se impun în vederea 
folosirii fiecărei ore 
bune de lucru pentru 
executarea însămîn- 
tărilor în perioada 
optimă si la un nivel 
calitativ ridicat.

însămînțări- 
aceea este de 
consiliilor a- 
și uniunilor 

agri-
a conducerilor 

și cooperati-

lu

menea, 
secții 
și de deservire.

Discutînd despre stadiul 
crărilor de construcție și montaj,
cadrele de conducere din combinat 
au ținut să ne precizeze că planul 
de investiții pe 8 luni din acest an 
a fost îndeplinit și chiar depășit. 
Situația este reală, dar, din păca
te, termenele de dare în funcțiune 
a unora dintre noile obiective nu 
au fost respectate. Cele mai multe 
neajunsuri au existat și există la 
noua fabrică de celuloză, a cărei 
scadentă de punere în funcțiune a 
fost trimestrul II al acestui an. 
Care sînt cauzele întîrzierii în da
rea în exploatare a noilor capaci
tăți de producție ? La această în
trebare, răspunsurile beneficiaru
lui, constructorului și proiectantu
lui nu coincid întotdeauna, fiecare 
încercînd să găsească justificări 
pentru a-și diminua răspunderea.

„Scăpări" în proiectare 
și probleme 
nesoluționate din vreme

depășirea sca
dențelor de in
trare în funcțiu
ne a noilor ca
pacități de la 
combinatul de 
celuloză și hîrtie 
Brăila revine a- 
tît proiectantu
lui, cît. și con
structorului și 
beneficiarului. în 
legătură cu nea
junsurile amin
tite, am căutat 

. să aflăm și pă
rerea tov. ing. 
Aurel Groapă, 
adjunct al mi
nistrului indus
triei chimice :

— Critica ce se 
aduce azi este 

întemeiată — ne-a spus interlocuto
rul. Este nevoie însă să precizăm 
că anumite greutăți au fost deter
minate de întîrzierea livrării unor 
utilaje tehnologice de către fur
nizorul străin și de modificările 
cerute de acesta după începerea 
probelor tehnologice. Dar nu pu
tem să trecem cu vederea că au 
existat și .unele defecțiuni de pro
iectare, iar constructorul și mon- 
torul nu au lucrat întotdeauna în 
ritmul prevăzut prin grafice.

— întîrzieri în ritmul de
structie și montaj s-au ivit în 
tima vreme și la noua fabrică 
cartoane.

— Este adevărat și, tocmai 
aceea, colectivul de conducere
ministerului a analizat, spre sfîr- 
șitul lunii august, împreună cu 
toți factorii de răspundere de pe 
șantier, ce anume trebuie făcut 
pentru grăbirea ritmului lucrărilor. 
S-a stabilit ca institutul de 
proiectări să asigure în perma
nență o asistență tehnică competen
tă pe șantier, în vederea lămuririi 
nepotrivirilor 
montaj și 
lutiilor ce

1
MĂRFURI

uitate

pe drum
în spatele ei ? Pe drept cuvînt, îm
părtășim nedumerirea mai multor 
montori de pe șantier care, atunci 
cînd și-au văzut munca încheiată 
și au fos.t puși să strice și să re
facă lucrările, se întrebau : „De 
ce abia acum, cînd totul este gata, 
s-a văzut că sînt necesare modi
ficări — și nu la începutul monta
jului?" De bună seamă, în prin
cipal vina o poartă proiectantul
— Institutul de studii, experimen
tări și proiectări pentru industria 
stufului, celulozei, hîrtiei și fibre
lor artificiale (I.P.C.F.S.)-București
— care nu a verificat cu toată 
atenția documentația tehnică a 
furnizorului străin, elaborînd pro
iectele de execuție cu multe „scă
pări" în ce privește cerințele nor
melor de protectie a muncii. Dar, 
o mare răspundere are și benefi
ciarul care, într-o asemenea proble
mă importantă pentru bunul mers 
al producției, trebuia să dovedeas
că o înaltă exigență la avizarea 
proiectelor.

Neîndoielnic, merită să fie apre
ciate eforturile depuse de colec
tivul combinatului pentru grăbirea 
efectuării probelor tehnologice la 
secția de celuloză și la prima ma
șină de hîrtie. Se cuvine, totuși, 
să precizăm că pregătirea punerii 
în funcțiune a noilor capacități de 
producție nu s-a făcut atît de te
meinic, ceea ce denotă că nu’s-au 
tras toate învățămintele din nea
junsurile ce s-au făcut simțite în 
prima etapă de 
binatului. între 
gurat nici pînă 
sar de cadre 
noile fabrici.

Recent, fabrica de celuloză a în
ceput să producă. După aprecierea 
conducerii combinatului, sînt crea
te condiții ca în scurt timp 
să se recupereze complet și 
nerealizările din lunile iulie și 
august. „Vor apărea însă greu
tăți la preluarea celulozei al
bite în stare umedă, așa cum s-a 
prevăzut în proiect, de către Com
binatul de fibre artificiale situat 
alături de noi — ne-a spus econo
mistul Vasile Baciu, adjunct al șe
fului serviciului investiții al com
binatului. După părerea mea, în 
această acțiune este necesar să fie 
atrași mai mulți specialiști din 
combinatele noastre, ca și din in
stitutele de proiectări și de cer
cetări ,de specialitate".. Iată deci 
încă o problemă a cărei rezolvare 
nu trebuia lăsată pe ultimul plan.

Scurtă privire 
în prezent 
și în viitor

Cu acuitate se pune în momen
tul de fată și necesitatea grăbirii 
lucrărilor de construcție și 
taj la fabrica de 
urmează să intre 
primul trimestru 
Stadiul actual al

rămîneri în urmă fată de 
„La acest obiectiv, pla-

Am urmărit cu interes arti
colele publicate în ziarul 
„Scînteia" privind necesitatea 
realizării indicatorului „pro
ducția marfă, vîndută și în
casată" — indicator care re
flectă finalitatea activității 
economice a întreprinderilor.

Care este situația-la Filatura 
de in și cînepă din Fălticeni?

Colectivul nostru se strădu
iește să dea viață măsurilor 
tehnico-organizatorice luate, 
obținînd succese în realizarea 
sarcinilor de plan la produc
ția marfă. Totuși o parte din 
această marfă, nu poate fi va
lorificată în mod corespunză
tor. Și iată de ce.

In afară de produsele pe 
care le livrează obișnuit 
țesătoriilor, filatura noas
tră furnizează multor unități 
din țară — pe bază de co
menzi — fire de in și cînepă, 
precum și ață. Produsele sînt 
expediate prin coletăria C.F.R. 
Potrivit instrucțiunilor Băncii 
Naționale, ele trebuie să a- 
jungă la destinație în termen 
de 20 zile. In multe cazuri în
să produsele nu ajung la des
tinatar în cadrul acestui ter
men, deoarece vagoanele C.F.R. 
respective zac garate pe di
verse linii secundare. Din pri
cina întîrzierii, unii beneficiari 
refuză primirea lor. Asemenea 
refuzuri am înregistrat la CIL 
Bacău, CIL Tr. Severin, fabri
cile de încălțăminte „Solidari
tatea" din Oradea, „Flacăra 
Roșie" din București și altele. 
Ca urmare, întreprinderea 
noastră nu-și poate realiza in
tegral indicatorul „producția 
marfă, vîndută și încasată", 
ceea ce duce și la alte conse
cințe negative, care în ultimă 
instanță grevează asupra ren
tabilității fabricii. Totodată 
au de suferit și beneficiarii 
noștri, care nu primesc mate
ria primă la timp.

Pentru rezolvarea acestei 
situații, filatura noastră, fi
liala din Fălticeni a Băncii 
Naționale și Direcția regio
nală C.F.R. Iași au purtat și 
poartă numeroase corespon
dențe, organizează ședințe de 
analiză etc. Rezultate nu se 
văd însă. Este greu de imagi
nat ce justificări se pot găsi 
pentru faptul că o marfă ex
pediată din Fălticeni nu a- 
junge nici în 20 de zile nu nu
mai la București sau la Tr. 
Severin, dar nici măcar la Ba
cău I Poate că Ministerul 
Căilor Ferate ne va da lămu
ririle necesare.

B. ZALMANOVICI
șeful biroului financiar 
al Filaturii de in și cînepă 
Fălticeni

anumite 
grafice, 
nul de investiții nu a fost realizat 
pe cele 8 luni din acest an din 
cauza primirii cu întîrziere a che- 
soanelor pentru acoperiș și a fie
rului pătrat pentru calea de ru
lare a mașinii de cartoane" — ne 
explică ing. Ion Vasilescu, direc
tor tehnic al întreprinderii șantier 
construcții-montaj Brăila.

Chiar dacă motivele invocate au 
influențat întrucîtva activitatea pe 
șantier, se cuvine să adăugăm însă 
că aici nu a existat și nu există 
încă o bună organizare și coordo
nare a lucrărilor din partea con
structorului, beneficiarului și pro
iectantului. Proiectul de execuție 
a fost trimis de I.P.C.F.S. „în 
rate", cu multe omisiuni și părți 
care au fost ulterior refăcute. Din 
această cauză și, uneori datorită 
greșelilor de execuție, montorii au 
fost și sînt puși să spargă betoane, 
ziduri, tencuieli pentru a putea in
stala utilajul și aparatura. '

— Ritmul montajului ar putea 
fi mult intensificat dacă am avea 
asigurate toate materialele și echi
pamentul necesar — ne spune ing. 
Petre Covalschi, șef de lot. în pre
zent montorii au la dispoziție sute 
de . tone de utilaje, dar nu le pot 
instala definitiv datorită lipsei de 
teavă inoxidabilă, de flănși, ven
tile și aparatură de măsură și 
control.

Pare paradoxal, dar aducerea a- 
cestor materiale a fost prevăzută 
în contractele cu furnizorul străin 
abia pentru sfîrșitul acestui an 
cînd, de fapt, lucrările de montaj 
trebuiau încheiate. Cum poate ex
plica beneficiarul și forul său tu
telar — Ministerul Industriei Chi
mice — asemenea neconcordanțe 
între termenele stabilite ?

Prin urmare, răspunderea pentru

con-
ul- 
de

de
al

care s-au ivit la 
stabilirii operative a so- 
trebuie adoptate.

★
tuturor condițiilor pen-

— Fabrica de celuloză — ne 
spune ing. Constantin Obreja, di
rector tehnic al combinatului — a 
fost gata țn termen, dai’ n-a putut 
produce din cauza tărăgănării lu
crărilor și deselor modificări, 
unele din instalațiile de bază 
anexe.

Dacă ar fi să judecăm după pă
rerea beneficiarului, această justi
ficare ar trebui considerată cu to
tul „obiectivă". Ce se ascunde însă

la 
Și

Gh. BALTĂ 
coresp.

Combinele înaintează în lanurile de porumb
(Foto Agerpres)

• . ■ ■■ .

construire a com- 
altele', nu s-a asi- 
azi întregul nece- 
calificate pentru

mon- 
cartoane, care 

în funcțiune în 
al anului viitor, 
lucrărilor indică

A

Crearea 
tru functionarea normală a noilor 
obiective intrate în exploatare și 
terminarea la datele prevăzute a 
celorlalte capacități de producție 
sînt hotărîtoare pentru realizarea 
integrală a sarcinilor de plan ce 
revin combinatului în acest an și 
în anul viitor. Iată de ce este deo
sebit de important ca ministerul 
să urmărească cu toată răspunde
rea cum se aplică măsurile preco
nizate, să acorde sprijinul necesar 
combinatului și constructorului în 
înlăturarea greutăților care se mai 
fac simțite ne șantier.

Ing. Nicolae PANTILIE

Combinatul petrochimic din Ploiești

TOATE FABRICILE PRODUC 
LA PARAMETRII PROIECTAT!

PLOIEȘTI. — Fabrica' de 
anhidridă ftalică de la Com
binatul petrochimic Ploiești a 
început să producă la întrea
ga capacitate proiectată pentru 
prima etapă de dezvoltare : 
6 000 de tone pe an. Noua uni
tate, singura de acest fel din 
tară, livrează anhidridă ftali
că de mare puritate pentru 
fabricarea plastifiantilor ne
cesari la obținerea articolelor 
de policlorură de vinii și a 
unui bogat sortiment de rășini 
sintetice. Pentru producerea 
anhidridei ftalice este între
buințat ca materie primă or-

toxilenul adus prin conducte 
de la rafinăria Brazi. Proce
sele tehnologice, bazate pe un 
înalt grad de automatizare, 
sînt supravegheate de opera
tori chimiști de la un pupitru 
de comandă.

De remarcat că toate cele 
6 fabrici — ,de polietilenă, ole
fine, oxid de etilenă și glicoli, 
oxigen și azot, modificatori și 
anhidridă ftalică — construite 
în cadrul combinatului, pro
duc acum la parametrii proiec
tați.

(Agerpres)

CONDIȚII ALE PROGRESULUI VITICULTURII
IN REGIUNEA BUCUREȘTI

Regiunea București, consi
derată ca o regiune de 
cîmpie, cerealieră, dispune 
și de o serie de centre vi- 
^ale cu o veche tradiție. 
Calitatea superioară a stru
gurilor de masă obținuți 
n centrele viticole Greaca, 
Căscioarele, Tr. Măgurele, 

irgiu, Zimnicea, Urziceni, 
ști etc. a fost confir- 
ț de succesele obținute 

concursurile republicane 
ande probele prezentate de 
unitățile producătoare din a- 
ceste centre au cîștigat me
dalia de aur. în zona de 
sud a regiunii București 
toate soiurile de struguri de 
masă ajung la maturitate 
cu cel puțin două săptămîni 
mai devreme decît în alte 
regiuni din țară.

Ținîndu-se seama de aces
te considerente, prin lucră
rile de raionare și micro- 
raionare a viticulturii, re
giunea București a fost des
tinată extinderii viilor pentru 
struguri de masă. în mo
mentul de față, în regiune, 
sînt aproape 30 000 ha vii. 
în scopul extinderii lor, din 
inițiativa comitetului regio
nal de partid și a comite
tului executiv al sfatului 
popular regional s-au între
prins acțiuni importan
te cu privire la valo
rificarea terenurilor în pantă, 
neproductive, Ca urmare, 
s-a amenajat în terase și 
s-a plantat o suprafață de 
aproape 4 000 ha cu vii. Re-

■w

zultatele economice fru
moase obținute de multe 
cooperative agricole, o dată 
cu intrarea pe rod a prime
lor plantații, a stimulat pe 
cooperatori să valorifice și 
alte terenuri în pantă prin 
plantarea cu viță de vie. 
Numai în raioanele Videle, 
Roșiori, Tr. Măgurele și 
Alexandria cooperativele a- 
gricole și-au propus să plan
teze, în acest cincinal, peste 
8 000 ha terenuri în pantă, 
neproductive sau slab pro
ductive.

Ca specialist, vreau să-mi 
exprim părerea în legătură 
cu această acțiune importan
tă și să insist asupra unor 
probleme care se cer rezol
vate cît mai repede și cît 
mai bine.

Prin lucrările de raionare 
și de microraionare a viti
culturii, regiunii București 
îi revine sarcina de a cul
tiva viță de vie din soiuri 
de masă pentru a asigura 
aprovizionarea cu struguri 
proaspeți a Capitalei și al
tor orașe. Tot de aici se 
livrează struguri timpurii și 
altor regiuni ale țării : Bra
șov, Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Ploiești, Bacău etc. 
Trebuie remarcat faptul că 
regiunea București este 
singura din țară unde nu 
sînt admise la plantare decît 
soiurile de viță pentru stru
guri de masă, fiind interzise 
cele de vin. Se constată 
însă în multe cooperative

agricole tendința, cu- totul 
nejustificată din punct de 
vedere economic, de a 
strecura în plantații și soiuri 
de vin. în ultimii ani, în 
raioanele Roșiori, Videle și 
altele au fost plantate su
prafețe apreciabile cu soiuri 
specifice podgoriilor specia
lizate în producția vinurilor 
superioare : Fetească, Ries
ling, Traminer, Pinot gris, 
Tămîioasa românească, Mus
cat Ottonel.

Care este explicația ? Din

fi valorificat la un preț co
respunzător celui din podgo
riile specializate, fiind consi
derat, în cel mai fericit caz, 
ca vin de regiune. Și în con
dițiile cultivării strugurilor 
de masă, în regiunea Bucu
rești se pot obține cantități 
mari de vin de bună calitate. 
După cum se știe, la sorta
rea strugurilor de masă 10— 
30 la sută din producție 
merge la vinificat. Dar nu e 
vorba numai de boabele care 
cad la sortare. Uneori din

CUVINTUL
SPECIALISTULUI

discuțiile purtate cu coope
ratorii au rezultat două as
pecte : dorința lor de a face 
vinuri superioare și faptul 
că materialul săditor din so
iurile de masă nu ar exis
ta în cantități suficiente. 
Vreau să arăt de ce nu sînt 
întemeiate aceste motivări.

în ce privește soiurile de 
vin, chiar și cele enume
rate mai sus, ele asigură ob
ținerea unor vinuri superioa
re numai în podgoriile unde 
au fost raionate și unde exis
tă un microclimat specific. în 
regiunea București asemenea 
soiuri, chiar dacă ar da un 
vin bun, el tot nu ar putea

cauza greutăților la valorifi
care se vinifică producția de 
pe anumite suprafețe. Și tre
buie spus că, întrucît în a- 
ceastă zonă, boabele acumu
lează o cantitate suficientă 
de zahăr, rezultă vinuri cu
rente de masă de bună cali
tate, cu puțin alcool și plă
cute la gust. In aceste împre
jurări este necesar ca orga
nele agricole și consiliile de 
conducere ale cooperativelor 
agricole să analizeze cu aten
ție și simț de răspundere e- 
ficiența economică a acestor 
plantații și să găsească soiu
rile de masă care să asigure 
cele mai mari venituri.

Extinderea strugurilor de 
masă, din care o parte merg 
la vinificare, presupune 
însă ca o serie de norma
tive de preluare a strugu
rilor să fie îmbunătățite și să 
se dea atenția cuvenită și a- 
cestei producții, al cărei vo
lum, în următorii ani, va 
crește considerabil, ridieîn- 
du-se pe regiune la circa 
5 000 vagoane.

în ce privește afirmația cu 
„lipsa materialului săditor" 
din soiuri de masă nu ră- 
mîne nici ea în picioare. 
După cum se știe, regiunea 
București este principala 
producătoare de material 
săditor viticol din țară. In 
anul 1966 numai pepinie
rele viticole ale coopera
tivelor agricole au altoit 
aproape 10 milioane vițe, 
din care peste 8 milioane 
cu soiuri de masă. Așa 
stînd lucrurile, nu se poate 
justifica plantarea soiurilor 
de vin.

Este necesar să menționez 
că majoritatea cooperative
lor agricole din regiune în
ființează plantații în masive 
de 20—200 ha. Pentru astfel 
de acțiuni se acordă credite 
atît pentru plata materialului 
săditor, cît și pentru sistemul 
de susținere. Ar fi bine ca 
toate unitățile să se bucure 
de creditele necesare pro
curării materialului sădi
tor și a materialelor nece
sare sistemului de susținere. 
Aceasta datorită faptului că

credite se acordă numai 
pentru unitățile situate în 
centre și bazine viticole di
nainte stabilite. Consider că 
asemenea restricție, în noile 
condiții, nu-și are obiect și 
este bine ca aceste credite 
să se dea pentru orice coo
perativă care înființează 
plantații de vii, punînd în 
valoare terenuri în pantă ne
productive sau slab produc
tive și dacă aceste plantații 
se fac după un proiect de 
organizarea teritoriului în 
suprafețe mai mari de 10 
ha. în momentul de față 
sînt plantații tinere în anul 
III și IV fără sisteme de 
susținere (araci sau spalieri), 
ceea ce împiedică efectuarea 
lucrărilor solului și a trata
mentelor contra manei, care 
în ultimă instanță se soldea
ză cu pierderi mari de re
coltă.

Rezolvarea problemelor pe 
care le ridică extinderea 
culturii viței de vie în re
giunea București va duce la 
un nou avînt al acestei ac
țiuni de transformare a dea
lurilor sărace și neproduc
tive în grădini înfloritoare 
și în surse de venituri impor
tante pentru cooperativele a- 
gricole de producție.

Ing. Grigore GORODEA 
director
Stațiunea experimentală 
Greaca, regiunea 
București
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Ultimele finisări înainte de a primi numere de rodai (Uzina „Autobuzul" 
din Capitală)

Un nou drum forestier
BRASOV. — S-a dat în ex

ploatare ultima parte a nou
lui drum care leagă centrul 
forestier Comandău, situat la 
1 260 metri altitudine, cu ora
șul Covasna, din regiunea 
Brașov. Pentru construcția 
acestuia s-au excavat 35 000 
mc pămînt și s-au executat 
numeroase lucrări de consoli
dare.

Pe noul drum se vor putea 
transporta anual 50 000 mc 
de material lemnos. Totodată 
s-au, creat condiții pentru o n 
mai bună aprovizionare a cen
trului forestier, unde funcțio- 
nează o fabrică de cherestea, 
și pentru deschiderea unui 
nou itinerar turistic spre mun
ții Vrancei.

(Agerpres)
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O întrebare pentru edituri:
„Editura noastră este, în- 

tr-un fel, un copil răsfățat 
al soartei căci volumele pe 
care le tipărim sînt cerute 
în mod permanent de cele 
mai diverse categorii de ci
titori — ne-a spus poetul 
ION BĂNUȚĂ, directorul 

«Editurii pentru literatură. 
■ Dificultatea pe care o m- 
tîmpinăm este însă aceea că 
nu reușim să punem în cir- 

• culație numărul de exem
plare care ar putea răspunde 
pe deplin solicitărilor atît de 
numeroase ale publicului". 
O părere asemănătoare am 
aflat și la Editura tineretului 
și n-ar fi exclus să existe 
și la Editura pentru litera
tură universală sau la Edi
tura științifică.

Intr-adevăr, din discuțiile 
avute la Centrala editurilor 
și difuzării cărții sau la con
ducerile editurilor, din cons
tatările pe teren ale unor 
redactori și colaboratori ai 
ziarului nostru, din semna
lările presei (cum ar fi, de 
pildă, ancheta revistei „Cro
nica" din 10 septembrie) 
sau din scrisorile sosite la 
redacție se poate desprinde 
constatarea că deși în ultimii 
ani s-a înregistrat o creștere 
sensibilă a activității edito
riale, atît în ceea ce privește 
calitatea lucrărilor încredin
țate tiparului, cît și în ceea 
ce privește diversitatea lor, 
mai apar uneori decalaje în
tre ceea ce oferă editurile și 
cerințele cititorilor. Se dis
cută în acest sens despre 
unele titluri ce nu ar tre
bui să lipsească din librării, 
despre lucrări care se epui
zează în extrem de scurt 
timp de la apariție, dar, în 
același timp, și despre vo
lume care încarcă inutil raf
turile librăriilor.

Aceste aspecte duc în cele 
din urmă la o problemă 
mult discutată în ultima 
vreme, aceea a stabilirii ju
dicioase a tirajelor. Pentru 
a le explica pe cele fixate 
arbitrar, este evident că nu 
se poate invoca motivul că 
editurile dispun anual doar 
de o anumită cantitate de 
hîrtie și de un anumit nu
măr de coli editoriale.

„Deficiențele semnalate în 
activitatea de tipărire și di
fuzare a cărții provin din in
suficienta coordonare a ce
lor trei verigi ale lanțului e- 
ditorial — editură, tipogra
fie, difuzare — verigi ale 
unui proces unic, insuficient 
corelate și cointeresate în 
momentul de față în buna 
lui desfășurare" a arătat to
varășul ION MARINESCU, 
director în Centrala editu
rilor și difuzării cărții. După 
cum se știe, editorul pre-

SE FACE UN STUDIU
ȘTIINȚIFIC

AL CERERII DE CARTE?
gătește manuscrisul pen
tru tipar, tipografiile rea
lizează volumele ca atare, 
iar librarul este cel care le 
primește și rămîne încărcat 
cu ele în gestiune. Pentru 
că rețeaua de difuzare este 
cea care are rolul principal 
în vînzarea cărții, ea are și 
drept de veto la stabilirea 
tirajului. Cel care cere, de 
fapt, prin comenzile ce se 
fac după o consultare prea
labilă a propunerilor și pla
nurilor editorilor, ce anume 
și cît să se tipărească este li
brarul, hotărîrea definitivă 
urrnînd să o ia însă Servi
ciul de studii și difuzate a 
cărții din Centrala editurilor 
și difuzării cărții. Dacă ne 
gîndim și că rețeaua de di
fuzare nu este unitară -— 
pe de o parte librăriile 
din-sistemul Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
pe de alta magazinele de 
desfacere ale CENTRO- 
COOP-ului, că sondajele 
pentru stabilirea precomen- 
zilor nu se realizează întot
deauna eficient, ne dăm sea
ma cît de posibile sînt ero
rile și hotărîrile arbitrare. 
Faptul că editurile nu răs
pund pentru cărțile ce le ti
păresc decît pînă în momen
tul în care acestea sînt livra
te organelor de difuzare- 
duce, de bună scamă, la o 
scădere a interesului pen
tru urmărirea modului în 
care lucrările sînt primite de 
cititori. De aici și atenția 
insuficientă și mai ales ine
ficientă, pe care redac
țiile, serviciile economice 
și cele de popularizare ale 
editurilor o acordă recepțio- 
nării și prelucrării diverselor 
semnale primite din partea 
iubitorilor de carte. Desigur, 
ni s-a vorbit la edituri des
pre întîlnirile cu cititorii or
ganizate în colaborare cu 
Centrele regionale de librării 
și difuzare a cărții cu ocazia 
lansării unor volume sau a 
unor acțiuni, despre deplasă
rile redactorilor pe te-

ren, despre cataloagele de 
inventar întocmite de re
țeaua de difuzare a cărții la 
sfîrșitul anului și din care 
se poate afla numărul exem
plarelor existente în stoc, 
sau despre studierea opinii
lor critice exprimate în pa
ginile presei cotidiene sau 
de specialitate pe marginea 
diverselor tipărituri. Pot însă 
aceste mijloace de informare 
să ofere o imagine conclu
dentă a cerințelor exprima
te ? Sînt ele suficient puse 
în valoare ?

De pildă, la Editura tine
retului, ca de altfel și la ce
lelalte edituri, se consideră 
că din sondajul efectuat la 
sfîrșitul anului în rețeaua de 
difuzare „se pot trage con
cluziile cele mai firești pen
tru activitatea de viitor". Nu 
s-ar putea găsi însă o moda
litate de informare mai ope
rativă a editurilor, lunară sau 
chiar săptămînală, cu privire 
la ritmul în care li se difu
zează cărțile ? S-ar realiza 
atunci nu numai o cunoaș
tere mai exactă a succesului 
de care acestea se bucură, 
dar s-ar putea desfășura și 
o activitate mai mobilă, mai 
eficientă, devenind posibilă 
corectarea din mers a unor 
erori.

în edituri se consideră că 
opiniile competente expri
mate de critica de speciali
tate sînt foarte utile pentru 
îmbunătățirea edițiilor, cît și 
pentru stabilirea unor tiraje 
cît mai apropiate de necesi
tățile reale. Astfel, în urma 
discuțiilor desfășurate în 
presa literară pe marginea

volumului clin „Criticele" lui 
Titu Maiorescu, Editura pen
tru literatură își propune să 
tipărească o nouă ediție care 
să cuprindă și acele studii 
necesare definirii activității 
criticului omise în volumul 
publicat în acest an. Este 
bine că se procedează așa, 
dar ce utilizare vor mai avea 
exemplarele ediției incom
plete ? Cine este răspunză
tor pentru pierderile mate
riale ce se vor înregistra ?

Asemenea împrejurări de
monstrează încă o dată cît 
de utilă ar fi cointeresarea 
editurilor, ca și a celorlalte 
verigi, în buna desfășurare 
a drumului pe care îl stră
bate o lucrare din manu
scris pînă ajunge în mî- 
na cititorului.

Mulți dintre interlocuto
rii noștri și-au expri
mat părerea că o activi
tate editorială fructuoasă nu 
se .poate desfășura empiric, 
ci doar pe baza cercetării 
atente, științifice, cu mijloa
ce moderne de investigare 
a interesului pentru carte 
manifestat de diversele cate
gorii de cititori. O aseme
nea cercetare nu ar fi me
nită doar să consemneze 
„cererea" de carte, înclinația 
momentană către o anumită 
lucrare sau către un a- 
numit gen, ci ar trebui să 
aibă în vedere și faptul că 
o îndatorire de seamă a edi
turilor noastre o constituie 
studierea și educarea guș

attului pentru lectură 
publicului. încercările fă
cute pînă acum în 
recția realizării unui studiu

di-

științific, care să ofere date 
concludente, sînt încă timide. 
După cum am putut deduce 
din discuțiile avute la Cen
trala editurilor și difuzării 
cărții, chiar ancheta „Citito
rii și cartea", inițiată în cola
borare cu Oficiul difuzării 
cărții din CENTROCOOP, 
s-a organizat fără a se cu
noaște suficient tehnica son
dajului, astfel că datele ob
ținute nu au fost conclu
dente, necesitînd o prelucra
re suplimentară.

Desigur, n-am cuprins în 
rîndurile de față decît unele 
dintre problemele ce s-au 
impus în convorbirile a- 
vute. In încheiere ținem să 
consemnăm și cîteva din 
propunerile formulate cu 
acest prilej, propuneri care 
■credem că ar merita să fie 
luate în considerație de fo
rurile competente :

0 Se consideră că editurile 
își îndeplinesc planul dacă 
se livrează la termenul sta
bilit organelor de difuzare 
un anumit număr de titluri 
și de coli editoriale. Nu s-ar 
putea însă ține cont și de 
proporția în care volumele 
tipărite au fost difuzate ? Ar 
fi doar una din modalitățile 
prin care editurile ar putea 
fi cointeresate în tipărirea 
unor lucrări cu un larg ecou 
la publicul cititor.

0 Sistemul actual nu este 
de natură să stimuleze nici 
interesul autorilor pentru 
difuzarea propriilor lucrări, 
o dovadă fiind și par
ticiparea destul de restrînsă 
a scriitorilor la întîlnirile cu 
cititorii și la diversele ma
nifestări organizate de re
țeaua de difuzare. N-ar fi 
oare posibil ca legea drep
turilor de autor să țină cont 
și de vînzarea volumelor 
editate ?

0 Pentru soluționarea mult 
discutatei probleme a tira
jului lucrărilor originale și 
pentru a se elimina perico
lul uniformizării acestora, 
sistemul editorial n-ar putea 
dobîndi o mai mare mobili
tate ? De pildă, s-ar putea 
stabili pe genuri un tiraj co
mun de pornire al tuturor 
lucrărilor, urrnînd ca cele 
ce se impun în mod deose
bit atenției să fie reeditate 
operativ, nu după multă 
vreme, așa cum se face 
acum, cînd interesul citito
rului este solicitat de apari
țiile recente.

Sorin MOVILEANU

PANAIT CERNA
85 de ani de la naștere

T'

o

Aspirația
spre armonie
(Urmare din pag. I)

lor numerice a fost o 
apariție epocală. 
Fără îndoială sub
scriem la aceste o- 
biecții. Doar că frag
mentele incriminate 
din Shakespeare sînt 
compensate de o ele
vație și noblețe uni
că a sentimentului și 
ideii, că Baudelaire 
transfigurează urîțe
nia făcînd-o 
parentă i 
unui ideal 
estetic, 
beethoveniene sînt în 
cele din urmă rezol
vate în acorduri per
fecte. Iar cît despre 
înlocuirea versului 
muzical cu versul alb 
ori cu cel liber, multe 
au fost spuse. Desi
gur, sensibilitatea 
modernă, mult mai 
complexă, cere o 
spargere a tiparelor 
expresiei obișnuite și 
o lărgire a lor spre 
valorile interioare. 
Rezonanțele înfiorări
lor romantice, tăceri-* 
le singurătății, spai
mele și exaltările ex
presioniste s-au spus 
în versuri îngîndura- 
te, ori pline de forță, 
aliterative, cu scan
dări de ritmuri pro
prii, făcîndu-se lăun
tric auzite. In locul ri
melor care împiedi
cau libera cădere a 
versurilor, s-au lăsat 
deschideri largi pen
tru explozii emoțio
nante. Dar versul mu
zical continuă să tră
iască și cu destule 
șanse de perpetuare 
în tradiția artei mari. 
Simboliștii l-au folo
sit din plin, iar seco
lul nostru a cunoscut 
cîțiva poeți de sea
mă care i-au 
credincioși, 
alții Valăry, Esenin, 
Eliot. Vorbind 
rînd cu un tînăr cri
tic, am auzit opinia, 
după care alexandri
nul, și-ar fi sfîrșit ca
riera După cum ne 
arată, însă, unele ex
periențe poetice mai 
noi, el poate fi mlă-

trans- 
în lumina 

1 superior 
Stridențele

rămas 
printre

de cu-

diat nu numai cu e- 
fect retoric, ci si cu 
șanse dovedite de 
profunzime și poate 
cuprinde cele mai noi 
decantări de idei si 
cuvinte.

Muzicalitatea, con
sonanța, armoniile nu 
pot dispărea din via
ța oamenilor. Marile 
ritmuri consonante ca 
și principiile armo
nice, deduse din în
seși legile naturii, nu 
pot fi răsturnate, iar 
încălcarea lor poate 
dura doar o clipă. O 
sincopă ori e depă
șită ori produce 
moartea. Negația, o- 
poziția, contradicția 
sînt elementele indis
pensabile ale evolu
ției, dar alături de 
afirmație, de con
strucție, de elementul 
pozitiv, ca din ele 
să crească sinteza 
superioară care să le 
cuprindă. Nu se poa
te trăi fără încetare 
în dizarmonie, nu se 
poate trăi în scrîșnet 
continuu, nu se poate 
face creație mare 
din frînturi negative, 
fără riscul întoarcerii 
în haosul primitiv și 
elementar al senzații
lor, nestăpînite de 
rațiunea 
de spirit.

Milenii 
au putut 
tru fiece 
pămînt un ideal 
integrității și plenitu
dinii armonioase a 
ființei omenești care 
stăpînește cu noblețe 
orice produs autentic 
al spiritului nostru 
creator. Cum sînt ac
tele noastre, așa este 
și ființa noastră. De 
aceea credem în e- 
xistența, în toate ar
tele, a unei aspirații 
spre armonie, spre 
muzicalitate a sune
telor, liniilor și vo
lumelor convergînd 
spre unitate și expri- 
mînd idealul frumu
seții și perfecțiunii 
care a însuflețit 
necontenit pe om în 
drumul său spre pro
gres.

Scriitor de talent, 
intelectual cu un larg 
orizont filozofic, me
reu pasionat de tai
nele cunoașterii, Pa- 
nait Cerna a fost o 
prezență vie în litera
tura începutului aces
tui veac. Deși s-a 
stins de timpuriu din 
viață, (poetul, născut 
la 25 septembrie 1881 
a murit în martie 
1913) el a lăsat un bu
chet de versuri care 
impresionează și as
tăzi, versuri ce s-au 
bucurat de prețuirea 
unor spirite alese ale 
culturii noastre, pre
cum I. L. Caragiale, 
G. Ibrăileanu, N. Ior- 

Tudor Arghezi, 
Philippide. Sim

ple și calde, ver
surile sale, dintre 
care multe se resimt 
de influența binefă
cătoare a eposului 
popular, vădesc o 
caldă simpatie pentru 
omul simplu, pentru 
durerile și amără
ciunile acestuia. Per
manent în poezia sa a 
răsunat îndemnul 
spre înlăturarea ne
dreptății și asupririi.

Convins că împli
nirea năzuințelor de 
dreptate socială a po
porului cere o luptă 
tenace, dîrză, poetul 
scria în 1904 vădind 
încă o dată încrede
rea sa în viitor;

ga, 
Al.

este o durere și-o lu- 
crimă ce-nseamnă / 
Cînd tînăra nădejde 
la . luptă te îndeam
nă? / Și ce-i să cazi, 
cînd viața n-o pier
dem în zadar, / Cînd 
trupurile noastre sînt 
pietre de altar. — ! 
Cînd fiecare știm, / 
Că făurim 
ce-o vor 
dar / Acei 
încă și 
iubim?" 
nînd în 
năzuințe, 
necesitatea schimbă
rii ordinii sociale 
existente atunci, Cer
na a găsit pentru ele, 
nu rareori, rezonanțe 
patetice : „...Dar vor
apune zeii tirani, de 
la o vreme, / Și nu va 
fi pe lume nici sclav, 
nici domnitor,..." Poe
zia sa capătă astfel 
o semnificație socia
lă profundă, devine 
plină de gravitate: 

torțe-aprinse 
din 
îm- 
în- 
de 

flă-

o lume 
primi ca 

ce nu sînt 
totuși îi 
Transpu- 

vers aceste 
proclamînd

„...Cu 1 .
robii, zburînd 
loc în 
brăca 
tr-un 
foc; / 
cari vor mistui pala
te, / Vor șterge orice 
urmă din vechea ne
dreptate,..."

Artist și cetățean 
în egală măsură, Pa- 
nait Cerna a fost u- 
nul dintre aceia care, 
alături de I. L. Cara-

loc, / Vor 
pămîntul 
vestmînt 

Vijelioase

giale, A. Vlahuță, M. 
Sadoveanu, au luat o 
atitudine directă. îm
potriva regimului 
burghezo - moșieresc 
în timpul răscoalelor 
de la 1907, afirmîn- 
du-și prin cele trei 
sonete intitulate „Zile 
de durere", protestul 
împotriva măcelului 
organizat asupra ță
rănimii.

Latura cea mai va
loroasă a creației 
poetice a lui Cerna 
trăiește prin mesajul 
ei profund uman, 
prin legătura pe 
care poetul o simte 
creată între el și ma
sele de înrobiți. Așa 
cum se spunea și în 
articolul omagial pu
blicat de revista „Fa
cla" la cîteva zile de 
la moartea poetului: 
„A iubit cu pasiune 
țăranul nedreptățit și 
bătut de nevoi, l-a iu
bit cu dragoste de 
frate, și a nădăjduit 
vremuri mai bune 
pentru acest frate 
bun... Întreg poporul 
țării acesteia pare a 
vorbi prin versurile 
lui".

Panait Cerna este 
totodată autorul u- 
nor
zii de 
timent 
mediul 
vede
aspirația spre perfec-

sensibile poe- 
dragoste, sen- 

prin inter- 
căruia poetul 
realizîndu-se

țiune 
Sobre 
multe 
sale continuă . tradi
ția statornicită de li
rica eminesciană, 
purtînd însă o am
prentă personală, ori
ginală. Poezii precum 
„Înseninare", „De-aș 
avea eu coiful din po
veste", 
tului" 
figura cu cinste 
orice antologie a 
ricii românești 
dragoste. Poetul 
dedicat adevărate im
nuri dragostei ade
vărate, izvorîtă din 
stima și 
reciprocă, 
prietenia 
sentimentele alese.

Structural optimis
tă, creația lui Cerna 
aduce 
poeziei 
muri o 
din ea 
crederea într-un vii
tor mai bun, într-un 
destin mai luminos 
pentru truditorii pă- 
mîntului. 
omul și 
virtuțile, 
aspirațiile, Cerna ni 
se relevă astăzi, prin 
poezia sa, ca o perso
nalitate artistică in
teresantă, care a fă
cut să răzbată în 
creația sa nobile ela
nuri umaniste și pa
triotice. Q p

a umanității, 
și delicate, 

din poemele

prof. univ. 
prof. Flo- 

directorul 
a orașului

a

(Urmare din pag. I)

Cu acest prilej, 
G. C. Nicolescu și 
rian Georgescu, 
Muzeului de istorie
București, au evocat momente 
din viața bucureșteană a 
poetului.

în noul an școlar?

Cum ați demarat

Dezvelirea unei plăci 

comemorative „George Coșbuc

superioară,

de cultură 
făuri pen- 
om de pe 

al

• ACEI OAMENI MINUNAȚI 1N MAȘINILE LOR ZBURĂ
TOARE — film pentru ecran panoramic : Patria — 10; 12,45; 
15,45; 18,30; 21,15.
0 ZORBA GRECUL : Republica — 8; 10,30; 13,15; 16; 18,45; 
21,30, Festival — 9; 12; 15; 18; 21; la grădină — 19.
0 YOYO : Grivița (completare Ce povestesc apele) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; grădina „Progresul" — 19,30.
0 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 (completare Ce povestesc apele) — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Modern (completare Poveste 
sentimentală) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, Arenele 
Libertății — 19,15 — grădina „Doina" — 20,15, Feroviar — 
10,30; 13,30.
0 URMĂRIREA CEA MARE — 10; 12; 14; BESTIA UMANĂ 
— 16,30; 18,45; 21 : Cinemateca.
• SUZANA ȘI BĂIEȚII : Capitol (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 19,30. 
0 LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Excelsior (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară) — 8,30; 11; ‘
(completare Ion Țuculescu) — 
la grădină — 19,30, Drumul Sării — 11; 15,30; 18; 20,30.
• CASA NELINIȘTITĂ — cinemascop : Lumina (completare
Imagini din Muzeul pompierilor) — 15,45; 18,15; 20,45, Co- 
lentina (completare Ghidrinul) — 15,30; 18.
0 ÎN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop ; Victoria (com
pletare Un nasture) — 9; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45, Buzesti 
(completare Cheia succesului) — 15,15; 18; la grădină — 20,30. 
0 PE DONUL LINIȘTIT (seria a III-a) : Central — 8,30; 10,45; 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45.
e DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Union (completare Ion 
Țuculescu) - 15,15; 18 ;20,45.
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina

13,30; 16; 18,30; 21, Aurora 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21;

9.

șl

cu per- 
lui Ion

8,30 — Ora exactă. Cum va 
vremea.

8,32 — Pentru noi, femeile 1
9,15 — Emisiune pentru copii 

tineretul școlar: „Pe teme 
școlare". Intîlnire 
sonaje din opera 
Luca Caragiale.

10.15 — Emisiunea pentru
11.25 — Transmisiune de la para

da militară de la Ceske 
Budejovice — Republica 
Socialistă Cehoslovacia a

. trupelor din R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, 
R. P. Ungară și Uniunea 
Sovietică, participante la 
manevrele militare Vltava.

12,05 — Transmisiunea părții a 
doua a concertului de 
deschidere a stagiunii or
chestrei simfonice a Filar
monicii de Stat „George 
Enescu". Dirijor : Mircea 
Basarab. In program : 
Simfonia a IV-a în re mi
nor de Schumann. ,

15,50 — Transmisiune de Ia 
dlonul 
pitală.

ciul de 
Italia.

16,00 — Transmisiune de la sta
dionul Dinamo a meciului 
de fotbal dintre echipele 
Dinamo București—Steagul 
Roșu Brașov.

— Alternativ, aspecte de la 
Campionatul mondial de 
gimnastică. Transmisiune 
de la Dortmund.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Interpretul preferat — mu

zică populară românească 
la cererea telespectato
rilor.

19,40 — „Centum annl Academiae" 
— emisiune de știință.

20.15 — Magazin duminical.
21,00 — Film : „Clubul cavaleri

lor" — producție a stu
diourilor poloneze.

22,35 — Invitatul nostru : solistul 
italian Don Backy.

23,05 — Telesport.
23.15 — Telejurnalul de noapte.
23.25 — închiderea emisiunii.

Republicii clin
Aspecte de la 
atletism România—

L
i \ t..

ep tem brie 196 b

„Floarea Ol- 
și altele pot 

în 
ti
de 

a

afecțiunea 
exultînd 
trainică,

în contextul 
acelor vre- 
notă aparte, 

răzbătînd în-

Prețuind 
cîntîndu-i 

durerile și

resort de cîțiva ani, timp în care 
s-au luat o serie de măsuri pentru 
adaptarea programelor și manua
lelor școlare acestei noi situații. 
Este insă, surprinzător făptui că, și 
în acest an școlar, programele ana
litice — în special la matematici — 
nu sînt încă definitivate. Programa 
analitică folosită amil trecut pen
tru clasa a IX-a la algebră, în a- 
cest an școlar este mult modifica
tă și cred că în bine. Această 
schimbare impunea și restructura
rea manualului, ceea ce nu s-a fă
cut. Chiar nota explicativă a pro
gramei de matematici, la pagina a 
5-a spune : «Atragem atenția pro
fesorilor care în anul școlar 1966— 
1967 vor preda la clasa a IX-a că, 
în acest an școlar, în urma schim
bărilor survenite în planul de în- 
vățămînt și programă, în general, 
nu există concordanță între pro
gramă și manualele ce se vor fo
losi». Dacă nu există concordanță 
de ce s-au tipărit, cheltuindu-se 
sume uriașe și de ce s-au difuzat 
școlilor, elevilor ? Multă bătaie de 
cap ne va da, nouă profesorilor, și 
programa clasei a X-a reală, nu
mită în nota sa explicativă <de 
tranziție». Vrînd să ne planificăm 
munca la început de an școlar, 
ne-am dat seama că e imposibil să 
recapitulăm ecuația de gradul II în 
numai două ore. în schimb n-am 
aflat încă în ce clasă va trebui să 
predăm ecuațiile reciproce, bino- 
me, trinome".

Cîțiva membri ai corpului pro
fesoral cu care am stat de vorbă 
ne-au semnalat și alte greutăți 
pricinuite începutului de an școlar 
de sosirea cu întîrziere a progra
melor pentru diferite discipline,

• ȚARA DUHURILOR MĂRILOR SUDULUI — MĂSURĂ 
PENTRU MĂSURĂ : Timpuri Noi — 9—21 în continuare.
• REPULSIE : Giulești (completare Orizont științific nr. 5) — 
15,30; 18; 20,30.
• CASA NOASTRĂ : Feroviar (completare Un secol și multe 
milenii) — 16; 18,30; 21.
• DUPĂ MINE, CANALII I : Crîngași (completare O zi din 
viața lui Tică) — 13; 15,30; 18; 20,45.
• CĂSĂTORIE DE FORMĂ : înfrățirea între popoare (com
pletare Ghidrinul) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Dacia (completare Au 
fost salvați) — 9—17 în continuare ; 19; 21.
• URME 1N OCEAN : Cosmos (completare Orizont științific 
nr. 4) — 15,30; 18; 20,45.
• CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Gloria (com
pletare Arsura) — 9; 12,45; 16,30; 20,15.
• MONEDA ANTICĂ : Unirea (completare Punct de gravi
tație) — 15,30; 18; la grădină — 20.
• DRAGOSTEA ÎNVINGE : Tomis (completare Basm) — 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45, Miorița (completare Orizont 
științific nr. 5) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 MlINE, MEXICUL I : Flacăra (completare Orizont științific 
nr. 5) — 10; 15,30; 18,15; 20,45.
• FANFAN LA TULIPE :
— 20, Progresul — 11,30;
pletarea Vizita tovarășului
România),
0 ȚARA FERICIRII : Arta
11,45; 15,45; 18; 20,45; la grădină — 19,30.
0 COPIII MĂRII — cinemascop : Munca (completare Punct 
de gravitație) — 16; 18,15; 20,30.
0 COPLAN 1ȘI ASUMĂ RISCUL : Popular (completare Pașii 
poetului) — 14; 16,15; 18,30; 20,45, Lira (completare Cheia 
succesului) — 15,30; 18; 20,30.
0 FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ STRĂINĂ : Moșilor (comple
tare Redați-ne viața) — 15,30; 18; 20,30.
0 ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop : Pacea (com
pletare Vreau să știu tot nr. ^5) — 11; 15,45; 18; 20,15.
• JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Viitorul (completare 
Tinerețe) — 15,30; 18; 20,30, Clubul Uzinelor „Republica” — 
14; 16,15; 18,45; 21.

Vitan — 15,30; 18,15; la grădină 
15,30; 18; 20,45 (la ambele com- 
Ciu En-lai tn Republica Socialistă

(completare Lupul și mielul) — 9;

Pe Calea Plevnei din Capi
tală, la nr. 40 pe peretele ca
sei în care George Coșbuc 
și-a trăit ultimii ani din viață, 
s-a dezvelit sîmbăta la amia
ză o placă comemorativă, cu 
prilejul centenarului marelui 
poet. (Agerpres)

cît și de unele neglijențe în difu
zarea manualelor școlare. Astfel, 
la Liceul pedagogic din Bacău 
n-au sosit nici pînă acum progra
mele pentru economie politică anul 
IV, matematică anul III ș.a. Deși 
s-au comandat din vreme manua
lele n-au sosit în numărul necesar 
și pentru clasa solicitată (în loc de 
limba rusă pentru avansați, anul 
IV, s-au trimis manuale pen
tru începători, anul I, cărți 
mai puține de geografie, pedagogie 
generală, geometrie, muzică și me
todică etc.). La aproape o săptămî- 
nă de la deschiderea cursurilor, la 
Liceul nr. 40 din Capitală — ca 
și în alte părți — se mai aștepta 
nu știu ce comisie să verifice-com
ponența unor pachete cu manuale 
pentru a constata lipsurile și nepo
trivirile existente față de notele 
de comandă.

Era necesară expedierea din vre
me la școli a programelor și ma
nualelor, pentru ca profesorii să 
le poată studia, să-și întocmească 
planificarea calendaristică, să se 
pregătească pentru primele lecții, 
în acest scop este recomandată 
prezența profesorilor în școală nu 
la 15 ci la 1 septembrie. De regulă 
însă — și experiența din acest an 
o confirmă — acest răstimp nu 
poate fi folosit cum trebuie pentru 
că Ministerul învățămîntului, fo
rurile în subordine întîrzie difu
zarea programelor analitice, a unor 
manuale, a acelor instrucțiuni și 
directive care reglementează acti
vitatea școlilor în următorul an de 
învățămînt, nu definitivează ope
rativ problemele privind încadra
rea membrilor corpului profesoral.

„GUSTUL" PRIMEI 
ZILE DE ȘCOALĂ

raionul „Lenin" 
ne-a arătat o lis- 
asemenea rechi- 
de la bețișoare 

la caiet de cores-

0 THERESE
20,45, Volga 
18,15; 20,45.
0 MAIGRET
9; 11,1.5; 13,30;
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop ; Rahova — 10; 
15; 18; 21; la grădină — 19,30.
0 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI : Bu- 
cegi — 9; 11,15; 13,30-, 16-, 18,30. 21; la grădină — 19, Fla
mura (completare Orizont științific nr. 5) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45.
• ClINELE DIN BASKERVILLE : Ferentari
18; 20,30.

DESQUEYROUX : Doina — 13,45; 16; 18,30; 
(completare 23 August 1966) — 9; 11,30; 15,30;

ȘI AFACEREA SAINT FIACRE : Floreasca 
16; 18,30; 21.

15,30;

0 Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu — orele 11) : 
CONCERT SIMFONIC. Dirijor : Mircea Basarab.
0 Teatrul de stat de operetă : PRINȚESA CIRCULUI —
10.30, LOGODNICUL DIN LUNĂ - 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
DOAMNA LUI IEREMIA — 10, OAMENI ȘI ȘOARECI —
19.30, (sala Studio) : O FEMEIE CU BANI — 10, TEZAURUL
LUI JUSTINIAN - 19,30.
0 Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 10,30 — INSULA 
— 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : AU FOST ODA
TĂ... DOUĂ ORFELINE — 20.
0 Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 10,30, INCI
DENT LA VICHY - 15,30, JOCUL IELELOR — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) ; KATIA Șl 
CROCODILUL — 11, (sala din str. Academiei) : GULIVER ÎN 
ȚARA PĂPUȘILOR - 11.
9 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
MUZICA E DE GLUMIT - 20.
» Circul de stat : STELELE CIRCULUI - 16; 19,30.
9 Patinoarul 23 August : FEERIE PE GHEAȚĂ (spectacol 
listic sportiv prezentat de Ansamblul de patinaj artiști- 
Kiev) — 19,30.

L.

CU

ar- 
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I
î
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Tradiția primirii festive a 
bocilor" din clasa I este peste tot 
respectată cu bucurie și consec
vență. Elevii începători sînt încon
jurați cu toată atenția de dascăli 
și elevii mai mari, părinții se în
trec în a stabili legături strînse 
cu școala, iar aceasta se grăbește 
să-și asigure colaborarea părinți
lor. Numai că pe alocuri se exa
gerează pretinzîndu-se părinților 
elevilor din prima clasă, cît și din 
celelalte clase ale școlii generale 
îndeosebi, tot felul de materiale 
didactice, rechizite auxiliare nece
sare elevilor la lecții. Un părinte 
al cărui copil învață la o școală 
generală din 
din Capitală, 
tă lungă de 
zite, începînd 
și cuburi, pînă
pondență a profesorilor cu părin
ții, perdele negre necesare în clasă 
la proiecția de diafilme etc., etc. 
Este evident o practică cu totul 
reprobabilă, asupra căreia s-a 
atras adesea atenția, de a nu de
păși prevederile legale și ale regu
lamentului școlar cu privire la 
îndatoririle elevilor, la principiile 
colaborării dintre școală și familie.

Elevii primei clase sînt întîmpi- 
nați, de la primele lecții, de 
către învățători cu blîndețe, dra
goste, tact pedagogic, atribute ab
solut necesare deprinderii lor cu 
noua viață, eu îndatoririle școlare. 
Lucrul' este cu totul lăudabil. Din 
păcate, în unele școli se uită faD- 
tul că și ceilalți elevi se cuvin 
tratați cu aceeași atenție în acestri 
zile de început de an, cînd trebui./ 
să-și reîmprospăteze deprinderi și 
precepte de conduită școlară. Sînt 
uitați elevii din clasa a V-a, care 
trec într-o nouă etapă a muncii lo 
școlare — studiul cu mai mu' 
profesori — cei din clasa a I? 
care pășesc spre un nivel mai j 
al pregătirii lor de cultură gener, 
lă. Nu e greu să ne închipuim ce au 
simțit elevii unei clase a V-a de 
la liceul ,,C. A. Rosetti" din cartie
rul Floreasca atunci cînd primul 
profesor intrat în clasă n-a găsit 
alte cuvinte mai potrivite de bun 
venit~ decît muștruluiala, observa
ția că „nu mai sînt în școala pri
mară", că „trebuie să-și bage minți
le în cap și să se apuce să învețe", 
la fel cum nu e greu de presupus 
cu ce impresii despre prima zi de 
școală vor rămîne elevii Liceului 
nr. 40 din București, care și-au 
pătat uniformele de vopseaua încă 
neuscată de pe pereții școlii. sȚti 
cei ai Liceului pedagogic din Ba
cău. care în locul terenului de 
sport au găsit o grămadă de ma
teriale aruncate în neorînduială.

Se vorbește mult în colectivele 
școlare despre principiile si cerîn- 
tele pedagogice. sînt planificate cu 
grijă toate activitățile procesului 
instructiv-educativ. Ar fi foarte 
bine ca din aceste preocupări să 
nu fie_ scăpate primele zile și 
săpt.ămîni de scoală, iar timpul de 
studiu să fie folosit cu maximă 
eficacitate de la prima pînă la ul
tima oră de curs.
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ncheierea sesiunii

eneraie

Vizitele delegației Scupștinei
Federale a R.S.F. Iugoslavia

TELEGRAME EXT

Sesiunea generală științifică, 
consacrată Centenarului Academi
ei Republicii Socialiste România, 
s-a încheiat sîmbătă la amiază.

La ședința de închidere au luat 
parte tovarășii Manea Mănescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Roman Moldovan, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, mi
niștri, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești.

J în cele patru zile, cît au durat 
lucrările, au fost prezentate a- 
proximativ 400 de comunicări, din 
toate domeniile științei. La elabo
rarea lor au contribuit peste 1 000 
de oameni de știință din institu
tele și centrele Academiei, din 

..universități și institute de învă- 
țămînt superior, din institute de 
cercetare departamentale, sta
țiuni experimentale și laboratoa
re uzinale din întreaga țară. Ală
turi de personalități marcante ale 
vieții noastre științifice, sesiunea 
a reunit un mare număr de tineri 
cercetători, schimbul de mîine al 
științei românești.

Sesiunea a prilejuit un bogat bi
lanț al activității științifice și, în 
același timp, a evidențiat sarci
nile de viitor ale cercetării, în 
strînsă legăturș cu cerințele ac
tuale ale dezvoltării economiei și 
culturii în țara noastră. Comuni
cările prezentate au relevat pre
ocuparea oamenilor de știință pen
tru înfăptuirea programului uni
tar al cercetării științifice în pe
rioada 1966—1970, elaborat de 
Consiliul Național al Cercetării 
Științifice.

în cadrul sesiunii, președinții 
secțiilor Academiei au evocat cre
ația și tradițiile școlilor științi-

fice românești, au subliniat rea
lizările obținute în anii construc
ției socialismului și perspectivele 
dezvoltării științelor în Republica 
Socialistă România.

Concluziile sesiunii generale ști
ințifice au fost prezentate de acad. 
Miron Nicolescu, președintele A- 
cademiei, care, după ce a trecut 
în revistă principalele probleme 
dezbătute, a adus un omagiu înain
tașilor științei și culturii româ
nești și a exprimat, în numele oa
menilor de știință, recunoștința 
față de partid și guvern pentru 
sprijinul ' și prețuirea acordate ac
tivității lor. Totodată, vorbitorul a 
relevat hotărîrea oamenilor de ști
ință și cercetătorilor din Acade
mie, instituțiile de învățămînt su
perior, instituțiile și unitățile ști
ințifice departamentale de a in
tensifica activitatea de cercetare 
în scopul creșterii contribuției ști
inței românești la înfăptuirea po
liticii partidului de construire a 
socialismului și comunismului în 
patria noastră.

Delegația Scupștinei Federale a 
R.S.F. Iugoslavia condusă de Jovan 
Veselinov, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C.I., deputat 
federal, care face o vizită în țara 
noastră la invitația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, a depus sîmbătă diminea
ța o coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism.

De asemenea, sîmbătă dimineața 
au fost vizitate noile construcții 
de locuințe și social-culturale din 
cartierele Floreasca, Baba Novac, 
Drumul Taberei și complexul stu
dențesc Grozăvești din Capitală.

în aceeași zi, oaspeții iugoslavi 
au plecat într-o călătorie prin țară. 
La Sfatul popular al regiunii Plo
iești, oaspeții au fost întîmpinați 
de Dumitru Balalia, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Ploiești al 
P.C.R., deputat în M.A.N., și Gheor- 
ghe Stan, președintele comitetului 
executiv al sfatului popular regio
nal. Cu acest prilej, membrii dele
gației au fost informați de realiză
rile obținute și de perspectivele 
privind înflorirea în continuare a 
regiunii. Au fost discutate proble
me privind organizarea și activi
tatea sfaturilor populare. Oaspeții

au poposit apoi la uzina de utilaj 
petrolier „1 Mai" Ploiești, unde au 
fost întîmpinați de ion Avram, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini.

în drum spre Brașov au fost vi
zitate Muzeul Doftana și Castelul 
Peleș.

La sosirea în Brașov, delegația 
Scupștinei Federale a R.S.F. Iugo
slavia a fost salutată de Gyorgy 
Kovacs, vicepreședinte al Marii A- 
dunărl Naționale, loan Voina, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Brașov al P.C.R., Ion Mărcuș, 
membru al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Comitetului executiv al sfa
tului popular regional Brașov, de 
deputați ai Marii Adunări Națio
nale din regiune.

Seara, în cinstea oaspeților, a 
fost prezentat un spectacol folcloric 
susținut de formațiile artistice de 
amatori din regiune.

în timpul vizitei, delegația iugo
slavă a fost însoțită de deputății 
Nicolae Guină, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Ion Cristoloveanu, secreta
rul Comisiei economico-financiare 
a Marii Adunări Naționale, precum 
și de Iakșa Petrici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București.

(Agerpres)

Delegația sindicală
BUDAPESTA 24. — Corespon

dentul Agerpres, A. Pop, trans
mite : Continuîndu-și vizita în R.P. 
Ungară, delegația Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
condusă de Constantin Drăgan, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, a 
vizitat sîmbătă gospodăria agricolă 
de stat Badacsony, situată lîngă 
Lacul Balaton. Delegația a fost

însoțită de Janos Brutyo, pre
ședintele C.C.S. din R. P. Ungară. 
Membrii delegației au fost primiți 
de Istvan Radnoti, directorul 
G.A.S., de Szunam Karoly, secre
tarul Comitetului sindical, și de 
alți conducători ai gospodăriei. 
Istvan Radnoti a vorbit oaspe
ților români despre activitatea și 
rezultatele obținute de G.A.S.- 
Badacsony.

r o n i c a zilei

Timpul probabil pentru 26, 27 
și 28 septembrie. în tară : vreme 
răcoroasă, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi locale în regiunea 
de munte ; izolat lapoviță. Vînt 
slab, pînă la potrivit, din sectorul 
nordic. Minimele vor fi cuprinse 
între 2 și 12 grade, iar maximele 
între 12 și 20 de grade. în Bucu
rești : vreme răcoroasă, cu cerul 
variabil favorabil ploii. Vînt slab, 
pînă la potrivit din sectorul nordic. 
Temperatura în scădere ușoară.

O DELEGAȚIE MILITARĂ 
IUGOSLAVĂ VA FACE O 

VIZITĂ ÎN TARA NOASTRĂ
La invitația Ministerului Forțe

lor Armate ale Republicii Socia
liste România, o delegație militară 
iugoslavă, în frunte cu comandan
tul suprem adjunct și secretar de 
stat oentru apărarea națională al 
R.S.F. Iugoslavia, general de ar
mată Ivan Gosnjak, va face o vi
zită oficială și prietenească în Re
publica Socialistă România, la 
sfîrșitul lunii septembrie.

PLECAREA DELEGAȚIEI 1 
DE SPECIALIST! T 

DIN R. P. UNGARĂ
Sîmbătă după-amiază a părăsit 

Capitala delegația de specialiști din 
Republica Populară Ungară, con
dusă de Szeker Gyula, prim-ad- 
junct al ministrului industriei 
grele.

în timpul șederii în țara noas
tră, oaspeții au vizitat combinatele 
chimice de pe Valea Trotușului, de 
la Craiova, Brăila și Ploiești, Uzi
nele de fire și fibre sintetice de 
la Săvinești,1 uzina de anvelope Da

nubiana din Capitală și alte în
treprinderi.

Cu acest prilej a fost încheiat 
un protocol care prevede dezvol
tarea în continuare a colaborării 
româno-ungare în domeniul indus
triei chimice.

VIZITELE SECRETARULUI 
DE STAT PENTRU COMERȚUL' 

EXTERIOR AL FRANȚEI
în cursul zilei de sîmbătă, se

cretarul de stat pentru comerțul 
exterior al Franței, Charles de 

, Chambrun, și persoanele care îl 
i însoțesc au vizitat- rafinăria 
I Brazi și Muzeul Peleș din Sinaia. 
■ La Poiana Brașov, președintele 

Sfatu’ui popular al regiunii Bra
șov, Ion Mărcuș, a oferit un de
jun în cinstea oaspeților. în tim
pul dejunului, Ion Mărcuș și 
Charles de Chambrun au rostit 
toasturi.

După-amiază, oaspeții francezi, 
însoțiți de Gheorghe 'Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, au vi
zitat Cetatea Brașovului, monu
mente istorice și noile cartiere din 
localitate.

Seara, ministrul român a oferit

Doi ani de luptă pentru 
independență Mozambieului

DUPĂ PRÎMA ZI

un dineu la restaurantul Carpați 
din Brașov.

La dineu a luat parte Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la 
București.

SOSIREA UNOR MEMBRI 
AI DIRECȚIUNII PARTIDULUI 

SOCIALIST ITALIAN
Vineri au sosit în Capitală to

varășii Giorgio Veronesi și Vin
cenzo Balzamo, membri ai Direc
țiunii Partidului Socialist Italian, 
care fac o vizită în țara noastră.

La aeroport, oaspeții au fost în
tîmpinați de tov. Ghizela Vass, șef 
de secție la C. C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., acti
viști de partid.

în cursul zilei de sîmbătă, oas
peții italieni au vizitat cartiere și 
construcții noi din București, pre
cum și Muzeul de Istorie a Parti
dului Comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Ro
mânia.

★

Sîmbătă a părăsit Capitala, ple- 
cînd spre Varșovia, Adrian Dimi- 
triu, ministrul justiției, care la in
vitația ministrului justiției al R.P. 
Polone va face o vizită în această 
țară.

★
Ieri seara a sosit în Capitală 

Mohamed Imani, subsecretar de 
stat la departamentul pentru for
marea cadrelor, membru al guver
nului Marocului. (Agerpres)

O noapte de februarie a anului 
1962... Liniștea orașului Laurengo 
Marques, capitala coloniei portu
gheze Mozambic, este curmată 
brusc de o puternică explozie care 
răstoarnă imensa statuie a dicta
torului Salazar. Poliția sosită la 
fața locului nu poate descoperi 
pe făptași. Ea se mulțumește să 
declare, după ce statuia a fost re
pusă cu greu pe soclu, că este 
vorba de un incident izolat, fără 
implicații deosebite. Totuși eve
nimentele ulterioare vin să in
firme această afirmație. Explozia 
din piața centrală a orașului 
Laurengo Marques a constituit de 
fapt un preludiu al uriașei ex
plozii de nemulțumire populară 
care a cuprins întreg Mozambicul 
cîteva luni mai tîrziu. La 25 sep
tembrie același an a început lupta 
armată a Frontului de Eliberare 
din Mozambic (FRELIMO), luptă 
eroică a cărei evoluție avea să 
exprime limpede procesul de con
tinuă creștere a forțelor care se 
opun dominației colonialiste pe 
continentul african. în momentul 
declanșării operațiunilor militare 
numărul celor care au luat ar
mele în mîini era infim. „Lupta 
noastră armată — declară dr. 
Eduardo Mondlane, președintele 
FRELIMO — a început doar cu 
250 de oameni. într-un an efec
tivele noastre au sporit mult. La 
sfîrșitul lui 1966 noi vom avea în 
jur de 9 000 de cadre de luptă
tori, fără a mai pune la soco
teală sprijinul populației locale". 
A fost constituit un guvern pro
vizoriu în exil.

Marcînd aniversarea a doi ani 
de luptă pentru independența 
Mozambicului, președintele FRE
LIMO a declarat, într-o confe
rință de presă la Dar Es Salaam: 
„Ducem un război popular, și după 
eliberare în Mozambic va veni la 
putere poporul. Intenționăm 
să creăm o republică populară 
democrată ; principala noastră 
sarcină în domeniul economic este 
satisfacerea deplină a Cerințelor

poporului. Structura colonială a 
economiei naționale a Mozambi
cului va fi lichidată, împreună cu 
discriminarea rasială, religioasă 
și de limbă".

în decursul celor doi ani for
țele patriotice au reușit să elibe
reze complet două provincii — 
Niassa și Cabo Delagado, iar în 
alte două — Zambezia și Teti — să 
reducă pozițiile trupelor colonia
liste la regiuni restrînse. Luptă
torii pentru libertate dau zilnic 
serioase lovituri ocupanților. Un 
comunicat publicat zilele trecute 
la Cairo de Comitetul revoluțio
nar din Mozambic menționează 
că patrioții au desfășurat în ulti
mele patru luni o puternică lup
tă de guerilă. Ambuscadele ini
țiate pe căile rutiere și în re
giunile unde sînt situate taberele 
militare ale portughezilor au 
provocat inamicului pierderi ci
frate la sute de oameni.

încercînd să înăbușe lupta 
forțelor patriotice, colonialiștii 
portughezi intensifică represiu
nile, sporesc continuu efectivul 
trupelor din Mozambic. In numai 
doi ani numărul soldaților dizlo- 
cați aici s-a dublat, ajungînd la 
50 000. Populația este ucisă în 
masă sau tîrîtă în așa-numitele 
„sate strategice" care sînt ade
vărate lagăre de concentrare. 
Pentru a scăpa de urgia oameni
lor lui Salazar, mii de mozambi- 
cani s-au refugiat pe teritoriul 
unor țări vecine.

Opinia publică democratică din 
numeroase țări urmărește cu 
simpatie lupta curajoasă dusă de 
forțele patriotice din Mozambic. 
Condamnînd politica represiuni
lor sîngeroase promovată de Por
tugalia, ele cer să se pună capăt 
anacronicului sistem colonial, să 
se recunoască poporului mozam- 
bican, precum și popoarelor din 
Angola și așa-zisa Guinee portu
gheză dreptul la o viață liberă și 
independentă.

KARLOVY VARY 24 — Trimisul 
special Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite : Sîmbătă dimineața 
membrii delegației parlamentare 
române, condusă de Avram Buna- 
ciu, președintele Comisiei constitu
ționale a M.A.N., au plecat într-o 
scurtă călătorie în Boemia de Vest. 
La Plzen, după un popas la vechea 
primărie unde delegația a fost sa
lutată de președintele Comitetului 
Național Orășenesc, deputății ro
mâni au fost oaspeții conducerii 
marii întreprinderi industriale 
Skoda, al cărei director general, 
Iosef Stepan, a prezentat parla
mentarilor români un istoric al în
treprinderii ; oaspeții români au 
fost informați despre pregătirile 
ce se fac aici în vederea reali
zării primei centrale atomo- 
electrice, care va folosi ca materie 
primă uraniu natural. Conducăto
rul delegației române a urat gazde
lor mari succese în realizarea im
portantelor sarcini ce le revin. 
Deputății români au sosit sîmbătă 
seara la Karlovy Vary.

Con vorbiri în tre 
delegațiile R C. 
din Cehoslovacia 
și R C. italian

ROMA 24 (Agerpres). —• După 
cum anunță agenția C.T.K., la in
vitația P. C. Italian o delegație a 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, con
dusă de Martin Vaculik, membru 
supleant al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, a făcut o vizită 
în Italia, unde s-a întîlnit cu o 
delegație a Partidului Comunist 
Italian, condusă de Luigi Longo, 
secretar general al partidului. La 
încheierea vizitei a fost dat pu
blicității un comunicat în care se 
subliniază că cele două delegații 
au făcut, un schimb de păreri în 
legătură cu situația internațională 
actuală și au subliniat pericolul 
pe ,care îl reprezintă agresiunea 
S.U.A. în Vietnam pentru pacea în 
întreaga luime.

în cursul convorbirilor, cele 
două delegații s-au pronunțat 
pentru lărgirea relațiilor cultu
rale, comerciale și economice între 
Italia și Cehoslovacia.

Nicolae N. LUPU

• Ziegler — primul la Căli
mănești » Gh. Suciu își va 
păstra „tricoul galben" pînă 
la București ? ® Sosirea în 
ultima etapă — azi pe sta

dionul „Dinamo"

CĂLIMĂNEȘTI (prin telefon). 
— Pe meleagurile a trei regiuni 
— Hunedoara, Brașov și Argeș — 
a trecut ieri caravana ciclistă în 
penultima etapă a „Turului Româ
niei", Deva—Călimănești. Pitores
cul peisajului, alternanța splendi
delor imagini autumnale care în
cadrează urcușul către Apoldul de 
Sus, apoi coborîrea spre Sibiu și, 
mai departe, serpentinele de-a 
lungul Văii Oltului spre Călimă
nești au conferit acestui adevărat 
maraton calificativul de cea mai 
frumoasă etapă a întrecerii.

Pînă la primul punct mai im
portant, sprintul de la Sebeș (km 
63 )— trecut în ordine de Ciu- 
meti, Gh. Suciu și Gonțea — nu 
s-a petrecut nimic deosebit, re- 

. marcîndu-se doar ritmul rapid de 
înaintare. Urcușul greu și lung 
de la Apoldul de Sus — punct de 
cățărare cîștigat de Gera, urmat 
de olandezul Vianen și de Ciu- 
meti — a făcut însă o primă trie
re. Cu toate acestea, înainte de 
intrarea în Sibiu (km 114) s-a pro
dus o regrupare generală. Pe pri
ma parte a Văii Oltului, asfaltul 
devine alunecos, 'din cauza unei 
ploi mărunte. Ultimii 30 de km 
oferă din nou condiții optime, da
torită apariției binevenite a soa
relui. Se rulează cu peste 45 km 
la oră. Cu un efort demn de toa
tă admirația, Walter Ziegler ia, la 
un moment dat, un avans de 45 
sec. în apropiere de Călimănești 
avansul lui scade, dar reușește, 
totuși, să cîștige etapa. După pa
tru secunde au sosit olandezii Via
nen și L. Groot, precum și toți 
fruntașii cursei.

în clasamentul general indivi
dual nu s-au produs schimbări 
importante. Conduce mai departe 
Gh. Suciu, urmat de I. Cosma (la 
48 sec.), C. Ciocan (la 2 min. 53 
sec.), N. Ciumeti (la 3 min. 31 sec.), 
Șt. Suciu (la 14 min. 22 sec.), C. 
Dumitrescu (la 16 min. 10 sec.) etc.

Astăzi, „Turul României" se în
cheie cu etapa a 12-a (Rm. Vîlcea 
—București). Sosirea va avea loc 
în jurul orei 17 pe velodromul Di
namo, în pauza meciului de fot
bal Dinamo București—Steagul 
roșu.

C. ANI

® Un nou record românesc la aruncarea discului
De ieri atletismul româ

nesc și cel italian stau 
față în față I Pe stadio
nul Republicii, echipele 
reprezentative ale celor 
două țări au început o 
pasionantă întrecere, ca
re va lua sfîrșif astăzi 
după-amiază. Întîlnirea 
— importantă nu numai 
prin tradiție ci și pentru 
că dă prilej de verifica
re directă, prin compa
rație a loturilor respecti
ve — a furnizat încă de 
la primele probe pasio
nante dispute. Unele 
s-au încheiat cu rezulta
te de valoare. în rîndul 
acestora este de mențio
nat mai ales cel realizat 
la aruncarea discului de 
aruncătorul român fosif 
Naghi. Discobolul nos
tru a depășit ieri de 
două ori recordul națio
nal — de la 55,88 m du- 
cîndu-l mai înfîi la pes
te 56 m și apoi la 57 m, 
rezultat cu care și-a asi
gurat primul loc în între
cere. Jurcă (cu 52"2 la 
400 m garduri), Ciochină 
(16,04 m la triplu salt), 
Vamoș (8'48"8 la 3 000 m 
obstacole), Crisfescu 
(4,50 m la prăjină), Po
pescu (75,62 m la suliță), 
Alexandrina Stoenescu 
(1,66 m la înălțime), Vio
rica Viscopoleanu (6,26 
m la lungime), Ana Sălă- 
gean (15,58 m la greuta
te) au cucerit, de aseme
nea, primul loc în probe
le respective, deși, după

cum se poate observa, 
nu în toate cazurile cu 
performanțe prea bu
ne...

Echipele Italiei s-au 
impus în probele de 
sprint (Paola Pigni a 
cîștigat proba de 800 m 
în 2'10"5 ; Gianni pe 
cea de 100 m plat băr
bați în 10"9 ; Vatforazzo 
— 100 m plat femei în 
12”), ca și în probe de 
semifond (Arese s-a cla
sat primul la 1 500 m cu 
timpul de 3’49”9) și fond

(Ambu a învins la 10 000 
m în 29'41 ”6).

După prima zi, scorul 
general este de 84—76 
puncte în favoarea re
prezentanților noștri 
(53—52 la masculin ; 
31—24 la feminin).

Astăzi întrecerile în
cep de la ora 15. în 
program figurează arun
carea ciocanului, săritu
ra în înălțime bărbați, 
aruncarea suliței, 5 000 
m, ștafetele 4 X 100 m 
și 4 X 400 m etc.

eisajul nord-estic al Chi
nei populare este bro
dat cu munți și păduri, 
cîmpii și rîuri. Oamenii 
l-au înzestrat cu orașe

Start în proba de 100 m plat femei

și sate. Aceste ținuturi impun prin, 
această complexă îmbinare între 
darurile naturii și creația umană, 
dominantele lui fiind cărbunele și 
metalul... Anșan — orașul ce
lui mai mare combinat siderur
gic chinez, Cinciou — tînăr oraș 
industrial, Fușin și Fușun — mari 
bazine carbonifere așezate la vest, 
respectiv la est de Șenian, apoi 
Șenian — cu vestitele sale uzine 
constructoare de mașini, ca și 
Cianciun, Harbin, aflate la cîteva 
sute de kilometri, spre nord. Re
produse grafic, după situarea lor 
pe harta Chinei, aceste orașe ar 
desena perfect un ciocan — ima
gine elocventă (deși nu obligato
rie, firește) pentru profilul econo
mic al acestei regiuni în care a- 
proape jumătate din populație este 
concentrată în orașe.

Anșanul e un dar al Combina
tului siderurgic. Trei sferturi din 
populația orașului o constituie sa- 
lariații acestei cetăți de foc și fa
miliile lor. Considerat cuptorul de 
oțel nr. 1 al Chinei populare, Com
binatul din Anșan are atîtea unități 
de producție încît, dacă am fi ră
mas numai un ceas în fiecare, ne-ar 
fi trebuit două zile, neîntrerupte,
pentru a le vizita pe toate.

Eliberat în anul 1948, orașul fu
sese complet distrus de militariștii 
japonezi și apoi de trupele cian- 
kaișiste. Producția, ne spun gazde
le, încetase cu desăvîrșire, pe lo
cul întreprinderilor crescuseră bă
lării. înainte de a părăsi Anșanul, - 
un înalt samurai declarase: „Le-am 
lăsat pămînt bun pentru caolean’. 
Dar, imediat după eliberare, mun
citorii chinezi au „plantat" beton

și metal și după numai 36 de luni 
recoltau prima șarjă de oțel.

De aici, din Anșan, a por
nit, îndeosebț, metalul, trebuitor 
arcurilor de oțel durate pes
te marile fluvii chineze, osaturii 
de oțel a noilor întreprinderi in
dustriale, drumurilor de fier care 
se aștern pe distanțe continentale, 
conductelor și cablurilor, trenuri
lor și navelor, dar, mai ales, cum 
spunea un specialist din Anșan,

e preschimbat de artizanii minei în 
statuiete, miniaturi și podoabe de 
o rară frumusețe, reziduurile de 
cărbune, colectate de rîu, sînt 
smulse apei de către localnici și 
prefăcute în brichete pentru încăl
zit, șisturile bituminoase ajung la 
rafinăria de petrol sintetic unde, 
prin distilare uscată, sînt transfor
mate în „aur negru". Este o măr
turie vie a inventivității și hărniciei 
muncitorilor din Fușun.

China de nord-est
V

Note de drum

în cîteva rînduri
® Turneul internațional de box de 

la Budapesta a continuat cu desfășu
rarea primelor meciuri ale semifinale
lor. La categoria cocoș, pugilistul ro
mân Nicolae Gîju l-a învins la puncte 
pe maghiarul Klenovits, urmînd să în- 
tîlnească în finală pe polonezul Go- 
lonska. La categoria muscă, Gruiescu 
a pierdut Ia puncte în fața lui Kim Un 
San (R.P.D. Coreeană).

© Echipa de box a României va în- 
tîlni în meci amical, la 17 noiembrie 
la Londra, selecționata Angliei. Un al 
doilea meci va avea loc la 19 noiembrie 
într-un oraș ce urmează să fie de
semnat.

FOTBAL

Ieri, Progresul a învins. Azi, ce va face Steaua?
Prima partidă a etapei a Vl-a a 

campionatului categoriei A de 
fotbal s-a disputat aseară, la lu
mina reflectoarelor stadionului „Re
publicii" din Capitală. S-au întîlnit 
echipele Progresul București și Po
litehnica Timișoara. După o primă 
repriză egală, de tatonare, în 
timpul căreia nu s-a marcat nici 
un gol, inițiativa o are mai mult 
echipa bucureșteană. Ofensiva ei 
este mai insistentă și pune la 
grea încercare poarta timișoreni
lor. Din numeroasele ocazii Pro
gresul nu reușește să înscrie decît 
un gol (în min. 62, prin Țarălungă).

In urma victoriei de ieri, Pro
gresul a acumulat 10 puncte (din 
12 posibile) și a trecut pe primul 
loc în clasament. S-ar putea însă 
ca astă-seară Steaua să-și reia 
poziția de lideră ; cu o singură 
condiție — să termine învingătoa
re în partida, destul de dificilă, cu 
Dinamo Pitești. Celelalte meciuri 
de azi sînt' următoarele : Dinamo 
București — Steagul roșu (pe sta
dionul Dinamo, de la ora 16) ; 
C.S.M.S. Iași — U.T.A.; Universi
tatea Cluj — Știința Craiova ; 
Jiul — Rapid.

mașinilor și utilajelor care făuresc 
mașini și utilaje.

Fușun, orașul minelor fără ga
lerii și al petrolului fără sonde, 
se așterne pe malurile unui rîu ne
gru, de smoală. Mina din Fușun 
e un amfiteatru de cărbune și pia
tră, șisturi bituminoase și chihlim
bar, lung de 20 de kilometri, larg 
de doi kilometri șl adînc de peste 
200 de metri. Sub lumina intensă a 
soarelui apar și mai pregnante cu
lorile straturilor dispuse longitu
dinal în fîșii de peste 80 de metri, 
negrul cărbunelui, galbenul-roșcat 
al șisturilor bituminoase, ori ver- 
dele-pastel al pietrei de ciment. Cu 
puțină răbdare și mult noroc, prin
tre șisturile fărîmițate putem găsi 
bucăți de chihlimbar...

După eliberare, aici s-au depus 
eforturi deosebite pentru valorifi
carea acestor importante bogății 
naturale, s-au amplificat dimensiu
nile minei, s-a introdus echipament 
modern, s-au îmbunătățit radical 
condițiile de muncă, de trai, ale 
minerilor;

Din acest amfiteatru pornesc 
toate drumurile orașului Fușun, 
unele desfășurîndu-se și mai de
parte, în întreaga Chină. Cărbu
nele alimentează termocentralele 
orașului, cea mai importantă aflîn- 
du-se chiar la poarta amfiteatrului. 
Piatra e transportată la fabrica de 
ciment, construită pe creasta ver
santului de sud al minei, sterilul e 
folosit la terasamente, chihlimbarul

Obținem petrol din piatră, ne 
spune directorul rafinăriei, Uan Te 
Ciun, ceea ce înseamnă folosirea 
a milioane de tone șisturi 
bituminoase; producem uleiuri, 
motorină, parafină, benzine. Prin 
munca minerilor și rafinorilor din 
Fușun sporește avuția de petrol a 
Chinei populare.

Orașul mecanic-șef al Chinei de 
nord-est, Șenianul, este unul din 
principalii furnizori de mașini-unel- 
te ai Chinei populare. La uzina din 
Minhan, orașul satelit al Șanhaiu- 
lui, și la Uhan am putut remarca 
prese hidraulice de mare putere și 
alte utilaje făurite la Șenian.

într-o întrevedere cu viceprima- 
rul orașului, Sun Cuan, aces
ta ne releva că Șenianul a de
pășit 3 380 000 de locuitori, față de 
910 000 în anul 1949, ceea ce ilus
trează dimensiunile transformării 
sale în anii puterii populare. în 
peisajul nou al Șenianului, puncte
le de reper le constituie uzinele 
constructoare de mașini — care 
produc transformatoare, prese hi
draulice, strunguri, freze, cabluri 
electrice, tractoare șl altele. După 
cum sublinia viceprimarul, dezvol
tarea industrială a Șenianului a 
permis și necesitat înflorirea învă- 
țămîntului, orașul devenind un im
portant centru universitar cu 12 
institute.

Oraș vechi de 2 000 de ani, Șe
nianul are totuși o fizionomie tînă- 
ră și modernă — cartiere indus

triale noi, parcuri și piețe noi, clă
diri noi: în ultimii 17 ani, ne spune 
viceprimarul, au fost construite 
case noi pe o suprafață de 4 800 000 
metri pătrați.

Am reținut din explicațiile gaz
delor și emoționantele episoade 
din trecutul de luptă împotriva o- 
cupanților japonezi, desfășurată în 
această zonă, cînd poporul chinez 
a dat dușmanului lovituri viguroa
se, folosind unul din cele mai in
genioase mijloace de luptă — tu
nelul. Construit în condiții grele, 
cu unelte foarte simple, tunelul 
pătrundea sub vatra satului, adă- 

i postind bătrînl, femei, copii, ascun- 
I zînd dușmanului proviziile local- 
I nicilor, șerpuia în chip inimagina

bil și țîșnea la suprafață acolo 
unde samuraii se așteptau mai pu
țin — într-un cuptor, într-o scorbu
ră de copac, sub un snop de grîu 
aruncat „întîmplător" pe cîmp, iar 
adeseori tunelul se avînta dincolo 
de sat, pînă-n tabăra dușmană, 
sub o cazarmă sau chiar sub o 
reședință de comandament, unde 
patrioții chinezi apăreau „ca din 
pămînt" surprinzînd dușmanul și 
făcîndu-1 inofensiv. Intervenționiștii 
se îngrozeau în fața unui „sat pus
tiu", știind că au pătruns într-o „re
țea de tunele" din care avea să 
țîșnească neașteptată și neiertătoa
re riposta patrioților chinezi.

Cianciun, orașul primului autoca
mion chinez, avea, cu 15 ani în 
urmă, 100 000 de locuitori; azi, el 
are peste un milion, datorită trans
formării sale într-un mare oraș in
dustrial — ne spune viceprimarul 
Cian Kuan Le, subliniind ca cele 
mai importante unități fabrica de 
vagoane, uzina de automobile, fa
brica de locomotive cu abur, fa
brica de covoare etc. Cianciun în
seamnă „primăvară veșnică',, me
taforă datorată, ne spun gazdele, 
climei surprinzător de blînde ,a a- 
cestui oraș, situat la nord de Șe
nian.

Intr-unui din noile cartiere .vizi
tăm uzina de automobile nr. 1, 
înconjurată de zeci de blocuri noi 
— ca o „cloșcă cu pui". La 14 iulie 
1956, aici era făurit primul autoca
mion chinez, care purta marca 
„Eliberarea". întinsă pe 150 de 
hectare (suprafața construcțiilor — 
40 de hectare), avînd peste 24 000 
de salariați, uzina produce astăzi 
trei tipuri de mașini.

înzestrată cu importante res’urse 
naturale, avînd o bogatq tradiție 
muncitorească, China de nord-est 
cunoaște în anii construcției so
cialiste, ca urmare a înfăptuirii 
politicii Partidului Comunist Chi
nez, o continuă dezvoltare ’eco
nomică.

Ion CÂRJE



Incidente
•u

Înfrîngerea rebelilor în centrele
Comunicat cu privire

a Kisangani universitare
la convorbirile sovieto-iugoslave

KINSHASA 24 (Agerpres). — 
Cea mai mare parte a ora
șului Kisangani (fost Stanley- 

■ viile), relatează agenția 
France Presse, este în flăcări, 
iar unitățile rebele katanghe- 
ze sînt împrăștiate în toate 
părțile de forțele armate ale 
guvernului de la Kinshasa, 
s-a aflat sîmbătă seara din

surse militare congoleze. După 
lupte violente, care au avut 
loc în tot cursul zilei, coman
dantul trupelor trimise la 
Kisangani, Bob Denard, l-a 
informat telefonic pe Mobutu 
că rebelii au fost înfrînți, iar 
unitățile guvernamentale con
trolează situația.

braziliene

Compromis agricol în
Piața comună

“'•"BRUXELLES 24 (Agerpres). — 
Vineri s-a încheiat la Bruxelles 
reuniunea miniștrilor agriculturii 
ai țărilor Pieței comune. Scopul 

-reuniunii a fost aplanarea unor di
vergențe datând de trei ani. După 
negocieri dificile s-a putut realiza 
un- compromis între Italia

0 încălcare 
a principiilor 
dreptului 
internațional

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Sîmbătă 
la prima 
Adunarea

dimineața, renunțînd 
zi a week-end-ului, 
Generală a O.N.U. 

s-a întrunit pentru a lua în discu
ție recomandările Comitetului Ge
neral privind organizarea lucrări
lor ei: ordinea de zi și repartiza
rea acesteia pe comitete. în legă
tură cu cererea de înscriere pe a- 
genda sesiunii a așa-numitei „pro
bleme coreene", reprezentanții 
Cubei, Uniunii Sovietice și Mon
goliei au luat cuvîntul pentru a 
protesta împotriva acestei acțiuni 
ilegale, care violează flagrant Car
ta O.N.U. și principiile fundamen
tale ale dreptului internațional re
feritoare la inadmisibilitatea ames
tecului în afacerile interne ale 
statelor. Coreea, a declarat repre
zentantul permanent al U.R.S.S. la 
O.N.U., N. Fedorenko, nu a putut 
fi unificată pînă acum datorită 
intervenției din afară și, mai ales, 
datorită „ocupației continue a Co
reei de sud de către trupele Sta
telor Unite".

Fiind pusă la vot, această pro
blemă a fost înscrisă pe ordinea 
de zi cu 57 de voturi pentru, 17 
împotrivă și 34 abțineri. Au votat 
împotrivă Albania, Algeria, Bul
garia, R.S.S. Bielorusă, Cambodgia, 
Congo (Brazzaville), Cuba, Ceho
slovacia, Mali, Mauritania, Mon
golia, Polonia, România, Siria, 
R.S.S. Ucraineană, Ungaria, U.R.S.S.

industrializarea
și cartofilor

Olanda privind 
porumbului (Italia) 
(Olanda). A fost, de asemenea, ob
ținută o formulă comună menită 
să înlăture dificultățile provocate 
de interpretările divergente în le
gătură cu punerea în aplicare a 
acordurilor agricole stabilite în 
luna iulie.

RIO DE JANEIRO 24 (Agerpres). 
— în cîteva centre universitare 
din Brazilia au continuat vineri 
incidentele între studenți și poli
ție. în timp ce la Rio de Janeiro, 
în fața Facultății de medicină, a- 
veau loc ciocniri între poliție și 
studenți, în cursul cărora. aproxi
mativ 110 studenți au fost răniți, 
în plin centrul orașului Goiania, 
capitala statului brazilian Goias, 
a avut loc o nouă demonstrație 
împotriva violențelor poliției. Cău- 
tînd să împrăștie pe demonstranți, 
poliția a intervenit operînd ares
tări. Străzile centrale ale orașului 
Goiania au devenit teatrul unor 
ciocniri violente, în cursul cărora 
o persoană a fost ucisă. Autorită
țile au ordonat închiderea Facul
tății de drept din Goiania, ares- 
tînd aproximativ 30 de persoane.

BELGRAD 24 (Agerpres). — La 
Belgrad a fost dat publicității co
municatul referitor la vizita făcută 
în R.S.F. Iugoslavia de L. Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
la invitația președintelui I. B. Tito, 
secretar general al U.C.I.

între L. Brejnev și I. B. Tito, se 
spune în comunicat, au avut loc 
convorbiri prietenești, în cursul 
cărora au fost discutate problemele 
relațiilor sovieto-iugoslave, s-a ex
primat satisfacția față de dezvol
tarea acestor relații și năzuința 
ambelor părți spre lărgirea și întă
rirea lor în continuare, în intere
sele popoarelor ambelor țări, ale 
cauzei păcii și socialismului.

Au avut, de asemenea, loc con
vorbiri referitoare la unele proble
me internaționale de interes co
mun. Participanții la convorbiri au

condamnat cu cea mai mare hotă- 
rîre agresiunea S.U.A. în Vietnam 
și au declarat că vor acorda și în 
viitor ajutorul necesar poporului 
vietnamez în lupta sa eroică 
dreaptă.

Ambele părți au declarat în una
nimitate că vor apăra activ și în 
viitor cauza păcii, vor lupta pen
tru întărirea continuă a forțelor 
socialismului în întreaga lume, vor 
acorda ajutor și sprijin multilate
ral popoarelor care luptă împotriva 
imperialismului și colonialismului 
pentru libertatea și independența 
lor.

★
Agenția TASS anunță că la 25 

septembrie L. Brejnev va sosi în 
Ungaria, într-o vizită prietenească, 
la invitația Comitetului Central al 
P.M.S.U.

R. D. VIETNAM

Moment inedit lo ședința de joi a parlamentului sud-coreean : primul-mi- 
nistru Chung II Kwon își curăță haina după ce un deputat din opoziție a 
aruncat asupra lui conținutul unei găleți. In urma incidentului, guvernul a 
demisionat. De fapt, demisia a fost provocată de scandalul traficului cu 

zaharină, miniștrii socotindu-se „insultați" în timpul interpelărilor

Ședința
Executiv al 0.1. Z.

(Agerpres). — în lo-PRAGA 24 
calitatea Trjebon din Cehoslovacia 
a avut loc o ședință a Comitetului 
Executiv al Organizației Interna
ționale a Ziariștilor. La lucrări au 
luat parte ziariști din 25 de țări. 
Din Republica Socialistă România 
au participat Nestor Ignat, 
ședințele Uniunii Ziariștilor. 
Aurelian Nestor,

La ședința de 
fost cooptați noi

Participanții la 
tat o rezoluție în care este con
damnată agresiunea S.U.A. în 
Vietnam.

pre-
Și 

secretar general, 
la Trjebon au 

membri ai O.I.Z. 
ședință au adop-

A

VIZITA IN R.P. UNGARĂ 
A DELEGAȚIEI
P. C. DIN SPANIA

BUDAPESTA 24 (Agerpres). — 
La Budapesta a fost dat publici
tății comunicatul comun cu privire 
la vizita făcută în R. P. Ungară, la 
invitația C.C. al P.M.S.U., de dele
gația Partidului Comunist din 
Spania, în frunte cu Dolores 
Ibarruri, președinta partidului. 
Delegația a avut întîlniri și a fă
cut un schimb de păreri cu Janos 
Radar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., și cu alți membri ai C.C.

La 23 septembrie, delegația P.C. 
din Spania a părăsit R.P. Ungară.

BOMBARDAMENTE AMERICANE 
ASUPRA SISTEMELOR HIDRAULICE

HANOI 24 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
economiei apelor și energiei elec
trice al R. D. Vietnam a dat publi
cității o declarație în legătură cu 
intensificarea bombardamentelor 
aviației americane asupra digurilor 
și lucrărilor hidraulice 
Vietnam. în declarația transmisă 
de agenția V.N.A. se 
că în urma bombardării

au fost frecvent 
rite regiuni ale 
nord.

repetate în dife- 
Vietnamului de

cum anunță a-

din R. D.

subliniază
_________ __________ sistemelor 

hidraulice amplasate pe Fluviul 
Roșu a fost amenințată de inun
dație o mare suprafață cultivată 
și periclitată 
ceste acțiuni

viața oamenilor. A- 
ale Statelor Unite

HANOI. După 
genția V.N.A., la 23 septembrie, 
forțe militare aeriene ale S.U.A. 
au continuat să bombardeze teri
toriul R. D. Vietnam. Unități ale 
Armatei populare vietnameze au 
doborît în provinciile Thanh Hoa 
și Nam Ha trei avioane de luptă 
americane. La 23 septembrie, nu
mărul avioanelor americane pier
dute pe teritoriul R. D. Vietnam 

cifrat la 1 458.s-a

Saigon Substanțe toxice
- J

pe sute de mii de hectare
SAIGON 24 (Agerpres). —• 

mandamentul american de la 
gbn a hotărît să intensifice 
pîndirea substanțelor chimice 
xice, ceea ce aduce mari preju
dicii populației pașnice sud-viet- 
nameze. După cum menționează 
agenția V.N.A., de la începutul a-

Co- 
Sai- 
răs- 
to-

nului 1966 și pînă la sfîrșitul lu
nii august avioane americane au 
împrăștiat substanțe chimice toxi
ce pe o suprafață ce depășește 
210 000 de hectare, în prezent pre- 
conizîndu-se triplarea acțiunilor 
de răspîndire a acestor substanțe.

Convorbiri de partid și guvernamentale 
vietnameze - cehoslovace

HANOI 24 (Agerpres). — La 24 
septembrie, la Hanoi au început 
convorbirile dintre delegația de 
partid și guvernamentală a R. D. 
Vietnam, condusă de Fam Van 
Dong, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D.

Vietnam, și delegația de partid 
și guvernamentală a R. S. Ceho
slovace, condusă de J. Lenart, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președin
tele guvernului cehoslovac, care 
se află într-o vizită în R. D. Viet
nam la invitația C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam.

Recepție oferită de tovarășul 
Todor Jivkov in cinstea 

tovarășului Emil Bodnaraș
SOFIA 24 (Agerpres). — Agenția 

B.T.A. anunță că, la 24 septembrie, 
tovarășul Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, a oferit o recepție în 
cinstea tovarășului Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv și 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii

VARȘOVIA 24. — Coresponden
tul Agerpres, 
transmite : 
de Miniștri 
loc ședința 
a Comisiei 
de colaborare economică româno- 
polonă. Au participat Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, și Zenon 
Nowak, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone.

Gh. Gheorghiță,
La sediul Consiliului 

al R. P. Polone a avut 
celei de-a V-a sesiuni 
mixte guvernamentale

0 declarație
a guvernului R.D.G
propune aderarea celor două 
state germane la sistemul de 
garanții pentru controlul 
losirii pașnice a energiei 

eleate al A.I.E.A.

fo-
nu-

Gu- 
Ger- 
celei

BERLIN 24 (Agerpres). — 
vernul Republicii Democrate 
mane a adresat președintelui 
de-a 10-a sesiuni anuale a Confe
rinței generale a Agenției Inter
naționale Dentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.) o declarație in care oro- 
nune aderarea celor două state 
germane la sistemul de garanții 
nentru controlul folosirii, pașnice a 
energiei nucleare al organizației. 
Guvernul R D.G. declară că este 
dispus să adere la acest sistem în 
cazul în care si guvernul Repu
blicii Federale Germane va accep
ta intrarea în organizație si supu
nerea producției sale nucleare con
trolului A.I.E.A. în declarație se 
spune: „în interesul consolidării 
păcii, scăderii tensiunii în Europa, 
securității europene si dezvoltării 
unei colaborări pașnice reciproc 
avantajoase dintre statele euro- ’ 
Dene. guvernul R.D.G. consideră 
necesar ca cele două state germane 
să intre în sistemul de garanții al 
organizației, pe baza suveranității 
si egalității. în drepturi".

Socialiste România, care a netrecut 
cîteva zile de odihnă în R. P. Bul
garia.

La recepție au participat Ivan 
Mihailov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P. C. Bulgar, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, și Lîcezar' Avramov, secre
tar al C.C. al P. C. Bulgar.

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

Cu acest prilej a fost analizat 
modul cum sînt îndeplinite sarcini
le rezultate din protocolul sesiunii 
anterioare a comisiei și s-au făcut 
aprecieri cu privire la încheierea 
acordului comercial pe anii 1966— 
1970. De asemenea, a fost exami
nată problema 
rării economice 
dustriale între 
nia. La ședință 
beriu Petrescu, 
publicii Socialiste 
R. P. Polonă.

dezvoltării colabo- 
și a cooperării in- 
România și Polo- 
a fost prezent Tî- 
ambasador al Re- 

România în

■S MOSCOVA. Pentru merite re- 
■*’* marcabile în dezvoltarea cul
turii muzicale sovietice și in legă
tură cu împlinirea a 60 de ani de 
la naștere, compozitorul Dmitri 
Șostakovici a fost distins cu titlu] 
de Erou al Muncii Socialiste.

n RIO DE JANEIRO. Guvernul 
brazilian a hotărît extinderea 

apelor sale teritoriale de la 3 Ia 6 
mile marine, precum și crearea de 
la această limită a unei zone de 
„suveranitate exclusivă" pînă Ia o 
depărtare de 12 mile de coastă.

BH DAMASC. La cel de-al III-lea 
Congres regional al partidului 

Baas a fost aleasă o nouă condu
cere, alcătuită din 13 membri. Prin
tre aceștia se află șeful statului, 
Noureddin Atassi, primul ministru 
sirian, Youssef Zeayyen, vicepre- 
mierul șl ministrul afacerilor exter
ne, Ibrahim Makhos, ministrul apă
rării, generalul Hafez Assad, și 
alții.

MOSCOVA. între 26 septem- 
bric—25 octombrie 1966 tn U- 

niunea Sovietică vor fi efectuate 
lansări de rachete purtătoare spre o 
legiune a Oceanului Pacific cu raza 
de 40 mile marine.

R99 LISABONA. în urma proteste- 
b lor opiniei publice, a fost eli
berat din închisoare, după o deten
țiune de 17 ani, Jose Vitoriano, 
vechi militant al cauzei clasei mun
citoare portugheze.

î

t

SAPTAMINA LA 0. N. u.
CORESPONDENTĂ’

"Prima săptămînă a lucrărilor 
celei de-a XXI-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. oferă numeroa
se indicii nrivind preocupările 
principale ale sesiunii, făgașul pe 
care ea a pornit.

După cum era de așteptat, pro
blema predominantă, nelipsită din 
nici una din intervențiile de pînă 
asum, este cea a războiului din 
Vietnam. îngrijorarea opiniei pu
blice față de continuarea și inten
sificarea agresiunii S.U.A. în Viet
nam nu a fost și nu putea fi risi
pită de cuvîntarea abil redactată 
a reprezentantului S.U.A.. Gold
berg. din care, dincolo de cuvin
tele calculate astfel îneît să mic
șoreze răspunderea Statelor Unite, 
sța desprins clar că guvernul a- 
njerican perseverează în politi
ca sa agresivă. Nici un fel 
db cuvinte nu pot însă să acopere 
exploziile bombelor și răpăitul mi
tralierelor. Iată de ce primele e- 
couri înregistrate la O.N.U. după 
cuvîntarea lui Goldberg pot fi sin
tetizate astfel : nu există în conti
nuare indicii serioase că Washing
tonul ar intenționa să înceteze a- 
gresiunea împotriva poporului 
vietnamez, să-și retragă trupele 
din Vietnam, să respecte prevede
rile ^acordurilor de la Geneva. 
Așa cum remarcau mai mulți de- . 
legați africani cu care am avut, 
prilejul să stau de vorbă după in
tervenția reprezentantului S.U.A., 
„Goldberg nu a adus ceva real
mente nou, ci, într-o formă mai ■ 
abilă, a expus poziții cunoscute". 
Aprecieri asemănătoare au făcut 
șiungte ziare de aci. „In esență, 
propunerile lui Goldberg nu se 
îndepărtează substanțial de pozi
țiile exprimate anterior de oficia
litățile^ americane” — scrie, de e- 
xemplu, ziarul „New York Times".

De altfel, chiar și aceia care au 
fost dispuși să acorde mai mult

CRONICA EVENIMENTELOR INTERNAȚIONALE

DIN NEW YORK

credit declarațiilor reprezentantu
lui american s-au găsit într-o si
tuație jenantă, deoarece Goldberg, 
a fost contrazis chiar în aceeași 
zi de un membru al guvernului 
S.U.A., ministrul apărării, Mc 
Namara. într-o conferință de pre
să, acesta a anunțat că S.U.A. au 
hotărît să cheltuiască încă 700 
milioane dolari pentru procurarea 
de avioane militare destinate a fi 
trimise în Vietnam în cursul anu
lui viitor. O asemenea declarație 
ca și știrile care anunțau trimite
rea de noi unități militare în Viet
nam sînt de natură să anuleze 
efectul propagandistic urmărit de 
diplomația americană la O.N.U.

Problemei cardinale a Vietna
mului i-a fost consacrată și o bună 
parte din cuvîntarea rostită în ca
drul dezbaterii generale de șeful 
delegației sovietice, Andrei Gro- 
mîko. „Agresorul a venit în Viet
nam, agresorul trebuie să vlece" 
— a declarat el, ca răspuns la cu
vîntarea reprezentantului S.U.A. 
Ministrul de externe sovietic a 
subliniat că rezolvarea problemei 
vietnameze este indicată în pro
gramul prezentat de guvernul R.D. 
Vietnam și de Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud. 
Reprezentantul Uniunii Sovietice 
a abordat în cuvîntarea sa și alte 
aspecte importante ale situației 
internaționale și a prezentat noi 
propuneri în domeniul dezarmării, 
desființării bazelor militare de pe 
teritorii străine, lichidării colonia
lismului și rasismului.

în alte intervenții care au 
rostite pînă acum în cadrul 
baterii generale au revenit 
insistență temele dezarmării, 
lațiilor economice internaționale, 
luptei împotriva colonialismului 
și rasismului, respectarea princi
piului universalității O.N.U.

fost 
dez- 

cu 
re-

‘V

în zilele care au trecut- a fost 
luată în discuție, paralel cu dez
baterile generale, problema Afri
cii de Sud-Vest. Din intervențiile 
reprezentanților țărilor africane 
s-a desprins — pe lîngă protestul 
împotriva perpetuării și agravării 
politicii rasiale și de apartheid — 
și amărăciunea cauzată de pasivi
tatea sau chiar de sprijinul pute
rilor occidentale față de actele 
flagrante de injustiție socială co
mise în baza acestei politici.

După cum se poate constata, 
deși au trecut puține zile de la 
deschiderea sesiunii, aceasta își 
desfășoară din plin activitatea. 
Opinia publică așteaptă ca lucrări
le ei să marcheze pași înainte în 
ce privește soluționarea unor pro-

PE AGENDA RELAȚIILOR

INTEROCCIDENTALE
O serie de evenimente ale săp- 

tămînii care se încheie sau altele 
înscrise pe agenda săptămînii vii
toare readuc în actualitate pro
bleme acute ale relațiilor interoc
cidentale.

Unele dintre ele se referă la 
relațiile franco-americane. Ple- 
cînd în S.U.A., în fruntea delega
ției franceze la O.N.U., ministrul 
de externe al Franței va avea cî
teva întîlniri cu omologul său a- 
merican, Rusk, și o întrevedere cu 
președintele Johnson. Potrivit zia
relor franceze, aceste întîlniri 
încep sub auguri nefavorabili. 
„Relațiile franco-americane n-au 
fost niciodată atît de rele" — a 
scris „Le Monde". Iar comentariul 
din „Le Figaro", intitulat „Vietna
mul și bazele S.U.A. în Franța — 
tot atîtea mere ale discordiei”, 
punctează două din temele cele 
mai nevralgice ale tensiunii din
tre cele două capitale. 

bleme arzătoare care privesc 
pacea, securitatea, dezarmarea ge
nerală. Așa cum a subliniat 
șeful delegației române, tovarășul 
Corneliu Mănescu, la sosirea la 
New York, condiția principală pen
tru realizarea acestor progrese o 
constituie respectarea Cartei 
O.N.U., respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
soarta fără nici un amestec străin.

în săptămînile care urmează, ce
lelalte delegații vor expune po
ziția țărilor lor în cadrul dezbate
rii generale și, în paralel, vor în
cepe dezbaterile în comitete ale 
unora din cele mai importante 
probleme de pe ordinea de zi.

Nicolae IONESCU

într-adevăr, în problema Viet
namului se manifestă un dezacord 
flagrant între cele două țări. El a 
fost pus și mai puternic în relief 
de cuvîntarea președintelui de 
Gaulle la Pnom Penh, care, cum 
s-a spus, la Washington a umplut 
„cupa amărăciunilor".

Ca cea de a doua sursă de fric
țiuni, formînd obiectul convorbi
rilor franco-americane, de la Wa
shington, este indicată problema 
bazelor americane din Franța și a 
staționării trupelor franceze în 
Germania occidentală. Esența deo
sebirilor de vederi dintre cele 
două părți în aceste nrobleme, 
constă în aceea că Franței i 
se cere să abdice de la unul din 
principiile fundamentale pe care 
le-a avut în vedere cînd a luat ho- 
tărîrea de a părăsi N.A.T.O. și a- 
nume dreptul suveran de a nu se 
lăsa tîrîtă într-un război contrar 
intereselor sale. Explicînd sensul 
controversei în problema bazelor. 

Dicioare formula „N.A.T.O. 
Franța". Dar dificultățile 
se ivesc în această di- 

încă o dată că nu

dat 
di-

ziarul „Paris Jour" scrie : „Franța 
nu vrea să fie antrenată în mod 
automat in orice conflict. Or, în
treaga discuție în momentul de 
față se învîrt.ește în jurul dorin
ței mărturisite a partenerilor noștri 
de a ne readuce la acest automa
tism.". în aceste condiții, repetate
le discuții din timpul verii au bă
tut, pasul pe loc. „Vor permite ac
tualele întrevederi încălzirea ra
porturilor dintre Paris și Washing
ton ?" — se întreba ziarul „Les 
Echos" și conchidea : „«Războiul 
rece în catifea», cum numesc unii 
negocierile actuale în problemele 

■ militare, nu va fi mai ușor de 
stins decît pînă acum".

Pe măsura desfășurării procesu
lui de desprindere a Franței din 
organismele militare ale blocului 
atlantic, Statele Unite și cei 
care le secondează îndeaproa
pe se zbat din răsputeri să pună 
ne 
fără 
care 
rectie relevă 
poziția franceză a provocat „criza 
N.A.T.O.", ci adîncile contradicții 
inerente acestui bloc agresiv, in
compatibil cu interesele reale de 
pace și securitate ale popoarelor.

Miercuri seara reuniunea „celor 
14". adică minus Franța, a 
la iveală existența unor 
vergențe care durează de cîteva 
luni în legătură cu transferarea 
eventuală a sediului Consiliului 
atlantic, aflat la Paris. Problema 
urma să fie discutată în luna oc
tombrie la Bruxelles, dar din ca
uza dezacordului s-a amînat pen
tru decembrie.

Au atras atenția zilele acestea 
știrile potrivit cărora Belgia ar 
fi pe cale să ceară o revizuire a 
obligațiilor sale financiare în ca
drul N.A.TO.. pe motiv că acestea 
depășesc ceea ce această tară poa
te aloca în scopuri militare. în 
mod evident, o asemenea conclu
zie nu este străină de ostilitatea 
manifestată în opinia publică fată 
de mutarea de la Paris în Belgia 
a cartierului general al forțelor 
atlantice din Europa, nici de con
știința crescîndă că sumele irosite 
pe înarmări ar putea 
scopuri civile.

Povara cheltuielilor 
din angajamentele 
N.A.T.O. apasă de altfel destul de 
greu chiar și asupra economiilor 
principalilor parteneri ai blocului 
atlantic și' constituie obiectul unor 
tîrguieli acerbe între ei. An
glia a făcut cunoscut că în cazul

servi unor

decurgînd 
în cadrul

s-a cerut guver-

în care cheltuielile legate de între
ținerea unităților militare britani
ce de pe Rin nu vor fi suportate 
integral de guvernul vest-german, 
își va retrage o narte din aceste 
unități. în același timp. în Con
gresul S.U.A.
nului ca, în cazul cînd guvernul 
de la Bonn nu acordă compensa
țiile în devize pretinse, să retragă 
o parte din diviziile americane sta
ționate în R.F.G., pentru a reduce 
deficitul balanței de plăți ameri
cane. Dar guvernul vest-german. 
confruntat de probleme economice 
proprii, nu înțelege să satisfacă 
nici pretențiile britanice, nici 
cele americane. în aceste condi
ții, au început negocieri bilatera
le anglo-vest-germane, iar ace
leași probleme urmează să con
stituie un subiect al tratativelor 
dintre președintele Johnson și 
cancelarul Erhard, care vor avea 
loc luni și marți la Washington. 
După cum reiese din comentariile ' 
ziarelor, în cursul acestor convor
biri problema financiară va fi 
subordonată problemelor politice 
și militare ale alianței atlantice. în 
care cei doi parteneri au manifes-

. tat permanent tendința de a căuta 
soluții de întărire a N.A.T.O., 
a potențialului său militar. Este 
evident că noi hotărîri în același 
sens nu vor aplana, ci vor accentua 
contradicțiile interoccidentale, fără 
a mai vorbi de prejudiciul grav pe 
care l-ar

EjJ BUDAPESTA. Ministrul co
merțului al Canadei, Robert 

Winters, a fost primit de Gyulâ 
Kallal, președintele Consiliului de 
Miniștri.

PARIS. Cel de-al 14-lea Festi- 
val international cultural stu

dențesc, organizat de Uniunea na
țională a studenților din Franța, a 
luat sfîrșit printr-o gală folclorică 
la Nanterre. Printre echipele selec
ționate a figurat și corul de cameră 
„Madrigal" al Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu" din București. 
Piesele corale interpretate de an
samblul „Madrigal" s-au bucurat 
de un deosebit succes.

aduce cauzei păcii.
Ion FÎNTÎNARU

i

EH PARIS. La 24 septembrie, la 
Centrul de experiențe din Pa

cific a fost efectuată explozia unei 
bombe atomice franceze, pe bază 
de plutoniu și cantităti limitate de 
materii termonucleare.

M BUDAPESTA. La 24 septembrie 
Direcția de informații a Consi

liului de Miniștri al R. P. Ungare a 
organizat o conferință de presă în 
cadrul căreia Geza Namenyl, pre
ședintele direcției, a prezentat fapte 
referitoare la acțiunile spionajului 
american pe teritoriul R. P. Ungare.

WASHINGTON. Comisia pen- 
tru energia atomică a S.U.A. a 

anunțat că la poligonul din Nevada 
a fost efectuată o nouă experiență 
nucleară, subterană de mică Inten
sitate.

După ridicarea la 
suprafață, epava 
submarinului vest- 
german „Hai", scu
fundat la 14 sep
tembrie în Marea 
Nordului, a fost 
adusă în portul 

Emden
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