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UN TUR DE ORIZONT
ASUPRA ÎNDEPLINIRII PLANULUI
In construcția de locuințe

Exemple care 
demonstrează 
că este posibil 
un ritm rapid

în acest an, potrivit prevederilor 
planului de stat, constructorii de 
locuințe au de predat un număr 
sporit de apartamente. Care e sta
diul terminării locuințelor ? Pe 
ansamblul celor 9 luni s-au pre
dat cu 34 la sută mai multe lo
cuințe decît in aceeași perioadă a 
anului trecut. în regiunile Bacău, 
Crișana, Maramureș și Suceava 
s-au obținut rezultate acceptabile, 
atit în ceea ce privește realizările 
valorice și mai cu seamă cele fizice, 
terminîndu-se aproape 65 la sută 
din locuințele planificate.

Ne oprim la regiunea Bacău. 
Faptul că și în acest an realizarea 
planului de locuințe are loc în 
condiții bune arată că Sfatul popu
lar regional Bacău a reușit să 
coordoneze eficient activitatea ce- 
l<or 3 factori cu responsabilități în 
acest domeniu : secția tehnică de 
investiții, proiectant și construc
tor. Interesîndu-se îndeaproape de 
pregătirea lucrărilor de investiții, 
de crearea condițiilor ca munca 
constructorilor să se desfășoare 
ritmic, sfatul popular regional a 
stimulat activitatea T.R.C.-Bacău, 
a urmărit ca proiectele elaborate 
de D.S.A.P.C. să permită indus
trializarea lucrărilor de locuințe — 
factor determinant în scurtarea 
duratei de execuție — creșterea 
gradului de varietate, îmbunătăți
rea funcționalității și găsirea unor 
elemente de arhitectură care să 
exprime mai bine specificul local.

Utilizarea panourilor mari și a 
cofrajelor glisante sînt metode fo
losite și generalizate intens de 
constructorii din regiunea Bacău. 
La un ritm susținut al șantierelor 
au contribuit și măsurile perma
nente luate de conducerea trustu
lui regional de construcții, de co
lectivele grupurilor de șantiere și 
ale șantierelor de a asigura orga
nizarea corespunzătoare a locurilor 
de muncă, aprovizionarea ritmică 
și folosirea eficientă a utilajelor și

mijloacelor de transport. Munca 
pe șantierele regiunii se desfă
șoară pe baza proiectelor de orga
nizare și a graficelor, ■ urmărirea, 
realizării acestora făcîndu-se re
gulat și operativ, pentru a se găsi 
oricînd posibilități,de înlăturare a 
unor greutăți sau eventuale defici
ențe. Trebuie amintit că ritmul viu 
al șantierelor de locuințe din regi- 
.unea Bacău este corelat cu îmbu
nătățirea calității construcțiilor, 
acestea fiind printre cele mai bune 
din țară. Activitatea rodnică a 
constructorilor din această regiu
ne demonstrează ce mari rezerve 
există pentru asigurarea unui ritm 
corespunzător de terminare a lo
cuințelor potrivit prevederilor pla
nului. ..................

Rezultate demne de menționat 
au obținut și constructorii din re
giunea Crișana. Adeseori, pînă a- 
cum 3—4 ani, activitatea construc
torilor din această regiune era 
criticată. Treaba nu mergea bine. 
Planul de locuințe nu se îndepli
nea. constructorii de pe șantiere’ 
nu aveau proiecte, munca nu era 
bine organizată. în activitatea 
constructorilor din regiunea Cri
șana s-a produs anul trecut o co
titură, iar în prezent ritmul șan
tierelor de locuințe este mulțumi
tor. Există o preocupare perseve
rentă pentru ■ îmbunătățirea, proce
deelor de lucru. Perfe.cțion-înd me
toda clujenilor în executarea 
blocurilor turnate în cofraje gli
sante, constructorii T.R.C. Crișa
na au reușit să execute scheletul, 
inclusiv planșeele, unui bloc din 
Oradea cu parter și 9 etaje, cu 40 
apartamente. în 14 zile, ceea ce 
reprezintă un record nedepășit 
încă. De asemenea, s-a elaborat 
proiectul unor cofraje metalice, cu 
ajutorul cărora se va putea turna 
în timp scurt peretele unei came
re, asigurîndu-se sporirea simți
toare a productivității muncii.

Ritmul șantierelor de locuințe s-a 
ameliorat evident și în regiunea 
Suceava. Constructorii, precum și 
proiectanții, au tras învățăminte 
din experiența anilor precedenți, 
cînd au rămas de multe ori datori 
în ce privește realizarea planului 
de locuințe. Măsurile luate din

Ing. M. WEINTRAUB 
director' în C.S.C.A.S.
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CĂLĂTORI CLANDESTINI
Trei scrisori sosite la redacție ne-au îndreptat 

spre trei familii, determinîndu-ne șă alcătuim un 
nou capitol al anchetei „Corabia cu doi pasa
geri". în decursul investigațiilor noastre am con
statat un fapt îmbucurător : nici o corabie n-a 
eșuat, nici un pasager nu vrea să întrerupă că
lătoria. Și totuși, pe puntea fiecăreia dintre ele 
se duce o luptă surdă, furtuna zdruncină cora
bia. Nori de plumb s-au adunat deasupra aces
tor mici insule plutitoare. Navigatori fără expe
riență, stăpînii corăbiei nu știu încotro să în
drepte cîrma.

Intrigă și...

C. Ion, tehnician le uzi
nele „23 August" din Capi
tals, ne scrie : ,/Eu- îmi iu- 
besc soția, țin la ea ca la 
mine însumi, ea și copilul 
sînt sensul vieții mele. 
Vreau să trăim bine, să for
măm o familie fericită, așa

cum am fost pînă acum doi 
ani, dar...".

O vizită la Matilda M., 
mătușa lui C. Ion. O fe
meie robustă, energică, 
deși a trecui de vîrsta de 
65 de ani.

— Ce credeți despre C. 
Ion ?
. — Nepotul meu este un 
nerecunoscător I se înver- 

.'șunează mătușa.
Îmbinînd indignarea cu 

afecțiunea, Matilda M. com
pune următoarea istorioară : 
Pînă a nu se căsători, Ion 
C. îi era mai mult deci!

nepot, îi era ca un fiu. A 
avut grijă de el, l-a ajutat. 
Cîrid a ales-o pe Elena de 
soție, nu i-a cerut și ei pă
rerea. Acest lucru a indig
nat-o profund. „Un neis
prăvit. își închipuie că e de 
capul lui I", răbufnește ea. 
Și a trecut la represalii. 
Cum ? Folosind lipsa de 
experiență a tinerei soții, a 
început să submineze căsni
cia abia închegată.

— De ce o îndemnați pe 
Elena să divorțeze ?

— Ion C. nu merită o
astfel de soție I

Doi ani, corabiadui Ion C.
a ^navigat în liniște. Pe pun
te a apărut și al treilea 
pasager, copilul. Dar mătu
șa n-a uitat că a fost „jig
nită" în onoarea ei de ve
terană a familiei. Intr-o zi, 
Ion C. se ceartă cu soția. 
Un incident fără însemnă
tate. Matilda M.. nu scapă 
însă prilejul să intervină: 
„Nu te da bătută I o ațîfa 
ea pe Elena. Eu îl cunosc

ANCHETA „SCÎNTEII

IN CREAȚIA ARTISTICĂ
Redacția ziarului nostru a organizat o anchetă 
avînd ca temă rolul observației sociale in creația 
artistică, la care au răspuns mai mulți scriitori, 
critici și istorici literari. Publicăm in pagina a IV-a 
a ziarului punctele de vedere exprimate in legătură 
cu această problemă esențială a creației artistice.

mai bine decît tine. E un 
afemeiat. Nu vă potriviți...' 
Azi așa, mîine așa, pînă 
cînd Elena se lasă convinsă 
să plece de acasă. După 
cîteva zile își dă seama 
că s-a pripit și se reîntoar
ce la soțul și la copilul ei. 
Dar mătușa Matilda nu se 
dă bătută. Schimbă tactica 
și atacă din partea opusă, 
îi aține calea lui Ion C., 
strecurîndu-i bănuiala că 
Elena ar fi infidelă.

Ce urmărește, în defini
tiv, Matilda M. ? Ea nu ad
mite să i se „știrbească" 
autoritatea, l-am sugerat că 
Ion C. nu mai e copil, a 
întemeiat o familie, care are 
nevoie de liniște, și care 
trebuie să se consolideze. 
„Nu, a replicat Matilda M., 
pînă mor eii n-o să se -în- 
tîmplo așa teva I"

Cert este că Ion C. și so
ția sa nu vor să ajungă la 
tribunal. Fiecare se strădur 
iesle — în felul său — să 
îndrepte corabia pe drumul 
bun, s-o scoată din raza 
portului dezbinării. Pe pun
te există însă un pasager 
—r copilul, la care țin ambii 
părinți și care nu poate fi 
lăsat în voia soartei. între
barea e dacă cei doi vor 
șfi să iasă cu bine din im
pas. dacă vor putea să 
se descotorosească la timp 
de oaspetele nepoftit, care 
s-a amestecat brutal în via
ța lor. Spiritul elementar 
de conservare, de demni
tate și răspundere față de 
societate și față de ei în
șiși îi obligă să neutralize
ze orice amestec abuziv în 
căsnicia lor. Scuturîndu-se 
de orice influență nocivă, 
ei pot și trebuie să-și con
tinue drumul, cu încredere 
și optimism.

Cei doi plus(Continuare în pag. a V-a)
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intre întreprinderi
si institutele de cercetări științifice ?
_> _S> ->

Propășirea economică a patriei noastre este indisolubil 
legată de intensificarea cercetării științifice, de introducerea 
pe scară largă în producție a cuceririlor științei și tehnicii 
contemporane. O pîrghie importantă care poate asigura 
orientarea potențialului științific spre problemele esențiale 
ale progresului, ale introducerii tehnicii noi, o constituie 
convențiile și contractele încheiate între întreprinderile pro
ductive și institutele de cercetări. In ce măsură contribuie 
aceste instrumente juridice la întărirea colaborării intre ști
ință și producție ? Ce deficiențe mai apar în sistemul con
vențiilor și contractelor ? Cum pot fi ele înlăturate pentru 
a asigura o conlucrare activă, o valorificare deplină în pro
ducție a rezultatelor cercetării științifice ?

Pentru a primi răspuns la aceste întrebări, ne-am adresat 
unor reprezentanți ai științei șl ai producției.

Să Ie dăm cuvîntul:

Este stimulată 
experimentarea 
soluțiilor noi?>

ADRIAN CARPOV. cercetă
tor principal, secretai al Con
siliului științific al Institutului 
de chimie macromoleculară 
..Petru Ponl" lași :

Discutarea căilor de stabilire a 
unor contacte și legături mai strin- 
se intre cercetare și industrie este 
de o deosebită actualitate. Pînă nu

de mult lipsa unui for coordona
tor al cercetării — remediată în
tre timp prin înființarea Consiliu
lui National al Cercetării Științi
fice — a îngreunat enorm infor
marea precisă asupra posibilități
lor și capacității concrete de con
lucrare a eventualilor parteneri 
(experiență, cadre si bază mate
rială). Trebuie să recunoaștem însă 
că solicitările de acest fel sînt 
încă destul de reduse ca număr, 
poate din cauză că mai persistă 
prejudecata că munca științifică se 
încheie, în primul rînd. prin pu
blicarea rezultatelor, cercetătorii 
renuntînd de multe ori cu destulă 
ușurință la valorificarea și fina

lizarea în producție a rezultatelor 
obținute. Această atitudine este fa
vorizată atit de sistemul 'de apre
ciere a activității cercetătorilor 
după numărul de „comunicări ști
ințifice", cît și de entuziasmul scă
zut- al factorilor de răspundere-din 
uzine cînd este vorba, de experi
mentarea unor procedee sau pro
duse încă necunoscute, deși tocmai 
din astfel de lucrări decurg meto
de și materiale noi, care determi
nă progresul tehnic general. Logica 
faptelor arată că încheierea con
tractelor și convențiilor nu tre
buie să fie începutul colaborării 
dintre institutele de cercetare și u- 
zinele producătoare, ci consecința 
unor legături multilaterale, stabi
lite anterior, bazată pe o cunoaș
tere reciprocă temeinică. Astfel, 
contractul devine o legătură via
bilă, determinînd partenerii la 
continue acțiuni comune, la adîn- 
cirea și diversificarea lor. Totuși, 
se face resimțită încă lipsa unei 
reglementări legale care să preci
zeze domeniile de aplicare, obli
gațiile și drepturile părților con
tractante și a forurilor lor tutela
re, cit și principiile cointeresării 
materiale. Ar trebui organizat și 
un for de arbitraj pentru a se pro
nunța în cazul unor litigii sau a 
nerespectării clauzelor contractu
ale: '

Experiența Institutului de chi

mie macromoleculară „Petru Po- 
ni“ privind încheierea de contrac
te de colaborare în domeniul cer
cetărilor și aplicațiilor polimerilor 
este încă relativ restrînsă, deoa
rece profilarea sa în acest dome
niu este recentă. ,Totuși, rezultate 
bune s-au și înregistrat. în cola
borarea cu Combinatul chimic Bor- 
zești în privința sintezei în fază 
pilot a unor produse, deși ritmul în 
care s-au efectuat finanțarea și 
experimentarea ar fi putut să fie 
mult mai rapid. Recent, au fost 
puse bazele unei colaborări mai 
strînse cu Uzinele, chimice Tur
da și Fabrica de prelucrare a ma
selor plastice din Iași prin înche
ierea unor contracte pentru acor
darea de asistentă tehnică și efec
tuare de experimentări privind 
prelucrarea polîclorurii de vinii.

Pe baza problemelor cuprinse în 
programul unitar al. cercetării 
pentru institutul nostru, se vor ini
ția in vjitorul imediat și alte co
laborări cu unități de producție, 
urmărindu-se și obținerea unor 
certificate de autori pentru proce
deele noi elaborate, ceea ce consti
tuie încă o formă a cointeresării 
și stimulării cercetătorilor.

(Continuare în pag. a III-a)

începerea convorbirilor 
oficiale

Sîmbătă dimineața, la Palatul 
Consiliului de Miniștri, au început 
convorbirile oficiale între preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și primul minis
tru al Iranului, Amir Abbas Ho- 
veida.

Au participat din partea româ
nă — Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, George Macovescu și Vasile 
Gliga, adjuncti ai ministrului afa

cerilor externe, Valentin Vlad, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
României la Teheran.

Din partea iraniană au partici
pat Mehdi . Samii, guvernatorul 
Băncii Naționale iraniene, Ahmad 
Eghbal, ambasadorul Iranului la 
București, Parviz Radji, șeful de 
cabinet al premierului iranian.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

(Agerpres)

DINESJ OFERIT DE PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
ION GHEORGHE MAURER
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Se înțelege că nu pledăm 
pentru navigatori singura
tici. Sînt momente cînd soții 
au nevoie de sfatul, de a- 
jutorul unui prieten apro
piat. Valuri trecătoare agită 
uneori oglinda apei, pun la 
încercare tăria morală a 
celor doi pasageri. In fami
lia lui S. I. s-a ivit acum 
micuțul Adrian. Și deodată

(Continuare în pag. a II-a)
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a Argentina 
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planurile de 
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forțelor 
interamericane

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, cu 
soția, au oferit sîmbătă în sa
loanele Consiliului de Miniștri, 
un dineu în onoarea primului mi
nistru al Iranului și a doamnei 
Amir Abbas Hoveida.

Au luat parte Gheorghe Rădu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, cu soția, Gheorghe 
Cioară, Mihai Marinescu, Alexan
dru Boabă, Dumitru Mosora, Nico- 
lae Giosan, Ștefan Bălan, Adrian 
Dimitriu, miniștri, George Maco
vescu și Vasile Gliga, adjuncti ai 
ministrului afacerilor externe, con
ducători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești.

Au participat dl. Mehdi Samii, 
guvernatorul Băncii Naționale ira
niene, d-na Farokhroo Parsay, ad
junct al ministrului educației, și ce
lelalte persoane oficiale care înso
țesc pe premierul iranian.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România și primul ministru 
al Iranului au rostit toasturi.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, ION GHEORGHE MAURER, 
și-a exprimat satisfacția deosebită 
pe care o prilejuiește prezenta în 
România a eminentului om de stat. 
Excelența Sa Domnul prim-mi- 
nistru al Iranului, a onoratei 
Doamne Hoveida și a personalită
ților care îi însoțesc în vizita în
treprinsă în țara noastră. Vorbito
rul a arătat că vizita distinșilor 
noștri oaspeți reprezintă un ele
ment firesc în evoluția pozitivă a 
relațiilor româno-iraniene din ulti
mii ani, constituind, totodată, o 
nouă și elocventă manifestare a do
rinței comune a guvernelor noastre 
de a dezvolta multilateral colabo
rarea statornicită între Republica 
Socialistă România și Iran.

Nu o dată popoarele noastre au 
căiitat să desfășoare eforturi comu
ne și să se sprijine în vederea apă
rării intereselor lor vitale.

' în continuare, premierul I. Gh. 
Măur.er a subliniat faptul, că, ex- 
primînd aspirațiile celor două po
poare spre o mai bună cunoaștere 
reciprocă și c'ontinuînd aceste vechi 
tradiții, relațiile dintre țările noas
tre cunosc în prezent o dezvoltare 
din ce în. ce mai mare, din ce în ce 
mai fructuoasă. Vorbitorul a amin
tit apoi contribuția de seamă adusă 
de contactele directe stabilite între 
oamenii de stat ai celor două țări 
la întărirea raporturilor de priete
nie și cooperare dintre România și 
Iran.

în acest sens, președintele Con
siliului de Miniștri a evocat plăcu
ta amintire a vizitei Maiestății 
Sale Imperiale, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. în Republica 
Socialistă România, precum și că
lătoriile pe care le-a întreprins 
personal în Iran.

Referindu-se la convorbirile oca
zionate de aceste vizite, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
României a precizat că ele s-au 
desfășurat într-un spirit construc
tiv și o atmosferă sinceră și cor
dială, au fost deosebit de rodnice 
pentru dezvoltarea ulterioară a re
lațiilor româno-iraniene.

Colaborarea existentă între Ro
mânia și Iran confirmă încă o dată 
faptul că deosebirile de orînduiri 
sociale nu pot și nu trebuie să 
constituie o piedică în calea coo

perării și bunei înțelegeri între 
popoare, atunci cînd există o do
rință comună în acest sens. Pre
ședintele Ion Gheorghe Maurer a 
afirmat apoi că relațiile actuale 
dintre țările noastre, bazate pe res
pect reciproc, pot fi privite ca un 
exemplu fericit de colaborare în
tre state cu sisteme social- politice 
diferite.

Ocupîndu-se în continuare de 
problemele securității internaționa
le și asigurării păcii mondiale, vor
bitorul a subliniat că acestea preo
cupă astăzi în cel mai înalt grad 
toate popoarele lumii.

Situația internațională actuală 
reclamă din partea fiecărui stat, 
mare sau mic, un rol activ în a- 
bordarea și rezolvarea acestor 
probleme vitale pentru omenire.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a relevat faptul că Republi
ca Socialistă România, hotărîtă 
să-și aducă contribuția sa la cauza 
nobilă a păcii, se pronunță ferm 
pentru respectarea dreptului inalie
nabil al popoarelor de a-și decide 
libere și singure soarta.

Vorbitorul a adăugat că eforturi
le pe care cele două țări le depun 
în vederea creării unui climat priel
nic înțelegerii și colaborării. între 
popoare constituie o contribuție de 
preț la apărarea și întărirea păcii 
în lume.

Exprimîndu-și convingerea că 
vizita primului ministru al Iranu
lui va oferi un nou și important 
prilej pentru continuarea schimbu
lui util de vederi asupra probleme
lor internaționale actuale, iar docu
mentele ce urmează a fi semnate 
vor permite să se întreprindă noi 
pași pe calea dezvoltării multilate
rale a relațiilor de prietenie dintre 
țările și popoarele noastre, vorbito
rul a spus :

Sîntem deosebit de bucuroși la 
gîndul că această vizită va oferi 
Excelentei Voastre, eminent mili
tant pentru dezvoltarea colaborării 
româno-iraniene, și onoratei Doam
ne Hoveida prilejul de a cunoaște 
în mod nemijlocit unele din reali
zările, muncii creatoare a poporului 
nostru.

Premierul român a .toastat pen
tru continua înflorire a relațiilor 
româno-iraniene, pentru prosperi
tatea .poporului iranian, centru să
nătatea șahinșahului Iranului, a 
distinșilor oaspeți.

în toastul de răspuns, primul mi
nistru, al Iranului, AMIR ABBAS 
HOVEIDA^ a spus : Aș vrea înainte 
de toate să-mi . exprim bucuria pe 
care o resimțim, soția mea și cu 
mine, de a fi printre dv., printre 
prieteni. Relațiile dintre Iran și 
România datează, așa cum ați spus 
și dumneavoastră,. domnule pre
ședinte, de multă vreme. Dacă ne 
urcăm pe cursul istoriei, putem 
vedea că au existat schimburi con
tinue mai ales în domeniul cultu
ral între tara dv. și a mea.

Contactul cu Capitala României 
mi-a lăsat o puternică impresie. 
Este un oraș care se dezvoltă în 
mod rational și armonios. Cred că 
puteți fi satisfăcuți că ați îmbinat 
într-un mod fericit utilul cu frumo
sul. Acest lucru este deosebit de 
important pentru zilele noastre.

Referindu-se la relațiile româno- 
iraniene, premierul Hoveida a a- 
rătat că ele au cunoscut o dezvol
tare continuă. Păstrăm amin
tiri de neuitat — a subliniat

(Continuare în pag. a V-a)
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adunările de dAri de seama și alegeri
V

Obiectul unei analize exigente 
DISCIPLINA ÎN PRODUCȚIE
Adunări de alegeri în organiza

țiile de bază din schimburile ,,A“ 
și „B“, secția montaj a Uzinei de 
strunguri din Arad, din schimbul 
„B“ secția arcuri și serviciul C.T.C. 
de la uzina de vagoane.

Cu toată varietatea . firească a 
preocupărilor izvorînd din specifi
cul locului de muncă și sarcinile 
aflate în fața fiecărei organizații, 
cu toată diversitatea profesiei, 
vîrstei, experienței participanților 
la adunările de alegeri, ceea ce a 
apărut în mod evident ca o trăsă
tură caracteristică a dezbaterilor 
este spiritul de răspundere al 
membrilor de partid, abordarea 
tuturor problemelor prin prisma

Lucrări
de regularizare

și Repede
în regiunea Crișana au înce

put lucrările de regularizare a 
rîului Crișul Negru, in punctele 
Beiuș, Pietroasa și Vașcău, pre
cum și a albiei Crișului Repede, 
la Tileag, Lucrările de consoli
dare și regularizare de la Tileag 
vor apăra împotriva apelor, care 
se revarsă în timpul ploilor mai 
abundente atît localitatea cît și 
terenurile agricole din jur.

(Agerpres)

8,30 — Cum va fi vremea ?
8,32
9,15

10,15
11,00

14.50

18,00
19,00
19,10

— Pentru noi, femeile!
— Emisiune pentru copii 

și tineretul școlgr : £0 
de minute de... .circ.;... 
Poșta, copiilor , S.tu- ' 
dioul pionierilor,

— Emisiune pentru sate.
— Concert simfonic : 

Transmisiunea con
certului orchestrei 
simfonice a Filarmo
nicii de stat „George 
Enescu". Dirijor : Rene 
Defossez (Belgia). So
list ; Radu Aldulescu,

— în pauză : filmul „Ca
binetul de stampe".

— Fotbal : Întîlnirea
dintre echipele 
gariei și 
Transmisie 
Budapesta.

— Magazin...
— Telejurnalul de seară.
— Nunta în Tracia — 

montaj folcloric — 
transmisie de la Sofia.

— Documente de piatră : 
Biserica din Scheii 
Brașovului — film 
realizat, de Studioul de 
televiziune București.

— „TV-111" — emisiune 
alcătuită la cererea 
telespectatorilor.

— Filmul „Băiatul și 
elefantul".

— „La căsuța cu flori în 
balcon". Din creația 
compozitorului Ghe- 
rase Dendrino.

— Telesport,
— Telejurnalul de noapte
— închiderea emisiunii.

Un-
Austriei, 
de la

duminical.

19.50

20,20

20,50

22,10

22,50
23,10
23,20

intereselor generale, a cerințelor 
puse de politica partidului nostru. 
Este, de asemenea, semnificativ că 
oamenii nu s-au mulțumit să com
pare rezultatele obținute în ulti
mul timp (marcînd progrese reale) 
cu cele de acum un an, și au luat 
drept etalon sarcinile puse colecti
velor din industria constructoare 
de mașini de Congresul al IX-lea 
al P.C.R., de planul cincinal.

înaintea uneia din adunările ge
nerale, ing. Ambrozie Brăneanu, 
șeful secției de montaj, ne relata 
că majoritatea covîrșitoare a mem
brilor celor două organizații de 
bază sînt muncitori cu o înaltă ca
lificare profesională, care au înso
țit strungurile românești la diferiți 
beneficiari, fie prezentîndu-le la 
tîrguri internaționale, fie acor- 
dînd asistență tehnică la cerere. 
Creșterea spiritului lor de răspun
dere partinică s-a reflectat în a- 
tenția deosebită acordată de adu
nările de alegeri problemei calității 
produselor. în cadrul discuțiilor s-a 
subliniat că, deși au fost obținute 
progrese de necontestat, exigențele 
puse în domeniul calității de pre
vederile cincinalului impun orga
nizațiilor de partid să-și concen
treze și de acum înainte eforturile 
în direcția perfecționării producției 
și calității produselor.

Neîndoielnic, sînt numeroase 
pîrghiile prin care se poate acțio
na asupra calității. Fără a le sub
estima pe celelalte. Ilea Pamfil, 
Constantin Mustață, Ion Duțu ș.a. 
au stăruit în cuvîntul lor asupra 
necesității întăririi disciplinei mun
cii. Trebuie relevat că adunările de 
alegeri au analizat acest aspect a- 
profundat și multilateral : paralel 
cu măsurile menite să întărească 
disciplina de program s-a insistat 
asupra întăririi disciplinei tehno
logice, subliniindu-se că esențială 
nu este în ultima instanță prezen
ta fizică de 480 de minute la locul 
de muncă, ci o prezență activă, 
care se soldează cu rezultate econo
mice certe, că disciplina se reflectă 
și în respectarea strictă a tehno
logiei de lucru, executarea unor 
lucrări de calitate ireproșabilă, 
eliminarea oricărei surse de risipă 
a materialelor, folosirea deplină a 
suprafețelor și capacităților..:. d<? 
producție. în același timp, adunĂr 
rile de alegeri au scos în evidență 
importanța 
privință ca 
exemplului 
membru de 
strictă a îndatoririi 
a-și îndeplini în mod exemplar 
sarcinile profesionale, de a-și îm
bunătăți necontenit calificarea, 
pregătirea.

Adunările de alegeri sînt un bun 
prilej de analiză a activității unor 
membri de partid, de subliniere a 
experienței pozitive, dar în același 
timp de critică principială, con
structivă, de relevare a deficien
telor în scopul înlăturării lor. Dar 
oare să fie o metodă eficace in
cluderea în darea de seamă a unor 
liste lungi de 10-20 criticați sau 
evidențiați în bloc, cum s-a întîm- 
plat la organizația de bază de la 
serviciul C.T.C. al uzinei de va
goane ? Este evident că un efect 
educativ real poate avea numai 
analiza concretă, diferențiată a 
activității unui membru de partid 
și nu exemplificarea formală în 
care oamenii cu calități și ne
ajunsuri felurite sînt aduși la a- 
celași numitor. Pare îndoielnică, 
de asemenea, utilitatea (și îndrep
tățirea) că cei doi maiștri din 
schimbul „B“ de la secția arcuri a 
uzinei de vagoane, de altfel apre
ciat! de colectiv, stimați în orga
nizație. să fi fost criticați de patru 
ori în darea de seamă.

Adunarea de alegeri din orga
nizația de bază din schimbul „A“

montaj de la uzina de strunguri 
a examinat cu exigență partinică 
comportarea membrilor de partid 
nu numai în orele de producție, 
dar și în familie, în societate. Ca
zuri convingătoare au arătat că nu 
toleranța față de abaterile de la 
morala noastră, ci atitudinea fer
mă, combativă, exprimă grija to
vărășească a organizației. „Cînd 
era să uit de îndatoririle ce-mi 
revin ca membru de partid, m-a 
„trezit" critica tovarășilor. La în-

ceput nu mî-a plăcut, dar acum le 
mulțumesc. Pot spune că la greu 
n-am fost singur, am simțit ală
turi umărul tovarășilor" — a spus 
în adunare Andrei Balint.

Atît la uzina de strunguri, cît și 
la uzina de vagoane, analizarea 
cu spirit de răspundere a activi
tății organizației de partid și a 
sarcinilor de viitor a ridicat nive
lul dezbaterilor, a contribuit la 
creșterea exigenței și a combativi
tății membrilor de partid, ceea ce 
va înlesni înfăptuirea măsurilor 
stabilite, creșterea forței de mobi
lizare a organizației de partid.

Constantin MORARU

Climatul LATURI PERFECTIBILE

Una din unitățile de întreținere auto a cooperativei „Metalocasmca din
Capitală (str. Maria Rosetti nr. 9) Foto : R. Costin

deosebită în 
factor 
personal 
partid.

această 
mobilizator a 

al fiecărui 
respectarea 

statutare de

policlinicii ALE mOVLB! BE TRAI

• Filarmonica de stat ,,G. Enescu’ 
(la Ateneu) : CONCERT SIMFO
NIC — 11, (la sala mică a Palatu
lui) : CONCERT EDUCATIV — 10, 
CONCERT DE SONATE PENTRU 
DOUĂ VIORI ȘI PIAN — 20.
• Teatrul de Operă și Balet : MO
TANUL ÎNCĂLȚAT — 11, SPĂR
GĂTORUL DE NUCI — 19,30.
© Tealrul de stat de operetă : PA
GANINI — 10,30, LOGODNICUL 
DIN LUNĂ — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : UN TRAMVAI NU
MIT DORINȚĂ — 10, OPERA DE 
TRFI PARALE — 15, FII CUMIN
TE, CRISTOFOR I — 20, (sala ‘din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : NU SlNT 
TURNUL EIFFEL — 10, CAZUL
OPPENHEIMER — 15,30; 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : AU FOST ODATĂ... DOUĂ 
ORFELINE — 10,30, HIPNOZA — 
16, SONET PENTRU O PĂPUȘĂ -~ 
20.
• Teatrul „Barbu Deiavrancea" r 
IUBESC PE AL 7-LEA — 20.
• Teatrul Mic : SIMPLE COINCI
DENȚE — 10,30, INCIDENT LA 
VICHY — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă : NOTA 
ZERO LA PURTARE — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : ÎNȚE
LEPȚII DIN HELEM — 11, BLAZO
NUL — 20.
® Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Ca- 
ragiale" : SEARĂ DE TEATRU RO
MÂNESC — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : GULIVER ÎN 
ȚARA PĂPUȘILOR — 11, EU ȘI 
MATERIA MOARTĂ — 20,30, (sala 
din ștr. Academiei) : PĂCALĂ ȘI 
TlNDALĂ — 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nașe" (sala Savoy) : REVISTA' 
DRAGOSTEI — 20.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : MAGIS
TRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : STELELE CIRCU
LUI — 16, 19,30.

dintre 
centre 

ale Ba- 
Moldo- 
sănăta-

me.

cu- 
cu

Moinești, cu împre
jurimile sale frumoa
se, este unul 
principalele 
industriale 
căului și 
vei. Pentru
tea minerilor, petro
liștilor, forestierilor 
și a celorlalți munci
tori au fost construi
te noi unități sa
nitare, au fost re- 
amenajate și dotate 
cu aparatură cele 
existente. In poli
clinici, spitale; dis-

■ pensare lucrează, xin, 
~ însemnat număr." de 

medici și cadre 
dii sanitare.

Am vizitat, de 
rînd, împreună
medicul Constantin 
Coniac, Inspector , la 
secțiunea de sănătate 
și prevederi sociale a 
sfatului, popular re
gional. cîteva unități 
principale din raion. 

.. La policlinica pețro- 
•• liștilor 'din
: Lucăcești munca''.1'..?" 

bine organizată ; pa- 
cienții șînt pro
gramați la consulta
ții sau tratament fără 
să piardă timp, me
dicii sînt prezenți în
totdeauna Ia datorie, 
fără a-și drămui tim
pul atunci cînd este 
vorba de viața și de 
sănătatea oamenilor, 
în unele locuri însă 
și-au făcut loc ne
glijența, lipsa de răs
pundere. Policlinica 
din Moinești, bună
oară, numai a u- 
nitate sanitară nu 
seamănă. Holurile 
sînt neîngrijite, apa
ratele la fel, mobilie
rul este degradat, ne
reparat de multă vre
me. Asemănător ara
tă și unele cabinete 
de la policlinica din 
Comănești, clădirea 
secției de boli conta
gioase de la spitalul 
din Moinești. Cadrele 
medicale care lucrea
ză aici, în frunte cu 
medicul șef al raio
nului, recunosc că 
lucrurile nu merg 
bine, își dau seama 
că ar trebui luate 
măsuri care depind 
în primul rînd de ei, 
dar nu le iau,

Dezinteresul fată 
de problemele gospo
dărești Se împletește, 
pe alocuri, cu lipsa 
celei mai elementare 
preocupări pentru or
ganizarea muncii- în 
ziua cînd am vizitat 
policlinica din Moi- 
nești, la cabinetul 
de radiologie făceau 
„coadă" numeroși 
bolnavi, unii veniți 
tocmai din Comă
nești, întrucît apara
tele de la policlinica 
și spitalul din locali
tate stau defecte de 
luni de zile. Cp toții 
îl așteptau pe medi
cul radiolog Petru 
Cristea. Oamenii nu 
aveau însă de unde 
să știe că dr. Cristea, 
fiind și directorul 
SDitalului, plecase la 
Bacău; avea de ob
ținut de la secția de. 
sănătate și prevederi 
__ a sfatului

sistenței în acest 
sector. La Moinești, 
măsurile în această 
direcție întîrzie însă. 
Casa de nașteri func
ționează într-un local 
cu totul necorespun
zător, iar asistența 
medicală a gravide
lor este lăsată doar în 
seama celor trei moa
șe. De dimineață și 
pînă la orele 15 nu 
vine la casa de naș
teri nici un medic, iar 
după-amiază femeile 
sînt asistate la naș
tere de oricare'.'din 
medicii aflați de 
gardă la spitalul 
din localitate. Lip
sesc, de asemenea,

sociale
popular regional a- 

i probarea pentru un 
" post de paznic.

într-adevăr. o 
blemă pe care numai 
directorul jn persoa
nă' o putea rezolva 1 
Singurul medic care 
lucra în policlinică 
era ORL-istul Emil 
Alexa. Dădea, consul
tații și făcea mici in
tervenții chirurgicale 
în condiții destul 
grele, 
acest 
xista 
acest 
desfășoare activitatea 
în mod corespunză
tor cu prețul unui 
schimb de sedii cu 
cabinetele de derma- 
to-venerice și de of
talmologie, care func
ționează doar trei 
ore pe zi.

Asistența medicală 
nu este bine organi
zată nici la policlini
ca din Comănești ; 
aici nu se face o pro
gramare corectă a 
bolnavilor, din care 
cauză se pierde foar
te mult timp.

Nu mai este ne
voie să insistăm 
supra importantei ce ' 
se acordă în statul 
nostru ocrotirii ma
mei și copilului, 
bunei organizări a a- ,

Era, 
pro-

Am aflat 
prilej că ar 
posibilități 
cabinet

de 
cu 
e- 
ca 

să-și

a-

unele dotări de stric
tă necesitate.

„Nu avem suficien
te cadre medicale" — 
ni s-a spus peste tot. 
Dar nici măsuri pen
tru stabilitatea ca
drelor medicale, pen
tru crearea unor 
condiții 
nu s-au 
că unii 
părăsit raionul, 
alții întîmpină tot fe
lul de greutăți per
sonale. Medicul Emil 
Alexa, de pildă, des
pre care am mai vor
bit, face naveta îm
preună cu soția sa, tot 
medic, de la Dărmă- 
nești la Moinești, de 
cînd a fost repartizat 
în acest raion.

Faptele impun ca 
secțiunea de sănătate 
și prevederi sociale a 
Sfatului popular re
gional Bacău să ana
lizeze, în sfîrșit, cu 
seriozitate modul cum 
este organizată și 
cum se acordă asis
tența medicală. în ra
ionul Moinești, să ia 
măsuri hoțărîte pen
tru curmarea cu ade
vărat a răului.

Gh. BALTĂ
coresp. „Scînteii"'

crearea 
elementare 
luat, 

medici
așa 
au 
iar

IN ZOAIA FORESTIERA
Pădurile ocupă a- 

proape 30 la sută din 
suprafața totală a 
regiunii Mureș-Au- 
tonomă ,;Maghiară. 

. Harta.’. caffeT.țînfăti- 
șează ' acest imens 
teritoriu prezintă nu
meroase construcții 
noi, ridicate pentru

intervin așa- 
„simplificări", 

dăunează cali-

sediul I. F. So

CĂLĂTORI CLANDESTINI mijloc prin care S. I. să fie 
determinat să-și îndeplineas
că obligafiile materiale față 
de familie".

(Urmare din pag. I)

se întîmplă ceva. Bărbatu
lui i se pare că s-a grăbit, 
că a porni’ la drum prea 
repede. îl apucă nostalgia 
pentru ceea ce ar fi vrut să 
facă în „tinerețe" (are 26 
de ani I). Soția îl îndeamnă 
să nu renunțe la vise, să 
încerce să se realizeze. Dar 
S. I. ridică din umeri, „Ce 
știi tu ?" Apoi, în minte în
colțește gîndul dezertării. 
Soția rămîne singură cu co
pilul.

Stau de vorbă cu soția 
lui S. I. îmi dă o coală de 
hîrtie pe care scrie : „Sub- 
semnații am împărțit bunu
rile provenite din căsnicia 
noastră, eu păstrez televizo
rul „Cosmos", care îmi a- 
coperă cheltuielile supli
mentare de întreținere a 
casei pe ultimul an. Cele 
trei rate neplăfife urmează 
să le achite soțul meu. Prin 
această declarație ne-am în
țeles să nu mai avem pre
tenție unul față de celălalt". 
Semnează soțul, soția și doi 
martori. Oare corabia celor 
doi a eșuat definitiv ?

— Nu, răspunde soția.

S. I. 
cînd 
doua, trei luni. L-am între
bat ce are de gînd. Mi-a 
spus că nu vrea să divorțe
ze. Dar nu mai pot avea 
încredere în el. Am impre
sia că în viața lui a inter
venit o altă femeie...

Așadar, tot un oaspete 
nepoftit, A profitat de o 
neatenție și s-a strecurat 
fraudulos pe puntea coră
biei. Cum a reacționat 5, I- ? 
S-a lăsat pur și simplu con
dus de fluxul unor impulsuri 
de moment, uifînd că o fa
milie cere, înainte de toate, 
seriozitate, răspundere mo
rală, obligații. In ultimă in
stanță, căsătoria înseamnă 
un angajament luat față de 
societate de a te realiza ca 
cetățean, de a crește și e- 
duca copiii cărora le-ai dat 
viață.

In viața de toate zilele, 
el este însă înconjurat de o 
serie de colegi, de rude șl 
prieteni. Am stat de vorbă 
cu cîțiva din ei. Toți cu
noșteau, mai mult sau mai 
puțin amănunțit, impasul în 
care se află S. I. lată și reac
țiile lor : unii au fost de pă-

mai vine din cînd în 
pe acasă, O dată la

irascibil, nu su- 
„cicălif*.
destul de ocu-

rere că S, I. este pur și sim
plu imoral, alții că s-a căsă
torit prea devreme și că nu 
avea maturitatea necesară, 
iar cîțiva colegi au ridicat 
din umeri, „Ce știm noi ce 
s-a întîmplat în casa Iul ?’ 
Nici unul însă n-a schițat 
măcar un gest, fiecare s-a 
mulțumit cu constatarea fap
telor lui S, I. și atîta tot. 
De ce ?

1. S. I, e 
portă să fie

2. Sîntem
păți cu problemele institu
ției, n-avem timp de chesti
unile particulare ale lui S. I.

3. Ei se ceartă, ei se îm
pacă și după aceea tot noi 
cădem prost I (părinții).

Evident, înfr-gn fel sau 
altul, fiecare a adoptat tac
tica struțului. Să fie oare ca
zul lui S. I. atît de compli
cat îneît orice intervenție stă 
se soldeze cu eșec ? Nu. Ta
tăl lui S. I. mărturisește că 
„băiatul e bun și dacă ar fi 
discutat cu el ca de la om 
la om, lucrurile n-ar fi ajuns 
pînă aici. De altfel, nici a- 
cum nu-i prea tîrziu".
colegii de serviciu sînt de 
părere că „s-ar fi găsit un

Iar

Cine alimentează 
vrajba

Nu toți tinerii căsătoriți 
pornesc singuri la drum. Un 
an sau doi, uneori chiar mai 
mult, ei au nevoie de ajuto
rul părinților, de tactul și 
înțelepciunea lor.

Așa au procedat și părin
ții soției lui Florian R. Nu 
știm ce intenție au avut 
cînd s-au urcat pe corabia 
tinerilor ; în orice caz, la pu
țină vreme s-au produs inci
dente neplăcute. Fapt este 
că într-o zi Florian R., teh
nician la Institutul de cerce
tări miniere, s-a trezit că 
este chemat la tribunal pen
tru divorț. Dar acțiunea nu

fusese deschisă de soție,., ci 
de părinții acesteia I Firește 
că pînă la urmă lucrurile 
s-au lămurit și procesul n-a 
mai avut loc. Disputa a con
tinuat însă acasă. Tatăl în
cearcă prin toate mijloacele 
să-și alunge ginerele, mama 
cere fiicei să se ducă „unde 
o vedea cu ochii", Scînteia 
care a declanșat incendiul 
este neînsemnată, dar flă
cările în loc să se stingă 
tind să ia proporții neobiș
nuite, alimentate de vrajba, 
rigiditatea, lipsa de cumpă
tare, de părerea greșită a 
părinților că, din moment ce 
stau în casa lor, tinerii n-au 
voie să aibă viața lor per
sonală, să se distreze. Chiar 
dacă și-au cumpărat anumite 
lucruri, acestea le vor apar
ține cînd vor fi „indepen
denți". Pe tineri însă dădă
ceala îi stingherește ; ei vot 
să acționeze potrivit cu as
pirațiile lor de viitor.

Ancheta noastră 
galeria „oaspeților 
se pare ca ideea în sine să solicite o meditație 
adîncă. Intervenția brutală în viața familiilor ti
nere este nedorită și constituie un atentat mo
ral, o infracțiune socială. Dar indiferent de me
diul care îi înconjoară, de prejudecățile menite 
să le frîneze mersul înainte, cei doi pasageri 
trebuie să aibă tăria morală de a nu ceda a- 
cestor presiuni. în ultimă instanță ei poartă 
răspunderea principală ; destinele corăbiei se 
află în mîinile lor.

nu și-a propus să epuizeze 
nepoftiți", Mai important ni 8

I
I
I

muncitorii forestieri. 
Numai- în acest an 
s-au prevăzut aproa
pe 5 milio-ane lei 
pentru securitatea și 
igiena muncii, îmbu
nătățirea cazării, 
menajarea 
lor etc.

Astfel, în 
forestier 
din cadrul I,F. 
ghin a luat ființă un 
complex social-cul
tural ; cabanele asi
gură condiții cores
punzătoare de caza
re, există magazine 
alimentare, de legu
me și fructe etc.

Contractul colec
tiv elaborat de I.F. 
Sovata prevede, de 
asemenea, numeroase 
îmbunătățiri privind 
condițiile de muncă 
și de trai ale fores
tierilor (de exemplu 
cazarea, alimentația 
etc.). Ne-am intere
sat cum au fost ele 
traduse în viată. De- 
plasîndu-ne la par
chetul de la km 13, 
din apropierea șose
lei Praid-Gheorghi- 
eni, i-am găsit pe 
muncitori la masă. 

Iîn lipsă de mobilier 
suficient, hrana era 

I servită pe priciuri.
Prevederile contrac
tului colectiv în 

i ceastă privință 
s-au realizat.

Continuîndu-ne 
[ lătoria, am intrat 
| tr-o cabană la

17. Fiind timp plo
ios, apa curgea 
tavan, pătrunzînd în 
interior, iar vîntul 
sufla prin numeroa
sele crăpături ale e- 
lementelor prefabri
cate și pe lingă gea
muri.

în legătură cu ne
ajunsurile constata
te în aceste locuri, 
am cerut părerea 
tov. Benedek Gavril, 
șeful sectorului de 
exploatare forestieră 
Praid. care răspun
de direct de cazarea 
muncitorilor. „Mai e- 
xistă în dotația noas
tră barăci din P.F.L. 
și trebuie să le folo
sim — ne-a spus el. 
Acestea nu sînt infe
rioare celor confec
ționate din alte ma
teriale. Numai că,

a-
cantine-

sectorul
Lăpușna

Re~

că- 
în- 
km

prin

din lipsa unui con
trol calificat și per
manent la montarea 
lor, 
zise 
care 
lății.

La
vata l-am întîlnit pe 
tov, Kâdâr Zsombor, 
inspector la Inspec
toratul de stat pen
tru protecția muncii. 
„Asigurarea unor 
condiții bune de via
tă și de muncă pen
tru muncitori ne 
preocupă în perma
nență, ne-a spus el. 
Se impun însă cîteva 

ordin 
colecția 

(norme de 
securității

observații de 
general: 
N.T.S. ‘ 
tehnica 
muncii) pentru eco
nomia forestieră, de 
pildă, cuprinde peste 
8 000 de articole, dar 
nici unul nu stabi
lește mărimea mini
mă a suprafeței ne
cesare pentru caza
rea unui muncitor. 
De aceea, unele ca
bane sînt supraaglo
merate. Apoi caba
nele, în marea lor 
majoritate, nu sînt 
prevăzute cu nici un 
fel de anexe, în care 
oamenii să-și poată 
lăsa sau usca îmbră
cămintea. nici cu un 
loc pentru depunerea 
sculelor în timpul 
repausului, deși 
cest lucru ar fi 
strictă necesitate. O 
altă observație : con
strucțiile din pădure 
sînt începute de obi
cei cu întîrziere și, 
din cauza grabei, sînt 
date în folosință fără 
ca. ele să întruneas
că toate condițiile 
de locuit".

Din discuțiile pur
tate cu muncitorii a 
mai reieșit că există 
mari posibilități pen
tru îmbunătățirea 
condițiilor de cazare 
în exploatările fores
tiere, cu condiția să 
fie gospodărite în 
mod mai judicios fon
durile alocate. O deo
sebită importanță are 
amplasarea judicioa
să a obiectivelor. în 
acest sens, merită re
marcată inițiativa or
ganizațiilor de partid 
din cadrul I.F. To~ 
plița și a comitetului 
sindicatului de aici, 
care au avut în ve
dere amenajarea cen
tralizată a unor com
plexe social-cultura- 
le la parchetele Bît- 
ca, Lomas, Hurduga- 
șu și altele. în felul 
acesta au fost create 
condiții pentru o via
ță civilizată, pentru 
desfășurarea unei ac
tivități culturale mai 
susținute. Concomi
tent cu aceste com
plexe, au fost orga
nizate și unele uni
tăți de deservire (fri
zerii, pantofării, ero

a-
de

itorii etc.), solicitate 
de muncitori.

Premisele existente 
pentru înființarea u- 
nor asemenea com
plexe nu sînt însă fo
losite peste tot, în 
parchetele Boigo și 
Ivo din I.F. Odorhei, 
Valea Corbului și Va
lea Seacă, din I, F. 
Toplița, Secuieu și 
Fîncel din I. F, Re
ghin se găsesc nume
roși muncitori dis
persați cărora,, prin 

. construirea unor com
plexe centralizate, li 
s-ar putea crea con
diții de trai mai bu
ne. Construcțiile îm
prăștiate la mari dis
tanțe, mutarea anua
lă a baracamentelor 
prezintă și dezavan
taje economice. La 
I. F. Reghin, de pil
dă, cheltuielile de 
mutare a baracamen
telor se ridică, numai 
intr-un an, la o su
mă din care s-ar pu
tea construi un am
plasament definitiv. 
Se înțelege că în 
timp de cîțiva ani, 
prin economisirea a- 
ceștor sume, s-ar pu
tea asigura centre 
permanente conforta
bile, bine dotate. A- 
menajarea unor ase
menea centre este de 
altfel înlesnită de re
țeaua de drumuri 
auto forestiere în 
continuă creștere, de 
deschiderea de noi 
bazine forestiere per
manente.

în timpul vizitei 
noastre ni s-au sem
nalat și diferite nea- 
lunsuri privind trans
portul salariaților la 
locurile de muncă și, 
de aici, la domiciliu, 
în bazinul Sălardu- 
lui din cadrul I. F. 
Toplița, deșj se gă
sește o rețea bună de 
drumuri auto fores
tiere, deplasarea or
ganizată a muncito
rilor incă nu a fost 
rezolvată, ei trebuind 
să parcurgă distanțe 
mari pe

Din 
făcute și 
tați ale

jos.
constatările 
în alte uni-

I.F.-urilor
din cadrul Direcției 
regionale a economi
ei forestiere Mureș- 
Autonomâ Maghiară 
rezultă că nu peste 
toț condițiile de mun
că și de viață ale fo
restierilor se ridică 
la înălțimea cerințe
lor și a posibilităților. 
Situații similare fi-, 
ind semnalate și in. 
alte sectoare de ex
ploatare, se impune 
ca forul tutelar — 
Ministerul Economiei 
Forestiere — să ana
lizeze măsurile ce se 
impun și să treacă 
neîntîrziat la aplica
rea lor.

Lorand DEAKI
coresp. „Scînteii"

• TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD “ 
cinemascop : Patria (completare Frun
ze) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, 
București (completare Pictorul Ghiață)
— 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, Fe
roviar — 8,30; 10,45; 13; 15,15, 17,30;
20, Excelsior — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21 (la ultimele două completarea 
Ziua recoltei),
e CIT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Repu
blica (completare Pictorul Ghiață) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• VREMEA ZĂPEZILOR : Luceafărul
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE —
cinemascop : Festival (completare
Frunze) — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
21, Aurora (completare Tradiții mara
mureșene) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 
20,30, Melodia (completare Deschide
rea noului an universitar) — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, Flamura (comple
tare Centum anni Academiae) — 9,15; 
11,45; 15,30; 18; 20,30.
• URMELE STRĂMOȘILOR UITAȚI t
Capitol (completare „EU") — 9,30;
11,45;-14; 16,1'5; 18,30; 20,45, Buzești 
(completare Planeta enigmelor) 
15,30; 18; 20,30, Volga (completare 
Pictorul Ghiață) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30: 21.
• OMUL CU RICȘA : Lumina (com
pletare „EU") — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45.
• CENUȘA — cinemascop (ambele
serii) : Victoria — 9; 12,30: 16,15; 20, 
Giulești — 15,45; 19,30; Tomis — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• ZIUA FERICIRII — cinemascop : 
Central (completare Șoimii patriei) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• ȚARA FERICIRII : Union (comple
tare Antagonisme) — 15,30; 18; 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 9.
O CEA MAT FRUMOASĂ : Doina 
(completare Imagini din Muzeul pom
pierilor) — 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,45.
• ANIMALELE — CONCERT : Tim
puri Noi — 9—21 in continuare.
O IN NORD, SPRE ALASKA I — cine
mascop : înfrățirea între popoare (com
pletare Cheia succesului) — 10; 13;
15,45; 18,30; 20,45.
• CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEĂ- 
POLE : Dacia (completare Planeta 
enigmelor) — 8,30—15,45 în continua
re i 18,15; 20,45, Flacăra (completare 
Fermenții la lucru) — 15,15; 18; 20,45.
• NU SlNT COPACI PE STRADĂ t 
Grivița (completare Pictorul Ghiață) —< 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• ZORBA GRECUL ; Bucegi — 9;
11,45; 14,45; 17,45; 20,45, Miorița — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30-, 20,30, Pacea
— 11: 15,30: 18; 20,45.
• STEAUA FĂRĂ NUME : Gloria
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Bacău) — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Arta 
(completare Pictorul Ghiață) — 9;
11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Modern 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Galați)
— 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 21.
• DILIGENTA : Unirea (completare
Lacul lebedelor) — 15,30; 18; 20,30, 
Crîngași (completare „EU") — 15,30;
18; 20,30.
» NOTRE DAME DE PARIS — cine
mascop : Munca — 10; 15,30; 18; 20,30, 
Drumul Sărit (completare Antagonis
me) — 11; 15; 17,45; 20,30, Cosmos
— 15,30; 18,15; 20.30.
• THGrESE DESQUEYROUX : Popular
(completare Măsură pentru măsură) —- 
15,30; 18; 20,30.
© MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Mo
șilor (completare Un secol și multe 
milenii) - 15,30; 18; 20,30.
• PARTIZANII ÎN CÎMPIE : Vitan 
(completare Copiii... Iar copiii) — 11; 
16, 18,15; 20,30.
O LUMINA DUPĂ JALUZELE : Feren
tari (completare Inima și conștiința) — 
12,15; 15,30: 18; 20,30, Viitorul (com
pletare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară) - 11.15, 15,30, 18; 20,30.
• AVENTURILE LUI WERNER HOLT
— ambele serii : Floreasca — 9; 12,30; 

■16; 20.
« DRAGOSTEA ÎNVINGE : — cine
mascop ; Rahova (completare Planeta 
enigmelor) - 10.30: 15,30; 18: 20,30.
• CÎINEI.E DIN BASKERVILLE : Pro
gresul fcornpletare Istoria navigației)
— 10.30; 15.30: 18: 20,45.
• SUZANA Și BĂIEȚII ; Lira (corn- 
pletare Fermenții la lucru) — 15 30, 
18, 20,30
• ALFABETUL FRICII : Colentina _ 

■15,30; 17,45; 20.
© FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ STRĂI
NA : Cotroceni (completare Lacul le
bedelor) - 10,30; 15,15; 18; 20,45.
• MORAMBON - cinemascop : Clu
bul uzinelor „Republica* (completare 
Ce povestesc apele) — 15, 17,30, 20.
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Cooperativele agricole 
din regiunea Cluj 

înregistrează:

SUCCESE APRECIABILE 
IA l'IIIIIIIICIIA DE LAPTE

Ca urmare a dezvoltării sectorului zootehnic în coopera
tivele agricole, a îmbunătățirii activității în fermele de ani
male, în acest an a crescut simțitor producția de lapte, ceea 
ce a făcut posibilă îndeplinirea angajamentelor contractuale 
cu mult înainte de sfîrșitul anului. Potrivit datelor centra
lizate la Consiliul Superior al Agriculturii, cantitatea de lapte 
livrată statului în contul contractelor încheiate de către coo
perativele agricole piuă la 24 octombrie a.c. depășește cu 
peste 640 000 hl realizările pe întregul an 1965. Pînă la sfîr
șitul acestui an vor fi livrate însemnate cantități de lapte 
peste prevederile contractelor. Aceste rezultate se datoresc 
măsurilor luate pentru îmbunătățirea furajării și îngrijirii 
vacilor, extinderii retribuției îngrijitorilor după producție 
etc. Cele mai bune realizări au fost obținute în regiunile 
Cluj, Suceava, Bacău, Mureș-Autonomă Maghiară, București, 
Iași și altele. Există condiții ca în cooperativele agricole să 
fie și mai intens utilizate posibilitățile de creștere în conti
nuare a producției de lapte în scopul măririi surselor de 
venituri bănești și al îmbunătățirii aprovizionării populației.

Publicăm în continuare articolul tov. ing. CONSTANTIN 
VELEA, vicepreședinte al Consiliului agricol regional Cluj, 
care prezintă experiența cooperativelor agricole din regiune 
în această direcție.

r Regiunea noastră are condiții 
deosebit de favorabile pentru dez
voltarea zootehniei. Ca urmare a 
măsurilor luate în ultimii ani a 
crescut numărul animalelor pro
prietate obștească a cooperativelor 
agricole, cit și al celor aparținînd 
membrilor cooperatori și crescăto
rilor individuali. In cooperativele 
agricole, numărul vacilor cu lapte 
a crescut de la 38 504, cite erau la 
începutul anului trecut, la 46 062 
în prezent.

O dată cu creșterea efectivelor 
s-a înregistrat o îmbunătățire 
substanțială a producției de lapte. 
Producția medie pe vacă furajată, 
în primele nouă luni din acest an, 
în cooperativele agricole este cu 
35 la sută mai mare față de ace
eași perioadă a anului trecut. Co
operativele agricole din regiune au 
realizat angajamentele contrac
tuale de vînzare a laptelui de vacă 
către stat încă de la data de 15 
septembrie, deci cu 3 luni și jumă
tate înainte de termen. Cele mai 
bune rezultate s-au înregistrat în 
raionul Turda, unde experiența 
unor cooperative fruntașe, ca cele 
din Luna, Luncani, Frata și altele, 
a fost extinsă. Cooperativele din 
Filea, Cacova-Ierii, lata, Ciurila și 
altele și-au dublat producția de 
lapte față de aceeași perioadă a 
anului trecut. In acest raion a fost 
introdusă peste tot alăptarea arti
ficială a vițeilor, folosindu-se un 
sistem original experimentat la 
cooperativa agricolă din Călărași.

Si în raioanele Gherla, Zalău, în 
unitățile aparținătoare orașului 
Cluj se obțin, în acest an, produc
ții de lapte mai ridicate. La co
operativa agricolă din Palatca, ra
ionul Gherla, s-au muls 2 026 litri 
lapte pe vacă furajată, față de 836 
litri în anul trecut.

Dintre factorii care au favorizat 
obținerea unor producții sporite, 
cel mai important îl constituie a- 
sigurarea bazei furajere. Consiliile 
agricole și uniunile cooperatiste au 
îndrumat cooperativele agricole să 
se ocupe îndeosebi de producerea 
unor nutrețuri bogate în proteine. 
In acest an, suprafețele cultivate 
cu lucernă au crescut de peste 3 
ori, iar cele de sparcetă au ajuns la 
6 500 ha. în toate cooperativele 
agricole din regiune au fost extin
se suprafețele de conveier verde. 
Dacă în anul 1963 conveierul a fost 
reprezentat doar prin 200—300 ha 
pe întreaga regiune, în anul acesta 
suprafața a crescut la 9 000 ha.

O atenție deosebită s-a acordat 
îmbunătățirii pășunilor naturale, 
care reprezintă sursa de bază în 
alimentația animalelor în timpul 
verii. In aproape toate unitățile 
s-au efectuat lucrări de întreținere 
pe pășuni (curățiri, grăpări, îngră- 
șări) pe o suprafață totală de

în minele 

maramureșene

O metodă 
de înaltă 
productivitate

La exploatările miniere 
Cavnic, Băiuț și Nistru, din 
regiunea Maramureș, se aplică 
pentru prima dată în țară, cu 
rezultate bune, o metodă de 
înaltă productivitate, elaborată 
de specialiști ai Combinatului 
minier' Baia Mare. Denumită 
„exploatare cu înmagazinare 
în panouri scurte, așezate dia
gonal — direcțional", metoda 
a avut ca rezultat sporirea 
producției, în medie, pe 
schimb, cu aproximativ 20 la 
sută, și a productivității mun
cii cu 50—100 la sută. Tot
odată, consumul de lemn de 
mină a scăzut cu circa 30 la 
sută. Noua metodă permite, 
în același timp, o reducere 
substanțială a lucrărilor ne
productive.

(Agerpres) 

53 000 ha. In afară de aceasta au 
fost defrișate peste 2 600 ha pă
șuni împădurite. Toate acestea au 
sporit cantitatea de masă verde.

O contribuție de prim ordin la 
succesele arătate mai sus o are 
faptul că în majoritatea coopera
tivelor agricole lucrează la fer
mele zootehnice cooperatorii cei 
mai pricepuți, realizîndu-se în 
bună măsură permanentizarea a- 
cestora. Peste 400 de îngrijitori de 
animale au fost instruiți la casa a- 
gronomului, la unitățile fruntașe, 
au fost organizate numeroase 
schimburi de experiență privind 
îngrijirea și furajarea animalelor. 
Aplicarea retribuției după produc
ție a stimulat și cointeresat pe lu
crătorii din acest sector pentru a 
realiza producții tot mai mari. 
Sînt unități, cum este cooperativa 
agricolă din Luna, raionul Turda, 
unde lunar se acordă îngrijitorilor, 
importante sume de bani pentru' 
depășirea producției de lapte.

In acest an, consiliul agricol re
gional, împreună cu uniunea re
gională a cooperativelor agricole 
de producție au întreprins o sea
mă de acțiuni comune. In fiecare 
raion au loc lunar ședințe de lu
cru la care participă președinți 
sau vicepreședinți, ingineri zooteh- 
niști, brigadieri zootehnici din co
operative, precum și reprezentanți 
ai centrului regional de reproduc
ție și selecție. Aici se dezbat pro
bleme concrete cu privire la spo
rirea efectivelor de animale, mă
rirea producției de lapte și carne, 
mersul construcțiilor zootehnice 
etc. Problemele de reproducție se 
urmăresc atît la nivelul raioanelor, 
cit și al consiliului agricol regio
nal, pe fiecare cooperativă în par
te. Același lucru se face și în ca
zul producției de lapte. Această 
evidență ne dă posibilitatea să in
tervenim la vreme acolo unde se 
observă rămîneri în urmă. In co
operativele agricole, planul produc
ției de lapte stabilit de adunările 
generale a fost defalcat pînă la 
fiecare mulgător în parte. S-a in
stituit un sistem unic de evidență 
a selecției la fermele de vaci. Pe 
baza acesteia s-a putut trece în 
multe unități la selecția mai aten
tă a animalelor de prăsită.

Rezultatele de pînă acum, deși 
marchează un important progres, 
nu sînt de natură să ne mulțu
mească. Alături de unități cu re- 
zultate bune sînt altele, cu posibi
lități asemănătoare, dar care au 
realizări slabe. O serie de coope
rative din raioanele Dej, Aiud, 
Năsăud se situează mult sub me
dia regiunii. Acum, în preajma 
stabulației, în unele unități pro
ducția de lapte a scăzut simțitor, 
cu totul nejustificat. De aceea, 
ne-am propus ca, împreună cu 
uniunile cooperatiste, să sprijinim 
cooperativele agricole în cîteva di
recții principale. Am recomandat 
unităților să treacă animalele la 
regim de hrănire în stabulație și 
să organizeze administrarea rațio
nală a furajelor. In acest an, în 
regiunea noastră s-a obținut o re
coltă mare de furaje. In cele mai 
multe unități, acestea sînt depozi
tate în jurul fermelor de animale, 
cintărite și predate cu proces ver
bal vicepreședinților sau brigadie
rilor zootehnici. In unele unități, 
mai ales din raionul Huedin, o 
parte din furaje se mai află pe 
cîmp. In alte locuri, șirele nu sînt 
bine vîrfuite, se semnalează risipă.

Ținînd seama că într-o serie de 
cooperative se asigură doar par
țial cantitatea de nutrețuri fibroa
se sau suculente, este necesară a- 
menajarea camerelor de preparare 
a furajelor. Se impune specializa
rea a 2—3 cooperatori, în fiecare 
unitate, care să prepare furajele 
pe baza celor mai avantajoase me
tode. Una dintre preocupările 
noastre, din această perioadă, se 
referă și la terminarea construcții
lor zootehnice, acolo unde acestea 
sînt întîrziate.

Specialiștii de la consiliile agri
cole, de la uniunile cooperativelor 
agricole de producție, precum și 
cei din unități sînt hotărîți să spri
jine mai eficient cooperativele a- 
gricole pentru ca producția ani
mală din regiunea noastră să fie 
in raport cu posibilitățile exis
tente.

Cu planul 

pe 10 luni

îndeplinit

Cum funcționează raporturile 
de colaborare între întreprinderi 

și institutele de cercetări științifice?
CLUJ (coresp. „Scînteii').— 

Mai multe întreprinderi indus
triale din regiunea Cluj și-au 
îndeplinit sarcinile de plan pe 
10 luni. Printre acestea se nu
mără Uzinele chimice din 
Turda, unde ca urmare a fo
losirii întregii capacități de 
producție a instalațiilor, evi
tării avariilor, cît și priceperii 
colectivului, lună de lună 
s-au dat importante cantități 
de produse chimice peste 
plan, și întreprinderea de 
prefabricate din Turda al că
rei colectiv a realizat peste 
prevederi 1 490 m c elemente 
prefabricate. Un frumos suc
ces au înregistrat de aseme
nea muncitorii, inginerii și 
tehnicienii Combinatului de in
dustrializare a lemnului de la 
Gherla, care au dat peste 
plan 210 300 m c de furnire, 
82 000 m p plăci aglomerate 
din lemn, au depășit produc
ția de mobilă și cea de pla
caje.

Și aici trebuia să fie terminat un siloz pentru depozitarea fructelor (comuna Bogați, raionul Găești). Dar, după 
cum se vede, constructorii l-au lăsat... baltă Foto •. M. Cioc

Să fie trase la răspundere întreprinderile j 
care intirzie construcția silozurilor* 

in regiunea Argeș |
INDOLENTA LOR PERICLITEAZĂ I
MARI CÂNTITĂTI DE FRUCTE I

In ultimii ani, în regiu
nea Argeș au fost plan
tate suprafețe mari cu 
pomi fructiferi. Alături de 
plantațiile vechi, o mare 
parte din cele noi au în
ceput să rodească. Obți
nerea unor cantități mai 
mari de fructe pune în 
fața unităților producă
toare o serie de proble
me privind buna lor va
lorificare. Cum sînt solu
ționate aceste probleme ?

După cum se știe, în 
toamna trecută, datorită 
unor deficiențe în activi
tatea organizațiilor achi
zitoare, cît și din lipsa 
spațiilor de depozitare, 
mari cantități de fructe au 
fost depreciate, lăsate 
pradă brumelor și înghe
țului. Pentru a nu se mai 
repeta o asemenea situa
ție, la îndrumarea orga
nelor locale de partid și 
de stat, mai multe coope
rative agricole din zona 
pomicolă au luat măsu
ra să construiască, fie 
singure, fie prin eforturi 
unite, silozuri de maro 
capacitate pentru păstra
rea fructelor. In cursul lu
nii mai a acestui an ,a 
început construcția a 27 
silozuri cu o capacitate 
de 50 vagoane fiecare și 
s-a prevăzut ca ele să fie 
date în folosință la sfîrși- 
tul lunii septembrie. Din

(Urmare din pag. I)

Cînd lipsesc forme 
contractuale...

Ing. ION CURSARU, directo
rul Combinatului de industri
alizare a lemnului — Brăila :

Combinatul nostru dispune de 
un plan propriu de cercetare ști
ințifică. în ultimul timp, ca ur
mare a dotării laboratoarelor de 
secție și a celui central cu apa
ratură modernă de specialitate; 
activitatea depusă în munca de 
cercetare s-a adîncit și diversifi
cat. în realizarea planului, între
prinderea colaborează cu Institu
tul de cercetări al economiei fo
restiere. Datorită acestei colabo
rări, s-au obținut unele rezultate 
valoroase privind fabricarea plăci
lor aglomerate cu o greutate spe
cifică de 400—500 kg pe metru 
cub, încleierea plăcilor aglomerate 
cu adeziv amino-F și altele. To
tuși, colaborarea, așa cum se des
fășoară în prezent, nu satisface ce
rințele producției, nu constituie un 
stimulent pentru extinderea cer
cetării științifice. Temele de cola
borare sînt stabilite de către forul 

păcate, la ora actuală 
nici unul din aceste silo
zuri nu este gata.

Multe greutăți sînt cau
zate de modul defectuos 
în care lucrează între
prinderile constructoare. 
Dacă I.I.C.P. Rm. v’îlcea 
acționează mai prompt, 
dovadă fiind stadiul mai 
avansat al silozurilor pe 
care le ridică, nu același 
lucru se poate spune des
pre I.I.C.P. Pitești. „îndru
marea tehnică pe șantie
rele acestei întreprinderi 
e slabă, ne spune tov. 
Virgil Eremia, președin
tele Uniunii raionale a 
cooperativelor agricole 
de producție Muscel. La 
Valea Mare, Cîmpulung, 
din lipsă de supraveghe
re, unele lucrări au fost 
făcute prost, ceea ce a 
impus refacerea lor, în- 
cărcîndu-se prețul de 
cost. Ba, mai mult, I.I.C.P. 
Pitești s-a repezit să per
ceapă de la unități taxa 
de organizare a șantiere
lor, fără ca apoi să trea
că la lucru. Din această 
cauză, meseriașii nu-și 
realizează normele, fiind 
puși îh situația să pără
sească șantierele". Critici 
severe la adresa acestei 
întreprinderi au fost for
mulate și pe șantierele 
din raioanele Curtea de 
Argeș și Găești.

Lucrările sînt ținute în 
loc si datorită întîrzierilor 
în definitivarea unor so
luții constructive. De men
ționat că atît constructo
rul, cît și proiectantul 
(D.S.A.P.C.) sînt localnici. 
Surprinde totuși de ce 
sfatul popular regional, 
căruia aceștia îi sînt sub
ordonați, nu-i determină 
să-și facă conștiincios 
datoria.

Cooperativele agricole 
sînt interesate, în primul 
rînd, în realizarea cît mai 
grabnică a silozurilor de 
fructe. Totuși, în unele 
locuri totul este lăsat pe 
seama constructorului. 
„Noi am plătit, construc
torul să se descurce" — 
justifică unele cadre de 
conducere din cooperati
ve agricole. Asemenea 
mentalitate greșită și dău
nătoare se manifestă, de 
exemplu, la conducerea 
cooperativei agricole din 
Curtea de Argeș, la al 
cărei siloz lucrările de 
construcții sînt foarte 
mult rămase în urmă. în
seamnă că aici nu au fost 
trase învățămintele nece
sare din situația anului 
trecut, cînd au fost lăsate 
pradă înghețului mari 
cantități de mere.

O mare răspundere 
pentru întîrzierea lucrări
lor la silozurile de fruc

tutelar — Ministerul Economiei Fo
restiere — fiind ocolite de ani de 
zile, în mod nejustificat, probleme 
importante, ca îmbunătățirea ca
lității unor produse cum sînt che
resteaua, mobila, ambalajele din 
lemn. Propunerile întreprinderii nu 
au fost acceptate de minister. In 
ce privește colaborarea cu institu
tul, timpul afectat contactelor di
recte între cercetători și întreprin
dere este foarte limitat — o dată 
pe lună sau chiar trimestrial — 
și nu permite să se aprofundeze 
cu seriozitate temele în studiu. De 
obicei, aceste contacte se rezumă 
la constatarea unor rezultate obți
nute în întreprindere. Institutul 
de cercetări al economiei forestiere 
nici nu participă la stabilirea pla
nului nostru tematic de cercetare. 
Aceasta duce, deseori, la paralelis
me în cercetare.

Consider absolut necesar ca în 
viitor colaborarea dintre institut 
și întreprindere să îmbrace forme 
contractuale. Pe această cale, In
stitutul de cercetări al economiei 
forestiere ar putea orienta mai 
bine activitatea cadrelor tehnice 
din întreprinderi spre noi proble
me de cercetare, ar crește rolul și 
răspunderea cercetătorului. Reali
zarea unui contact permanent și 
sistematic ne-ar permite să evităm 
cheltuirea inutilă de eforturi și 
materiale.
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coresp. „Scînteii" B 

Cum funcționează 
cointeresarea 

reciprocă?
Conf. ing. dr. RADU BOG

DAN, director științific adjunct 
al Centrului de mecanica so
lidelor :

Succesul unei convenții de co
laborare depinde, înainte de toa
te, de contribuția efectivă a am
belor părți, care se poate concre
tiza în realizarea bazei materiale 
a lucrărilor, în efectuarea de cer
cetări în faza pilot, în etapa de 
prototip etc. Totuși, pentru a găsi 
debușeu rezultatelor muncii noas
tre științifice, am acceptat adese
ori, la încheierea convențiilor, ca 
beneficiarul să-și asume numai 
sarcini de proiectare curentă și de 
execuție, fără a mai participa e- 
fectiv la cercetare. Se înțelege că 
aceasta nu a condus la o sufici
entă cointeresare a acestuia în re
zultatele cercetării. în ultimii ani 
însă, datorită creșterii nivelului in
dustriei noastre, convențiile reflec
tă o colaborare mai susținută. M-aș 
referi la două exemple din prac
tica noastră. Astfel, cercetătorii 
noștri au studiat, împreună cu in
gineri ai uzinei „Steagul Roșu“, 
problema suspensiei autocamioane
lor, începînd din faza cercetării 
fundamentale orientate și pînă la 
aplicarea și realizarea prototipului 
de amortizor. In ultimul timp s-a 
asociat la această acțiune, tot pe 
bază de convenție, și întreprinde
rea „Automecanica" de la Sibiu. 
Altă cercetare întreprinsă cu efor
turi comune este studiul mecanis
mului de distribuție al motorului 
SR211. Intr-un surprinzător con
trast a fost poziția uzinelor „Au
tobuzul" care au sistat timp de doi 
ani orice aport direct la cercetări.

Consider că s-ar putea lua unele 
măsuri care ar determina o efici
ență mai mare a cercetărilor. Ar 
trebui, de pildă, ca activitatea în
treprinderii să fie apreciată și prin 
prisma progresului tehnic realizat, 
stabilindu-se un nou indicator de 
plan : introducerea tehnicii noi. In 
îndeplinirea sau neîndeplinirea lui 
ar trebui să fie cointeresați fac
torii de răspundere din întreprin
dere, specialiștii.

Pe de altă parte, pentru a de
termina institutul de cercetare să 
fie interesat în încheierea și înde
plinirea cu succes a unor astfel de 
convenții, aș propune ca baza ma
terială experimentală creată pînă 
la faza pilot să fie ulterior trans
ferată în întregime institutului. 
Desigur, numai în ipoteza că in
stalațiile respective depășesc sfe
ra necesităților uzinale. In acest 
fel, institutele și-ar putea îmbună
tăți dotarea, ca rezultat al pro
priei lor activități, îndeplinind cu 
mai multă eficiență rolul de pro
motor al progresului tehnic.

De asemenea, activitatea de cer
cetare ar cunoaște un puternic im
puls dacă retribuția pe care o pri
mește institutul pe baza contracte
lor ar fi eliberată de anumite în
grădiri de natură financiară, care 
limitează posibilitățile sale de a se 
manifesta ca parte contractantă. 
Astfel, în prezent încheierea de 
contracte se îngăduie numai pînă 
la un anumit plafon, valoarea lor 
totală neputînd depăși un anumit 
procent din fondul de pre
miere aflat la dispoziția insti
tutului. Consider că ar trebui 
introdus același regim ca și în do
meniul inovațiilor, în care nu e- 
xistă asemenea limitări. Astfel, 
noutatea științifică, generată în 
institut, va răzbate mai ușor, sa- 
tisfăcînd mai rapid necesitățile 
tehnice ale întreprinderilor.

Cît este de eficient 
contractul?

Ing. VASILE CADARIU, di
rectorul uzinei „UNIO" — Satu 
Mare :

Uzina noastră este o mare uni
tate constructoare de mașini și u- 
tilaj minier. Bună parte din pro
dusele realizate sînt rezultatul co
laborării, încă din faza de cerce
tare, dintre uzină și diferite insti
tute de studii și cercetări din Ca
pitală. Vreau să insist asupra unor 
aspecte care împiedică, în momen
tul de față, lărgirea acestor legă
turi contractuale.

In cadrul Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini (căruia îi 

Părerile exprimate arată că întărirea colaborării între cer
cetare și producție reprezintă o importantă contribuție la 
soluționarea problemelor actuale și de perspectivă, generate 
de industrializarea țării, de desăvîrșirea construcției socia
liste. Propunerile formulate — lărgirea contactelor, elabora
rea unor acte normative, perfecționarea sistemului de con
tracte și convenții, sporirea cointeresării celor două părți 
etc. — merită a fi studiate de către Consiliul Național al 
Cercetării Științifice, ministere, Academie și celelalte foruri 
în drept pentru ca unitățile de cercetare de toate nivelele 
și întreprinderile productive să găsească și să aplice în cel 
mai scurt timp soluțiile eficiente menite să stimuleze pă
trunderea noilor cuceriri ale științei și tehnicii în numeroase 
ramuri ale economiei naționale și, deci, realizarea progresu
lui general.

Anchetă realizată de Gh. BARBU, R. APOS
TOL, M. CORCACI, N. MOCANU si I, 
VLANGA

este subordonată și întreprinderea 
noastră), nu există o unitate de 
cercetare privind realizarea de 
mașini miniere, pe care este pro
filată uzina „UNIO“. Sîntem astfel 
puși în situația de a colabora cu 
institutele de cercetări ale altui 
minister, în speță Ministerul Mine
lor, care este de fapt beneficiarul 
nostru. Colaborarea cu aceste in
stitute — ICEMIN și IPROMIN — 
nu se desfășoară însă la nivelul ce
rințelor, deoarece ele nu sînt spe
cializate în problemele noastre și 
nici nu le putem influența activita
tea în măsura necesară.

Ca urmare, obiectul contracte
lor de cercetare este în momen
tul de față mult prea restrîns. 
Consider necesar ca experimenta
rea și stabilirea parametrilor op
timi ai mașinilor ce urmează a fi 
asimilate (prin studierea și expe
rimentarea unor modele), ca și ex
perimentarea prototipurilor, în 
vederea omologării, să devină o- 
biectul unor contracte de cerceta
re. Lipsa lor face ca asimilările 
să se prelungească peste măsură 
și experimentările să nu fie exe
cutate în condiții corespunzătoare 
exploatării. Ca urmare, în produc
ția de serie apar, uneori, defici
ențe ce ar putea fi evitate încă în 
faza de prototip.

Trebuie să spun că, în afara 
contractelor încheiate cu bune re
zultate, de pildă, cel cu ÎNCERC 
din București, cu privire la expe
rimentarea pentru omologare a u- 
nui transportor mobil, există des
tule cazuri în care institutele de 
cercetări nu-și respectă angaja
mentele. Astfel, lucrările contrac
tate cu I.P.A.-București, privind 
mașini cu comandă program, au 
fost tărăgănate doi ani de zile, deși 
pentru „asistența tehnică", prevă
zută în contracte, institutul a în
casat sume importante.

Sistemul de convenții și contrac
te de cercetare trebuie neapărat 
extins. Aceasta ar duce la accele
rarea ritmului de asimilare și mo
dernizare a produselor. Este însă 
necesar ca și uzina să-și mărească 
competința în problemele de cer
cetare, ceea ce ar face să fie mult 
mai rodnic contactul cu institute
le, înlesnind o modernizare mai 
rapidă a utilajelor.

Nu se pot 
simplifica formele?

GRIGORE GROSU, inginer șef 
de concepție la uzinele „Stea
gul roșu"-Brașov :

Pînă în prezent, colaborarea pe 
bază de acorduri bilaterale — 
convenții de colaborare tehnico-ști- 
ințifică sau contracte — a avut un 
caracter sporadic și nesistematic, 
soldîndu-se uneori cu amînarea 
termenelor inițiale de cercetare. în 
alte cazuri, lipsind fondurile nece
sare sau ivindu-se greutăți în ob
ținerea lor, am fost nevoiți, fie să 
prelungim termenele, fie să renun
țăm la tema de cercetare. Prin în
ființarea Consiliului Național al 
Cercetării Științifice s-au creat 
condițiile ca, în viitor, această ac
tivitate să se desfășoare în forme 
mai organizate.

După părerea mea, problema co
laborării întreprinderilor cu unită
țile centrale de cercetare trebuie 
reglementată pe baza unor instruc
țiuni sau a unui regulament care 
să definească relațiile între insti
tut și beneficiar, să unifice și să 
precizeze prevederile privind în
cheierea convențiilor și contracte
lor. Cum văd eu aceasta ? Un prim 
capitol din instrucțiuni sau regu
lament ar trebui să se refere Ia 
sursele de finanțare a temelor de 
cercetare — bugetul, fondul de teh
nică nouă, fondul de producție — 
și cazurile în care se poate apela 
la ele. Un alt capitol ar trebui să 
arate formele în care pot fi ob
ținute fondurile respective. Actu
ala cale — întocmirea temei, a de
vizului, încheierea contractelor cu 
direcția administrativă din minis
ter — durează uneori circa 6 luni. 
Aceasta se datorează faptului că 
uzina beneficiară trebuie să ob
țină întîi pe cale de contract, din 
partea direcției administrative, 
fondurile de la buget, iar abia 
după aceasta poate să treacă la în
tocmirea convenției sau contractu
lui cu institutul cu care urmea
ză să colaboreze. Procedura com
plicată face să întîrzie mult înce
perea lucrărilor. Și încă o pro
blemă : după părerea mea, ar fi 
necesar să se prevadă si eventuale 
sancțiuni pentru nerespectarea ter
menelor contractuale.
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Că există o mișcare a 
prozei contemporane, cred 
că e un fapt ce nu poate 
fi contestat de nimeni. A 
fosi un moment cînd au
torii de proză își socoteau 
obligația de a înfățișa 
stări de lucruri dominate 
de un erou pozitiv și un 
erou negativ. Cred că a- 
cest fel de a țese o pîn- 
ză narativă, pe care să 
evolueze numai acești doi, 
contradicțiile dintre ei 
scăpărînd oarecari sem
nificații, reflecta în fond 
o înțelegere cam elemen
tară a concepției binelui 
și a răului, adică un iei 
de manicheism literar. To
tul arăta convingerea că 
oamenii se împart in buni 
și răi; aceasta era o 
simplificare regretabilă 
pentru literatură, care are 
în vedere stările mai 
complexe.

Unui dogmatism 1 s-a 
răspuns apoi cu altul. Și 
acum 
imită 
Joyce, 
timent

Dar 
menii 
du-ne 
xemple străine, ci asupra 
unor lucruri de la noi de 
acasă. Creangă, de pildă, 
este un povestitor. El are 
povestiri cum sînt „Dă
nilă Prepeleac" și „Ivan 
Turbincă" în care m-a 
interesat ce anume este 
comun — în afara talen
tului și în afara geniului 
său narativ și umoristic. 
Amintesc că Dănilă 
Prepeleac, care era un om 
aparent nătîng, în cele 
din urmă, întîlnindu-șe si 
luîndu-se la felurite în
treceri, ajunge să-l înca
lece pe dracu. Ivan 
Turbincă luat și el la în
ceput drept prost, pînă la 
urmă se arată iarăși 
foarte deștept și vine de 
hac tuturor. Dacă ne gîn- 
dira bine, este un 
personaj 
personaj, pe care 
cititorii, 
strui 
peleac, Ivan Turbincă șl 
din alte personaje create 
de Creangă după același 
tipar neașteptat, este tras 
din istoria noastră națio
nală. Poporul român a 
putut părea poate, unora, 
naiv, dar fără să fie, și 
aceasta au văzut-o toți 
care l-au crezut astfel.

De aceea cred că acest 
țăran de la Humulești, 
învățătorul acesta, Crean
gă, a 
ager 
scris 
avut 
trație 
adîncime 
tată, încă neestimată cît 
trebuie. Este o observa
ție social-istorică în toată 
opera lui Creangă, ne
știută încă. Așa că noi, 
cînd îl citim cu atîta plă
cere, să fim conștienți că 
unul din izvoarele foarte 
adînci ale farmecului 
prozei lui este tocmai a- 
dînoimea pînă la care 
merge observația lui 
torico-soaială.

Un alt observator 
cial, I. L. Caragiale, a 
tuit 
mațiile sufletului 
nesc ■ ' '
limbaj, de conștiință în 
același timp, produse de 
o înnoire socială. Bur
ghezia la noi a trecut prin 
această deformație și 
scriitorul a observat 
fenomenele de limbaj ale 
acestei tranziții, precum 
și fenomenele morale co
respunzătoare. Caragiale 
observa superficialitatea 
unul strat social, dar a 
observa superficialitatea 
unui strat social nu în
seamnă a fi tu însuți su
perficial 1 Aceasta este o 
adîncime socială care de 
asemenea scapă, cum 
scapd și adîncimea Isto- 
rico-Bocială din opera lui 
Creangă. Profunzimea lui, 
exprimată într-un para
dox, constă în observarea 
superficialității lumii lui.

Să vorbim însă și des
pre Rebreanu.

intr-adevăr cine 
pe Kafka sau pe 
își arogă un șen- 
de superioritate, 
să precizăm ter- 
discuției, oprin- 

nu asupra unor e-

bine, 
simbolic. Acest 

noi.
îl putem con- 

din Dănilă Pre

avut ochiul cel mai 
din cîți români au 
în țara noastră, a 
o putere de pene- 
a unui fenomen de 

încă necerce-

is-

so
lii* 

aș zice — defor- 
-- - i ome-

— deformați! de

Rebreanu, cu observa
ția lui acută în lumea 
țărănească — deși nu e 
adevărat < 
observația 
orășenesc 
mișcări de 
dividuale, 
sumate în 
fetică, sînt 
conștiință individuale, ci 
mișcări ale conștiinței co
lective. Așa că observa
ția socială la Rebreanu 
are aceeași forță simboli
că pe care o au la 
Creangă eroii povestiri
lor lui.

întocmai stau lucrurile 
și cu Hortensia Papadat- 
Bengescu. La ea, obser
vația socială se aplică 
unei clase : clasa unor 
boieri care adoptaseră 
conduita morală occiden
tală, pe bază de stare 
materială, mergînd pînă 
la a face din felurite be
teșuguri, ca alterarea sîn- 
gelui sau dezechilibrul 
moral, semne ale distinc
ției sociale. Observația ei 
este tot atît de ascuțită 
în clasa respectivă, cum 
este a lui Rebreanu în 
clasa țărănească, cum 
este adîncimea social-is
torică ;a lui Creangă și 
cum este și a lui Caia- 
giale pe porțiunea so
cială observată de el.

In condițiile de care 
vorbim noi, de viață nouă 
— condiții și sociale, și 
tehnice — progresul mo
dern nu e fără urmări 
asupra conștiinței tuturoi 
oamenilor. Țărănimea, de 
pildă, se află în curs de 
modificare psihologică 
profundă. Nu mai vorbeș
te nimeni la țară croni- 
cărește sau ca eroii lui 
Creangă. Eu cred că pro
zatorii noștri de azi 
trebui să urmărească 
ceste modificări.

Este cu neputință 
eseistul care reflec
tează asupra destinu
lui neamului nostru să 
nu observe că socia
lismul este azi singura 
pavăză a ființei noas
tre naționale și că 
modificările produse 
în conștiință de 
societate 
materia 
tive.

Ce este 
atunci decît 
dificările 
să intre 
servație 
torului, 
cial" e i 
Identitatea 
care o socotim absolut 
individuală, este o com
binație între ceea ce 
tem noi și ceea ce 
epoca în care trăim.

Dați-mi voie să 
adaug și un cuvînt în le
gătură cu critica noastră 
literară. Sînt 
au auzit sau 
în critica occidentală niș
te termeni 
„tropism*, 
mai bine 
l-ar întrebuința mai 
grijă. Tropismul este miș
carea la care sînt supuse 
corpurile lumii minerale. 
Căderea lor fatală de la 
o înălțime oarecare e 
geo-tropism, după cum 
la plante există un altfel 
de tropism, o adaptare la 
condiții date, deci auto
matism tropic. La astfel 
de mișcări am raportat 
cîndva (acum vreo pa
truzeci de ani 1) lirismul 
lui Bacovia.

. curios că 
tropism se 
abia acum 
dent. Cred că literatura 
narativă nu este însă do
meniul tropismelor ; este 
domeniul actelor de viață, 
al observației directe și 
adînci. Nu automatismele 
vieții interesează pe scri
itor, decît dacă este au
tor satiric și vrea să le 
pună în vedele. Dar dacă 
nu e autor satiric, el mer
ge la actul viu, nu la au- 
tomatisme.

De asemenea, alții 
trebuințează foarte

că îi lipsește 
nici în mediul 
—, urmărește 

i conștiință in- 
dar care, în- 
atitudinea es- 
nu mișcări de

sint 
prozei

ar 
a-

ca

noua 
chiar 
nara-

fixasemai 
ca toate mo- 

i de conștiință 
în raza de ob- 
socială a scrii- 
„Fuga de so- 
o imposibilitate, 

noastră, pe

sîn- 
este

mai

unii care 
au citit

ca, de pildă, 
Dacă ar ști 
ce înseamnă, 

cu

E destul de 
termenul de 

descoperă 
și în Occi-

în
des

cuvîntul „a demitiza". A- 
cesta este un cuvînt al 
criticii franceze. înțeleg 
ca elementele progresiste 

Occident să foloseas- 
acest termen împotri- 
valorilor degradate 
vechii lor societăți. 

Dar dacă la mine acasă, 
în țara românească, țară 
constituită pe baze so
cialiste, țară temeinic so
cialistă astăzi, mi se vor
bește de „demitizări", 
răspund așa : — Nul Nu 
de demitizare avem ne
voie 1 Dimpotrivă, avem 
nevoie să mitizăm, avem 
nevoie de forța de a crea 
mituri, și pentru aceasta 
e nevoie, iarăși, de talent, 
dacă nu de geniu.

Talentul dă viață artis
tică materialului unei 
opere de artă și de aceea 
autorii contemporani care 
cred că fuga de so
cial este creatoare, se 
înșeală. Poți, fie năvă
lind în social, fie fugind 
de social, să faci o operă 
tot așa de mediocră. Nu 
aceasta este problema. 
Problema este că, existînd 
talent, el nu se poate 
exercita în afara unui ca
dru social. Cadrul social 
este o componentă a con
științei individuale și 
chiar cine vrea să facă 
observații psihologice in
dividuale, face, fără să 
știe, observații sociale.

După cum se știe, cu 
ani în urmă, în legătură 
cu observația socială a 
scriitorului s-au vehiculat 
o serie întreagă de con
cepții vulgarizatoare. O 
simplă precizare făcută 
cîndva de Marx că — 
mancierii englezi 
kens, Thackeray 
Charlotte Bronte au dez
văluit lumii mai multe a- 
devăruri 
le decît 
istoricii 
profesie 
i-a făcut 
scriitorului — încurcîn- 
du-se evident domenii 
specifice de activitate — 
să dea lecții istoricilor și 
sociologilor. în prezent 
întîlnim unilateralizări de 
tip opus. Și dacă altădată 
unii proclamau : numai 
dacă veți adopta proce
deele de creație balzacia
nă veți izbuti să reflectați 
esența epocii, acum, alții 
vor să decreteze : numai 
dacă îi recunoașteți ca 
părinți literari unici pe 
Joyce sau Kafka, puteți a- 
junge să vă numărați prin
tre adevărații scriitori ai 
secolului nostru. Un alt e- 
xemplu: după unii progre
sul realizat în zilele noas
tre de diverse științe ar 
face imposibilă și anacro
nică aplicarea unor pro
cedee de creație clasice. 
Nu regăsim aici, sub apa
rențele ultramodernității, 
arhaica viziune care lega 
în mod vulgarizator pro
gresul din domeniul teh
nicii și științei de cel din 
domeniul artei ? Vai 1 cît 
de adevărat e adagiul 
că extremele se ating...

Trebuie să spunem în 
mod categoric : în li
teratură observația so
cială contează prin e- 
fectele pe care le pro
duce. Altfel copiștii — 
chiar de talent fiind — ar 
putea lua foarte ușor locul 
geniilor. Nu este suficient, 
în proză, să descrii ceea 
ce ai văzut, ci aș spune, 
este necesar să creezi din 
nou realitatea, tinzînd că
tre sinteze artistice și mit. 
Mai este încă necesar să 
înfrîngem în noi înșine re
ziduurile concepției su
mare potrivit căreia arta 
ar 
de 
lui și nu și o îmbogă
ți1® 
a lumii, a istoriei. O operă 
care nu reprezintă prin 
ea însăși o descoperire a 
universului, care se mul
țumește să rămînă o a- 
nexă a manualelor de so
ciologie sau istorie, nu se 
înscrie în rigurosul terito
riu al creației autentice.

Ceea ce mă nemulțu
mește cînd citesc unele 
lucrări de proză nu e pur și 
simplu taprul că aș întîlnl 
cantitativ puține tablouri 
sociale. Alta este cauza : 
din antipatie față de de
scrierile cu caracter so
cial, acești autori ajung 
— culmea ironiei 1 — tot 
la o descriere, dar a sen
zațiilor, a unor stări su
fletești incipiente. Nu neg, 
se pot obține și unele re
zultate pozitive, mai ales 
în ce privește diversifica
rea mijloacelor artistice. 
Dar în focul delimitării față 
de anumite construcții e- 
pice fastidioase din tre
cut Iau naștere, se pare, 
aprehensiuni față de efor-

ro- 
Dic- 
sau

politice și socia- 
toți politicienii, 

și moraliștii de 
luați la un loc 
pe unii să ceară

fi un simplu act 
reflectare a realu-

cum spunea Hegel-—

turile de generalizare 
ideologico-artistice a fe
nomenelor realității. Spus 
altfel, impresia negativă 
pe care ți-o produc unele 
lucrări vine de acolo 
că autorii lor prea se 
arată mulțumiți doar să 
însăileze, să „tatoneze", 
să noteze, refuzîndu-se 
proiectelor mai cuteză
toare, mai profunde, mai 
mature și sintetice (am în 
vedere nu specia sau ge
nul abordat, ci finalitatea 
în creație).

Este adevărat, să nu ui
tăm, că între social și in
dividual nu se pot pune 
semne de egalitate ; dar 
este sigur că numai din 
interferarea dialectică a 
acestor planuri pot izvorî 
descoperiri literare adînci 
și originale. în scrierile 
menționate mai sus,

lipsa de interes față 
de social se întîlnește 
firesc cu o anume ra
refiere a substanței, cu 
simptome de devitali- 
zare.

Vreau 
lipsește 
specifică 
creațiile
ceea.ce e important, deci
siv, vital în existența so
cială a oamenilor, în con
știința lor.

Realizările epocale ale 
socialismului în țara noas-

să spun că le 
acea tensiune 
ce o regăsim în 
care înfățișează

tră se impun cu forța 
evidenței. Dar așa cum a 
subliniat cu fiecare prilej 
conducerea partidului 
nostru, aceste realizări nu 
au apărut de la sine, ci 
sînt rodul unor lupte cu 
dificultățile — și aș spune 
că tocmai aceste lupte le 
conferă aura poeziei.

Astăzi, mai mult ca 
oricind, capătă rezo
nanță apelurile unor 
scriitori patrioți din 
trecut care cereau 
realizarea unei litera
turi capabile să devină 
conștiința de sine a 
națiunii. Operele în 
care cititorii să se 
poată recunoaște, co
pleșitor de adevărat, 
cu gîndurile, frămîntă- 
rile, luptele și victorii
le existenței lor, sint 
acum mai necesare 
ca oricind.

Insist asupra acestui as
pect deoarece în ultimii 
ani un număr din ce în, 
ce mai mare de scriitori 
se orientează în creațiile 
lor spre oglindirea cu 
patos civic a unor mo
mente importante din isto
ria revoluției noastre. Dar 
nu știu prin ce proces 
miraculos, pe care mintea 
mea nu poate să-1 în
țeleagă, în practica edi
turilor sau a redacțiilor de 
reviste, tocmai asemenea 
creații întîmpină cele mai 
mari dificultăți în calea 
spre tipărire — în vreme 
ce compoziții 
sub atractiva armură a 
experimentului, se văd atît 
de repede publicate.

Aș vrea să mai adaug 
doar că

scriitorul autentic se 
preocupă de investi
garea elementelor sta
bile, fundamentale din 
realitate și acestea 
se leagă, intr-un fel 
sau altul, în zilele 
noastre, de condițiile 
de existență ale națiu
nii socialiste, de via
ța poporului.

Cine ignoră acest adevăr 
simplu se aseamănă ace
lor stranii artiști care șle- 
fuiau cu migală fiecare 
detaliu, dar nu observau 
că opera lor era croită 
dintr-un material extrem 
de perisabil, care se 
spulbera la cel dintîi con
tact cu razele soarelui.

puțin — 
de scrii- 
străluci- 

Sadovea- 
nu, Rebreanu, Arghezi și 
Blaga, și că „inovatorii" 
și „modernizatorii" din a- 
ceeași perioadă au ră
mas mai la o parte, unii 
dintre ei căzînd în uitare, 
ceea ce mi se pare nor
mal, inevitabil.

In abordarea unor con
flicte actuale ar putea și 
ar trebui să joace un rol 
mai însemnat și critica li
terară. Nu vreau să spun 
că e nevoie ca aceasta 
să dea lecții scriitorilor, 
să ne arate dinainte cum 
și ce să scriem. în anali
za unor 
însă, în 
presă și 
ticii noștri literari ar pu
tea și ar trebui să abor
deze aceste probleme cu 
mai multă pasiune, cu pri
ceperea și cu pregătirea 
pe care le au unii dintre 
ei. f ? •' ’ ’ ”
leanu, al 
sau Călinescu 
mult decît grăitor 
tru 
care vor și ei să meargă 
la esență, să lucreze nu
mai cu miez și cu sîm-

lucrări literare, 
dezbaterile din 
din .ședințe, gri- ,

Exemplul unui Ibrăi- 
unui Ralea 

este mai 
pen- 

acei critici literari

stîngace,

bure, confundînd uneori 
coaja cu miezul, uitînd de 
unde au venit și încotro 
vor să meargă.

In ceea ce privește ati
tudinea scriitorilor față 
de conflictele din realita
te sînt de semnalat, după 
părerea mea, două ten
dințe : prima se bizuie 

luci- 
conflic- 

...... Și P®
sinceritate, iar cea de-a 
doua se bizuie pe o do
rință măruntă de a stîrni 
vîlvă și larmă în jur. 
Există desigur în reliefa
rea acestor tendințe 
numită simplificare, 
este voită însă și-i 
nită să facă și mai 
dentă o observație strict 
peișonală. în orice caz, 
dacă e vorba să fac și 
mai clară această idee, 
aș spune că optez pen
tru prima formă, pentru 
curajul real, întrucît am 
convingerea că în artă nu 
se poate realiza nimic 
fără această pasiune no
bilă, singurul deziderat 
care poate duce la reali
zarea noastră ca scriitori, 
la dezvoltarea și înflori
rea literaturii române con
temporane,

pe o abordare
dâ a acestor
te, pe pasiune

o a- 
Ea 

me- 
evi-

cială a personalelor. Bo- 
varismele acestora, petre
cerile pe care și le a- 
cordă în Imaginație sînt 
compensația iluzorie a e- 
xistenței închise, fără ori
zont, la care situația lor 
i-a condamnai. Că ce.se 
petrece în spiritul lor ca

pătă, în reprezentarea dra
matică, valoare de ge
neralitate — ceea ce 
nu corespunde realității 
— e adevărat, însă chiar 
simbolul final, sugestia a- 
ceea de cavou în care 
se încheie spectacolul 
somptuoasei recepții in
dică implicit și limitarea 
obiectivă, exasperantă, a 
orizontului, a puterii de 
înțelegere proprii unei a- 
nume categorii umane, 
determinate social. Tot 
astiel, Samuel Beckett a 
avut nevoie, spre a-și 
face sensibile meditațiile, 
de psihologia haimanalei, 
deci a unei anumite ca
tegorii sociale, în Aștep- 
tînd pe Godot și a altei 
categorii, mica burghezie, 
în O, les beaux jours 1

Raportarea, într-un 
mod sau altul, la so
cial se impune scriito
rului chiar atunci cînd 
el lucrează cu simbo
luri, cu vaste genera
lizări.

Preferințele multor citi
tori merq azi către o lite
ratură de probleme, de 

întrebări, 
a „pro- 

umane. Urni

dezbateri, de 
de explorare 
funzimilor 
regăsesc conștiința zbu
ciumată, căutătoare a 
umanității de astăzi mai 
ales în operele unor ro
mancieri ca Dostoievski, 
Proust, Andre Gide, Tho
mas Mann, Malraux, Ca
mus, Faulkner, în cărțile 
scriitorilor revoluționari 
care caută cu înfrigurare 
soluții problemelor pe 
care ni le pune secolul.

Ceea ce nu înseamnă 
cîtuși de puțin că nu mai 
suportăm proza de direc
tă observație, de sinteză 
social-istorică, Tomanul- 
epopee. E normal să ne 
cunoaștem epoca nu nu
mai din reporta), care a 
luat cu necesitate o atît 
de amplă dezvoltare, ci 
și din literatura de ima
ginație. După cum nu se 
poate face abstracție 
completă de social în nici 
un fel de opere, tot astfel

nu e posibil a crea opere 
valabile fără probleme. 
Orice carte vie implică o 
meditație, și cu atît mai 
mult una în care existen
ța e considerată din per
spectiva omului modern.

La această sinteză, la 
întrepătrunderea observa
ției sociale și morale ce
lei mai ascuțite și 3t me
ditației, a gîndirii sfrede
litoare, trebuie să tindă, 
după socotința mea, pro
za noastră. Semne ale o- 
xientării în acest sens a- 
vem de alttel în scrierile 
unora 
noștri 
tați: 
Marin 
țiunile 
lescu, 
colae 
doar cîteva nume. O me
ditație impresionantă a- 
supra condiției umane 
conține subtextual Groapa 
lui Eugen Barbu. Nu atît 
realizarea, discutată și 
discutabilă, face din Risi
pitorii un roman repre
zentativ pentru tendințele 
prozei românești de azi, 
cît orientarea lui artisti
că. Este fixat în acest ro
man un aspect al formă
rii unei noi psihologii so
ciale, al unei noi umani
tăți în ultimă instanță.

In acest mod trebuie 
înțeleasă, după părerea 
mea, observația socială 
în literatură. Romancie
rul nu se poate limita la 
exemplificarea concluzii
lor sociologiei, nici la 
pura reflectare, la „reda
rea" peisajului social, a 
raporturilor general-socia- 
le. Scriitorul este un sen
sibil seismograf al epocii, 
în sensul că sesizează (si 
adeseori anticipează) mu
tațiile din conștiința si 
sensibilitatea socială. O 
literatură a timpului nos
tru în stare să comu
nice vremilor viitoare pri
veliștea transformărilor de 
mare anvergură pe care 
istoria contemporană le 
săvîrșește în societatea 
noastră va fi aceea care 
va dezvălui emoționant 
implicațiile omenești com
plexe 
dului 
adică 
tă și 
ție sufletească, grea de 
probleme, originală în 
conținut și expresie.

dintre scriitorii 
cei mai talen- 

în literatura lui 
Preda, în nara- 
lui Ștefan Bănu- 

D. R. Popescu, Ni- 
Velea, spre a cita

ole preiacerii mo- 
social de existență; 
o literatură de vas- 
profundă investiga-

că, atunci cînd în
să definim noțiu- 

observație socială 
să ținem seama

îndepărtarea unor pro
zatori de social, de pro
blemele mari și com
plexe ale epocii noas
tre e născută, după păre
rea mea, dintr-o prejude
cată, din convingerea pe 
care aceștia o mai au, 
că nu pot realiza lu
crări valoroase decît mer- 
gînd direct la esențe. 
Faptul, ca atare, trebuie 
să ne dea de gîndit, cu 
atît mai mult cu cît încer
cările acestea de a inova 
și de a sonda în adîn- 
cimi mai mari sînt făcute 
de multe ori cu pasiune, 
cinstit. Dar numai atîta 
nu-i deajuns. Dezvălui
rea unor esențe, în cazul 
unor mari personalități, 
nu s-a realizat dintr-o sin
gură trăsătură de condei 
sau de penel. A fost ne
voie de muncă, de medi- 
tare și de aprofundare, de 
cercetarea unor realități, 
de un efort neștiut dar ti
tanic, de o viață întreagă. 
De aceea mi se pare ciu
dată degajarea cu care 
ajung unii scriitori la 
„esență", la simbol, la 
ceea ce n-au atins înain
tașii lor și nici colegii lor, 
care și-au irosit degeaba 
anii și zilele, susțin dum
nealor. „Totul începe cu 
minei" — par a spune a- 
semenea scriitori. Atitudi
nea aceasta e de înțeles, 
pînă la un punct, fiind
că nimeni nu pune 
mîna pe condei dacă nu 
are convingerea intimă și 
de nestrămutat că va spu
ne ceea ce nu s-a mai 
spus pînă la el. Da, dar 
numai atîta, numai cu a- 
ceastă dorință nu se poa
te ajunge prea departe. 
Teribilismul șf fronda nu 
duc nicăieri, în cele mai

multe cazuri. Și daca ar 
fi să mă refer la evolu
ția unor scriitori care vin 
în literatură să răstoarne 
și să schimbe totul, aș a- 
minti aici de evoluția u- 
nor asemenea stele căză
toare, din care nu s-a a- 
les nimic pînă la urmă. 
Talentul nu lipsea, cel 
puțin în unele cazuri. 
Și-atunci se pune în mod 
inevitabil următoarea în
trebare : de ce s-a stins 
o stea înainte de a se ri
dica pe cerul literaturii, 
înainte de a atinge stră
lucirea ei maximă ? în ce 
mă privește, cred că în
depărtarea de problemele 
noastre, de realitățile 
noastre, de ceea ce am 
avut și avem specific a ju
cat, în asemenea cazuri, 
rolul cel mai de seamă, a 
devenit fatală. Desigur că 
numai cu această cunoaș
tere, fără cultură și fără 
muncă, fără o strădanie 
permanentă de a împros
păta și de a înnoi scrisul 
românesc, nu se poate 
realiza cine știe ce. Nici 
soluția opusă, însă, nu e 
mai rodnică. Din contră, 
poate deveni fatală, poa
te duce la secarea unui 
talent, la anchilozare sau 
la secătuire.

Aderența la social, 
la problemele epocii 
noastre, este, după o- 
pinia mea, condiția 
principală a existenței 
unui talent, a dezvol
tării și a înfloririi lui. 

Exemple avem destule șl 
dacă ai fi să dau unul 
aș aminti „inovatorilor" și 
„modernizatorilor" noștri 
că există o anumită 
trăsătură în dezvoltarea 
literaturii române și că 
epoca dintre cele .două 
războaie — dacă ar fi

ION DOIMJBALAN
fti

este 
de- 
în-

oamenilor nu 
încremenirea 

Realitatea se 
în asemenea

la viziunea 
viziunea mi- 

îneît orice 
oprire în con- 
o moarte spi-

Necesitatea observației 
sociale în munca scriito
rului și a artistului 
atît de evidentă și 
monstrată istoricește
cît nu cred că e nevoie de 
a rupe lăncii în favoarea 
ei. Aș vrea însă să atraq 
atenția că în timpurile
noastre observația a-
ceasta solicită o atenție 
și o luciditate necunos
cute în trecut. Există în 
adevăr niște condiții is
torice generale care o- 
bliqă artistul de azi la o 
sensibilitate de „radar*. 
Multiplicitatea și vertigi
noasa succesiune a „fap
telor" și a stărilor pe care 
acestea le antrenează în 
conștiința 
îngăduie 
artistului, 
modifică
măsură, zi de zi, sub ochii 
noștri, de 
cosmică la 
croscopică, 
moment de 
templare e 
rituală.

Toate acestea sînt ba
nalități și n-ar merita să 
fie scrise dacă condiția 
scriitorului și a artistului 
în societatea socialistă 
nu l-ar pune într-o situa
ție cu totul specială și 
specifică.

Nicăieri mai mult decît 
în societatea noastră rea
litatea nu se modifică mai 
adînc. Darîn același timp, 
nicăieri aspirația spre 
integralitate, echilibru, 
stabilitate nu este mai 
acută.

In lumea noastră prin
cipiile de coaqulare și 
cristalizare nu și-au pier
dut importanta — așa 
cum s-a întîmplat pentru 
majoritatea artiștilor oc
cidentali, sensibili în spe
cial la anarhia lumii în

care trăiesc și careia 1 se 
abandonează — ci, dim
potrivă, fortificate de sta
bilitatea socială și de e- 
tica în constituire a noi
lor raporturi dintre indi
vid și societate, ele func
ționează puternic în crea
ția artistului societății 
socialiste. Imaginea co
erentă a lumii spre care 
tinde scriitorul socialist 
nu e un deziderat impus
— așa cum cred proștii
— ci efectul unor reali
tăți sociale, economice, 
morale. Superioritatea u- 
nei asemenea poziții, mie 
mi se pare indiscutabilă. 
Cu condiția însă ca scrii
torul preocupat pe bună 
dreptate de principii și 
categorii să nu devină 
neatent la dialectica atît 
de subtilă, de nuanțată 
și bogată a vieții. Iată de 
ce spiritul de observație, 
studiul atent al realității 
prezintă o importantă 
tală pentru scriitorul 
cietății noastre.

Didacticismul 
schematismul nu
totdeauna — cum se 
crede îndeobște — 
semnul lipsei de ta
lent, ci foarte dese
ori acela al adormi
rii puterii de obser
vare sub adăpostul 
confortabil al ideilor 
generale.

Aspirația spre „gene
ral" oricît ar fi de nobilă 
și de legitimată, dacă nu 
se hrănește din substan
ța vie a particularului 
produce literatură moartă.

Turnul de fildeș al 
creatorului individualist 
cît și observarea forma
lă a vieții duc la aceeași 
poziție metafizică, la ace
lași divorț de realitate, 
de adevăr, de artă.

vi
sc

DUMITRU MICU
De observația socială 

nu se poate dispensa nici 
un scriitor, oricît s-ar în
depărta opera lui de lite
ratura care înfățișează di
rect societatea. Procesul 
lui Kafka e un roman-pa- 
rabolă, 
său rezumă 
autorului) 
revelă o 
destinare 
lui. Ideea 
tea fi însă 
plastic decît așezînd pe 
erou într-un anume climat 
social, oricît de vag de
finit, și anume într-o lu
me a arbitrariului, a ab
surdului, în care identifi
căm numaidecît atribu
tele unui stat polițist. Fără 
această minimă determi
nare socială, K. n-ar pu
tea fi el însuși. După cum

destinul eroului 
(în viziunea 

destinul uman, 
presupusă pre- 
tragică a omu- 
aceasta nu pu- 

comunicată

nu s-ai putea realiza ca 
personaje-idei, fără a li 
se atribui o anume Iden
titate socială, nici eroii 
lui ionescu, nici aceia ai 
pieselor lui Beckett și în 
general nici un fel de per
sonaje. Intr-un alt cadru 
social decît acela în care 
se mișcă, într-o societate 
liberă, peripețiile eroului 
kafkian ar deveni incre
dibile, opera nu s-ar pu
tea constitui. Psihologia 
cuplului din Scaunele lui 
Ionescu e în concordanță 
evidentă cu poziția so-

Cred 
cercăm 
nea de 
trebuie 
de faptul că ea se reazi- 
mă pe necesitatea cu
noașterii.

în procesul de observa
re socială își spune un 
cuvînt răspicat, alături de 
talent, formația filozofică, 
intelectuală a celui care 
observă, deoarece același 
context social poate fi ob
servat de un om cu un ta
lent mediocru care comu
nică în artă niște lucruri 
cenușii, cu o slabă forță 
de emotivitate și cu un 
procent de gîndire, de a- 
semenea, redus; iar un ta
lent puternic, pe aceeași 
„parcelă" socială observă 
lucruri cu totul deosebite. 
Exemple în această pri
vință stau la îndemîna 
oricui în istoria literaturii.

înstrăinarea de datele 
concrete ale societății, In
capacitatea de a le abor
da frontal, într-o viziune 
dialectică, urmărind con
flictele cele mai repre
zentative, figurile cele mai 
expresive, sentimentele și 
gîndurile cele mai nuan
țate duc la o literatură 
fals modernă și actuală, 
deși autorul s-a inspirat, 
poate, dintr-o fabrică, din 
drama unui muncitor sau 
a unui intelectual 1 Aceas
ta pentru că observația 
s-a bazat doar pe un con
tact epidermic, pe senza
ții netransfigurate artistic 
și, ca atare, fără torță.

Există niște realități ale 
societății noastre, despre 
care s-a vorbit aici ; 

sîntem în fața unei 
realități sociale inedi
te, care se află într-un 
complex și revelator 
proces dialectic, într-o 
împlinire de destine u- 
mane, într-un spor de 
realizări și conflicte, 
care nu s-au cunoscut 
pînă acum și care au 
o deosebită notă ori
ginală. Dar pentru ca 
să observe lucrurile 
acestea, cred că scrii
torul, în primul rînd, 
trebuie să fie dublat
— dar nu la modul 
mecanic și școlăresc
— de un foarte bun 
sociolog.

Datorită faptului 
neoii s-a practicat 
ciologism vulgar, 
literari și scriitorii 
iată puțin Intimidați

că u- 
un so- 
criticii 
se a- 

de

prezența sociologiei ca 
știință în creație sau în 
judecata critică ; ea ne 
pune, însă, la îndemîna 
mijloace de investigație 
extraordinar de interesan
te și absolut necesare.

Observația socială se 
aplică unor fenomene di
verse, cu structuri pere
ne, sau temporare. Unele 
sînt absolut numai ale so- 

■ cietății noastre, de un unic 
inedit și originalitate ; al
tele au însoțit ființa uma
nă de-a lungul întregii 
sale existențe istorice de 
pînă acum. S-a vorbi" 
multă vreme de teoria 
așa-zisului „etern uman" 
cu spaimă, ca despre un 
act profund antimarxist. 
Dar s-a produs șl rever
sul pînă la fetișizare. 
Nu se poate contesta că 
de milenii există un „ge
los", un „zgîrcit", un „in
trigant", un „arivist" (O- 
thello, Harpagon, Iago, 
Julien Sorel etc. etc) care 
se nuanțează, se contu
rează mai pregnant sau 
pălesc cu fiecare epocă. 
Se pune problema : ce șf 
cît ne interesează din a- 
semenea tipuri etern uma
ne, cu ce ochi le interpre
tăm, cine le interpretează 
și din ce unghi ideologia 
și filozofic. Observația so
cială pe un dat social cu 
o îndelungată existență se 
primenește, se îmbogățeș
te cu fiecare epocă.

în literatura noastră, de 
exemplu, ne întîmpină o 
abundență de „Meșteri 
Manole" și, mai ales, de 
„Ana" lui Manole ca mit 
și simbol al jertfei. Md 
întreb : cîți dintre scriitorii 
contemporani — afară de 
Horia Lovinescu în Moar
tea unui artist — au pus 
în unghiuri noi de lumină 
acest mit cu ecouri atît 
de puternice în conștiința 
noastră istorică, națională 
cum au făcut la vremea 
lor un Iorga, Goga, Blaga, 
V. Eftimiu. De fapt, se 
rescrie uneori anecdotica 
vechiului mit cu mijloa
ce mai plate.

Cu elemente care de
finesc ființe umane șl 
structuri psihice nu poa
te opera cel care nu a re
flectat asupra lor înde
lung, pe baza unei cul
turi cît mai complete, cel 
care nu a asimilat crea
tor roadele gîndirii înain
tașilor.

Anchetă realizată de: 
Valeriu RAPEANU 
și Sorin MOVILEANU

Intr-unui din numerele viitoare vom publica

alte răspunsuri primite în cadrul anchetei
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VIZITELE DELEGAȚIEI
P. C. ITALIAN

Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer
(Urmare din pag. I)

d-sa — din timpul celor două vi
zite pe care dv., domnule pre
ședinte, le-ați făcut în țara noa
stră. Suveranul 
România în acest 
stata el însuși și 
nouă constatările 
mabilitatea și cordialitatea 
care dv. l-ați primit, despre apro
pierea dintre cele două popoare ale 
noastre, despre faptul că cele două 
state au vederi comune privind 
nele probleme internaționale 
sînt animate de dorința de a 
dezvolta continuu.

Desigur, a remarcat oaspe
tele, relațiile care unesc ță
rile noastre trebuie să meargă 
mai departe de un acord comer
cial sau de un acord cultural. 
Schimburile economice și culturale 
pe care le-am făcut sau pe care 
le vom face sînt lucruri impor
tante. Dar eu cred, așa după cum 
ați spus și dv., că aceste relații 
trebuie să se dezvolte în cadrul co
munității internaționale, într-un 
climat de pace, menit să asigure 
dezvoltarea celor două popoare 
care își doresc un nivel de viață 
mai bun.

Premierul iranian, arătînd apoi 
că experții celor două țări se vor 
reuni în zilele următoare pentru 
a discuta împreună probleme de 
interes comun, și-a exprimat con

meu, vizitînd 
an, a putut con- 
ne-a transmis și 
sale, despre a- 

cu

u-
și
se

vingerea că activitatea lor se va 
încheia cu rezultate pozitive.

Cred — a subliniat oaspetele 
că aceste discuții ne vor permite 
ca dincolo de dezvoltarea relații
lor economice între țările noastre, 
să arătăm lumii că între două țări 
din sfere diferite și avînd unele 
puncte de vedere diferite se pot 
găsi căile unei colaborări efi
ciente.

Premierul Hoveida a apreciat că 
atît în România, cît și în țara sa, 
comunicatul publicat la încheierea 
vizitei în România a șahinșahului 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr este privit ca un exemplu 
asupra felului în care se înțeleg 
două 
mele 
larg

In 
iranian a spus : Mulțumesc Exce
lenței voastre, soției dv., cît și tu
turor colaboratorilor dv. pentru a- 
mabilitatea arătată. Sînt sigur că 
vizita mea în România îmi va da 
posibilitatea să văd lucruri foarte 
interesante, tot atît de impresio
nante ca și cele din Capitală. Ex
prim sentimentele Iranului, ale su
veranului meu, ale colegilor mei 
și ale poporului iranian, ridicînd 
paharul în sănătatea poporului ro
mân, a conducătorilor Republicii 
Socialiste România.

Contlnuîndu-și călătoria în țara 
noastră, delegația Partidului Co
munist Italian, condusă de tova
rășul Glan Carlo Pajetta, membru 
al Direcțiunii și al Biroului Po
litic al C.C. al P. C. Italian, a vi
zitat regiunile Cluj și Hunedoara.

în regiunea Cluj, membrii dele
gației au făcut o vizită la sfatul 
popular regional. Tovarășul Cle
ment Rusu, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului 
Executiv gl sfatului popular regio
nal, a vorbit oaspeților despre prin
cipalele preocupări ale organelor 
administrației locale. Delegația a 
vizitat apoi Grădina botanică, Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" și coope

rativa agricolă de producție „Scîn- 
teia" din comuna Luna.

La sosirea în regiunea Hunedoa
ra, delegația P. C. Italian a fost 
salutată de tovarășul Gheorghe 
Călin, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al comitetului re
gional de partid. Oaspeții au avut 
o întîlnire cu membri ai biroului 
comitetului regional de partid, au 
vizitat Combinatul siderurgic Hu
nedoara, G.A.S. din comuna Mier
curea, centrul de vlnificație al 
G.A.S, Apoldu de Sus, monumen
tele Istorice de la Sarmizegetusa 
și Alba Iulia.

(Agerpres)

O campanie amuzantă

state care abordează proble- 
în mod deschis, într-un spirit 
și realist.
încheiere, primul ministru

(Agerpres)

RECEPȚIE OFERITĂ DE PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

i Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, și so- 
,ia, au oferit sîmbătă seara o re
cepție cu prilejul vizitei în Româ
nia a primului ministru iranian și 
a soției sale.

Au luat parte membri ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, oameni

de cultură, generali șl ofițeri su
periori, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale care însoțesc pe 
oaspetele iranian.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

RECEPȚIE CU PRILEJUL 
SĂRBĂTORII NAȚIONALE A TURCIEI

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Turciei — ziua proclamării Repu
blicii — Semsettin Arif Mardin, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, a oferit sîmbătă după-amiază 
o recepție în saloanele ambasa
dei.

Au luat parte Gheorghe Necula, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, Mi
hai Bălănescu, ministrul poștelor

și telecomunicațiilor, Mihai Marin, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, membri ai conducerii u- 
nor ministere, conducători ai u- 
nor instituții centrale, academi
cieni, oameni de știință și artă, ge
nerali și ofițeri superiori, ziariști.

Au participat șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

Depunerea unei
Sîmbătă dimineață, premierul 

Iranian Amir Abbas Hoveida, îm
preună cu persoanele oficiale care 
îl însoțesc, au depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

La solemnitate au fost prezenți 
Ion Cosma, membru al Consiliu
lui de Stat, președintele Sfatului 
popular al orașului București, Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general-locote-

coroane de flori
nent Ionel Vasile, adjunct al mi
nistrului forțelor armate,. Stanciu 
Stoian, secretar general alLigii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, generali și ofițeri 
superiori.

Garda militară aliniată în fața 
monumentului a prezentat onorul. 
Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări. Solemnitatea 
s-a încheiat cu defilarea gărzii de 
onoare.

Soția primului ministru al Ira
nului, Amir Abbas Hoveida, și 
d-na Farokhroo Parsay, adjunct al 
ministrului educației din Iran, îm
preună cu Elena Maurer, au vizi
tat Palatul Pionierilor.

în continuare, oaspetele au fă
cut o vizită la Fabrica de confec
ții și tricotaje București.

★
Doamna Farokhroo Parsay, ad

junct al ministrului educației din 
Iran, a făcut sîmbătă la amiază o 
vizită la Ministerul învățămîntu- 
lui, unde a avut o convorbire cu 
acad. Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului.

Au fost discutate aspecte ale în- 
vățămîntului și educației tinere
tului din cele două țări. La între
vedere au asistat prof, doctor do
cent Jean Livescu, adjunct al mi
nistrului, funcționari superiori din 
minister.

★
Sîmbătă la amiază, dl. Mehdi 

Samii, guvernatorul Băncii Națio

nale iraniene, a fost oaspetele gu
vernatorului Băncii Naționale a 
Republicii Socialiste România, Va
sile Malinschi.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri privind relațiile 
existente între cele două institu
ții bancare.

★
Primul ministru al Iranului, 

Amir Abbas Hoveida, împreună cu 
persoanele oficiale care îl înso
țesc, a făcut sîmbătă după-amiază 
o vizită cu mașinile prin Capitală. 
Oaspetele a fost însoțit de Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Vicepreședintele Sfatului popu
lar al orașului București, Traian 
Ispas, arhitectul șef al Capitalei, 
Horia Maieu, au vorbit oaspeților 
despre concepția care stă la baza 
activității de construcție și siste
matizare a Bucureștiului.

Colectivul Teatrului de Comedie 
s-a înapoiat sîmbătă după-amiază 
în Capitală din turneul pe care l-a 
întreprins cu succes în trei țări : 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană 
și R, F. Germană,

După ce au dat mai multe spec
tacole la Praga și Plzen, artiștii 
români au participat la Zilele 
festive ale Berlinului și au jucat 
pe scenele teatrelor din Weimar, 
Karl-Marx-Stadt și Dresda. în 
continuare, Teatrul de Comedie a 
susținut două spectacole la' Stâats- 
theațer din Bonn. în programul 
turneului au figurat piesele „Troi- 
lus și Cresida" de Shakespeare, 
„Șeful sectorului suflete" de Al. 
Mirodan și „Rinocerii" de Eugen 
Ionescu.

★

La invitația Universității din 
București, a sosit sîmbătă duipă-a- 
mîază în Capitală prof, dr. Karl 
Theodor Gossen, directorul Insti
tutului de filologie romanică al 
Universității din Viena, care va în
treprinde o vizită în tara noastră.

Timp de aproape două săptă- 
mîni, oaspetele va vizita orașele 
București și Cluj, unde va ține 
conferințe de specialitate în fața 
corpului didactic și studenților din

universitățile acestor centre, gru
puri sociale studențești și institu
ții cultural-științifice din diferite 
localități din țară, precum și sta
țiuni balneo-climaterice de pe Va
lea Prahovei.

(Agerpres)

FESTIVALUL FILMULUI
SOVIETIC

începînd de la 3 noiembrie, ci
nematograful „Republica" din Ca
pitală va găzdui Festivalul filmu
lui sovietic. Cu acest prilej vor fi 
prezentate publicului românesc în 
premieră cîteva recente producții 
ale studiourilor din U.R.S.S. : După 
„Tunelul" — coproducție româno- 
sovietică în regia lui Francisc Mun- 
teanu, vor rula ; „Balada din Hev- 
sursk" (regia S. Managadze) ; „Fe
meile' (regia Pavel Liubimov) ; 
„Complotul ambasadorilor" (regia 
Nikolai Rozanțev) și „Nimeni nu 
voia să moară" (regia V. Talakia- 
vicius).

Este foarte greu pentru 
un american să explice 
probleme interne unui prie
ten de peste Ocean, așa 
cum am constatat zilele 
trecute, cînd am încercat 
să descriu unui,ziarist en
glez ce se întîmplă în 
timpul actualei campanii 
electorale.

— Nu prea înțeleg toa
te astea, mi-a spus el. Ai 
putea să-mi explici de ce 
președintele Johnson a 
părăsit țara cînd campania 
a atins punctul culminant?

— La noi domnește pă
rerea că președintele John
son poate obține mai mul
te voturi pentru democrati 
mergind în Asia de sud- 
est, decît dacă rămîne în 
Statele Unite și participă 
la campanie pentru a le 
obține.

— înțeleg, spuse el, ne- 
înțelegînd, evident, nimic. 
Atunci, de ce nu se duc 
republicanii în Asia de 
sud-est, dacă acolo se a- 
flă voturile ?

— Voturile nu sînt în 
Asia de sud-est — voturile 
se află aici, dar președin
tele Johnson este de pă
rere că multi oameni de 
aici, din țară, vor fi atît 
de impresionați de faptul 
că pleacă în străinătate in 
această perioadă incit îi 
vor vota pe democrati. Re
publicanii ar fi dorit să 
meargă cu președintele, 
dar el nu i-a invitat.

— Ce ghinion, spuse co
legul meu englez. Se desfă
șoară vreo luptă interesan
tă despre care aș putea fi 
informat ?

— Da, există o minuna
tă întrecere pentru func
ția de guvernator în Geor
gia. Reprezentantul parti
dului democrat se numeș
te Lester Maddox. El a 
fost proprietarul unui res
taurant la care se vindeau 
pui fripți și minere de 
topor ca suveniruri.

— îți bați joc de mine, 
spuse el supărat,

— Deloc, Maddox a 
vîndut pui și minere de 
topor. Dar apoi a intrat în 
vigoare legea pentru drep
turi civile și el s-a înfu
riat foarte tare pentru că

a fost obligat să vindă pui 
și minere de topor pină și 
negrilor. Astfel că i-a iu- 
gărit pe negri, prin tere
nul său de parcare, ame- 
nințîndu-i cu revolverul, 
și cind a fost arestat pen
tru aceasta a hotărit că 
singurul lucru pe care îl 
poate face este să-și în
chidă restaurantul și să

da și are acum șanse să 
cîștige alegerile.

— Desigur că născo
cești țoale astea.

— Aș vrea. La fel ar 
vrea o mulțime de oameni 
din Georgia.

— Ce se întîmplă în A- 
labama ?

— Și întrecerea de aici 
e foarte interesantă. D-na

(Agerpres)

OLIMPIADA DE ȘAH

Echipa României învingătoare 
în primele trei runde

I în runda a treia a preliminariilor 
Olimpiadei de șah (campionatul mon
dial masculin pe echipe), ce se desfă
șoară la Havana, reprezentativa Ro
mâniei a întîlnit formația Marocului 
și conduce cu scorul de 3—-0, o partidă 
fiind întreruptă, Iată celelalte rezultate 
înregistrate în această grupă (a VH-a): 
Bulgaria — Nicaragua 4—0 ; Finlanda

— Columbia 1,5—1,5 (1); Grecia — 
Porto Rico 0—1 (3),

în clasament conduce România cu 
10,5 (1) puncte, urmată de Bulgaria
— 10,5 puncte, Columbia — 6,5 punc
te ele, în primele două runde, echipa 
noastră a cîștigat cu 4—0 la Nicaragua 
și cu 3,5—0,5 la Grecia.

ÎN CÎTEVA
® Rezultate din penultima zi a tur

neului balcanic de baschet pentru ju
niori, ce se desfășoară la Izmir (Turcia): 
Bulgaria-Grecia 74—64 (31—26) i Turcia- 
România 56—39 (29—24).

• într-un meci amical de box desfă
șurat la Besancon, campionul european 
al categoriei semimijlocie, francezul Jean 
Josselin, a dispus la puncte de belgia
nul Georges Fabbri. Josselin urmează 
să-l întîlnească pe americanul Curtis 
Cokes pentru titlul mondial al catego
riei respective.

RÎNDURI
O La Leipzig a avut loc îiitilnlrea 

masculină de baschet R, D, Germană- 
R,A.U, Scor ,• 67—65 pentru gazde.

• în semifinalele turneului feminin 
de tenis de la Buenos Aires, Nancy Ri
chey (S.U.A.) a Intrecut-o cu 6—1, 
6—2 pe Mabel Bove, iar Norma Bayion 
(Argentina) cu 6—2, 6—4 pe Rosemarie 
Casals (S.U.A.). In proba de dublu, Tho
mas Koch și Jose Mandarino (Brazilia) 
au cîștigat cu 13—11, 6—2, 6—1 la Ri
chey și Pasarell (S.U.A.).

FOILETON
candideze pentru funcția 
de guvernator in Georgia.

— Ha, ha, ha, spuse 
prietenul meu englez. Ce 
lucru amuzant. Trebuie să 
fi ris cu toții teribil, in 
Georgia.

— Să rîdă ? Maddox a 
fost desemnai de partidul 
democrat pentru a candi

de Art BUCHWALD

George Wallace candidea
ză pentru funcția de gu
vernator al statului.

— Oh, o interesează po
litica ?

— Nu, dar soțul ei, ac
tualul guvernator, nu iși 
poate succeda lui însuși, 
astfel că a pus-o pe so
ția sa să candideze în lo

cul său. Soția sa va fi 
guvernator, dar el va con
tinua să conducă statul.

— Și locuitorii din Ala
bama nu vor spune nimic ?

— Să spună țeva ? Toți 
• sînt de acord. Vezi, Geor

ge Wallace vrea să can
dideze pentru funcția de 
președinte al Statelor U- 
nite în 1968 și dacă soția 
sa este guvernator al A- 
labamei, el va avea mai 
multe șanse. înțelegi ?

— Aproximativ, spuse 
el cu o expresie chinuită 
pe față...

— ...Ai de gînd să scrii 
despre alegerile america
ne ?

— Mai bine nu. Editorii 
mei sînt de părere că 
beau prea mult clnd sînt 
aici.

(Din „New York Herald 
Tribune" — ediția euro
peană)

Ce se predă la „școala 
specială" din Johore

Săptăminalul „ SUNDAY 
TIMES" care apare la Lon
dra publică următoarele 
despre o școală engleză de 
instruire a soldatilor sud- 
vietnamezi aflată in Ma
laya :

„Corespondenții care a- 
jung la școala de la Jo
hore, unde se predau me
todele războiului în junglă, 
sînt sfătuiți să fie pre- 
cauți în legătură cu pu
blicarea celor văzute, pen
tru a nu ridica perdeaua 
ce acoperă politica guver
nului laburist, care dă asi
gurări că sprijină numai 
din punct de vedere mo
ral pe americanii aflați în 
Vietnam.

în ultimii doi ani, prin 
această școală au trecut 
minimum 1 450 de sud-

vietnamezi, iar cheltuielile 
pentru desfășurarea acti
vității ei sînt acoperite în 
întregime de Foreign Offi
ce. Școala de la Johore a 
fost creată în 1948 în ve
derea pregătirii soldatilor 
englezi pentru lupta împo
triva răsculaților din Ma
laya. Cursanții sint ins- 
truiți „cum să se compor
te și să lupte in junglă", 

Cursurile, cu o durată 
de șase săplîimîni, cuprind 
în proporție de 50 la sulă 
lecții și aplicații practice 
la care soJdații învață să 
sară din elicoptere și să 
deosebească fructele co
mestibile din junglă de 
cele vătămătoare. Restul 
timpului este consacrat 
instructajului de luptă.

Un asemenea instructaj,

ca.re durează 48 de ore, se 
sfirșește cu o escală în
tr-un „sat pașnic", imitînd 
un centru de luat intero
gatorii, Nu sint cunoscute 
amănunte cu privire la 
metodele experimentate a- 
supra cursantilor, dar se 
spune că majoritatea, in
clusiv englezii, recunosc 
în cele din urmă lotul și 
că înregistrările pe bandă 
efectuate la interogatorii 
sini distruse de teama de 
a nu-i umili pe cursanți.

Actualul „sat pașnic" a- 
minLește, prin aspectul său 
exterior, „campongul" ma- 
layez. Ofițerii englezi vor 
să-l reconstruiască, pentru 
ca el sfi semene cu un sat 
sud-vietnamez aflat sub 
controlul F.N.E.".

CUM VA FI VREMEA
Ieri în țară : vremea s-a menți

nut călduroasă in sudul tării și 
răcoroasă în rest, mai ales in nor
dul Ardealului și al Moldovei. Ce
rul a fost schimbător, mai mult 
acoperit după-amiaza. Ploi locale 
au căzut în Banat, Oltenia și Car- 
pațil Meridionali. Vîntul a suflat 
slab din sud-est. Temperatura ae
rului la ora 14 era cuprinsă între 
10 grade la Rădăuți și 23 grade la 
Turnu Măgurele, Călărași și Giur
giu, în București : vremea a fost 
în general călduroasă cu cerul va
riabil. Vîntul a suflat slab. Tem
peratura maximă a atins 21 grade.

Timpul probabil pentru zilele de

31 octombrie, 1 și 2 noiembrie. în 
țară : vreme in general umedă, cu 
cerul mai mult noros in sudul ță
rii, unde vor cădea ploi intermi
tente. în rest cerul va fi variabil, 
iar ploile vor avea un caracter 
local, Vint potrivit din est. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între minus 2 și plus 8 grade, iar 
maximele intre 8 și 17 grade. în 
regiunea muntoasă și deluroasă 
din nordul țării se va semnala la- 
poviță și ninsoare. în București : 
vreme relativ umedă, cu cerul mai 
mult noros. Vor cădea ploi inter
mitente. Vînt potrivit din vest. 
Temperatura ușor variabilă.

UN TUR DE ORIZONT
ASUPRA ÎNDEPLINIRII PLANULUI 
ÎN CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE
(Urmare din pag. I)

timp, de a asigura constructorilor 
un front suficient de lucru au per
mis ca în acest an, în 9 luni să se 
dea în folosință peste 60 la sută 
din suprafața totală planificată 
pentru 1966. Meritul constructori
lor din regiunea Suceava e și mai 
mare, ținînd seama de condițiile 
climatice mai grele în această par
te a țării în primele luni ale anu
lui. Se dovedește astfel că o pre
gătire mai bună a investițiilor, 
completată cu o colaborare rodni
că între proiectanți și executanți, 
dă rezultate și că există posibili
tăți ca și în condițiile mai grele 
de lucru să se poată asigura o pre
dare uniformă în tot cursul anului 
a noilor apartamente.

...Și totuși 
grave recidive 
in unele regiuni

Din păcate, sînt încă destule re
giuni unde ritmul de dare în fo
losință a locuințelor nu e satisfă
cător, Astfel, în regiunea Iași în 
9 luni s-au predat circa 41 la sută 
din numărul apartamentelor pre
văzute a se termina în acest an. 
Situația este nemulțumitoare și în 
regiunile Dobrogea și București, 
unde procentul dării la cheie a 
apartamentelor variază între 26—40 
la sută din planul anual, sau în

regiunile Oltenia, Mureș-Autono- 
mă Maghiară și Argeș, unde 
procentul amintit este sub 50 
la sută. Vor putea regiunile 
menționate să recupereze rămîne- 
rile în urmă numai în trimestrul 
IV ? în unele locuri, da. Dar nu 
trebuie scăpat din vedere că ac
celerarea cu orice preț a ritmu
lui de lucru poate avea efecte ne
gative asupra calității, știut fiind 
că ultimele luni ale anului • nu au 
condiții climatice corespunzătoare 
care să permită executarea unor 
finisaje îngrijite și să asigure un 
confort sporit noilor locatari. Din 
cauza stadiului înapoiat al lucră
rilor, de pe acum constructorii 
din Oltenia au stabilit, de e- 
xemplu, ca un număr important 
din locuințele ce se vor termina 
să nu aibă exterioarele executate, 
practică condamnabilă dacă ne 
gîndim că pînă la completa fini
sare a apartamentelor va trece 
încă destulă vreme.

Constructorii trebuie să dea în 
acest an în folosință o suprafață 
locuibilă mai mare cu 10 la sută 
decît cea realizată în anul trecut, 
fără a mai pune la socoteală și re
cuperarea rămînerilor în urmă, Da
că în ce privește realizările valori
ce, acestea sînt acceptabile, reali
zările fizice nu garantează îndepli
nirea integrală a planului de dare 
în folosință a locuințelor. Este cert 
că în ultimul timp s-au înregis
trat progrese în intensificarea rit
mului șantierelor de construcții 
de locuințe, dar ele sînt prea 
lente. Fapt este că nu li ș-aii 
asigurat constructorilor toate con
dițiile pentru îmbunătățirea activi
tății lor. La sfîrșitul trimestrului

II nu erau încă începute un în
semnat număr de apartamente ce 
trebuie terminate în acest an. Cau
za a fost lipsa de proiecte, de am
plasamente libere, situații care s-au 
constatat și în anii precedenți.

Cauzele ritmului nesatisfăcător 
pe șantierele de locuințe din a- 
ceste regiuni sînt, în general, cu
noscute și se repetă de la an la 
an. Să luăm, spre exemplu, locuin
țele al căror beneficiar este Sfatul 
popular al regiunii București. Pre
gătirea documentației și începerea 
lucrărilor s-au făcut cu mare întîr- 
ziere, ceea ce a creat greutăți mari 
constructorilor. Situația nu e nouă, 
acest lucru întîmplîndu-se și în 
anii precedenți. Ca urmare, lucră
rile de terminare a apartamente
lor se aglomerează în ultimele luni 
ale anului și produc vîrfuri de pro
ducție, forța de muncă nu poate 
fi judicios utilizată, iar calitatea 
lucrărilor are de suferit prin su
prapunerea mai multor procese 
tehnologice. Comitetul executiv al 
Sfatului popular regional București 
cît și D.S,A.P,C. subordonat nu 
s-au interesat suficient de crearea 
condițiilor necesare unui ritm sus
ținut și uniform de executare a 
acestor lucrări. Aceeași e situația 
și în regiunea Galați. Proiectanții 
și constructorii de locuințe de aiei 
nu au folosit nici pe departe posi
bilitățile pe care le au pentru in
troducerea pe șantiere a unor me
tode avansate, care să ducă la 
scurtarea duratei de execuție și 
accelerarea ritmului de predare a 
apartamentelor,

Cele două luni care au mai ră
mas pînă la sfîrșitul anului impun 
luarea unor măsuri hotărîte de

intensificare a ritmului lucrărilor 
fără a se știrbi cu nimic calitatea 
acestora. în acest sens este necesar 
a se grăbi executarea lucrărilor 
exterioare, a celor de încălzire, 
astfel îneît sosirea timpului defa
vorabil să nu influențeze prea mult 
condițiile de activitate a șantiere
lor, Acolo unde e posibil, este ne
voie să se treacă de urgență la 
organizarea executării lucrărilor în 
2—3 schimburi. Concomitent, pen
tru a se asigura în anul viitor un 
ritm corespunzător de predare a 
locuințelor, este tot atît de impor
tant să se înceapă atacarea lucră
rilor prevăzute pentru front de 
lucru și aducerea lor la sfîrșitul 
anului într-un stadiu care să 
permită obținerea unui ritm intens 
de muncă pe timp de iarnă.

Acum, toate sfaturile populare 
cunosc volumul de locuințe ce se 
va executa în cincinal. Aceasta a 
dat posibilitatea majorității comi
tetelor executive ale sfaturilor 
populare regionale să pregătească 
proiectele pentru locuințele ce se 
încep în acest an și se vor termina 
în anul viitor. Pe ansamblul sfa
turilor populare, în prezent este 
începută aproape întreaga suprafa
ță locuibilă planificată pentru front 
de lucru. în unele regiuni, supra
fața locuibilă atacată pentru front 
de lucru chiar o depășește pe cea 
planificată. Dar în altele, ca Do
brogea și Mureș-Autonomă 
Maghiară, asemenea pregătiri sînt 
încă minime. Cam la fel și în re
giunile Galați, Brașov, București și 
Iași, unde suprafața locuibilă din 
frontul de lucru este mult sub cea 
planificată. Situația din regiunile 
amintite este generată de lipsa 
de preocupare față de soarta pla
nului de investiții în construcții 
de locuințe. Iată de ce este absolut 
necesar ca sfaturile populare re
gionale respective să dinamizeze 
preocupările pentru a se asigura 
un ritm uniform de predare a lo
cuințelor în anul viitor. Aceasta 
impune adoptarea unei concepții 
organizatorice judicioase, măsuri 
hotărîte în vederea terminării rapi
de a documentațiilor tehnice, mo
bilizării tuturor factorilor care au 
răspunderi în domeniul îndeplinirii 
planului în construcția de locuințe.

TIMPUL -
UN SFETNIC 
BUN

Cutii de chibrituri avînd im
primata culorile „celor șapte" 
au fost distribuite din abun
dență cu prilejul recentei reu
niuni din localitatea portugheză 
Cascais a Asociației europene 
a liberului schimb (A.E.L.S.). Un 
simbol, un gest semnificativ : 
la 1 ianuarie „mica zonă' va 
intra în funcțiune. înseamnă că 
de la această dată, mărfurile 
industriale ale „celor șapte" 
vor trece prin punctele lor de 
vamă fără a se percepe taxe.

lată pe cale de a se împlini 
un vis de acum 8 ani, cînd s-a 
semnat acordul de asociere, de 
la Stockholm. Dar, timpul este 
un sfetnic bun. Se aștepta ca 
„cei șapte" să-și exprime, la 
Cascais, satisfacția în legătură 
cu apropiatul eveniment. Spe
ranțe deșarte, căci, aproape 
fără excepție, partenerii 
A.E.L.S. și-au manifestat pesi
mismul față de viitorul asocia
ției. La ce bun „mica zonă", 
atît timp cît produsele mem
brilor ei nu pot străpunge ba
rierele Pieței comune — au lă
sat să se înțeleagă delegații 
Danemarcei, Suediei și Norve
giei.

Intr-un anumit timp, inițiatorii 
„micii zone" își imaginau evolu
ția ei spre o fuzionare, în viitor, 
cu „cei șase". La recenta reuniu
ne nu s-a mai amintit însă nici 
măcar de așa-numitele „punți 
de legătură" -între A.E.L.S. și 
Piața comună. Dimpotrivă, s-a 
vorbit despre inevitabilitatea 
divizării și rivalității acestor 
grupări occidentale pe o peri
oadă cu neputință de determi
nat. Văzîndu-și restrînse posibi
litățile de pătrundere pe porțile 
Pieței comune, pentru a-și des
face și valorifica produsele, ță
rile zonei „liberului schimb" își 
dau seama tot mai bine că 
grupările închise nu pot răspun
de cerințelor economiei lor. A- 
cesta este și motivul pentru 
care, în dezbaterile de la Cas
cais, s-a pus un accent deosebit 
pe relațiile comerciale cu țările 
răsăritene. „Cei șapte" s-au a- 
rătat unanimi în a considera 
că acordurile bilaterale cu ță
rile din Est sînt necesare și că 
ele trebuie dezvoltate. E fi
resc : Europa nu este alcătuită 
nici din „cei șapte", nici din 
„cei șase", ci din toate țările ei, 
iar comerțul fără bariere și dis
criminări este o cerință, a evo
luției economiei mondiale con
temporane.

Gh. C.
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Argentina respinge 
planurile de creare

a forțelor
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BUENOS ‘AIRES 29 (Agerpreș). 
— Argentina nu este de acord cu 
planurile propuse de S.U.A. șj 
Brazilia privind crearea forțelor 
militare interamericane, a declarat 
în cadrul unei conferințe de presă 
ministrul afacerilor externe al Ar
gentinei, Nrcanor Costa Mendez. 
Fiecare țară," a rrtenționat el, 
fiecare caz în parte, trebuie 
hotărască dacă participă sau nu Ia 
vreo acțiune comună. De aceea, a 
subliniat JNicanor Mendez, Argen
tina nu găsește necesară în prezent 
crearea forțelor armate interame
ricane. Ministrul de.externe argen- 
tinean a declarat,- în-încheiere, că 
el se pronunță împotriva politicii 
creării de blocuri pe continentul 
latino-american.

Sesiunea Comisiei mixte
româno ■ iugoslave 

de colaborare
BELGRAD 29 (Agerpreș). — La 

Belgrad. a.u avut loc lucrările ce
tei de-a 8-a sesiuni a Comisiei 
mixte româno-iugoslave de colabo
rare tehnico-științifică, care s-au 
desfășurat îritr-un spirit de depli
nă prietenie și înțelegere recipro
că. Comisia a examinat activitatea 
de colaborare tehnico-științifică 
desfășurată de la ultima sesiune și 
a aprobat^programul de colabora
re pe perioada următoare în scopul 
cunoașterii reciproce a realizărilor 
țehnico-științifice ale celor două 
țări. Părțile au apreciat rezulta
tele obținute în activitatea de co
laborare tehnico-științifică.

La 29 octombrie a fost semnat 
protocolul,, care prevede schimbul 
de documentație tehnică și vizite 
de studii ale specialiștilor, îndeo-, 
sebi în domeniile industriei chi-

miei și petrolului, industriei 
niere, industriei construcțiilor 
mașini, industriei alimentare și in
dustriei construcțiilor.

Cu acest prilej, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Bel
grad, Aurel Mălnășan, a oferit un 
cocteil. Au participat membrii ce
lor două delegații care au 
parte la sesiune, 
Secretariatului de Stat pentru A- 
facerile Externe 
slavia.

forjele patriotice din Vietnamul

gerii din cabinet a 
celor patru miniștri, 
membri ai Partidului 
liber-democrat, coali
ția guvernamentală 
vest-germană s-a des
trămat. 
Erhard 
locurile 
miniștri

tru membri liberali ai 
guvernului — Mende, 
vicecancelar, Dahl- 
griin, ministru de fi
nanțe, Bucher, mi
nistru pentru cons
trucții de locuințe, și 
Scheel, ministrul coo
perării economice.

Gruparea parlamen-
□vion american a fost doborît de 

de sud CORESPONDENȚĂ

DIN tVlENA

Lucrările Conferinței
U.N.E.S.C.O.
• Intervenția reprezentantului român

PARIS 29 (Agerpreș). — în ca
drul conferinței UNESCO care 
își desfășoară lucrările la Paris, 
continuă dezbaterea generală. 
Luîrid cuvîntul, șeful delegației 
finlandeze. Alenius, a vorbit des
pre importanta dezvoltării coope
rării europene pe linia UNESCO. 
„Continentul nostru — a spus el — 
are nevoie de o cooperare mai or
ganizată și mai eficientă pentru 
a-și rezolva problemele de educa
ție, știință și cultură. Am primit

LA BIRMINGHAM

Șl OXFORD

LONDRA 29 (Agerpreș). — A 
fost sistată producția! ele automo
bile la uzinele din Birmingham și 
Oxford ale companiei „British Mo
tor Corporation", cete mai puter
nice unități ale acestei corporații, 
întreruperea producției a fost de
terminată de greva prelungită, de 
patru săptămîni, a șoferilor anga
jați în rodarea mașinilor, care re
vendică majorarea salariilor și re
primirea la lucru a tovarășilor lor 
concediați de către ..administrația 
companiei. Ținind seama de fap
tul că greviștilor de ia Birmingham 
și Oxford .’îi "s-'aH cei de
la uzina din - Longbridge. sistarea 
producției de automobile- de la â- 
ceste uzine are consecințe grave 
asupra acestei importante ramuri 
industriale a economiei engleze.

cu satisfacție propunerea de a fi 
inclusă în programul UNESCO 
pe anii 1967—1968 o conferință a 
miniștrilor educației din Europa pe 
care o considerăm utilă pentru 
dezvoltarea cooperării între state
le membre din Europa. Este timpul 
ca statele europene să acorde un 
interes mai mare studierii pro
blemelor lor specifice în cadrul 
UNESCO".

In Comisia Programului au luat 
cuvîntul numeroși delegați pe 
marginea proiectului de program 
prezentat de directorul general al 
UNESCO, Rene Maheu. în in
tervenția sa, delegatul României, 
Valentin Lipatti, a subliniat me
ritele proiectului de program și 
și-a exprimat acordul față de prio
ritatea acordată programelor din 
domeniul educației și științelor. El 
a cerut, totodată, ca în viitor 
UNESCO să acorde importanță 
și activităților culturale. Delega
tul român a subliniat necesitatea 
dezvoltării unui program de co
operare culturală și 
tre țările europene, 
propunerile concrete 
gația țării noastre 
conferinței generate, 
menite să fixeze cadrul unui pro
gram european al UNESCO și 
să promoveze, astfel, un dialog și 
mai profund intre țările dezvolta
te și cete în curs de dezvoltare. 
Amintind apoi de necesitatea im
perioasă ca UNESCO să-și spo
rească contribuția la cauza întări
rii păcii și a înțelegerii interna
ționale, delegatul țării noastre a 
spus : „In pragul celei de-a XX-a 
aniversări a organizației, conferin
ței generate îi revine misiunea de 
a stabili jaloanele unui pro
gram de perspectivă privind rolul 
UNESCO în opera de consoli
dare a păcii".

Mandatul 
secretarului qeneral 
al 0. N. II. 
a fost prelungit

NEW YORK 29 (Agerpreș).
Consiliul de Securitate a adoptat 
vineri o rezoluție prin care man
datul secretarului general al 
O.N.U., U Thant, ce expiră la 3 
noiembrie, se prelungește pînă la 
sfîrșitul actualei sesiuni a Adună
rii Generate, prevăzută pentru 
decembrie. Rezoluția urmează 
fie aprobată marți de plenara 
dunării Generate a O.N.U.

★

NEW YORK 29 (Agerpreș). 
Comitetul O.N.U. pentru proble
mele economice și financiare a 
hotărît sîmbătă să recomande A- 
dunării Generate proiectul de re
zoluție prin care se propune ca a- 
nul 1967 să fie declarat „an al tu
rismului international". Acest pro
iect de rezoluție a fost prezentat 
de România, Austria. Argentina, 
Belgia. R.A.U., Iugoslavia și alte 
țări. în document toate țările 
membre ale Națiunilor Unite vor 
fi invitate să facă în 1967 un efort 
special pentru promovarea și dez
voltarea turismului internațional, 
îndeosebi în țările în curs de dez
voltare.

VARȘOVIA

20 
să

A-

Aruncînd în aer o parte din de
pozitele de muniții de la Long Binh, 
situat la 25 km nord-est de Saigon, 
Vietcongul (astfel denumește presa 
occidentală forțele patriotice din 
Vietnamul de sud) a reușit o ac
țiune deosebit de îndrăzneață. La 
Long Binh,, care nu este decît pre
lungirea imensei baze de la Bien 
Boa, la începutul dimineții de sîm
bătă domnea confuzia. La margi
nile fiecărei baze, sate de corturi 
sau barăci așezate în spatele re
țelelor de sîrmă ghimpată, polițiști 
militari cu arma în mină interzi
ceau orice intrare. în apropiere de 
Long Binh, în sala de triere a spi
talului militar, numeroși răniți pri
meau primele îngrijiri. Morții ză
ceau pe brancarde în vestibul.

Soldatul Richard Martins se află 
la volanul camionului său în mo
mentul în care s-a produs prima 
explozie. Suflul acesteia care a fă
cut să tremure toate geamurile la 
Saigon, la o distanță de 25 km, a 
ridicat pur și simplu în aer ca-

mionul lui Martins. „Am deschis 
portiera, spune el, și m-am arun
cat la pămînt. Cred că am un braț 
rupt. Am văzut înălțîpdu-se un 
imens balon portocaliu deasupra 
depozitului de muniții. Apoi au ur
mat alte explozii".

Iată relatarea unui alt rănit: 
soldatul Louis Lacroix, 21 de ani, 
originar din Massachusetts. „Ie
șeam tocmai din club cînd am fost 
ridicat în aer și aruncat apoi la 
pămînt. La 500 de m de mine, o 
imensă ciupercă portocalie se înăl
ța spre cer. Curînd. după aceea am 
văzut alte explozii produeîndu-se. 
Avioane și elicoptere se aflau de
asupra noastră. Se trăgea în jurul 
meu, dar nu știu contra cui. Nu 
am văzut nici Un partizan. Parcă 
era sfîrșitul lumii. Alte flăcări au 
apărut deasupra depozitului de 
muniții. Nu știu cîte victime . sînt. 
SHu doar un singur lucru : în uni
tatea mea, a 169-a de geniu, sînt 
cinci oameni răniți".

erați, formînd un gu
vern minoritar. Pen
tru prima dată de la 
constituirea R.F.G. 
guvernul nu dispune 
de majoritatea abso
luta în parlament. *) 

Criza izbucnită la 
Bonn a avut drept 
cauză imediată pro
iectul de buget pe a- 
nul 1967, care preye- 
de un deficit de 4,2 
miliarde de mărci, ca 
urmare a compensa
țiilor în devize pe 
care R. F. Germană 
trebuie să le plăteas
că Statelor Unite pen
tru staționarea trupe
lor americane pe Rin. 
Pentru acoperirea a- 
cestui deficit, guver
nul preconiza majo
rarea unor impozite, 
sporirea preturilor la 
o serie de produse de 
larg consum, precum 
și majorarea unor ta
xe. îmnotriva acestor 
măsuri nepopulare

*) Mandatele din Bun- 
destag-til vest-german 
sînt repartizate în felul 
următor : U.C.D. — 245; 
P.L.D. — 49; P.S.D.G. —

tară a P.L.D. a arătat 
într-o rezoluție că 
„majorările de impozi
te prevăzute de creș- 
tin-democrati contra
vin, în perspectivă, 
stabilității și nu pot 
elimina dificultățile 
politice actuale".

Desigur, destrăma
rea coaliției guverna
mentale are cauze 
mai profunde. în ori
ce caz, ea denotă a- 
numite schimbări în 
raportul de forțe din
tre partidele politice, 
îndeosebi între U.C.D. 
și P.L.D., precum și 
tendința acestuia din 
urmă de a-și apropia 
masele de alegători 
prin neangajarea sa 
la măsuri nepopu
lare, cum sînt cete 
preconizate de U.C.D. 
Referindu-se 
tuația creată, 
„Frankfurter 
meine" constată că în 
afara disputei buge
tare se dă 
pentru putere și pre
stigiu pe scena poli
tică, pentru șansele 
în alegeri din landu
rile Hessen și Bava
ria. Prin referirea la

la si • 
ziarul 
Allge-

lupta

„OPRIȚI MÎNA CRIMINALĂ

A AGRESORILOR!"
I

științifică în- 
amintind de 
pe care dele
te va supune 

propuneri

încheierea plenarei
C. C. al P. M. U. P.

VARȘOVIA 29 (Agerpreș). — La 
29 octombrie la Varșovia au luat 
sfîrșit lucrările cetei de-a 7-a ple
nare a C.C. al P.M.U.P. Sîmbătă au 
avut loc discuții în legătură cu 
problemele îmbunătățirii organiză
rii muncii și conducerii în între
prinderile industriale. In încheiere, 
a luat cuvîntul Wladyslaw Gomul
ka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. 
Plenara a adoptat o hotărîre în 
care sînt formulate sarcinile prin
cipate în vederea îmbunătățirii or
ganizării muncii și conducerii în în
treprinderile industriale.

Ministerul Educației din R. D. 
Vietnam a dat publicității o decla
rație în care condamnă cu vehe
mență recentul atac aerian asupra 
școlii secundare din localitatea 
Thuy Dan, provincia Thai Binh. In 
urma bombardamentului din 21 
octombrie, 30 de elevi au fost o- 
morîți, iar alți 6 răniți. 10 locuitori 
au fost, de asemenea, omorîți, iar 
clădirea școlii distrusă complet, 
Aceasta este a 296-a școală din 
R.D. Vietnam distrusă de bombar
damentele americane de la 5 au
gust 1964 și a 4-a de la începutul 
anului școlar.

In numele celor 120 000 de ca
dre didactice, al celor 5 milioane 
de elevi, împreună cu milioane 
de părinți, Ministerul Educației al

R. D. Vietnam denunță în fața opi
niei publice crimele comise de a- 
gresorii americani împotriva școli
lor. „Facem un apel călduros la 
toate organizațiile de cadre didac-, 
tice, organizațiile pentru ocrotirea 
copiilor, la oamenii de știință, ju
riști să-și ridice glasul împotriva 
acestor crime și să acționeze pen
tru a opri mîna criminală a agre
sorilor" — se spune în declarație.

S.U.A. vor spori
ajutorul militar
destinat Tailandei
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MOSCOVA. La 29 octombrie, în capitala U- 
niunii Sovietice a avut loc un miting în 

cinstea' delegației parlamentare iugoslave, con
dusă de Edvard Kardeli, președintele Skupștinei 
Federale a R.S.F. Iugoslavia. Oaspeții Iugoslavi 
au fost salutați de secretarul Comitetului oră
șenesc Moscova al P.C.U.S., Borisov, care a 
subliniat însemnătatea acestei vizite pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie și colaborare din
tre cele două țări. A luat apoi cuvîntul șeful 
delegației parlamentare iugoslave.

BAGDAD. Postul de radio Bagdad anunță că 
în cadrul turneului pe care îl întreprinde în 

regiunile locuite de kurzi din nordul Irakului, pre
ședintele Abdul Rahman Aref a avut o întreve
dere cu Mustafa Barzani,. liderul minorității 
kurde, și cu reprezentanți militari și civili ai 
kurzilor. Convorbirile s-au desfășurat în locali
tatea Rawandouz din regiunea Erbil și au fost 
consacrate unor probleme referitoare la recon
strucția acestei regiuni și traducerii în viață a 
acordului intervenit între guvernul central și 
conducătorii kurzi. Potrivit postului de radio 
Bagdad, Mustafa Barzani a declarat în cursul 
convorbirilor că kurzii vor depune toate efortu
rile pentru asigurarea păcii și consolidării uni
tății naționale a Irakului, adăugind că este posi
bil ca în viitorul apropiat să facă o vizită la 
Bagdad.

pentru parlamentele 
din cete două landuri 
se are în vedere fap
tul că atît Partidul li
ber-democrat cît și 
P.S.D.G, speră să cîș- 
tige voturi pe seama 
creștin - democraților, 
prin distanțarea lor 
de unele aspecte ale 
politicii actualului gu
vern.

Unii comentatori a- 
rată că, în ultimă in
stanță, situația actua
lă este generată de 
cursul actual al politi
cii externe a cabinetu
lui Erhard, care face 
în permanentă conce
sii Statelor Unite și-și 
mărește cheltuielile 
militare, urmărind în 
acest fel să sporească 
ponderea R.F.G. în 
N.A.T.O. Ziarul „Die 
Welt" arată, ca o ce
rință față de politica 
externă vest-germană, 
aceea de a promova 
„o nouă linie" care 
„să se acomodeze lu
mii în continuă schim
bare". Urmările pe 
planul vieții interne 
ale actualului „curs 
spre S. U. A. și 
N.A.T.O." sînt astfel 
concretizate într-un 
comentariu publicat 
de ziarul vienez „Die 
Presse" : „Politica fi
nanciară vest-germîi-, 
nă ajunge într-o fază 
de nesiguranță. Con
junctura nefavorabi
lă apasă asupra veni
turilor fiscale, Mai 
rămîne încă deschisă, 
problema ce sume de 
miliarde va fi nevoit 
Bonnul să plătească, 
Washingtonului si 
Londrei pentru Irupe- 
le staționate în R.F.G. 
Jn sfîrșit, mai trebuie 
acoperite deficitele 
din anii trecuti".

După anunțarea de
misiei celor patru mi
niștri liberali, între 
partidele vest-germa- 
ne disputele au reiz- 
bucnit. De reținut că 
Partidul social-demo
crat, despre care ti
nete cercuri politice 
de ia Bonu au afirmat 
că ar intenționa să 
intre în coaliție cu 
unul din cete doua 
partide — U.C.D. sau 
P.L.D. — a făcut' cu
noscut că „nu poate 
fi vorba de nici 
combinație 
P.S.D.G. și unul 
altul din

Un loc important rezervă 
ziarele pariziene de sîmbă
tă declarațiilor făcute de 
președintele de Gaulle în 
conferința sa de presă. Es!e 
amplu reflectată declarația 
că „politica franceză urmă
rește în esență ca Franța 
să fie și să rămînă o națiu
ne independentă". Referin- 
du-se la aceasta, „La Na
tion" subliniază că „inde
pendența națională, funda
mentul politicii externe 
franceze, este departe de 
a avea o rezonanță națio
nalistă și'de a Impieta izo
larea, după. cum- pretind 
unii, ci permite, dimpotrivă, 
ca țara să reflecteze “și să 
nu se supună intereselor 
străine". Cunoscuta comen
tatoare diplomatică Gene
vieve Tabouis relevă în 
„Paris Jour" că de Gaulle 
a pus accentul în flecare 
pasaj de politica externă 
pe ceea ce Franța a reali
zat pentru ea însăși mai 
întîi pentru a-și apăra in
dependența. Sînt reproduse 
și comentate declarațiile 
președintelui în care se 
combat : ideea „suprana- 
ționalității", mitul „primej
diei din Est", încercările 
de a determina Franța să 
renunțe la politica sa pro
prie cu privire la N.A.T.O. și 
la sistemul monetar interoc- 
cidental, să renunțe la per
sonalitatea sa în Națiunile 
Unite.

Franța — scrie „Le Figa
ro’ — „este ostilă oricărei 
integrări și oricărei subor
donări unui organism inter
național și promovează o 
politică de dezangajare 
atlantică, marcată de retra
gerea noastră, din N.A.T.O." 
O serie de ziare susțin o- 
poziția manifestată de

Franța față de organismele 
internaționale în care pre
domină protecția politică, 
forța militară, puterea eco
nomică a Statelor Unite. In 
ediția europeană a ziarului 
„New York Herald Tribune" 
se arată că „de Gaulle a 
scos în evidență politica 
de independență a Franței 
și opoziția sa față de he-

vietnameză, ca și politica 
sa de dezvoltare a relații
lor cu țările socialiste „co
respund efectiv interesului 
național, interesului păcii".

Sînt pe larg reflectate de
clarațiile cu privire la pro
blema vietnameză. Ziarul 
„L'Aurore" arată, într-o te
legramă din Washington : 
„Opoziția .este totală în-

o 
între 

sa.y
cete dotÂi 

partide pentru forma
rea unei coaliții".

Este evident că des
trămarea coaliției gu
vernamentale creează 
noi greutăți și com
plicații partidului 
U.C.D. de guvernă- 
mînt. Primele efecte 
s-au și văzut. Du
pă formarea guver
nului minoritar, a- 
cesta a prezentat mult 
disputatul proiect de 
buget Bundesrat-ului 
(cea de a doua came
ră a Parlamentului). 
Considerînd, între al
tele, că sumele nece
sitate de stationarea 
trupelor străine în 
R.F.G. sînt prea mari 
pentru a fi suportate 
de buget, Bundesrat- 
ul a respins bugetul 
invitînd guvernul să 
prezinte cît mai rapid 
posibil un nou pro
iect. Această hotărîre 
constituie, totodată, 
prima înfrîngere . a 
noului cabinet Er
hard.

OS PEKIN. După cum anunță agenția^ China 
“ Nouă, Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, a primit vineri pe mem
brii delegației guineeze conduse de Diallo Alpha 
Ahmadou, ministru al sănătății și pentru proble
mele sociale, care se află în vizită în această 
țară.

Uniunii internaționale împotri-

Petre STANCESCU

Al. GHEORGHIU

derea spre Est'
unul din subtitlurile comen
tariului din „Combat".

(Agerpreș), — In

O imagine devenită obișnuită în Rhodesia: militari ai armatei rhode- 
siene perchezijionînd pe negri-

IBH TOKIO. Au luat siirșlt lucrările celui de-al 
9-lea Congres international contra canceru

lui, Ia care au participat specialiști din peste 
60 de țări. Prof. dr. Octav Costăchel, directorul 
Institutului oncologic din București, a fost ales 
vicepreședinte al 
va cancerului.

HH MOSCOVA. Stația automată sovietică „Lu- 
“ na-12", care a devenit satelit artificial al 
Lunii Ia 25 octombrie, a fotografiat unele sec
toare ale suprafeței lunare cu ajutorul unei in
stalații speciale de Jototeleviziune. Aceste foto
grafii au fost prezentate sîmbătă la televiziunea 
din Moscova.

pregătească reîntoarcerea 
la pace este lăsată Statelor 
Unite și numai lor singure, 
înțelegîndu-se bine că solu
ționarea pașnică a conflic
tului este legată de recu
noașterea faptului că fieca
re popor trebuie să-și re
glementeze el însuși afa
cerile sale". „L'Humanite", 
arătînd că a fost reafirmată

qemonia americană'. „Pa
ris Presse lTntransigeant" 
subliniază că președin
tele Franței „s-a ridi
cat contra hegemoniei ame
ricane, care se regăsește 
cam peste tot, în N.A.T.O., 
în organisme internaționale 
pe plan monetar". Ziarul 
„l'Humanite", comentînd de
clarația potrivit căreia in
tegrarea în N.A.T.O. ar echi
vala cu supunerea Franței 
față de politica america
nă, relevă că demersuri
le franceze față de N.A.T.O., 
poziția Franței în problema

tre concepțiile definite 
vineri de generalul de 
Gaulle și cele exprimate la 
Manila de președintele 
Johnson". Ziarele reproduc 
declarația în care se con
damnă faptul că un popor 
mic, ca cel vietnamez, este 
bombardat de o țară mare 
ca Statele Unite.

„In legătură cu războiul 
din Vietnam, arată „Le Fi
garo", generalul a rămas 
fidel liniei adoptate în 
discursul său de la Pnom 
Penh: Răspunderea gesturi
lor decisive care trebuie să

condamnarea de către 
Franța a agresiunii ameri
cane în Vietnam, scrie că 
președintele de Gaulle „a 
cerut respectarea dreptului 
poporului vietnamez de a 
reglementa el însuși pro
priile sale probleme și a 
cerut în consecință eva
cuarea corpului expedițio- 
nar american". Iar „France 
Soir" arată : „Niciodată 
generalul nu a condamnat 
atît de categoric interven
ția americană".

Toate ziarele reiau; și 
comentează pasajul în care

se arată că „ar trebui ca 
americanii să recunoască 
faptul că în Asia nu este 
valabil nici un acord, nici 
,un tratat important fără 
participarea Chinei și să 
tragă de aici concluziile în 
privința relațiilor pe care 
să te statornicească cu a- 
cest stat mare și în privința 
locului care îi revine la Na
țiunile Unite". Ziarele subli
niază declarația că „pozi
ția adoptată de Franța în 
această problemă contra
riază numeroase persoane 
de cealaltă parte a Atlan
ticului.

Presa se referă, de ase
menea, la poziția Franței 
în Piața comună, la opo
ziția manifestată de ea în 
1963 față de primirea An
gliei în C.E.E., la evoluția 
pieței comune agricole. „La 
Croix" scrie, în legătură cu 
aceasta, că „de Gaulle re
proșează britanicilor și vest- 
germanilor supunerea lor 
față de americani".

Totodată presa comen
tează aprecierile generalu
lui de Gaulle în probleme
le privind înarmarea nu
cleară.

Abordînd poziția france
ză față de extinderea rela
țiilor Est-Vest, „Figaro" 
menționează într-un titlu 
ideea generalului că „în 
Europa războiul rece este 
de acum derizoriu". „Euro
pa: să se continue deschi
derea spre Est" — este

BANGKOK 29 
cursul zilei de sîmbătă, președin
tele Johnson și secretarul de stat 
Dean Rusk, care se află în vizită 
în Tailanda. au conferit cu oficia
litățile guvernamentale tailandeze. 
Intr-o conferință de presă, primul 
ministru t.ailandez, Thanon Kitti- 
kachorn, a anunțat că anul viitor 
Statele Unite își vor spori cu o 
treime ajutorul militar destinat 
Tailandei. Fără a furniza detalii, 
premierul tailandez a declarat că 
Tailanda ar avea nevoie de „asis
tență americană", în special în do
meniul transporturilor și telecomu 
nicațiilor militare.

IBM VARȘOVIA. La 28 octombrie la Varșovia 
a sosit un grup de oameni de afaceri și in

dustriași americani. Oamenii de afaceri ameri
cani au fost primiți de Ștefan Jedrychowski, pre
ședintele Comisiei de stat a planificării de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al, R. P. Polone. Ei au 
avut, de asemenea, o întîlnire cu reprezentanții 
cercurilor economice din Varșovia.
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Colectivul Teatrului Național 
I. L. Caragiale" din București a 

prezentat vineri seara, pe scena 
Teatrului Madach din Budapes
ta, spectacolul cu piesa „Oameni 
și șoareci" de John Steinbeck.

La spectacol au participat 
Ilku Pal, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., ministrul, culturii, Bizo 
Gyula, șeful Direcției generale a 
teatrelor din Ministerul Cultu
rii, oameni de cultură și 
artă, șefi ai unor misiuni diplo
matice. A fost de față Dumitru 
Turcuș, ambasadorul Republicii 
Socialiste ̂ România la Budapes
ta. Sîmbătă seara a fost pre
zentată piesa „Oameni care tac" 
de Al. Voitin.. Spectacolele ș-au 
bucurat de succes.
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