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întrevederea dintre secretarul qenera al
al P. C. R., Nicolae leaușescu și primul ministru 

al Iranului, Amir Abbas Hoveida

VIATA DE PARTID - 
Adunări de alegeri

Convorbire cu Iov. Ing. Constantin RĂCHITAN 
secretar al Comitetului regional Ploiești al P.C.R.

Am Intrat în penultima lună a acestui an. In prezent, prin
cipala sarcină care revine colectivelor de întreprinderi, mi
nisterelor, organelor și organizațiilor de partid este de a 
îndrepta toate iorțele pentru îndeplinirea la toți indicatorii 
a planului pe 1966 și de a crea condițiile necesare trecerii 
la realizarea planului pe cel de-al doilea an al cincinalului. 
Care e stadiul realizării planului pe anul în curs în indus
tria regiunii Ploiești, ce măsuri se întreprind pentru ca el 
să fie îndeplinit integral în toate întreprinderile, pentru a se 
asigura de pe acum o bază trainică producției anului viitor ? 
Iată tema convorbirii pe care redactorul nostru, Nicolae 
Pantilie, a avut-o cu tov. ing. Constantin Răchitan, se
cretar al comitetului regional de partid.

— Cum apreciați rezultatele 
obținute pînă acum în între
prinderile industriale din re
giune 7— In bilanțul pe nouă luni din acest an, colectivele unităților industriale din regiunea Ploiești au înscris realizări importante la

URBANISTIC
In zona de sud a Piteștiului, 

la intrarea dinspre Slatina, 
și-au așezat tabăra sute de 
constructori. Ei ridică aici un 
mare cartier de locuințe: 50 
de blocuri cu 3 741 de aparta
mente. Noul cartier, căruia 
localnicii îi spun „magistrala 
de sud a Piteștiului", face 
parte dintr-un ansamblu de 
lucrări urbanistice eșalonate în 
două etape, care vor contribui 
la modernizarea acestei părți 
a orașului. Tovarășul ing. 
Constantin Popescu, directo
rul grupului I construcții Pi
tești, ne-a furnizat, în legă
tură cu aceasta, cîteva date.

In prima etapă se construiesc 
2 527 apartamente. Din aces
tea, 1 700 sînt gata, iar celelal
te vor fi predate locatarilor 
pînă la începutul anului viitor. 
Noile construcții — blocuri de 
cîte 4 și 9 etaje — sînt ampla
sate de o parte și de alta a Căii 
Craiovei, realizîndu-se o den
sitate mai mare a suprafeței 
locuibile la hectar față de alte 
cartiere noi. Fațadele blocu
rilor sînt placate cu terasit și 
cărămidă specială, elemente ce 
asigură trăinicia și aspectul 
plăcut. De asemenea, la fini
saje interioare se folosește 
marmura, iar băile și bucătă
riile sînt îmbrăcate în faianță.

Cartierul este dotat cu mai 
multe obiective social-cultura- 
le. Pînă acum s-au dat în folo
sință un liceu cu 24 săli de 
clasă, un punct și un complex 
comercial. Sînt în lucru un ci
nematograf cu o capacitate de 
500 de locuri, un restaurant 
cu grădină de vară și mai 
multe unități de deservire ale 
cooperației meșteșugărești. Au 
fost prevăzute spații pentru a- 
menajarea de zone verzi și terenuri de joacă pentru copii.

La realizarea magistralei de 
sud a Piteștiului constructo
rii folosesc procedee avansate 
de execuție. Turnarea planșee- 
lor la blocurile de 9 etaje, de 
exemplu, se realizează conco
mitent cu glisarea, sporindu-se 
astfel simțitor avansul pe ver
ticală. Au fost mecanizate în 
mare măsură operații grele 
cum ar fi ridicarea materiale
lor pe verticală, săpăturile la 
fundații. 50 la sută din pie
sele instalațiilor sanitare sînt 
prefabricate în atelierul pro
priu al șantierului.

Gh. CÎRSTEA 
corespondentul 
„Sctnteii" 

toți indicatorii planului. Pe ansamblul industriei regiunii, planul producției globale industriale a fost îndeplinit în proporție de 101,3 la sută, iar cel al producției marfă vîndută și încasată a fost depășit cu peste 154 milioane lei. Merită să fie subliniat faptul că cea mai mare parte din sporul de producție față de anul trecut a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii care, în această perioadă, a fost cu 1,2 la sută mai mare față de prevederi. Realizări deosebite în producție au obținut muncitorii, inginerii și tehnicienii din schelele de extracție Boldești, Cîmpina și Urlați, rafinăriile Brazi și Telea- jen, Uzina mecanică Sinaia, Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște, Uzina de utilaj chimic Ploiești și din alte întreprinderi.Anul acesta, colectivele unităților industriale au acționat cu succes în vederea perfecționării activității lor economice, prin organizarea științifică a producției și a muncii, folosirea din plin a capacităților de producție, a mașinilor și utilajelor, gospodărirea rațională a fondurilor materiale și bănești ce le sînt puse la dispoziție. Rezultatele se concretizează în situația economică și financiară bună existentă în aproape toate unitățile noastre. Pe nouă luni, întreprinderile din regiune au realizat e- conomii suplimentare la prețul de cost în valoare de 139 552 000 lei —• angajamentul luat pe întregul an fiind îndeplinit și depășit — și beneficii peste plan în valoare de aproape 140 000 000 lei.Cu toate că rezultatele pe ansamblul industriei regiunii sînt superioare prevederilor planului, biroul comitetului regional de partid apreciază că sînt necesare eforturi sporite în fiecare întreprindere pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului anual. O asemenea cerință se pune cu atît mai mult în a- cele unități industriale cu restanțe în îndeplinirea unuia sau altuia dintre indicatorii de plan. Cinci întreprinderi din regiune — printre care Uzina „1 Mai" Ploiești, Fabrica de geamuri Scă- ieni, Combinatul petrochimic Ploiești și întreprinderea regională de industrializare a cărnii — nu au realizat integral producția globa

lă planificată ; iar opt întreprinderi — planul la producția marfă vîndută și încasată.— Ce considerați că trebuie 
făcut pentru ca și aceste în
treprinderi să se numere pînă 
la sfîrșitul anului printre uni
tățile cu toți indicatorii înde
pliniți ?— Această problemă, ca șl pregătirea temeinică a producției pe anul 1967, a fost analizată recent de către biroul comitetului regional de partid, precum și într-o ședință de lucru cu secretarii cu problemele economice ai comitetelor raionale și orășenești de partid și cu cadre de conducere din întreprinderile mari ale regiunii.(Continuare în pag. a IlI-a)

® Cerințe noi In fața 
comerțului sătesc

£1 NECRUȚĂTORI FATĂ 
DE CEI CARE SE 
ATING DE AVUTUL 
POPORULUI!

ii Experiența noastră în reali
zarea planului ? Noi contăm, 
în esență, pe efectele organi
zării științifice a producției 
si a muncii!I îndatoriri față de moștenirea culturală

Joi după-amiază, secretarul general al C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, împreună cu președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, au avut o întrevedere cu primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveida.La întrevedere au participat Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, George Macovescu, ad

La Caracal au început joi i dimineață lucrările unui , schimb de experiență cu ca- iracter republican cu privire la folosirea pe scară largă a sistemelor intensive de creștere a păsărilor în cooperativele a- gricole de producție din țară.La lucrări participă tovarășii Vasile Vîlcu, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Nicolae Barbu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, Maria Ciocan, secretară a Consiliului Național al Femeilor. Sînt pre- zenți reprezentanți ai Comitetului de Stat al Planificării, ai Departamentului Gostat și ai Institutului central de cercetări agricole-București, președinți de cooperative agricole de producție, ingineri zootehniști, medici veterinari, precum și un mare număr de crescătoare de păsări și alți lucrători care muncesc în sectorul zootehnic al cooperativelor de producție din țară.în cadrul schimbului de experiență, care se va desfășura timp de trei zile, vor fi analizate și discutate probleme legate de dinamica creșterii păsărilor și măsuri privind I ' dezvoltarea creșterii păsări- 1 lor din cooperativele agricole | de producție. Participanții vor j face vizite în mai multe coo- j perative agricole din Oltenia.(Agerpres)
LA COMBINATUL'

DE ÎNGRĂȘĂMINTE azotoase

TG. MUREȘ

Un nou 
obiectiv 
în funcțiune i ’La Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș a intrat în producție ultimul obiectiv din prima etapă âe construcție. Este vorba de cea de-a doua coloană de sinteză a amoniacului, care are o capacitate zilnică de 150 tone de produse. în prezent, toate fabricile combinatului produc la parametrii proiectați.Combinatul de la Tg. Mureș se dezvoltă în continuare. Primele obiective prevăzute : în noua etapă — fabricile de < amoniac, acid azotic și azotat de amoniu — se află în coni' strucție. La sfîrșitul lucrărilor, i producția de îngrășăminte a- '. zotoase se va tripla. 

junct al ministrului afacerilor externe, Valentin Vlad, însărcinat cu afaceri ad-interim al României la Teheran.Șeful guvernului iranian a fost însoțit de persoanele oficiale iraniene care-1 însoțesc în vizita în România.în timpul întrevederii s-a relevat că relațiile între cele două țări evoluează pozitiv, exprimîndu-se
VIZITA PRIMULUI MINISTRU

AL IRANULUI
ÎN REGIUNEA BRAȘOV..„BRAȘOV 3. De la trimișii. Agerpres,' M. Moarcăș și S. Lucian : După o zi de odihnă petrecută la Timiș, primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveida, și soția, împreună cu persoanele oficiale care îi însoțesc, au făcut o vizită joi dimineața la Brașov. Aici, demnitarii iranieni au fost oaspeții constructorilor de tractoare.La sosirea în uzină, premierul iranian a fost întîmpinat de ministrul industriei construcțiilor de mașini, Mihai Marinescu, de președintele sfatului popular regional, loan Mărcuș, președintele sfatului popular orășenesc, Gh. Dumitrescu, de un colectiv de ingineri, tehnicieni și muncitori.Directorul general al uzinelor, Emil Oniga, a vorbit oaspeților despre dezvoltarea producției de tractoare românești și preocuparea specialiștilor uzinei de a ține pasul cu ultimele exigențe ale tehnicii mondiale. Premierul Hoveida a subliniat că primele 900 tractoare românești sosite în Iran, din cele 15 000 care urmează a fi livrate țării sale, s-au bucurat de aprecierea unanimă a beneficiarilor. Totodată înaltul oaspete a

VIZITA TOVARĂȘULUI CHIVU SIOICA

BERLIN 3. — Corespondentul Agerpres, St. Deju, transmite : în cea’ de-a doua zi a vizitei sale în R.D. Germană, tovarășul Chivu Stoica, membru al Comitetului E- xecutiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, împreună cu soția, însoțit de Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, și dr. ing. Nicolae Ghenea, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în R.D. Germană, au vizitat capitala R.D.G. La primăria Berlinului oaspeții români au avut o convor

B 20 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA UNESCO
(Interviu cu dl. Rene Maheu)

H CORESPONDENTĂ DIN LONDRA

CINE SUPORTĂ POVARA AUSTERITĂȚII

B Demisia guvernului danez

hotărîrea comună de a le dezvolta în folosul ambelor popoare.In schimbul de păreri care a avut loc asupra problemelor actuale ale situației internaționale s-a evidențiat dorința celor două țări de a-și aduce și în viitor contribuția la promovarea colaborării între popoare, la lichidarea focarelor de încordare internațională și la asigurarea păcii.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

scos în evidență interesul cu care partea iraniană așteaptă începerea construcției în Iran, cu concursul specialiștilor români, a unei uzine de asamblare a tractoarelor și care urmează să devină o uzină cu un proces tehnologic complet.Au fost vizitate principalele sectoare de producție ale uzinelor și s-a asistat la o demonstrație cu ultimele tipuri de tractoare românești.în cartea de onoare a uzinei, primul ministru al Iranului a scris : „Am vizitat uzinele dumneavoastră și sper că în curînd vom avea și noi o uzină ca aceasta în Iran. Felicit pe constructorii de tractoare românești pentru munca rodnică pe care o desfășoară".Tot la Brașov, oaspeții iranieni au vizitat noi cartiere de locuințe ale orașului. De pe terasa noului hotel „Carpați" a fost admirată panorama Brașovului. Un scurt popas a fost făcut la Biserica Neagră, unde oaspeții au audiat un concert de orgă.La amiază, premierul iranian și persoanele care îl însoțesc au plecat cu mașinile spre București.

bire cu primarul Berlinului, Friedrich Ebert, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.Tot în cursul dimineții de joi, oaspeții au vizitat poarta Brandenburg.După-amiază, tovarășul Chivu Stoica a depus o coroană de flori la monumentul eroilor clasei muncitoare germane din Berlin — Friedrichsfelde. A fost vizitată a- poi uzina de rulmenți „Orlop" din Berlin.Seara, oaspeții au asistat la un spectacol la Opera de stat din Berlin.
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VIAȚA DE PARTID

COMUNISTA noi avem „sistem" București, împreună
Bucur NANU

Consilier juridic principal la Direcfia pensiilor 
din Ministerul Săndtâfii și Prevederilor Sociale

EXIGENTA

vor beneficia

fie-Lone
pro- Ioa- noul

Am participat ca reprezentant al Comitetului orășenesc de partid Bacău la adunarea de alegeri a organizației de bază de la atelierul metalurgic din cadrul întreprinderii de industrie locală „23 August". Ceea ce m-a impresionat în mod deosebit la această adunare a fost spiritul de exigență cu care comuniștii au dezbătut problemele muncii de partid și ale producției. Atît din darea de seamă, cît și din discuții a reieșit hotărîrea comuniștilor de a nu se mulțumi cu rezultatele obținute, dorința de a realiza azi mai mult ca ieri și mîine mai mult decît azi. Spiritul de exigentă vădit aci e cu atît mai demn de relevat cu cît atelierul este fruntaș în întrecere aproape în care lună.în cadrul adunării, tov. Ion vin a spus : „Nu trebuie sămulțumim cu faptul că au fost reduse rebuturile sub coeficientul admis. Mai avem destule posibilități nefolosite de îmbunătățire a muncii. Va trebui ca organizația de partid să acorde "mai multă a- tenție îmbunătățirii calității duselor la turnătorie". Tov. chim Cercasov a propus cabirou al organizației de bază să a- nalizeze felul în care conducerea administrativă se îngrijește de repararea și întreținerea mașinilor și utilajelor, deoarece în acest domeniu se mai manifestă destule deficiențe. în hotărîrea adoptată s-a prevăzut Ca adunarea generală a organizației de bază să a- nalizeze, în prima jumătate a lunii decembrie, cum s-au îndeplinit măsurile prevăzute în planul M.T.O. privind asigurarea condițiilor de realizare integrală a planului de producție pe primul trimestru al anului viitor.Spiritul partinic în care s-a desfășurat adunarea de alegeri, exigența cu care Gheorghe Diaconu, Elena Paraschiv, Ana Ferfelis și alți membri de partid au vorbit despre necesitatea perfecționării diferitelor laturi ale muncii de partid constituie o mărturie grăitoare a maturității politice a a- cestei organizații de bază. Totodată, se confirmă că un rol hotă- rîtor în orientarea dezbaterilor din adunarea de alegeri are darea de seamă. în timp ce în organizația de bază nr. 1 din cadrul aceleiași întreprinderi, tonul trandafiriu — dulceag al acesteia a imprimat discuțiilor un caracter de automulțu- mire, la adunarea de alegeri de la atelierul metalurgic darea de seamă a avut un aport efectiv în stimularea exigenței și combativității comuniștilor. De aci se desprinde din nou concluzia importantei pregătirii în cele mai bune condiții a dărilor de seamă.

Dezvoltării șl îmbunătățirii activității cooperației de consum i se acordă o atenție deosebită, dat fiind rolul el in desfășurarea schimbului de mărfuri între oraș și sat, în satisfacerea necesităților oamenilor muncii. Este vorba de un organism vast, menit să asigure a- provizionarea cu mărfuri a unei însemnate părți din populația țării. Ca atare, planificarea, organizarea și dirijarea produselor necesare miilor de unități de la sate — potrivit cerințelor specifice fiecărei regiuni, fiecărei localități, potrivit sezonului, dar mai ales cererii și gustului evoluat al țărănimii — este de mare răspundere. Ea trebuie să îmbine cunoașterea temeinică a tuturor acestor cerințe, spiritul de prevedere, cu posibilitățile concrete ale industriei și comerțului.în regiunea București s-a dezvoltat în ultimii ani o rețea largă, de aproape 2 800 unități comerciale ale cooperației de consum. Numărul magazinelor universale sătești, al unităților modern construite metode este în care aplică de deservire, Se nu-

egn pensiișl de lînă, pulovere groase. Ofertă : pantofi cu toc cui și vîrf ascuțit, costume de vară... Deci, de una are nevoie și alta i se oferă magazinului sătesc. Cum se produce acest lanț al încurcăturilor ?„în asemenea situații — și ele se repetă destul de des — noi în nici un caz nu avem Vreo vină — ne-a spus adjunctul directorului întreprinderii comerciale interraionale Alexandria. Ce ne sosește în depozite asta vindem". Este o mentalitate destul de ciudată. Oare un conducător de întreprindere comercială, chiar un responsabil de unitate, se poate complace în situația de a aștepta pasiv și de a primi ce-i dă depozitul ? O asemenea funcție presupune, înainte de toate, o intervenție activă, permanentă, pentru găsirea unor soluții operative de rezolvare a eventualelor dificultăți ivite în circuitul aprovizionării. Ne-am oprit și la magazinul alimentar din Mihăilești. Firește, nu e rău că am găsit, pe lîngă alte sortimente, și biscuiți, brînză, compoturi. Poate unii socotesc că e bine să fie umplute rafturile și cu lichioruri — cum am văzut la același magazin. Dar ce justificare se lipsa uleiului, lor?încercînd să necunoscute, am fost introduși în labirintul plin de neprevăzut al aprovizionării rețelei comerciale a cooperației de consum. Aprecierile specialiștilor cu care am stat de vorbă, ca șl propriile noastre constatări duc la următoarele concluzii :în regiunea București, sondarea preferințelor cumpărătorilor din mediul rural se bizuie în special pe cererea pasageră.Mai precis : intră omul într-un magazin și cere, de pildă, o cutie de chibrituri. „N-am“, zice gestionarul și fără să mai piardă timpul își cu care a fost prins descoperit. De/ ce face această operație ? Evident, cu marfa care-i lipsește, de aici înainte lucrurile se complică. Cînd o va comanda ? în ziua aceea, a doua zi ? Nicidecum. Magazinele sătești sînt vizitate de merceologii întreprinderii comerciale interraionale în cel mai bun caz o dată pe săptămînă. Aceștiî vin, iau comanda, pleacă. Trec zilele, săptămînile, dar marfa tot nu apare. De ce ? „Indiscutabil, avem și noi lipsuri, ne spun reprezentanții întreprinderii interraionale. Gestionarii se mișcă uneori mai încet, nu prevăd întotdeauna necesarul de mărfuri cerute la sate. Uneori, marfa nu ajunge la timp în. magazine din lipsa mijloacelor de transport. Dar primenirea rafturilor nu depinde întotdeauna șl în primul rînd de acești factori. Esențialul constă în modul cum se răspunde cererii noastre de către U.R.C.C. București".Deci, o a doua concluzie : una contractează întreprinderile comerciale interraionale și cu totul altceva li se trimite. Un exemplu : întreprinderea din Alexandria a prevăzut în planul de aprovizionare pe trimestrul IV cantitățile necesare de mărfuri, pe baza contractelor încheiate. Dar cum au fost ele onorate ? S-au comandat 5 000 perechi cizme de protecție și s-au o- ferit 500 de perechi; din 40 000 ml elastic, repartiția a fost de 15 000 ml; s-au cerut 5 000 perechi de ciorapi șl s-au primit 1 000 de perechi. Și lista ar putea fi continuată.

Generată de asemenea neajunsuri, ca șl de slăbiciunile organizatorice, apare și aprovizionarea preferențială, obligatorie sau condiționată. Iată ce ne-a povestit Dumitru Neagoe, contabil șef la I.C.I. Alexandria : „Se mai întîmplă să ni se - spună așa : Vrei fidea ? Ia și macaroane — chiar dacă destule. Potrivit acestui practicat la I.C.R.A. brînza se vinde numai cu mălaiul, merele cu pepenii... Ba mai mult. Se întîmplă să ne ducem să ridicăm marfa de la depozitul I.C.R.T.I. (de textile—încălțăminte), dar ni se dau banii înapoi. Pare de necrezut: produsele au fost contractate, unitățile din regiune pun bază pe ele și mărfurile sînt împinse pe cine știe ce canale. Și mai revoltător este faptul că mărfuri pe care nu le-am văzut vreodată sînt facturate ca și cum le-am fi vîndut noi. Scriptic, deci, totul e în ordine. Cît privește aprovizionarea obligatorie, ea se referă îndeosebi la încălțăminte nesolicitată, la lenjerie de corp livrată în cantități ce depășesc cu mult necesarul etc."„Firește, noastre, ni București ;

Dintre scrisorile adresate redacției în urma publicării proiectului 
noii legi a pensiilor numeroase exprimă sentimente de satisfacție și recunoștință pentru prevederile privind pensia pentru urmași, 
care oglindește solicitudinea regimului nostru față de familiile 
celor care au muncit, față de urmașii lor, față de tinerii care au 
nevoie de îngrijire în formarea lor pentru viață, pentru societate.

In legătură cu problemele privitoare la viitoarea reglementare 
a pensiei de urmaș, publicăm explicațiile date de tov. Bucur Nanu.

la 25 ani vechime în muncă a- ceastă pensie va fi egală cu pensia pentru limită de vîrstă.Dacă avem în vedere creșterea cuantumului pensiei pentru limită de vîrstă sau a pensiei de invaliditate gradul I, ce vor fi considerate, potrivit proiectului de lege, ca bază de calcul a pensiei de urmaș, este ușor de subliniat și creșterea corespunzătoare a pensiei de urmaș, care se acordă din pensia titularului în procente ce reprezintă :— 100 la sută pentru 3 sau maimulti urmași ;— 75 la sută pentru 2 urmași— 50 la sută pentru 1 urmaș.Cîteva exemple comparative între drepturile stabilite potrivit legii în vigoare și drepturile ce se vor stabili conform proiectului de lege vor fi edificatoare. Să considerăm cazul unui părinte care decedează ca angajat, avînd o vechime în muncă de 35 ani în grupa III, din care 22 în aceeași unitate înainte de deces, și salariul tarifar 1 800 lei. De pe urma sa rămîne un copil cu drept la pensie de urmaș :

— la pensia de invaliditate cauzată de accident de muncă sau boală profesională între 70 și 100 la sută din salariul tarifar pentru cei ce au lucrat în locuri de muncă din grupa I și II, și între 60 și 100 la sută pentru cei din grupa a IlI-a;— lă pensia de invaliditate cauzată de accident în afară de muncă sau boală obișnuită între 35 și 65 la sută din salariul tarifar, la care se adaugă, pentru fiecare an de vechime în muncă, un procent suplimentar de 1 la sută din salariul tarifar, astfel că

Elaborarea noului sistem de reglementare a pensiilor este menit să înlăture neajunsurile legislației actuale de pensii și. după cum a spus tovarășul Ceaușescu, în cuvîntarea la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 12—14 octombrie 1966, „să asigure tuturor oamenilor muncii pensii după criterii care să corespundă principiilor generale stau la baza retribuirii muncii orînduirea noastră socialistă".în economia unui sistem pensionare, prestațiile pentru urmași ce se acordă, sub formă de pensii, în cazul decesului susținătorului, ocupă un loc important. Pensia, în acest caz, este destinată să suplinească absența ajutorului primit din partea susținătorului, în a cărei îngrijire s-au găsit membrii săi de familie.Proiectul de lege cuprinde o serie de îmbunătățiri și în ceea ce privește această categorie de pensie. Toate măsurile preconizate în acest domeniu reflectă pregnant umanismul propriu o- rînduirii noastre, grija deosebită a partidului nu numai pentru oa- rnAnii qirpcn Ib

Nicolae
și dotate avansate creștere continuă, aduc mărfuri tot mai multe — mai anul acesta creșterea valorică este de circa 270 milioane lei față de 1965 — într-un sortiment ce se diversifică în permanență, iar desfacerile sporesc de la an la an, pe măsura creșterii puterii de cumpărare a țărănimii cooperatiste.Ou toate acestea, la o analiză mai atentă a activității se poate constata că, an de an, se perpetuează unele lipsuri în aprovizionarea ou produse specifice, că sarcina principală a magazinelor sătești — de a pune în vînzare în sezonul sau la timpul cuvenit mărfurile solicitate de populație — nu este îndeplinită la nivel corespunzător. Se semnalează încă deseori nepotriviri între cerere și ofertă, un ritm lent de acoperire chiar a contractelor ferme încheiate cu furnizorii, o slabă activitate a cooperației de consum în ce privește sondarea gusturilor și preferințelor determinate de transformările social-economice petrecute la sate.Iată, bunăoară, în nicea se semnalează bă aprovizionare cu trice, începînd de la obiectele cele mai mărunte, necesare într-o gospodărie, pînă la aparate de radio, televizoare. Cauza ? La contractare, organele cooperației de consum au omis pur și simplu un „amănunt": că este vorba de un raion unde electrificarea s-a încheiat total. Așa încît în magazinele sătești se oferă... promisiuni și se recomandă... răbdare. în alt raion — Drăgănești Vlașca — nu se găsesc o serie de produse industriale de sezon. De exemplu, cumpărătorii cer insistent borcane de sticlă pentru conserve; dar dintre produsele de sticlă nu se găsesc decît căni. Și repartizarea unor mărfuri e defectuoasă : în timp ce magazinele și depozitele din raionul Alexandria se sufocă de atîtea geamuri, cîte le-au fost trimise, unitățile similare din Videle și Drăgănești-Vlașca își pierd suflul, alergînd prin regiune după această marfă.La magazinul de textile și încălțăminte din comuna Crovu am a- juns chiar în momentul delicat al „tratativelor" dintre merceologul întreprinderii interraionale Videle și gestionarul unității. Iată o scurtă listă a mărfurilor cerute și alta — a celor oferite. Cerere: căciuli, pantofi cu vîrful și cu tocul lat, pantofi galoșați, ciorapi de bumbac

raionul Zim- o foarte sla- articole elec-

poate găsi pentru oțetului, mezeluri-descifrăm aceste

notează într-un carnet marfa
gîndul de a cere depozitului Dar tocmai
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Petru CARP
organizația de bazâ nr. 2 
întreprinderea „Electro- 
Mureș" Tg. Mureș

Octavian POPESCU
Instructor al Comitetului 
orâșenesc de partid Bacdu

Organizația de bază nr. 2 de la „Electro-Mureș" a ținut de curînd adunarea de alegeri. După părerea mea, dintre diferitele aspecte ale muncii de partid a fost vitregită activitatea politico-educativă.Lucrurile au pornit de la darea de seamă. Nu se poate spune că acest aspect a fost ignorat, dar felul cum a fost tratat mi se pare formal. De fapt ni s-au înfățișat cîteva apreci&ri generale, la care s-au adăugat înșirări de date statistice privind diferitele forme de învățămînt, manifestări cultural- artistice. Și aceasta a fost tot. Bineînțeles că asemenea fel de punere a problemei n-a putut constitui o bază serioasă de discuție.în atelierul nostru sînt lipsuri serioase privind ritmicitatea producției, folosirea integrală a capacităților de producție, care au determinat ca planul de reducere a prețului de cost pe primele 9 luni ale anului să nu fie realizat. N-ar fi fost mai bine ca biroul organizației de bază sa fi pus în discuția adunării de alegeri în ce măsură contribuie învățămîntul de partid, munca politico-educativă la rezolvarea sarcinilor economice ?în definitiv, principalul nu datele statistice, numărul și mele manifestărilor politico-educative, ci forța lor de înrîurire, felul cum contribuie la mobilizarea colectivului la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid.

avem și noi lipsurile _ s-a spus la U.R.C.C. | dar vina principală o | poartă furnizorii". (în speță, între- _ prinderile comerțului cu ridicata). | Aflăm însă că nici furnizorilor nu | le revine vina principală. Și-ar res- _ pecta îndatoririle contractuale, dar ■ cererea nu este onorată de către | forul lor tutelar — Ministerul Co- _ merțului Interior. Și de ce nu este | onorată această cerere ? Pentru că | M.C.I. nu reușește, se pare, să ob- _ țină de la industrie ceea ce este ne- I cesar...Am constatat pe întreaga filieră, ™ de jos în sus și viceversa, că fac- | torii de răspundere sînt oricînd g gata să prezinte justificări și să a- „ rate cu degetul unii spre alții. Dar | în felul acesta se creează, în h mod artificial, greutăți cum- g părătorilor de la «ate

ce 
înde

Pensia celui decedat Pensia urmașuluiDecret 292/1959 Proiect-lege Deoret 292/1959 Proiect-lege
1 850 lei, plafonată la 1 200 1 584 lei 600 lei 792 lei
Un pensionar de invaliditate gradul II accident de muncă, vechime 10 ani în grupa II de muncă, salariu 1600 lei, decedează,

avînd în îngrijirea sa 2 membri de familie cu drept la pensie de urmaș :
Pensia celui decedat Pensia urmașilorDecret 292/1959 Proiect lege Decret 292/1959 Proiect lege

1075 lei 1360 lei 807 lei 1020 lei
în afară de creșterea cuantumului ca urmare a îmbunătățirii sistemului de stabilire a bazei de calcul, pensia urmașilor va crește și pe seațna pensiei suplimentare, la care ar fi avut dreptul susținătorul la data decesului, calculată în procentele arătate mai sus, în rapbrt de numărul urmașilor (100, 75 sau 50 la sută).Dacă presupunem că susținătorii, din exemplele date, ar fi contribuit la fondul de pensii suplimentare timp de 9 ani, urmașii vor avea dreptul la o pensie suplimentară, astfel:— exemplul 1 — 1800 X 12°/o — 216 lei ; 216 X 50% = 108 lei care, adăugați la pensia de 792 lei, vor da o pensie totală de 900 lei pentru 1 urmaș ;— exemplul 2 — 1600 X 12% — 192 lei ; 192 X 75% = 144 lei, care adăugați la pensia de 1020 lei, vor da o pensie totală de 1164 lei pentru 2 urmași.Exprimînd grija statului pentru îmbunătățirea continuă a vieții oamenilor muncii care și-au închinat întreaga lor viață propă-

(

în luna Iulie, anul trecut, din acestea erau procurate mafrapazl ilei
un salariat al uzinelor „Rul din import. In baza docu a încer
mentul" din Brașov se adre mentațiilor întocmite de el, mașinile Se
sa astfel organelor locale : întreprinderea de Stat pen S.D.V.-uri, hin
„Rog a fi primit în audien tru Comerț Exterior „Ma- că nu a r AilS
ță înfrucîf doresc să relatez șinimporf’ încheia contrac cat noi p lr-o
unele probleme privind uzi te cu diverse firme de pes nat serior mul
na „Rulmentul", probleme te hotare, lncălcînd norme realizarea de
care reprezintă interes pen le existente în domeniul co ducție în hni-
tru statul nostru”. merțului exterior și con- ful". era

Care a fost obiectul a- fundînd uzina „Rulmentul” în cădi di-
cestui demers pătruns de cu proprietatea sa, Tolpe dezvăluit Ni-
profund spirit de răspun ghin ducea el însuși trata famanfe < eva
dere ? tive cu firmele străine, fără ghin. El unor

Răspunsul l-am aflat stu aprobarea organelor auto huzur, o ' i de
diind un dosar voluminos rizate și din tranzacții ne aureola c că
cuprinzînd interogatorii, de cinstite cu acestea pe sea pe care ceva
poziții de martori, caracteri ma intereselor țării noastre. legile sta de
zări, documente de exper acest element decăzut își resele ec< . In-
tiză, fotografii. Aici sînt ^sigura mari venituri perso Se pur; Oii-
descrise amănunțit afacerile nale. Numai valoarea ca citorii și de
veroase încheiate cu di dourilor în bani și obiecte tărîri de ghin
verse firme străine de către primite din partea acestor consider. fost
Alexandru Tolpeghin, fost firme se ridică la cîteva sute Contra ane-
director tehnic al uzinelor de mii de lei. Prin ce își Tolpeghi Tol-
„Rulmentul” din Brașov, cu merita Tolpeghin mita ? El ine erau că
sprijinul nemijlocit al lui închidea ochii cînd livrările condamr rso-
Radu Popescu-Spirtaru, șef nu corespundeau prevederi către Ra ilni.
de serviciu în I.S.C.E. „Ma- lor contractului, ba chiar către 1. ne-
șinimport", și ai altor com cînd comenzile soseau in rector g uri.
plici — afaceri care au a- complete. Cercetările în I.S.C.E. uză
dus economiei naționale treprinse cu prilejul anche Tolpec no-
pagube în valoare de mi tei au stabilit calitatea ne lipsa de pe-
lioane de lei. corespunzătoare a unor u- a aceste ifie.

în calitate de director filaje din import recepțio discipline >ro-
tehnic, în atribuțiile lui Tol nate de fostul director teh faptul ci ;bil.
peghin intra asigurarea ma nic, în ciuda sesizărilor fă situația d do-
șinilor și utilajelor necesa cute de tehnologul șef al tre ei nu sala
re dezvoltării uzinei. Unele uzinei. Pentru a-șl acoperi la „Rulm rima

de subminare a economiei 
nationals, delictul de deți
nere și transfer de valută, 
delictul de speculă, Ale
xandru Tolpeghin a fost
condamnat la 15 ani muncă 
silnică, 8 ani degradare ci
vică și confiscarea averii 
personale. Radu Popescu, 
principalul său complice, a 
(ost condamnat la 8 ani 
muncă silnică, 4 ani degra
dare civică și confiscarea 
averii personale. Răspunză
tori de pagubele provocate 
economiei naționale se fac 
și I. Petroianu și I. Nifu de 
la „Mașinimporf 
Mincu de 
Brașov.

’ și ing. I. 
la „Rulmentul"-

★

Faptele 
cațiile lor 
atenfia asupra înaltei răs
punderi ce revine instituții
lor însărcinate să manevre
ze banii statului nostru, a- 
verea poporului, exigenței 
de care trebuie să dea do
vadă cei în mîna cărora se 
află asemenea verigi 
portante ale economiei na
ționale. Față de oricine 
tentează la bunurile socie
tății, puterea populară este 
necruțătoare.

relatate și impli- 
complexe atrag

im-

a-

Ștefan DINICA

șirii economiei și culturii țării noastre, proiectul de lege conține, de asemenea, prevederi care asigură un venit ridicat și urmașilor acestora.învederăm în continuare principalele deosebiri față de legislația în vigoare pentru a ilustra, în mod concret, îmbunătățirile aduse categoriei de pensii de urmași.Este cunoscut că pensia de urmaș se acordă membrilor de familie (copii, soție, soț, părinți, frați și surori), aflați în întreținerea celui decedat. în afară de copii, care, prin simpla lor calitate de copii, se consideră că se aflau în întreținerea celui decedat, pentru celelalte categorii de urmași trebuia făcută dovada întreținerii din partea celui decedat sau dovedită starea de incapacitate de muncă.Proiectul de lege folosește o formulă simplă : soția sau soțul ori părinții se consideră că se aflau în întreținerea susținătorului decedat, dacă, la data cererii de pensie, nu sînt în muncă, nu exercită o profesie ori o meserie pe cont propriu.Dreptul la pensie de urmaș se deschide dacă sînt îndeplinite, la data cererii, condițiile arătate pentru fiecare categorie de urmași în parte (vîrstă, stare de invaliditate, continuare de studii etc.) și dacă susținătorul decedat era pensionar sau dacă, la data decesului, îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.Trebuie arătat că în proiectul de lege se prevede că membrii de familie au drept la pensie de urmaș și în situația în care cel decedat nu era pensionar, dar îndeplinea condițiile de vechime în muncă pentru acordarea pensiei integrale pentru limită de vîrstă (25 ani bărbații, 20 ani femeile), indiferent de data cînd a survenit decesul acestuia, spre deosebire de legislația în vigoare, care, în situații similare, punea condiția ca decesul să fi survenit în cel mult un an de la încetarea activității salariate.La baza noii reglementări stă, fără îndoială, grija pentru om și prețuirea muncii prestate, transmisă asupra urmașilor.Din grija pentru tineret izvorăște și prevederea potrivit căreia pensia de urmaș se acordă copiilor, fraților și surorilor, dacă-și continuă studiile, pînă la terminarea acestora, fără a depăși vîrstă de 25 ani.Pentru a veni în sprijinul soției sau soțului, care nu îndeplinesc condițiile de vîrstă sau de stare _ de invaliditate, într-o perioadă grea ce urmează decesului susținătorului, proiectul de lege prevede, pentru aceștia, dreptul la pensia de urmaș pînă la încadrarea în muncă, dar nu mai mult de 6 luni de la decesul susținătorului.îmbunătățirile aduse legislației de pensii în ceea ce privește categoria pensiei de urmaș, ca și toate celelalte prevederi ale noii legi a pensiilor, exprimă înaltele principii de echitate socială ale regimului nostru, abordarea într-un spirit profund umanist a diferitelor probleme pe care le ridică viața cetățenilor din patria noastră.
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Cînd s-au repartizat întreprinderii noastre cifrele de plan pe anul 1966, unele cadre tehnice erau tentate să aprecieze că sarcinile sînt prea mari și, deci, greu de realizat. Comparativ cu anul 1965, la producția de bază ni s-a prevăzut o creștere de circa 12 la sută. La unele produse, creșterile erau însă mult mai mari: cu 25 la sută la producția de bobine auto, cu 16 la sută la cea de instalații de automatizare și cu 100 la sută la fabricația de magneți. Convingerea majorității colectivului nostru era însă că aceste sarcini sînt pe deplin realizabile și corespund posibilităților uzinei.Din multitudinea de căi și mijloace prin care se poate asigura succesul în îndeplinirea planului, colectivul uzinei noastre și-a îndreptat cu precădere atenția spre organizarea la un nivel superior a producției și muncii, elaborarea și aplicarea celor mai moderne tehnologii de fabricație. Pe baza unui program tematic minuțios întocmit, care a avut în vedere fructificarea rezervelor de capacități de producție în toate sectoarele de acti-

Experiența noastră în
anului? Noi contăm,

realizarea 
in esență,

5 7

5» 5

vitate ale întreprinderii, colective de specialiști, în colaborare cu cadrele de tehnicieni și muncitori din secțiile productive, au supus unei minuțioase analize în
tregul flux de fabricație, fiecare atelier și loc de muncă. Iată, de pildă, cum s-a desfășurat această acțiune la atelierul de montaj al bobinelor auto, oare constituia unul dintre locurile înguste ale produc-

Lucrări noi 

în Editura

agrosilvică

Cunoașterea de către toți munci
torii și tehnicienii fiecărei întreprin
deri a normelor de protecție a 
muncii și respectarea lor riguroasă 
prezintă o importanță deosebită pen
tru preîntâmpinarea pericolului de 
accidentare și de vătămare a sănă
tății lor. Dar pentru aceasta este ne
cesar un instructaj aprofundat, cores
punzător condițiilor specifice de la 
locurile de muncă. Legislația în vi
goare stabilește că obligații și răs
punderi precise în acest sens revin 
conducerilor tehnico-administrative, 
tuturor celor care organizează, con
trolează și conduc producția.

Se poate spune că în majoritatea 
întreprinderilor și organizațiilor econo
mice din regiunea Dobrogea se acordă 
atenția cuvenită acestei probleme. La 
întreprinderea minieră Dobrogea, in
structajele se fin de către cadre com
petente, iar din comisiile de exami
nare a salariaților fac parte ingineri 
din conducerea întreprinderii. La ex
ploatarea minieră Altîn Tepe, 
instrucțiunile privind normele de 
tehnica securității muncii sînt popu
larizate prin stația de amplificare ; 
textele, elaborate în funcție de specifi
cul fiecărui loc de muncă, sînt impri
mate pe benzi de magnetofon și 
audiate de mineri. Se organizează, 
totodată, discuții pe teme de pro
tecție a muncii, lămurindu-se proble
mele neclare. Instructaje la fel de 
temeinice, făcute cu mult simț de 
răspundere, au loc și la Uzina de 
superfosfați și acid sulfuric Năvodari, 
Șantierul naval din Constanța, gos
podăriile agricole de stat Lunca, Am- 
zacea, Cochirleni, S.M.T.-urile Valul 
Traian, Topraisar și altele.

Sînt totuși întreprinderi și unități 
economice unde instruirea muncitori
lor asupra cunoașterii și respectării re
gulilor de protecție a muncii se face 
formal, superficial, la intervale mari 
de timp și fără a se folosi cele mai 
bune metode. Ce s-a constatat cu pri
lejul controlului efectuat de organele 
noastre în mai multe întreprinderi și 
unități economice ? La între
prinderea de prestări servicii din 
Constanța, instructajul se face de 
către muncitori, în loc ca el să fie 
efectuat de ingineri sau maiștri, care 
conduc procesul de producție. O 
atare situație explică, în parte, de ce 
în această întreprindere nu au putut 
fi evitate anumite accidente. La gos
podăriile agricole de stat Peștera,

Mircea Vodă și altele, directorii și 
inginerii șefi nu iau parte la instruc
tajele salariaților și nu controlează 
cum se desfășoară instruirea în sectoa
rele și secțiile gospodăriilor. în alte 
locuri — Trustul de construcții din 
Constanța, G.A.S. Mircea Vodă ș.a. — 
sînt angajați muncitori fără să li se 
facă instructajul respectiv, încălcîn- 
du-se astfel legislația de protecție a 
muncii.

Legea cu privire la protecția muncii 
prevede că muncitorii trebuie să fie 
instruiți periodic, pentru a li se îm
prospăta cunoștințele în ce privește 
regulile de protecție a muncii. Dar nu 
peste tot se procedează așa. La între
prinderea de industrie locală Cobadin, 
Direcția navigației maritime și altele 
nu s-au mai făcut instructaje de 3—4 
luni, iar la topitoria de in Mangalia, 
unui număr de 23 muncitori nu li 
s-a repartizat echipament de protecție, 
cu toate că acesta se află în magazia 
întreprinderii de mai mult timp. Cum i 
își închipuie conducerile acestor în
treprinderi și instituții că normele de 
protecție a muncii vor fi respectate în
tocmai, atîta vreme cît ele își încalcă 
propriile obligații și răspunderi ce le 
revin în acest sens ?

Superficialitatea și lipsa de răspun
dere îmbracă uneori forme și mai gra- | 
ve. La întreprinderea de prelucrare a 
lemnului, secția lustre din Constanța, 
fișele de instructaj au fost semnate de 
maiștri pentru muncitori care... se aflau 
în concediu. Iar la secția salubritate a 
Sfatului popular orășenesc Constanța, 
muncitorii semnează fișele „în alb“ 
cu mai multe luni înainte. E clar pen
tru oricine că acest formalism inadmi
sibil poate aduce numai prejudicii.

Desigur, în fiecare unitate 
unde aceste neglijențe au fost con
statate s-au aplicat amenzi conducă
torilor de la locul de muncă respectiv. 
Cred însă că aceasta nu rezolvă totul. 
Esențial este ca fiecare conducător 
de întreprindere și unitate economică, 5 
inginerii și maiștrii să dovedească un J 
înalt spirit de răspundere pentru apă- i 
rarea vieții și sănătății muncitorilor, | 
înarmîndu-i cu cunoștințe temeinice a- I 
supra regulilor de protecție a muncii 8 
și supraveghind în permanență apli- I 
carea lor în procesul de producție. »

ției noastre. S-a examinat mai întîl durata diferitelor operații în cadrul ciclului de fabricație. Ce s-a constatat ? Bobinele auto parcurgeau un drum foarte lung în procesul de producție, cu numeroase poticneli și stocaje în diferite faze ale fluxului tehnologic. Am ajuns la concluzia că aici trebuie organizat montajul pe bandă rulantă. Toate operațiile de montaj au fost reunite în același loc; folosindu-se fonduri de mică mecanizare, s-a dotat banda de montaj cu anumite dispozitive și mașini de mare productivitate.Efectele economice ale acestui sistem de organizare a producției au întrecut toate așteptările : datorită creșterii productivității muncii cu 30 la sută, pe un spațiu industrial mai mic cu 25 de mp și cu același număr de oameni se realizează lunar în plus peste 4 000 de bobine auto. Reorganizarea atelierului a contribuit nemijlocit și la îmbunătățirea condițiilor de muncă. Prin amenajarea nișei de vopsit la capătul benzii de montaj, s-a eliminat un mare volum de muncă pentru transportul bobinelor din atelierul de asamblare la vopsitorie și înapoi, scurtîndu-se astfel cu peste 20 la sută durata ciclului de fabricație. Ceea ce merită subliniat'în mod deosebit este faptul că specializarea muncitorilor în execuția operațiilor, care pot fi controlate mai bine pe parcursul montajului, a influențat substanțial asupra calității produselor.Organizarea științifică a producției nu înseamnă nicidecum doar simpla aranjare, într-o anumită ordine, a mașinilor,. . și utilajelor, sau defalcarea mai judicioasă pe operații a procesului de fabricație — așa cum, din păcate, mai înțeleg unii. Pe toate acestea ea le presupune, dar nu se rezumă la ele. Organizarea modernă a producției trebuie înțeleasă ca o activitate mult mai complexă, mai amplă, care vizează în egală măsură elaborarea unor noi tehnologii de fabricație, cît și conceperea și execuția de mașini, utilaje și dispozitive speciale pentru punerea a- cestora în aplicare.Examinînd posibilitățile de care dispunem, noi ne-am dat seama că dublarea producției de magneți în acest an nu este posibilă fără revizuirea radicală a sistemelor de lucru existente în turnătorii. Pe baza unui studiu întocmit de colectivul de ingineri, tehnicieni și muncitori care lucrează aici, s-a propus trecerea de la formarea convențională a magneților la turnarea de precizie, procedeu de mare productivitate. Potrivit fluxului tehnologic stabilit, în uzină s-au construit diferite utilaje, în proiectarea cărora s-a avut în vedere specificul operațiilor și, mai ales, eficacitatea pe care trebuia să o aibă în producție. De asemenea, s-au adus modificări esențiale și în sistemul de elaborare a materialelor magnetice. Colaborînd cu Institutul de cercetări pentru procese tehnologice specifice industriei construcțiilor de mașini și cu Uzina de mașini electrice-Bucu- rești, am conceput și executat în întreprindere o nouă instalație de topit, cu ajutorul căreia durata de elaborare a șarjelor a scăzut pînă

si a muncii!
5la 25 de minute. Pe lingă sporirea capacității de turnare, noul tip de generator are șl avantajul că permite o amestecare mai omogenă a șarjelor, ceea ce înlesnește turnarea lor direct în forme.Concret, ce a însemnat organizarea pe baze noi, moderne, a producției în turnătorie ? In primul rînd, ne-a permis să sporim capacitatea de producție a acestei secții de 2,5 ori. Prin introducerea turnării de precizie, manopera pentru prelucrări mecanice și consumul de materiale abrazive au fost micșorate cu circa 70 la sută. Important este și faptul că s-a a- tins un coeficient de utilizare a materialului topit de circa 0,6 la sută, față de numai 0,3 la sută, cît se realiza înainte. Calculele arată că economiile de metal și materiale auxiliare se cifrează anual la a- proape 500 000 de lei.Este de relevat că acțiunea de organizare rațională a fluxului tehnologic în această secție am desfășurat-o paralel cu activitatea de cercetare privind ridicarea performanțelor tehnice ale magneților turnați. După repetate experimentări în secție și analize de laborator, s-a reușit ca, pe lîngă îmbunătățirea actualelor rețete de fabricație, să se elaboreze noi compoziții de aliaje. Ne bucură faptul că prin îmbunătățirea calității magneților fabricați în uzina noastră s-au creat condiții de a se oferi la export asemenea materiale.Chiar și numai aceste cîteva e- xemple la care ne-am referit vin să întărească afirmația că printr-o muncă perseverentă de studiere a- profundată a situației concrete din fiecare secție pot fi găsite modalități pentru organizarea la un nivel superior a producției și, pe această cale, pot fi mobilizate neîncetat mari și inepuizabile rezerve de creștere a capacităților de producție, de sporire a productivității muncii și îmbunătățire continuă a calității produselor. Nu exagerez dacă afirm că măsurile întreprinse în această direcție au influențat în mod hotărîtor rezultatele obținute de colectivul nostru în îndeplinirea planului. Pe 9 luni, planul uzinei noastre a fost îndeplinit și depășit la toți indicatorii. Ceea ce cred că merită menționat în mod deosebit este că planul a fost depășit cu aproape 1 milion lei la producția marfă vîndută și încasată, că am realizat peste 800 000 lei beneficii suplimentare.Oricît de valoroase ar fi rezultatele de pînă acum, nu ne vom opri aici. Preconizăm, așa.cum spuneam la început, să aplicăm cele mai raționale măsuri de organizare a producției și muncii în toate secțiile și atelierele noastre, pentru a ridica activitatea economică pe o nouă treaptă. Același colectiv de tehnicieni și ingineri care s-a ocupat de reorganizarea atelierului de bobine auto a încheiat, nu de mult, studiul privind simplificarea circuitului tehnologic la atelierul de redresoare cu seleniu, în vederea mai bunei folosiri a spațiului de producție. Prin aplicarea integrală a măsurilor preconizate se estimează o creștere a productivității muncii de 9 la sută.Experiența pe care am acumulat-o în acest domeniu, pe care o vom dezvolta și o vom fructifica și mai deplin în viitor, ne dă certitudinea că sarcinile stabilite pentru întregul cincinal sînt pe deplin realizabile.

„MEMORATOR PENTRU 
PRODUCȚIA VEGETALA" este 
titlul unei interesante lucrări, 
care cuprinde sub formă de 
tabele și rezumate numeroase 
aspecte ale culturii plantelor, 
în partea generală sînt pre
zentate condițiile naturale din 
diferite zone ale țării, fo
losirea terenului, chimiza
rea și sămînța. In celelalte 
capitole sînt descrise metode
le de cultură ale plantelor de 
cîmp și horticole, încheindu-se 
cu un calendar al lucrărilor a- 
gricole, cu o serie de date și 
tabele. Memoratorul este deo
sebit de util inginerilor și teh
nicienilor agronomi care lu
crează în gospodăriile de stat 
și cooperativele agricole.

Lucrarea : „CULTURA GRIU
LUI" de I. Boieriu și N. Eusta- 
țiu, după ce face o privire a- 
supra importanței griului pe 
plan mondial și național, tra
tează pe larg problemele cul
turii acestei plante. Pornind 
de la morfologia plantei șl de 
la caracteristicile soiurilor, lu
crarea dă noțiuni de amelio
rare a acestei plante, descrie 
tehnica producerii seminței, iar 
partea cea mai mare se refe
ră la tehnica culturii grîului. 
Specialiștii din agricultură vor 
găsi aci cunoștințe noi și va
loroase privind cultura grîului.

Ing. Petre TEODORU 
Inspectoratul de stat 
pentru protecția muncii | 
din regiunea Dobrogea i
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IMPERATIVUL PLANULUI
în întreprinderile regiunii Ploiești
(Urmare din pag. I)S-a desprins concluzia că principalele cauze ale nerealizării planului de producție în întreprinderile amintite își au originea în preocuparea insuficientă a conducerilor tehnico-administrative pentru organizarea superioară a producției și a muncii, desfășurarea ritmică a lucrului, pentru folosirea din plin a utilajelor și suprafețelor, de producție. Dacă Combinatul petrochimic Ploiești, bunăoară, are însemnate restanțe în realizarea planului de producție, aceasta este și o urmare a neajunsurilor care se mențin aici în organizarea internă a întreprinderii, în respectarea disciplinei tehnologice și de muncă.In întreprinderile constructoare de mașini se constată în acest an o diminuare destul de însemnată a gradului de încărcare a mașinilor și utilajelor din secțiile de bază. La uzinele „1 Mai", de'pildă, indi

cele de folosire a utilajelor este de circa 73 la sută față de cel planificat, iar la Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște — de numai 69 la sută. Biroul comitetului regional de partid a recomandat conducerilor și organizațiilor de partid din aceste unități industriale să asigure o mai judicioasă încărcare pe schimburi a mașinilor, o aprovizionare tehnico-materială la nivelul cerințelor producției și o a- sistență și o îndrumare tehnică corespunzătoare la toate locurile de muncă și în toate schimburile.Comitetul regional de partid a luat inițiativa de a se organiza, în întreprinderile care nu și-au îndeplinit pînă acum integral sarcinile de plan, colective alcătuite din activiști de partid, specialiști din producție, din proiectare și cercetare, care vor analiza posibilitățile și rezervele interne, vor stabili măsuri tehnice, organizatorice și politice eficace. Membrii biroului regional de partid au

primit sarcina să controleze și să răspundă personal de cîte o întreprindere, în așa fel ca să nu scăpăm nici un moment din mînă situația din întreprinderile respective. Acțiunile întreprinse ne dau garanția că planul pe acest an va fi îndeplinit și depășit în toate întreprinderile, pentru ca în felul acesta să punem o bază sănătoasă înfăptuirii prevederilor cincinalului.— Dar în ce privește sta
diul pregătirilor care se fac 
în întreprinderi pentru pro
ducția anului 1967, ce anume 
considerați că merită mențio
nat în mod deosebit ?— De la început țin să subliniez că elaborarea planului pe întreaga perioadă a cincinalului în fiecare uzină și fabrică, pe baza Directivelor Congresului al IX-lea al partidului, a deschis colectivelor de muncitori, ingineri și tehni

cieni perspectiva clară a activității lor, le-a dat posibilitatea să stabilească volumul și profilul producției pe o perioadă mai lungă, le-a stimulat puternic inițiativa în direcția realizării unei producții la un nivel tehnic în progres și la un preț de cost tot mai scăzut. A- ceastă inițiativă s-a manifestat puternic și cu prilejul dezbaterii prevederilor planului de perspectivă și pe 1967, cînd s-au făcut în întreprinderile din regiune aproape 17 000 de propuneri de măsuri. In fiecare uzină și fabrică, aceste propuneri s-au studiat cu atenție, s-au stabilit termene și răspunderi precise pentru aplicarea lor în practică.Producția globală industrială pe regiune urmează să orească în anul viitor cu aproximativ 10 la sută față de c’ît e planificat pe anul în curs, iar producția marfă — cu 9,8 la sută. întrucît cea mai mare parte a acestor sporuri trebuie realizată pe seama creșterii productivității muncii, colectivele din multe întreprinderi au început să ia măsuri pentru punerea în valoare a noi rezerve interne. La Uzina „24 Ianuarie" Ploiești, de pildă, s-au elaborat studii tehnico-economice în vederea organizării în flux a fabricației de cămăși pentru pompele de noroi și îmbunătățirii procesului tehnologic la construcția barăcilor metalice, turlelor și a altor subansamble pentru utilajul petrolier. Măsurile preconizate pe baza acestor studii sînt în curs de aplicare șl vor contribui la crește

DE CE ACCEPTAT! 
LUCRĂRILE DE
MÎNTUIALÂj

ALE S.M.T.-ULUI?!
Extinderea mecanizării și executarea, cu tractoarele și mașinile agricole, a unor lucrări de cea mai bună calitate sînt condiții esențiale de care depinde sporirea recoltelor la hectar. Am ales stațiunea de mașini și tractoare Podu Iloaiei, regiunea Iași, pentru a vedea în ce măsură se respectă cea de-a doua cerință : calitatea lucrărilor executate. Stațiunea are un parc de mașini destul de numeros : 214 tractoare, aproape 100 semănători, 105 grape cu discuri și reglabile, 67 combine și alte mașini agricole. La cele 11 cooperative agricole deservite, S.M.T. Podu Iloaiei efectuează lucrări pe mai bine de 20 000 de ha.Factorul care determină în mare măsură calitatea lucrărilor executate de S.M.T. este colaborarea strînsă între mecanizatori și conducerea cooperativei agricole. Mai ales inginerii agronomi și brigadierii din unitățile respective răspund de calitatea lucrărilor executate de tractoriști. Cele mai bune rezultate au fost obținute tocmai în cooperativele agricole în care s-a înțeles această necesitate. La cooperativa agricolă Dumești, ing. agronom Ion Bordeianu este nelipsit din mijlocul tractoriștilor cînd a- ceștia muncesc în cîmp. împreună cu Gheorghe Gheorghiu, șef de brigadă, recepționează cu exigență lucrările executate. Aceasta a făcut ca în rîndul tractoriștilor să crească simțul răspunderii pentru munca depusă, pentru obținerea de recolte bogate. Ca urmare, în acest an toți membrii brigăzii au întrunit condițiile de premiere pentru lucrări de bună calitate. Cooperativa agricolă de producție din Dumești a ieșit și ea în cîștig. S-a înregistrat o depășire de plan la grîu de peste 500 kg în medie la hectar și recolte mari la alte culturi.Nu același lucru se poate spune despre tractoriștii din brigăzile care deservesc cooperativele agricole din Erbiceni, Totoești, Mădîr- jac și altele. Dintre aceștia, cel mult 2—3 au putut fi premiați pentru calitatea bună a lucrărilor. Dispecerul S.M.T.-ului, Constantin Teslic, ne-a declarat că la recepție nu au existat lucrări respinse, dar că unii ingineri agronomi sînt prea exigenți în ceea ce privește calitatea și de aceea într-o serie de brigăzi numărul tractoriștilor premiat! este mic. Faptele spun. însă cu totul altceva. La Sinești, în această toamnă, ing. Leontin Onu- ță a găsit 50 de ha discuite, necorespunzător, îneît a fost nevoit să o- blige pe tractoriștii Nicolae Ailincăi și Mihai Plămadă să refacă lucrarea. Ing. Valentin Pop, de la cooperativa agricolă Erbiceni, a impus tractoriștilor să pregătească încă odată cu discurile și grapa 20 ha arate din vară, deoarece lucrarea nu corespundea condițiilor de semănat. Desigur, în asemenea cazuri, inginerii respectivi au procedat bine.Dar, nu întotdeauna se întîm- plă așa. Ing. Valentin Pop ne-a relatat că, în primăvară, a fost nevoit, pentru a nu întîrzia semănatul porumbului, să admită să se lucreze pe o tarla de 125 ha cu semănători 2 SPC 2 fără limitatoa- re la cilindri care să îngroape să- mînța la aceeași adîncime. Ca urmare, plantele au răsărit neuniform, cu goluri mari, îneît nu s-a

putut asigura densitatea normală. Urmarea ? S-a obținut o producție de numai 1 900 kg porumb boabe la ha, față de 4 200 kg, cît s-a realizat pe o tarla vecină, unde s-a folosit semănătoarea SPC 6, care a îngropat sămînța la o adîncime uniformă de 8—10 cm.Edificatoare în această privință este și „experiența" cooperativei agricole de producție Totoești. Aici, producția la sfecla de zahăr a fost diminuată din cauză că la semănat nu s-a asigurat densitatea normală la hectar. A- ceasta se datorește, în principal, faptului că tractoriștii au lucrat cu semănătorile nepuse.la punct. Vina nu este numai a lor. Inginerul cooperativei, Gheorghe Dumitrescu, a admis cu destulă ușurință ca semănatul să se facă în astfel de condiții. în această unitate, lipsa de exigență față de munca mecanizatorilor s-a manifestat și în campania de toamnă. Inginerul Gheorghe Dumitrescu a întocmit procesul verbal de recepție a lucrărilor de pregătire a patului germinativ pe întreaga tarla de 87 ha de la punctul denumit „Țintea", deși nu se discuise și nu se grăpase nici măcar jumătate din suprafață. Șeful brigăzii de tractoare, Ilie Panaite, a semnat acest proces verbal, cu toate că nici nu văzuse cum arată tarlaua respectivă.Recepționarea neexigentă a lucrărilor, efectuarea cu întîrziere a acestei operațiuni, ca și semnarea cu ochii închiși a proceselor verbale de recepție, care atestă executarea lucrărilor potrivit normelor legale, dăunează și S.M.T.-ului, mecanizatorilor. Următorul exemplu este concludent în această privință. Unii ingineri agronomi, printre care Gheorghe Munteanu de la Horlești și alții, nu mai încheie procese verbale după fiecare lucrare executată de tractoriști. Ei se mulțumesc doar cu procesele verbale care se întocmesc la sfîrșit de decadă și se trimit de brigăzi la S.M.T. pentru a se stabili plata tractoriștilor. Uneori ei întîrzie mult și această recepție. Ca urmare, la sfîrșitul primei decade a lunii octombrie, brigada de tractoare de la Horlești nu a putut fi prinsă în situația operativă a lucrărilor executate. In multe cazuri, pentru a nu se ajunge aici, se întocmesc toate procesele verbale într-o singură zi, din aducere a- minte, și apoi sînt semnate de inginerul agronom, de președintele cooperativei agricole și de șeful de brigadă. Bineînțeles, asemenea practici duc la slăbirea simțului de răspundere al tractoriștilor pentru calitatea lucrărilor executate și la încetinirea ritmului a- cestora.Recepționarea de către specialiștii din cooperative, conform normelor în vigoare, a lucrărilor executate de S.M.T. nu este o formalitate birocratică. Această operațiune, făcută cu exigență maximă, este de natură să asigure efectuarea unor lucrări de bună calitate —• condiție de bază a unor recolte bogate. Este de datoria organelor a- gricole raionale să prevină și să combată cu tărie orice manifestare de superficialitate la recepționarea lucrărilor efectuate de tractoriști.
Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii“

rea producției și a productivității muncii. Este de relevat că măsuri eficiente pe linia organizării superioare a producției s-au luat și la Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște, iar în schelele Boldești, Cîmpina și Moreni se extind metodele avansate de extracție, în scopul creșterii factorului de recuperare a țițeiului din zăcăminte.Se cuvine să facem o precizare. Din analizele întreprinse recent, într-o serie de întreprinderi, se constată că, în timp ce măsurile propuse în secții cu prilejul dezbaterii planului de perspectivă șl pe 1967 au fost în majoritatea lor traduse în viață cu posibilitățile locale, cele care depindeau de conducerea unităților sau de forurile lor tutelare au rămas în bună parte pe hîrtie. La Uzina mecanică Cîmpina — ca să dăm numai un singur caz — nu s-a întreprins încă nimic pentru organizarea în flux a fabricației sculelor de foraj și pentru punerea la punct a utilajului din secția tije •— măsuri strict necesare realizării planului pe anul următor.— Dacă avem în vedere a- 
ceastă situație, ce anume pro
bleme se cer rezolvate, în con
tinuare, în perioada pînă la 
sfîrșitul anului ?— Eforturile principale trebuie orientate, în primul rînd, spre crearea unor asemenea condiții îneît,

din prima zi, din prima decadă, a noului an, producția să se desfășoare ritmic, la nivelul prevederilor. Este vorba, deci, de a asigura o punte de legătură de la un an la altul, o continuitate — firească de altfel — a producției. Cum pot fi create aceste condiții ? Căile de urmat diferă, desigur, de la o întreprindere la alta. După cum arată experiența unităților fruntașe din regiune, esențialul este să se programeze astfel producția pe ultimele luni din acest an, îneît să se introducă în fabricație anumite repere și semifabricate pentru anul viitor ; concomitent, este necesar să se realizeze din timp sculele și dispozitivele necesare, să se asigure o aprovizionare tehnico-materială ritmică, potrivit necesităților producției.în contextul pregătirilor care se fac pentru producția anului viitor, este absolut necesar, totodată, să se definitiveze cît mai repede nominalizarea sortimentelor de plan pe 1967. Este o cerință de mare însemnătate pentru pregătirea din vreme a fabricației, stabilirea necesarului de materiale și încheierea contractelor cu furnizorii. Ea se pune cu acuitate îndeosebi pentru uzinele „1 Mai" Ploiești, unde pînă acum nu s-a precizat nici jumătate din sortimentele de produse ce vor fi fabricate în anul următor. Considerăm că Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, împreună cu ministerele beneficia

re, trebuie să urgenteze nominalizarea producției la această uzină.După părerea mea, este oportun să se ia măsuri și în vederea îmbunătățirii formelor și metodelor de cooperare în fabricația utilajului petrolier. Consiliul coordonator este azi mai mult un organ consultativ, fără vreo putere executivă. De aceea, trebuie întărite rolul și autoritatea lui, în sensul ca el să-și poată spune cuvîntul, să ia hotărîri în rezolvarea problemelor de care depinde realizarea producției de utilaje pentru industria petrolieră. în același timp, se impune mai multă grijă în elaborarea graficelor de livrare, în așa fel ca să se evite situațiile, curent întîlnite pînă în prezent, de neconcordanță între planul de livrări al uzinei coordonatoare pe 1967 și planurile uzinelor colaboratoare. Cu deplin temei se desprinde necesitatea de a stabili măsuri mult mai cuprinzătoare care să întărească răspunderea materială a întreprinderilor colaboratoare pentru îndeplinirea sarcinilor de cooperare.Exprim convingerea că colectivele întreprinderilor industriale din regiunea Ploiești sînt hotărîte să traducă în viață măsurile stabilite, să identifice și să pună în valoare noi rezerve interne, pentru a îndeplini exemplar planul pe a- nul 1966 și a inaugura sub bune auspicii producția celui de-al doilea an al cincinalului.
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SELECȚIA TALENTELORniază o formație instrumen
tală condusă de Valerlu 
Popescu.

22,85 — Telejurnalul de noapte.
22,55 — Buletinul meteorologic.
23,00 — închiderea emisiunii.

18,00 — Pentru copii: „Ala-Bala“.
— Pentru tineretul școlar: 

Sport la microscop.
18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Buletinul circulației rutiere.
19,30 — Prin atelierele artiștilor 

plastici amatori.
19.45 — „Un bilet la alegere" —

Examen muzical cu... Doi
na Badea.

20,00 — Săptămîna.
21,00 — Avanpremiera.
21,15 — Teleglob — emisiune de că

lătorii geografice : Lenin
grad.

21.45 — Dicționar de personaje. Li
tera E (II).

22,25 — Program de romanțe. își 
dau concursul: Fory Etterle, 
Adriana Codreanu, Cristina 
Sperlosu, Silviu Stăncules- 
cu, Gheorghe Vrînceanu și 
Anton Negoițescu. Acompa-

TEATRE
• Filarmonica de stat „G. Enescu" 
(la Sala mică a Palatului — orele 
20) : RECITAL DE PIAN ELI PE- 
ROTA — Elveția.

6 Teatrul de stat, de operetă : SE
CRETUL LUI MARCO POLO (pre
mieră) — 19,30.

• Teatrul de Comedie : FIZICIENII 
— 20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din B-dul Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : MOARTEA LUI 
DANTON — 19,30 (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL MITICĂ 
BLAJINU — 19,30.

0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : HENRIC AL IV-lea — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în 
sala Comedia a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale") : CIN-CIN — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea” : 
TURCARET — 20.
S Teatrul Mic: RICHARD AL II-Iea 
— 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" : TREC 
TRUBADURII — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : BLA
ZONUL — 20.
• Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Ca- 
ragiale" : STRANIUL INTERLU
DIU — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : GULIVER ÎN 
ȚARA PĂPUȘILOR — 16,30, (sala 
din str. Academiei) : TIGRIȘORUL 
PETRE — 17.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : REVISTA 
DRAGOSTEI — 20.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : MAGIS
TRALA TINEREȚII — 20.
O Circul de stat : PROGRAM DE 
CIRC INTERNAȚIONAL — 19,30.

DE PERSPECTIVA IN ȘCOALĂ
Școala noastră asigură un larg orizont de cunoștințe tineretului. Există însă în fiecare colectiv de clasă elevi talentați, cu aptitudini deosebite care se cer cultivate. Avem și o bogată tradiție în a- ceastă privință, există și azi încercări meritorii în acest scop. Printre ele se numără organizarea cercurilor elevilor în care se aprofundează probleme de matematică, chimie, fizică, științe ale naturii, literatură etc. Totuși, după părerea mea, activitatea și organizarea acestora sînt încă deficitare, datorită faptului că nu s-a lămurit încă „ce pot da“ elevii și cum îi pot ajuta într-adevăr profesorii lor.Deseori, anumlți colegi afirmă că în cercurile de elevi nu se poate realiza mai mult, sau cu mult mai mult, decît în momentul de față, deoarece s-ar depăși

Vasîle TUTOVEANU 
lector la Institutul pedagogic 

din Constanja

ÎNDATORIRI față de]
ffOfmm cnnuâiA

Asistăm la o amplă, multi
laterală și sistematică acjiu- 
ne de valorificare a moște
nirii literare din secolele XV- 
XVIII, așa-zisa „literatură 
veche”. Termenul devine pe 
zi ce trece o simplă con
venție : interesul manifestat 
de marele public față de 
creațiile rezervate deunăzi 
filologilor și istoricilor sau 
celor obligați să le frecven
teze din motive școlare a 
transformat literatura „ve
che” înfr-o dimensiune a 
contemporaneității. Se des
coperă tot mai mult punțile 
interioare care ne leagă de 
gîndul, simțirea și arta unor 
Neagoe Basarab, Ureche, 
Miron Costin, Canfemir sau 
Stolnicul Cantacuzino.

Este, fără îndoială, meri
tul Editurii pentru literatură 
de a fi încercat prima să 
scoată pe vechii noștri scrii
tori „în lume", depistînd 
în acest scop, mobilizînd 
și stimulînd pe cei mai cu- 
noscuți specialiști, inițiind 
colecții, provocînd ediții 
ireproșabile și studii intro
ductive fundamentale. în 
felul acesta, multe texte 
esențiale au devenit acce
sibile celor dornici să re
constituie o traiectorie inte
lectuală care nu începe de 
ieri.

Bilanțul poate fl socotit 
pozitiv, mai ales dacă adău
găm unele volume și studii 
asupra acestei perioade. 
Dar sîntem departe de mo
mentul cînd se va putea 
socoti încheiat — fie și în li
niile sale esențiale — acest 
proces aflat în plină afirma
re. Experiența noastră con
temporană este menită să 
determine o adevărată mu
tație în perspectiva asupra 
istoriei culturale a poporu
lui român (o serie de mate
riale apărute în ultima vre
me o dovedesc) și să arun
ce lumini noi peste fenome
nul literar din perioada o- 
rînduirii feudale. Creațiile 
trecutului sînt chemate tot 
mai mult la o nouă viață, la 
o nouă funcție în formarea 
conștiinței culturale actuale. 
Succesiunea volumelor pe 
rafturile bibliotecii trebuie 
însoțită de elaborarea aces
tei noi perspective, din 
care să reiasă documentat 
legile de bază ale dezvol
tării spirituale a poporului 
nostru. Una din ele, și cea 
mai însemnată, a fost for
mulată recent de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cu- 
vîntu! rostit la adunarea 
populară de la Alba lulia, 
în care arăta că poporul ro
mân a știut „să-și păstreze 
ființa națională și să-și 
creeze o cultură și o civili
zație pioprie, în strînsă le
gătură cu civilizația și cul
tura mondială”. Această a- 
preciere deschide o Per" 
spectivă 
literari 
în 
rii

sînt

i istoricii 
următorul pas 

j moșteni- 
epocii vechi 

tocmai în de- 
strînselor le- 

activității cărfu- 
____ f din această vreme, 
pe de o parte, cu lupta per
petuă a poporului nostru 
pentru apărarea și afirma
rea individualității sale P°- 
litice și spirituale, pe de 
alta, cu 
mondial.

Cultura
că ne oferă nu numai iz
voarele pure ale unui pa
triotism luminat, cumpănit șl 
ferm totodată, ci și imagi
nea unei continue prezențe 
în contextul culturii euro
pene, realizată peste toate 
vicisitudinile istoriei și reu
șind să facă poporul român

pentru 
și i__ _

valorificarea 
literare a ( 

îl vedem 
monstrarea 
gături ale 
rarilor ci.

procesul cultural

veche româneas-

contemporan cu principa
lele curente de cultură și 
transformări structurale ale 
climatului spiritual euro
pean. Orizonturile culturii 
românești din trecut
mult mai întinse decît apar 
de obicei și un nou exa
men al fenomenelor și tex
telor în lumina acestei pers
pective poate duce la con
statări 
foare, la modificarea 
stanfială a părerilor 
rente despre locul și rolul 
culturii române în aria cul
turală răsăriteană și în isto
ria culturală a Europei se
colelor XIV—XVIII, tn con
tinua demonstrare a unei 
excepționale puteri de asi
milare creatoare, discernă- 
mînt și sinteză a elemente
lor de cultură universală, 
posibilă prin adînca înră
dăcinare în imperativele 
istoriei și realităților autoh
tone, mi se pare că stă ma
rea lecfie a vechilor noștri 
cărturari (mă refer, desigur, 
la figurile proeminente, pro
gresiste din istoria noastră 
culturală). Orizonturile cultu
rale cele mai largi nu i-au 
înghițit și nu le-au dat com
plexe de inferioritate, ci, 
dimpotrivă, i-au apropiat și 
mai mult de esența realită
ții naționale, în slujba că
reia au pus toată agonisita 
lor de pe alte meleaguri 
intelectuale. Ei s-au stră
duit cu încredere să ridice 
cultura 
nevoilor poporului 
născuse, 
și statornic aceste nevoi. Pe 
această cale au dobîndif în 
epocă sau peste veacuri 
faima un Cantemir sau 
meșterii anonimi ai 'Voro- 
nejului, lăsînd totodată ge
nerațiilor viitoare o preți
oasă moștenire — 
exemplul lor.

Dar pentru ca 
nouă perspectivă să fie mai 
mult decît o afirmație este 
nevoie ca cercetătorul și 
marele public să dispună 
de instrumentele de lucru 
necesare fundamentării ei. 
Ceea ce s-a făcut reprezintă 
foarte mult, dar mai este 
încă mult de făcut în aceas
tă direcjie. Trebuie salutată 
în mod deosebit noua co
lecție lansată de E.P.L., în 
care au apărut anul trecut 
Miron Costin și Cantemir. 
Ținuta grafică 
formatul plăcut 
a cîșfiga mulți 
tirajele trebuie 
îndrumate 
absolut nici o bibliotecă de 
școală medie să nu ramînă 
fără șirul de volume care, 
adunate pe rafturi, va da 
elevului și profesorului în
suși imaginea concretă a 
continuității și ascensiunii 
culturii românești. Edifii în 
1 500 de exemplare din mo
numente literare esenfiale ca 
Letopisețul de cînd s-a în
ceput Țara Moldovei sau 
învățăturile lui Neagoe în
seamnă că și de aci înainte 
profesorul de literatură ro
mână și elevul vor repeta 
papagalicește nume și titluri 
de opere fără ca emofia 
contactului cu textul în care . 
s-au condensat istoria și su
flul eroic al vremurilor de 
glorie și îndîrjifă apărare a 
independentei nafionale să 
se poată produce. Cred că 
este aspectul cel mal serios 
al problemei, la care atîf 
editurile ctf șl Centrala e- 
difurilor și ‘ difuzării cărfiî 
trebuie să mediteze foarte 
serios. Poate că o amplă 
Cresfomafie a literaturii 
vechi, prevăzută cu un stu
diu introductiv menit să 
suplinească paginile laco-

adesea surprinză- 
sub- 
cu-

română pe măsura 
ce îi 

servind conștient

opera și

această

remarcabilă, 
sînf menife 
citifori. Dar 
calculate și 

în așa fel încîf

I.

nice și simpliste din manua
lul de clasa a IX-a, ar fi bine 
venită. Retipărirea, în noua 
ținută grafică a cronicilor 
muntene (cu textul din edi
țiile critice), a lui Ureche, 
Neculce, Antim Ivireanu, a 
Cazaniei lui Varlaam (dar 
într-o manieră lizibilă), a 
căr(ilor populare (în texte 
complete), se impune de 
asemenea. Cantemir trebuie 
editat integral. Vechile tra
duceri ale scrierilor latine 
pot fi încredinfate spre re
vizuire unor specialiști in
contestabili și folosite, cîșfi- 
gîndu-se astfel timp. Un vo
lum compact se poate alcă
tui cu moștenirea literară a 
secolelor XV—XVI. Evident, 
toate aceste texte, scrise în 
majoritate în slavonă, latină 
sau greacă, trebuie publi
cate aici numai în traduceri 
în același timp exacte și a- 
propiafe de stilul cronica
rilor.

Secolul XVII nu poate fi 
complet fără o ediție critică 
a primei „istorii universale’ 
în românește : Hronograful 
lui Mihail Moxa (1620). Edi
ția critică a versiunii româ
nești din Învățăturile lui 
Neagoe Basarab, realizată 
în sec. XVII după versiunea 
originală din secolul ante
rior, a fost anunțată pentru 
1967. Rămîneînsăde actua
litate o ediție trilingvă (sla
vă, greacă, română) pentru 
specialiști. Dosoftei își aș
teaptă editorul. Celebra 
Psaltire în versuri n-a mai 
fost reeditată din 1887, iar

„Cronologia domnilor Mol
dovei”, tot în versuri, de la 
Kogălniceanu. Cărțile popu
lare pot fi completate cu 
pagini din „Cronografe* — 
cărți de istorie universală la 
nivel popular, foarte gustate 
în sec. XVII.

Dacă în domeniul litera
turii lucrurile stau totuși sa
tisfăcător, cu totul alta este 
situația cu monumentele 
limbii române. Elevul de li
ceu, studentul, profesorul 
de școală medie care predă 
limba și literatura română 
nu văd cu ochii nici unul 
din celebrele texte ale că
ror denumiri științifice le 
învață pe dinafară și i se 
cer la examene. Fericitele 
inițiative ale lui Ion Bianu 
și N. Cartojan de a publica 
în facsimile monumentele 
limbii române din sec. XVI 
n-au fost continuate și nici 
reluate. Modul în care Edi
tura Academiei a publicat 
prima tipăritură din Româ
nia-, Llfurghierul lui Macarie, 
este demn de admirație, dar 
în cîte locuri au putut a- 
junge cele 1 200 de exem
plare ale tirajului? Se impu
ne neapărat publicarea în 
facsimile, în mărimea natu
rală sau în reduceri conve
nabile care să păstreze to
tuși fizionomia monumentu
lui respectiv (șl nu cum a 
procedat Editura Academiei 
cu Tetraevanghelul lui Co- 
resi), a tuturor monumente
lor limbii române din sec.

XVI șl unora din sec. XVII, 
astfel încîf ele să poată fi 
trecute prin mîinile elevilor 
și sfudenfilor la orele de 
curs și seminar sau să poată 
fi utilizate de specialiști cu 
ușurinfă și fără a uza origi
nalele.

Trebuie studiat rolul jucat 
de tiparnifele românești nu 
numai în istoria culturii ro
mâne, dar și în istoria altor 
culturi care au găsit la nord 
de Dunăre adăpost și spri
jin pentru o activitate ce nu 
avea condițiile necesare în 
patrie. Tiparul românesc 
este unul din cele mai 
vechi și mai active din Eu
ropa, deși o istorie a lui se 
lasă încă așteptată. Manu
scrisele Academiei sînf nu
mai în parte cunoscute din 
cataloage tipărite. Ale altor 
fonduri nici atîf. Marile bi
blioteci cu sute și mii de 
tipărituri rare și incunabule, 
care fac din România un de
pozit de comori pufin cu
noscute, nu și-au publicat 
fondurile.

Valorificarea culturii vechi 
românești, a literaturii vechi, 
reprezintă mai mult decît 
un imperativ al științei 
actuale : este și una din 
modalifăfile eficiente de a 
fi prezent în opera de for
mare a noului cefăfean al 
patriei noastre, conștient de 
trecutul pe care îl conti
nuă și încrezător în viitorul 
pe care și-l făurește.

Dan ZAMFIRESCU
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puterea de înțelegere a elevilor. Asemenea afirmații mi se par cu atît mai discutabile cu cît la diferite concursuri (de matematică, fizică, literatură etc), la emisiunile „Drumeții veseli" de la radio unii dintre elevii noștri se depășesc pe ei înșiși, ne fascinează pur și simplu cu erudiția de care dau dovadă. Concursurile amintite sînt însă sporadice. Succese răsunătoare se dau uneori uitării, veritabile talente intră în anonimat după ce au strălucit o clipă.în cercuri e cu totul altceva, mai bine zis ar putea fi cu totul altfel. Acolo există un cadru pentru preocupări continue și, în același timp, bogat diversificate, mereu adîncite, după înclinații și posibilități. Dar, din păcate, cercurile de elevi poartă în mare măsură amprenta facilității și suficienței, suferă de „plafonare". De regulă sînt foarte interesante primele reuniuni. Dar, cel puțin la cercurile pe care le cunosc, următoarele își pierd din farmec, nu mai captează atenția.Care este cauza scăderii nivelului activității lor scurt timp după constituire ? Cercurile de elevi sînt menite să apropie pe tinerii talentați de marile frămîntări actuale ale artei, științei și tehnicii. Or, în realitate ele nu corespund întotdeauna acestei chemări. Ministerul învățămîntului a elaborat, e drept, pentru cercurile de elevi programe speciale (fizică, chimie, matematică). După părerea mea însă, programele amintite sînt foarte discutabile ca structură și concepție. Un cerc presupune o activitate liber aleasă, făcută după pofta inimii, după posibilitățile și înclinațiile componenților ei. O programă e prin esența ei ceva exact contrariu, chiar dacă poartă mențiunea „facultativ". Să amintim doar de prevederea cuprinsă în ele ca ședințele de cerc să se țină o dată pe lună, să nu dureze mai mult de o oră și jumătate și să nu se țină în lunile cînd se dau teze. Socotiți: rezultă șase ședințe pe an sau nouă ore în total. De ce așa puțin ? „Pentru a nu-1 supraîncărca" — se spune. Dar cred oare autorii programelor pentru cercurile de elevi că un tînăr pasionat de matematică sau fizică rămîne la ce i se oferă în aceste programe ?E adevărat că printre temele cuprinse în aceste programe sînt teme interesante, ca „Rezonanța în tehnică", „Teoria zborului și contribuția românească în aviație", „Concepții noi în magnetism", „Importanța carbonaților și silicaților în industria materialelor de construcție", „Date noi în legătură cu structura și obținerea proteinelor", „Chimia, ajutor prețios al medicinii", „Importanța matematicii în cercetările științifice din industrie și agricultură", „Folosirea calculului diferențial și integral în cercetările din industrie și agricultură" etc. Dar lîngă ele figurează teme ca : „Moment cinetic și moment de inerție", „Noțiuni de dinamica corpului de masă variabilă", „Legile lui Kirchoff în curent alternativ", „Izo- meria", „Cercul lui Euler", „Schim-

barea bazei unui logaritm", „Matrice" etc. Ce contrast între unele și altele! Și totuși există o asemănare. Toate presupun o expunere, un referat. Numai că primele teme par a fi titlurile unor lecții necuprinse în programe, dar nimic altceva decît niște lecții suplimentare. In locul programelor propun să se elaboreze scurte lucrări care să prezinte sugestii de teme și o tehnică de lucru pentru cercurile de elevi. între o asemenea carte și o programă ar fi o deosebire de esență.Plafonarea activității cercurilor de elevi se datorează — cred — și componenței lor deseori foarte eterogene. în ele sînt cuprinși nu arareori copii și tineri numai de dragul de a se mări numărul parti- cipanților, fără să se facă selecția de aptitudini cuvenită. Or, experiența școlii noastre de multe decenii în organizarea cercurilor de elevi arată că la activitatea lor e indicat să participe doar elevii cei mai talentați la o anumită materie. Altminteri trebuie să cobori, vrînd, nevrînd, ștacheta inițiativelor, să umpli golurile care au rămas în urma lecțiilor. Mai mult. Mă gîndesc că acolo unde situațiile concrete le reclamă ar fi utile și cercuri de grade diferite — pentru începători, pentru avansați, pentru cei deosebit de înzestrați. Aceștia din urmă, în special, ar putea primi sprijin din afara școlii, participa la manifestări de nivel republican. La filatelie și sport avem create frumoase precedente. Sînt sigur că un astfel de cerc, maturizat, dacă ar trimite la București sau în alt centru universitar o listă cialist de cu vizita.făcut dovada „înaltei lor pregătiri", ar putea obține șl machete, mici instalații în stare de funcțiune (de pildă, pentru producerea unor mase plastice sau pentru urmărirea sateliților artificiali) de la prietenii lor din institutele de cercetări.Există și un alt aspect al problemei. Pentru mulți dascăli, elevul ideal este acela care are 10 „pe toată linia". Nimic de zis. Dar cred că nu trebuie să ne îngrijoreze puștiul care strălucește, bunăoară la fizică, dar are note ceva mai mici la alte discipline. Și părinții gîndesc, de obicei, la fel. Ca urmare a unor influențe conjugate, se în- tîmplă ca tînărul să fie determinat „să se mai tempereze", bunăoară, la fizică și să tocească în mod egal la toate disciplinele. Să retezi aripile unei pasiuni fără să pui nimic altceva în loc decît obligația de a lupta pentru note, mi se pare fundamental greșit. Un tînăr îndrăgostit de fizică, dacă l-ai- ajutat să facă pași mari înainte pe acest tărîm, este imposibil să nu se redreseze și singur la celelalte materii. 1 strălucesc la română, alții la fizică, logle, are nu tocilari, dezvoltă - frumos.Cred că e nevoie de cercuri mai variate, dar nu de cercuri care se învîrt greoi între referate și experiențe de tip școlar, ci de cercuri care să îndrume pe elev spre o muncă de creație, de frămîntare și continuă autoperfecționare pe linia visurilor lui cele mai îndrăznețe.
\

de întrebări unui mare spe- în materie, el le-ar răspun- plăcere, poate că i-ar și Puștii perseverenți, care au

O clasă în care la matematică,în
ci

componența tineri care
unii alții bio- ei secît

B~cînemâ
S VERIFICAT, NU EXISTĂ MI
NE ! : Patria (completare Ziua re
coltei) — 10; 12,15; 14,30; 17; 19; 21.
• BALADA DIN HEVSURSK : Re
publica — 9,30; 11,45; 14; 16,30;
18,45; 21.
• CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Gri- 
vița (completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în regiunea 
Bacău) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15.
• CASA DIN MONTEVIDEO — ci
nemascop : Sala Palatului (seria de 
bilete 1798 — orele 19,30), Luceafă
rul (completare Vox Maris) — 10; 
12,30; 15,15; 18; 20,45.
e VREMEA ZĂPEZILOR : Victoria 

((completare Centum anni Acade- 
miae) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. 
® FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL ! : 
București — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18 45’ 21.
e TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD 
— cinemascop : Feroviar — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, Melodia — 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21 (la ambele 
completarea Antagonisme), Arta 
(completare Margareta) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, Modern (com
pletare Brâncuși la Tîrgu Jiu) — 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21.

I
® GHEPARDUL — 9,15; 12,30; PĂ- 
MÎNTUL SE CUTREMURĂ — 
16,30; 18,45; 21 — Cinemateca.

• MAMĂ CIUDATĂ : Capitol
(completare Deschiderea noului an 
universitar) — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30: 21.
• CĂLĂTORUL CU BAGAJ — ci
nemascop : Festival (completare 
Cheia succesului) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21.
• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE 
— cinemascop : Miorița — 8,45; 11; 
13,15; 15,30; 18; 20,30, Gloria (com
pletare Imagini din Muzeul pompie- 
Irilor) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

20,30, Tomis (completare Pictorul 
Ghiață) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, Floreasca (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Bacău) — 9; 12; 15; 18; 
20,45.

a STEAUA FĂRĂ NUME : Lumina 
(completare Tradiții maramureșene) 
— 9; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45. 
Glulești (completare Ghidrinul) — 
15,30; 18; 20,30, Bucegi (completare 
Vizita conducătorilor de partid șl 
de stat în regiunea Galați) — 9,30; 
12; 15; 17,45; 20,30.
© LA STRADA: Central — 9; 11,15; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
© MOBY DICK : Union — 15,30. 
© PROGRAM PENTRU COPII} 
Doina — 10.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : Doina — 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 21.
© PUTNA 500 — GEORGE COȘ- 
BUC, CÎNTĂREȚUL PĂMÎNTULUI 
ROMANESC — PRIN MUZEELE 
CAPITALEI (6000 DE ANI) — Cine
mascop — VOX MARIS — ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 6/1966 — 
DIMENSIUNI — SCOICA : Timpuri 
Noi — 9—21 în continuare.
® 5 000 000 DE MARTORI ! : Înfră
țirea între popoare (completare Ca
zul ,,D“) — 13,45; 16; 18,15; 20,30.
9 CENUȘA — cinemascop (ambele 
serii) : Excelsior — 9; 12,30; 16; 
19,30, Flamura — 9; 12; 16,15; 20.
© TÎNĂRUL CĂSĂTORIT — PRE
ZINTĂ PISICA — O NOAPTE DE 
VIS — TINEREȚE — VEZI, RÎN- 
DUNELELE SE DUC ! : Dacia — 
9—21 în continuare.
• NOTRE DAME DE PARIS — ci
nemascop : Buzești (completare 
Margareta) — 15; 17,45; 20,30, Fe
rentari — 15,30; 18; 20,30, Pacea — 
15,30; 18; 20,30.
® BOCCACCIO '70: Unirea (comple
tare Fermenții la lucru) — 15,30; 
18; 20,30, Lira (completare Tradiții 
maramureșene) — 15,30; 18; 20,30.
a NU SÎNT COPACI PE STRADĂ: 
Flacăra (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în re
giunea Galați) — 15,15; 18; 20,45.
© ȚARA FERICIRII : Vitan — 15,30; 
18; 20,15.

• o DILIGENȚA : Munca (completare 
Inima și conștiința) — 16; 18,15; 20,30. 
9 AVENTURILE LUI WERNER 
HOLT (ambele serii) : Popular — 
16; 19,30.

I
o UMBRELE STRĂMOȘILOR UI
TAȚI : Aurora (completare Campio
natele mondiale de popice —1966) — 
8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30.

© ZORBA GRECUL: Volga — 9; 
11,15; 14,45; 17,45; 20,45, Cotroceni — 
15; 17,45; 20,30.
• PARTIZANII ÎN CÎMPIE : Co- 
lentina — 15,30; 17,45; 20.

Imbătrînirea prematură în artă nu e sinonimă ou numărul anilor. E un adevăr de mult cunoscut, un adevăr aproape banal. Cînd apar însă primele semne ale ei 1 Fără a avea pretenția, nu de epuizare, dar cel puțin de detectare a tuturor simptomelor acestui trist fenomen, mi se pare definitorie în stabilirea diagnosticului, întronarea prejudecății sau, mai bine-zis, imposibilitatea de-a mai percepe și altceva decît lucrul dat, cantonarea în amintiri, comoditatea ce te împiedică să mai cauți, lipsa dorinței de a depăși ca privitor sau creator limitele unui „univers" prestabilit, refuzul acceptării insolitului, refuz determinat de un soi de lene spirituală, conjugată cu frica, nemărturisită nici ție însuți, de necunoscut.Devenim anacronici nu pentru că au apărut primele fire albe, ci pentru că au înmugurit primele semne de comoditate. Devenim a- nacronici nu pentru că îmbătrînim în vîrstă, ci pentru că ne-am luat de mult adio de la lectură. Devenim anacronici nu pentru că nu mai avem suflu, ci pentru că nu mai avem aspirații, ci doar interese. Devenim anacronici nu pentru că inima dă semne de oboseală, ci pentru că am pierdut entuziasmul. Devenim anacronici nu pentru că ne-a slăbit vederea, ci pentru că nu mai vrem să privim în jur. Devenim anacronici nu pentru că ținem la tradiții, oi pentru că ținem la prejudecăți.A recunoaște, să zicem, că Iancu Brezeanu a fost un desăvîrșit interpret caragialean e firesc sau cel puțin onest. A crede că nu poate fi depășit sau ajuns din urmă e altceva. Dacă acest refuz e determinat de dorința de a insufla celor puși să se întreacă, indirect, cu marele model, un plus de ambiție întru autodepășirea mijloacelor obișnuite, nu poți formula nici o obiecție. Dacă însă e vorba de o negație fundamentată pe o închistare a posibilităților de percepere, pe o opoziție față de ceea ce violentează cunoștințele tale prestabilite, ești obligat să ta-

prejudecatăo expoziție în mijlocul de animate.
xezi atitudinea drept și să o combați.Vizitînd de curînd personală, am picat unei discuții deosebitPărerile erau controversate, gusturile difereau, dar se întrezărea posibilitatea, nu a unei concilieri, ci a înțelegerii punctelor de vedere divergente, pentru că cei care susțineau dialogul dăduseră dovadă, pînă atunci, de bun simț, de dorința de a se lămuri asupra mijloacelor de expresie folosite de pictor și nu porniseră de la puncte de vedere preconcepute, stabilite o dată pentru totdeauna. Cînd deodată, zgomotos și impertinent, un

prejudecăți prinse din zbor, cimentate de o superbă lene intelectuală.Mi-am dat seama încă o dată ce legătură strînsă există între lenea de a gîndi — incultură — prejudecăți. Ce lanț al slăbiciunilor intelectuale, de neclintit, constituie ele. Ce „frumos" se leagă între ele, se ajută, se completează, se generează. Poate cazul semnalat de mine să constituie o excepție rară. Așa ar fi de dorit, în orice caz. Fapt e însă că prejudecata nu stă cuminte acasă, dospind încetișor, ci iese în piață, mîndră în inconștiența ei.Nu o dată, vizionînd un spectacol, am auzit declarații de genul acesta: „Nu-i așa, pentru că eu dom’le

presupune efort de gîndire, nu o declarație de suprafață.Prejudecata ia însă forme mult mai subtile, mult mai complicate decît cele descrise mai sus. Și cînd ea se interferează cu credința că „numai așa e bine, o dată pentru totdeauna" lucrurile devin, cred eu, ceva mai grave, putînd constitui realmente o frînă.Negarea noului în artă nu este sinonimă cu respectarea tradiției, care și ea a fost la vremea nouă, inedită. S-au făcut ei în ultimii ani cîteva încercări notabile de recitire, de redescoperire în sens contemporan a unor opere teatrale clasice sau pe cale

înd devenim0
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anacronici în artă
„susținător" al cărților poștale ilustrate a intervenit. Categoric și imbatabil, incidentalul vizitator, dînd dovadă de o educație artistică cel puțin inexistentă, a început să peroreze, să-și etaleze „teoriile". Deși intelectual — a ținut de altfel să-și decline profesia ■ discuția, ci doar tăcut cu toții, de idei devenise mul nostru nu mic, nu voia să înțeleagă nimic, căci, deh, avea „principii". Prejudecățile care generau perorația sa violentă și pauperă erau, clar, rodul splendidei sale inculturi. Ne aflam în fața unui om care nu mai luase în mînă de mult o carte de artă, a cuiva care credea că știe fără să fi studiat vreodată și al cărui catehism estetic se baza pe

— nu admitea monologul. Am căci schimbul imposibil. O- pricepea ni-

Lucian GIURCHESCU

1-am văzut în ’941 pe X jucînd rolul și-l juca altfel". Dacă încerci să afli cum era acel „altfel" și de ce în numele său se neagă realizarea de azi, ți se răspunde : „Era frumos" sau „Nu era gros" sau „Te făcea să plîngi" sau chiar „Era în stilul autorului". Dacă însă curiozitatea te împinge să dorești a lămuri mai precis ceea ce înseamnă „frumos",' „nu gros" sau „stilul autorului" riști să constați că e vorba doar de abaterea celui de azi de la modelul formal, văzut în urmă cu ani, și care înlocuiește analiza fenomenului, analiză ce ar

de a deveni. Era natural ca ele să nască discuții. Era normal să se creeze curente pro și contra. Ce nu mai e normal, sau n-ar trebui să fie, este respingerea lor în numele unor principii imuabile, indiferente la evoluția normală, firească, ce face ca azi, cu tot respectul cuvenit unor mari inter- preți dispăruți, să zîmbim din cînd în cînd la audierea unul disc cu Moissi.Caragiale e fără doar și poate și pitoresc. Dar nu în asta stă valoarea sa și e normal să dorim găsirea unor mijloace adecvate o- mului de azi, spectatorului modern, chiar dacă ele nu miros a mititei, ci doar sugerează atmosfera de „Iunion", înțeleasă nu ca o entitate precis localizată pe cartiere sau circumscripții, ci ca un

mod de gîndire a eroilor, ca o coordonată de desfășurare a traiectoriei personajelor. Nu pledez împotriva menținerii „parfumului specific" autorilor clasici, ci doar împotriva fetișizării unor forme ce pot să-și piardă valoarea de circulație, devenind astfel o frînă, un instrument de mumificare a unor opere valoroase.Fiecare generație trebuie să citească din nou, cu propriii ei ochi, operele mari ale trecutului. Citirea operei și abia apoi a adnotațîilor marginale, fie că se numesc note sau studii, ne ferește de a deveni robii unor formule, ne ajută să ne apropiem de adevărata tradiție, care nu e alta decît cea care se degajă din însăși lucrarea privită azi și încadrată simultan în contextul vremii.Prejudecata și reaua credință, invidia, acreala (ce se ascund la rîndul lor în dosul prejudecăților altora, în spatele „modelelor" uitate, lipsite de carne, de viață, de a- devăr) se opun în mod normal încercărilor, noului. Dar lupta împotriva modei superficiale nu poate și nu trebuie să fie apanajul celor ce mînuiesc prejudecăți în locul judecăților de valoare. Să combatem moda, dar în numele dorinței de a fi cu adevărat contemporani, înțelegînd cerințele și stilul epocii ; cei sclerozați n-au ce căuta în ring. La box asta e o lege. în creație însă mai vedem persoane sclerozate artistic, care se îmbracă în pantalonași și vor să învețe pe alții să facă tumbe, deși n-au făcut de mult mișcare și au doar noțiuni depășite despre tumbe.Prejudecata, începutul și sfîrși- tul anchilozării spiritului creator, ne mai dă de furcă, aliată ici-colo cu ipocrizia, încearcă (pentru că nici nu poate altceva) să mai bage bețe în roate. Dar într-o țară care a știut să dea peste cap prejudecăți mult mai puternice, care a devenit industrială în ciuda profeților acelui „eminamente agricol", nu are șanse de împămîntenire. A nu-ți pierde tinerețea artistică nu înseamnă a rămîne la 20 de ani, ci doar a contopi experiența anilor cu entuziasmul și receptivitatea păstrate pînă la sfîrșit.
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Joi la amiază s-a înapoiat în Capitală, venind de la Moscova, tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România în C.A.E.R., care a participat la cea de-a 26-a ședință a Comitetului E- xecutiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La sosire, pe aeroportul Bănea-

sa, erau de față tovarășul Fazekas, vicepreședinte al liului de Miniștri, miniștri reprezentanți ai conducerii ministere și instituții centrale economice.Au fost prezențl A. V. ambasadorul Uniunii București, și membri dei.

în drum spre Sofia, venind de la Moscova unde a participat la cea de-a 26-a ședință a Comitetului Executiv al C.A.E.R., tovarășul Stanko Todorov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, a făcut un scurt popas în București. Cu acest prilej, vicepre- mierul bulgar, împreună cu tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepre-

Plecarea la Moscova a delegației Expoziția industriei bulgare
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TELEGRAME EXTERNE
Consiliului general A.R.LUS.

TELUI

Janos Consist alți unor
Basov, Sovietice la ai ambasa-(Agerpres)

ședințe al Consiliului de Miniștri, au vizitat Expoziția industrială a R. P. Bulgaria, recent inaugurată In Capitală.Au luat parte la vizită Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, și ambasadorul R. P. Bulgaria, Gheorghi Bogdanov.(Agerpres)

Jol după-amiază a plecat spre Moscova o delegație a Consiliului general A.R.L.U.S., condusă de Dumitru Balalia, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional Ploiești al P.C.R., care, la invitația Uniunii Asociațiilor sovietice de prietenie și relații culturale cu țările străine și Asociației de prietenie sovieto-române, va face o vizită în Uniunea Sovietică cu prilejul celei de-a 49-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.Din delegație fac parte Valeriu Pop, redactor-șef adjunct al ziarului „Scînteia", Florin Ciorăscu, membru corespondent al Academiei, director-adjunct științific al Institutului de fizică atomică, membru al Consiliului orășenesc A.R.L.U.S., Victor Hoffmann, rectorul Institutului politehnic Brașov, președintele Consiliului regional A.R.L-U.S. Brașov, Ștefan Trip- șa, Erou al Muncii Socialiste, maistru oțelar la Combinatul siderurgic Hunedoara, membru al Consiliului general A.R.L.U.S., Elena Sereda, artistă la Teatrul Național „I. L. Carăgiăle".

Pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost conduși de Gheorghe Necula, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional București al P.C.R., Marin Florea Ionescu, vicepreședinte al Consiliului general A.R.L.U.S., Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, activiști ai Consiliului general A.R.L.U.S.Au fost de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.
★La sosirea la Moscova, pe aeroportul Șeremetievo, delegația a fost întîmpinâtă de mareșalul F. I. Golikov, A. V. Riabinin, vicepreședinte al Sovietului orășenesc Moscova, A, V. Grebnev, redactor- șef adjunct al ziarului „Izvestia", și A. I. Ratanova — vicepreședinți ai Asociației de prietenie sovieto- române, și de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Teodor Marinescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în Uniunea Sovietică, și membri ai ambasadei române la Moscova. (Agerpres)

Plenara C. C.

al P. C. Bulgar

Delegația economică guvernamentală iraniană
în regiunile Ploiești și BrașovDelegația economică guvernamentală iraniană condusă de Aii Naghi Alikhani, ministrul miei Iranului, care se află noastră, a făcut în cursul de miercuri și joi o vizită giunile Ploiești și Brașov, ții iranieni au fost însoțiți .nistrul comerțului exterior,

econo- în țara zilelor în re- Oaspe- de mi- Gheor-

ghe Cioară. Ei au vizitat uzinele de utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești, rafinăria de la Brazi, uzinele de autocamioane tractoare din Brașov un popas în stațiunea iana Brașov.
și uzinele de și au făcut turistică Po-

Vizitele delegației Asociației 
de prietenie sovieto-române

’ r' ‘ • ’ , ■ 'A i nrul Industriei Ușoare, unde a fost primită de Nicolae Popa, adjunct al ministrului. Ceilalți membri ai delegației au vizitat Institutul de endocrinologie „C I. Parhon".In aceeași zi, delegația Asociației de prietenie sovieto-române a vizitat cartiere de locuințe din București, Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, precum și Muzeul satului.(Agerpres)

Joi dimineață L. I. Florentiev, membru al C.C. al P.C.U.S., ministrul agriculturii al R.S.F.S. RUse, conducătorul delegației Asociației de prietenie sovieto-române, Care se află în țara noastră, a făcut o vizită la Consiliul Superior al A- griculturii, unde a fost primit de Nicolae Giosan, membru al C. C. al P.C.R., președintele consiliului. De asemenea, A. T. Lavrentieva, adjunct al ministrului industriei ușoare al U.R.S.S., membră a delegației, a făcut o vizită la Ministe- (Agerpres)
Deschiderea Conferinței naționale

de medicină judiciară■ V»

Festivalul filmului sovietic

La Institutul oncologic din București s-a deschis, joi dimineața, Conferința națională de medicină judiciară, organizată de Uniunea societăților de științe medicale din țara noastră. La lucrări participă miniștri, academicieni, cercetători științifici, profesori universitari, medici de specialitate din țară, precum și invitați din numeroase țări europene.în ședința festivă de deschidere a luat cuvîntul prof. dr. Ion Moraru, adjunct al ministrului sănătății și prevederilor președintele comitetului ganizare a conferinței.Au mai rostit cuvîntăriAurel Moga, ministrul și prevederilor sociale,
sociale, de or-de sa-lut acad, sănătății

Alexa Augustin, procurorul general ăl Republicii Socialiste România, acad. Ștefan Milcu, președintele U.S.S.M., precum și oaspeți din Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, R. D. Germană, Italia, Iugoslavia, Polonia, Ungaria, U.R.S.S.în cele trei zile, • cît vor 'dura lucrările, conferința va trece în revistă rezultatele muncii de Cercetare și ale activității practice desfășurate de specialiștii români din rețeaua de medicină legală, în rezolvarea problemelor privind prevenirea infracțiunilor și a accidentelor, întărirea relațiilor de tip nou în patria noastră.

co- ro- fas-

legalității și statornicite( Agerpres)
Cronica zilei

In cadrul zilelor culturii sovietice, la cinematograful „Republica" din Capitală a început joi seara Festivalul filmului sovietic. Cu acest prilej, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a organizat un spectacol de gală cu filmul „Tunelul" — coproducție rorpâno- sovietică, inspirat din lupta mună a ostașilor sovietici și mâni împotriva armatelor ciste.Prof. dr. Mihnea Gheorghiu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, și regizorul Serghei Gherasimov, artist al poporului al U.R.S.S., au vorbit cu această ocazie despre succesele cineaștilor sovietici, despre colaborarea dintre aceștia și cineaștii români. Au fost prezentați anoi publicului delegația de cineaști din U.R.S.S., care se află în țara noastră cu acest prilej, precum și principalii realizatori ai filmului „Tunelul".La spectacol au luat parte Marin Florea Ionescu, vicepreședinte al Consiliului general A.R.L.U.S.,

Alecu Costică, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, cineaști, alți oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți A. V. Basov, ambasadorul U.R.S.S. la București, membri ai Ambasadei, șefi de misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic.A participat, de asemenea, delegația Asociației de prietenie so- vieto-română, condusă de L. I. Florentiev, membru al C.C. P.C.U.S., ministrul agriculturii R.S.F.S. Ruse.Spectacolul s-a bucurat de frumos succes.în cadrul festivalului vor fi prezentate, în continuare, la același cinematograf filmele „Baladă din Hevsursk", „Femeile", „Complotul ambasadorilor" și „Nimeni nu voia să moară", producții ale studiourilor din U.R.S.S. (Agerpres)

al 
alun

La Casa de cultură a I.R.R.C.S. din Capitală s-a deschis joi la a- miază o expoziție de fotografii din R. D. Germană. Sînt prezentate numeroase aspecte din activitatea sportivilor din această țară, a în- vățămîntului superior de cultură fizică și sport, precum și fotografii de presă din domeniul industriei și agriculturii.La vernisaj au luat cuvîntul A- lecu Costică, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, și Ewald Moldt, ambasadorul R. D. Germane la București. Erau de față funcționari superiori din Ministerul A- facerilor Externe, reprezentanți ai U.C.F.S., oameni de artă și cultură, membri ai Ambasadei R. D. Germane și alți membri ai corpului diplomatic.

obiectul exportului acestei întreprinderi.în următoarele zile vor mai fi organizate asemenea manifestări de către întreprinderile „Agroma- șina", „Electrimpex", „Himimport" și „Farmahim".

Cînd se deschide

ia iepuri si fazani

(Agerpres)
Direcția Economiei Vînatului din Ministerul Economiei Forestiere a- duce la cunoștință că epoca de vî- nătoare la iepuri șl fazani în 1966 se deschide la data de 20 noiem-

sezonul vînafului

brie în toate regiunile țării. Fac excepție regiunile Banat, Crișana și Maramureș în care se întreprind lucrări de evaluare a efectivelor de vînat. (Agerpres)

★La Expoziția industrială a R. P. Bulgaria, deschisă la București, a fost organizată joi Ziua întreprinderii de stat „Balkancar". în prezența unor cadre de conducere și specialiști din diferite ministere și mari întreprinderi bucureștene au fost prezentate produsele care fac
CUMEVREMEA

Ieri în țară. : Vremea s-a 
menținut în general închisă, dar 
s-a încălzit ușor în Banat și 
Ardeal. In Oltenia, Muntenia și 
Moldova ceața a persistat. Vîn- 
tul a suflat slab și a predominat 
din sud-est. Temperatura aeru
lui la ora 14 era cuprinsă între 
zero grade la Botoșani, Suceava 
și Vaslui și 17 grade la Lugoj, 
în București : Vremea a fost 
închisă. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 9 grade.

Timpul probabil pentru 5, 6 și 
7 noiembrie în țară : Vreme rela
tiv umedă. Cerul va fi temporar 
noros. Innourări mai accentuate 
se vor produce în jumătatea de 
vest a țării. Vor cădea ploi mai 
frecvente în Banat, Ardeal* și 
nordul Moldovei. Vînt slab, pînă 
la potrivit. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între zero 
grade și 8 grade, iar maximele 
între 6 și 16 grade. în București : 
Vreme relativ umedă. Cerul va 
fi schimbător. Va ploua tempo
rar. Vînt slab, pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară.

Așadar, un început bun în noua ediție a compionatului de fotbal al Europei; echipa României a cîști- gat miercuri în fața unei formații bine cotate în arena internațională, selecționata Elveției, prezentă cu regularitate în ultimii ani la turneele finale ale competiției pentru titlul mondial — „Cupa Jules Ri- met".Fotbaliștii români au obținut o victorie frumoasă, categoric meritată, nu numai pentru jocul practicat în ansamblu, ci chiar defalcat pe reprize, întrucît dominarea noastră în prima repriză a fost incomparabil mai categorică decît superioritatea oaspeților în partea a doua a partidei.Venită la București cu un vestit sistem defensiv, echipa Elveției n-a rezistat atacului nostru, care i-a găsit antidotul și i l-a administrat fără greșeală — prin schimbarea rapidă a acțiunilor de pe o extremă pe alta, prin folosirea cu insistență a paselor în adîncime și nu „pe metru pătrat", cum ne o- bișnuise cu alte ocazii.Fotbaliștii elvețieni au lăsat o bună impresie prin modul de circulație a balonului, fără stopuri inutile, fără preluări largi și lente. De altfel și în meciurile văzute în aceste seri la televizor (Real Ma- drid-Penarol Montevideo, Anglia- Cehoslovacia, Italia-U.R.S.S.) jocul s-a caracterizat prin această tendință, de a se asigura o circulație rapidă a balonului, dublată de grija permanentă pentru demarcare. Cursivitatea și creșterea rolului „omului liber" sînt elemente principale în fotbalul modern asupra cărora ar trebui să se concentreze mai mult și fotbaliștii noștri — și nu numai cei din loturile reprezentative.Desigur principala carență manifestată de echipa noastră în meciul eu Elveția rămîne dozarea nejudicioasă a efortului, căderea fizică din cea de-a doua parte a partidei. In pregătirea echipei n-ar

trebui să se piardă din vedere că un meci de fotbal are două reprize și nu una, iar condiția fizică, ritmul de joc trebuie dozate ca atare.De altfel chiar și deficiențele de ordin fizic puteau fi învinse miercuri dacă s-ar fi asigurat „din mers" o reorientare tactică — organizarea mai judicioasă a defensivei, ceea ce ar fi dus desigur la conservarea scorului mare realizat în prima repriză. Neintervenindu- se în mod corespunzător, spre sfîr- șitul jocului echipa noastră nu a

Oare lipsa de întrajutorare și în general neomogenitatea liniei de apărare —care presupune existența cel puțin a unui cuplu închegat — nu se datorează faptului că componenții ei provin din patru cluburi diferite ?Cu toate aceste carențe, se poate conchide că partida susținută de reprezentativa noastră cu echipa Elveției a prilejuit o victorie de real prestigiu a fotbaliștilor români. în prima repriză echipa noastră a demonstrat, într-un mod

All POPORUIUI VECIN SI PRIETENla a doua expoziție tehnică agricolă de la Moscova din acest an. Vecinele acestuia sînt șasiurile autopropulsate, cositoarele de fîn, formatorii de straturi, mașina de ploaie artificială, diverse mașini pentru sădit răsaduri și alte utilaje necesare producției agricole.Bine reprezentată este și industria electrotehnică. Sînt expuse diferite tipuri de motoare electrice, siguranțe de putere înaltă, cabluri electrice, contractori, aparate telefonice, releuri, modele noi de generatoare, centrale telefonice. Atrag atenția și aparatele electrice de uz casnic, printre care mașina electrică de gătit, boylere, mașini de călcat. Numeroase tipuri de aparate de radio șl televizoare constituie un punct de atracție. Ele se remarcă prin eleganță și simplitate, nuanțe coloristice odihnitoare. Uzina de curent slab din Sofia prezintă luxoasele aparate de radio „Simfonia" și „Melodia", dulapurile muzicale „Harmonia" și „Lira 10", biblioteca muzicală cu televizor și a- parat de radio „Simfonia". Din rîndul acestor exponate se mai remarcă televizoarele „Pirin", „Sofia" și „Vitoșa", cu ecrane de 47. 59 și respectiv 65 cm.Un spațiu larg ocupă exponatele industriilor chimică, siderurgică și ușoară, care sînt reprezentate de o mare varietate de produse.Imaginea realizărilor industriei bulgare este completată prin numeroase tablouri-, grafice și fotografii ce ilustrează sugestiv creșterea potențialului economic al țării, roadele muncii harnice a poporului frate bulgar.Intre popoarele român și bulgar, între țările noastre vecine și prietene se dezvoltă trainice relații de colaborare economice, politice, tehnico-ștlințifice, culturale. Expoziția reprezintă o nouă contribuție la adîncirea cunoașterii reciproce, la strîngerea și întărirea legăturilor frățești. Prin varietatea și calitatea exponatelor, prin modul în care acestea sînt prezentate, Expoziția industrială bulgară va fi întâmpinată, fără îndoială, cu viu interes de specialiști, de oamenii muncii din țara noastră. Ii urăm succes deplin.
Gheorghe RADEL 
Dumitru MINCULESCU

La 1 noiembrie în Capitala țării noastre s-a deschis Expoziția industrială bulgară. Sub uriașa cupolă a Pavilionului din Piața „Scînteii" este expusă o gamă largă dintre cele mai variate produse ale industriei Republicii Populare Bulgaria, care atestă marile realizări obținute de poporul bulgar, sub conducerea partidului comunist, în dezvoltarea economiei, în construcția socialismului. Cunoscută în trecut ca o țară agricolă, Bulgaria s-a transformat într-un stat în care industria are un rol conducător în economie. Este semnificativ faptul că în acest an producția industrială realizată numai în 15 zile este egală cu cea obținută în întregul an 1939.Remarcabilele succese ale țării vecine și prietene se oglindesc în fiecare dintre numeroasele standuri ale expoziției. Sînt prezentate sortimente ale fiecărei ramuri industriale a țării, de la cele mai fine produse electrotehnice, pînă la strunguri, prese hidraulice, electrocare sau elegantul autoturism „Bulgarenault 8".Pe platoul central al Pavilionului sînt prezentate numeroase ma- șini-unelte. Intîlnim aici o întreagă gamă de strunguri, prese hidraulice, mașini de găurit, freze, raboteze, războaie de țesut, realizate la un înalt nivel tehnic. Se remarcă între ele mașina de filetat-broșat „ROS-OL", patent bulgar, care are o mare productivitate. In imediata apropiere se află produse ale trustului economic de stat „Balcancar". Cele douăzeci și cinci de uzine ale acestui trust fabrică 47 mărimi și tipuri de electrocare și electropa- lane, 18 tipuri și mărimi de acumulatoare, motoare cu ardere internă, mijloace de transport cu două roți etc. In expoziție sînt și electrocare tip EN-151-1, care transportă încărcătură cu greutate pînă la două tone, cu posibilitatea ridicării acestora pînă la 125 mm. De asemenea, reține atenția și tipul EN-161, destinat transportului și ridicării unor greutăți pînă la cinci tone și 125 mm înălțime, motoarele „Balcan 50", seria de motoare Diesel cu o putere de la 7—40 CP etc.Standul destinat utilajelor pentru agricultură se remarcă prin varietatea exponatelor și nivelul lor tehnic ridicat. Tractorul cu șenile „Bolgar-TL-30 A“, destinat diferitelor lucrări în vii și livezi, se poate utiliza la efectuarea mai multor operații prin atașarea unor dispozitive. El a căpătat medalia de aur

SOFIA 3 (Agerpres). — Miercuri a avut loc Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, la care au fost discutate proiectul de raport al Comitetului Central al P.C. Bulgar la cel de-al IX-lea Congres și proiectul de rezoluție a celui de-al IX-lea Congres al P.C. Bulgar.Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, a făcut o expunere asupra proiectului de raport al C.C. al P.C. Bulgar.Plenara a ascultat o informare prezentată de Jivko Jivkov, membru al Biroului P.C. Bulgar, cu ziile dezbaterii muncii bulgari Directive ale celui Congres al P.C. Bulgar cu privire la dezvoltarea Bulgariei în anii celui de-al V-lea cincinal.Plenara a adoptat hotărîri în problemele discutate.

Politic al C.C. al privire la conclude către oamenii a proiectului de de-al IX-lea

Cuvîntarea lui
W. Gomulka
la plenara
C.C.al P.M.U.P.

Expoziția poate fi vizitată 
zilnic între orele 10 șl 19 pînâ 
la data de 13 noiembrie in
clusiv.

Luna aceasta sînt anunțate 
turneele in țara noastră ale unor 
valoroase formații artistice de 
peste hotare.

Primul colectiv care ne va vi
zita, în perioada 4—17 noiembrie, 
este baletul Teatrului Academic 
de Stat de Operă și Balet „Taras 
Sevcenk.o" din Kiev. Programul pentru turneul bucureștean cu
prinde • trei balete integrale „Șu- 
rale", „Cîntecul pădurii" și „Fran
cesca da Rimini, spectacole al
cătuite din fragmente din baletele 
„Lacul lebedelor", „Esmeralda", „Don Quijote".

Iubitorii muzicii clasice vor 
putea asculta concertele Capelei 
de muzică veche din Bydgoszcz. 
Alcătuită din 36 muzicieni, care

posedă un bogat repertoriu și fo
losesc vechi instrumente muzica
le, formația va susține în țara 
noastră cîte un concert la Bucu
rești, Ploiești și Sibiu.

Publicul românesc va avea pri
lejul să asiste și la reprezenta
țiile baletului național din Cuba. 
Artiștii cubanezi vor prezenta 
baletul „GisellO" și două progra- 
me alcătuite din piese pe muzică 
de Haydn, Massenet, CeaikoVski, 
Stravinski.

Circul 
iembrie: 
,,Probst" 
grup de 
more din Moscova și un ansam
blu al circului cehoslovac.

(Agerpres)

are și el oaspeți în no
un colectiv al Circului 
din R. D Germană, un 
acrobați de la Circul

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — în cuvîntarea rostită la cea de-a Vil-a plenară a C.C. al P.M.U.P., Wlady- slaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a arătat că problema îmbunătățirii organizării muncii și conducerii în întreprinderi a figurat din nou pe ordinea de zi a discuțiilor deoarece aceasta este un proces continuu iar, în al doilea rînd, pentru că în ultimul timp în multe ramuri ale industriei prelucrătoare s-au manifestat fenomene negative, care au încetinit ritmul creșterii productivității muncii. Vorbitorul a arătat că elementul nou în problema productivității muncii și ritmicității producției îl constituie faptul că îndeplinirea acestor sarcini se pune în fața industriei concomitent cu sarcinile îmbunătățirii calității, modernizării produselor și reducerii cheltuielilor de producție. El a subliniat că una din condițiile principale ale creșterii productivității muncii și realizării unor produse de înaltă calitate o constituie îmbunătățirea ritmicității producției. O mare parte a cuvîntării primului secretar al C.C. al P.M.U.P. a fost consacrată creării în întreprinderile poloneze a comisiilor speciale de uzină, a căror menire este îmbunătățirea organizării muncii și conducerii întreprinderilor. La plenară — a arătat vorbitorul — au fost prezentate numeroase exemple de bună organizare a de rezultate bune obținute ducție. Comisiile trebuie să ze posibilitățile extinderiinoi metode de lucru și în alte întreprinderi.
muncii, în pro- studie- acestor

oare posibil ca în locul unei analize aprofundate și constructive a comportării pe teren a fotbaliștilor, aceștia să fie etichetați drept „cunoscători ai prețurilor din toate talciocurile Europei" ?Se știe că la 26 noiembrie, reprezentativa României va înfrunta în cadrul aceleiași competiții europene echipa Italiei la Neapole. A- ceasta va fi o nouă și importantă încercare, ce oferă prilejul fotbaliștilor români de a-și pune în valoare, cu ardoare, calitățile pe care

tăcere, prin lipsă de spirit constructiv și persiflarea — mai precis denigrarea — eforturilor ce se depun pentru progresul sportului nostru. O asemenea atitudine nu poate influența în sens pozitiv mișcarea noastră fotbalistică, nu poate produce emulația pe care o așteptăm. Desigur cronicarul de la „Munca", la fel ca oricare alt cronicar sportiv, poate și trebuie să-și exprime opiniile critice cu privire la activitatea fotbaliștilor, dar acest lucru

FOTBAL mar9inea victoriei
în meciul cu Elveția

9

mai avut aceeași capacitate nici în ofensivă, nici în defensivă.în ce privește selecția s-a remarcat curajul antrenorilor de a promova în prima garnitură debu- tanți și alți tineri valoroși. O mai mare atenție se impune însă în selecționarea și pregătirea mijlocașilor, a căror comportare este ho- tărîtoare pentru jocul de ansamblu al oricărei echipe. Fără îndoială, a fost vorba de o oarecare pripeală în selecția lui Surdan și a lui D. Popescu.Apărarea, s-a văzut prea bine, a acționat în linie — sistem defensiv dictat de maniera de joc a adversarului. A atras însă atenția că într-o serie de momente, cînd fazele de joc o cereau, apărătorii noștri nu s-au dublat reciproc.

categoric, un șir de remarcabile calități — expresie a marilor posibilități de care dispune, — virtuți autentice de tehnică, gîndire tactică, avînt, putere de luptă, omogenitate și spirit de echipă. Ținînd seama de aceste realități incontestabile, ni se pare profund nedreaptă, lipsită de obiectivitate cronica semnată de Ion Băieșu în ziarul „Munca", cronică în care spiritul negativist ajunge pînă la „aprecierea" bizară : „Faptul că i-am bătut pe elvețieni cu 4—2, acasă, nu este o victorie !“. De altfel considerăm că aprecierile făcute de Ion Băieșu la adresa jucătorilor naționalei noastre au un caracter jignitor, străin spiritului în care sportul și slujitorii săi sînt tratați în climatul social al țării noastre. Este

le au și pe care le-au dovedit în bună măsură și cu ocazia recentului meci de la București.Cronicarul din „Munca" trage concluzii pesimiste apriorice cu privire la acest meci și, cuprins de o neagră depresiune, se întreabă cu ce să mergem în fața italienilor, cu vlăguiți, cu disperați, cu indo- lenți, cu fantome ? O asemenea prezentare demoralizantă a echipei noastre nu numai că nu corespunde adevărului, dar vine în contradicție cu însuși spiritul sportivității, în general, trebuie să spunem că și la alți cronicari sportivi predomină adesea tendințe negativiste și chiar defăimătoare, exprimate printr-o minimalizare sistematică a succeselor noastre in sport, sau chiar prin completa lor trecere sub

trebuie făcut cu obiectivitate, cu simțul proporțiilor, cu dorința e- videntă de a contribui la stimularea și punerea în valoare a tot ce au mai bun jucătorii noștri.Spunînd acestea avem în vedere și modul de manifestare a unora dintre amatorii de fotbal de pe stadioanele noastre. Este bine cunoscut din istoria fotbalului, ca și din practica acestui sport din țara noastră, că spectatorul are un rol foarte important în desfășurarea jocului echipei țării sale într-o competiție internațională. încurajarea de către public, susținerea cu căldură — în mod deosebit în momentele mai dificile de pe parcursul unei întreceri — constituie un tonic verificat care insuflă sportivilor noi și noi resurse fizice și

morale. în tribunele stadionului „Republicii" s-a putut remarca cum un mic grup, doar de cîteva zeci de turiști elvețieni își încurajau cu pasiune echipa, în special în prima repriză, atunci cînd a- ceasta era dominată și trecea prin momente grele. Cu regret trebuie subliniată atitudinea contrastantă a unei părți a publicului nostru care, după prima repriză, în cursul căreia jucătorii români își cheltuiseră cu dărnicie energia, a găsit cu cale să se dezică de echipa sa. Oare fluierăturile și alte asemenea manifestări, neconforme nici măcar eticii sportive — alimentate și de cronici de tipul celei din ziarul „Munca" — au fost de natură să ajute echipa noastră să depășească momentele de impas — sau, dimpotrivă, să provoace derută, să introducă un spirit demoralizant în rîndul echipei, să-i micșoreze capacitățile de luptă ?Oare acești spectatori, precum și cei care nu au luat poziție promptă pentru a-i tempera, nu-și au și ei partea de contribuție la evoluția nesatisfăcătoare a echipei din finalul jocului ? Fără îndoială, o mai mare fidelitate și consecvență în susținerea echipei în repriza a doua ar fi putut avea — sîntem convinși — un efect pozitiv asupra jocului acesteia și asupra rezultatului final.Selecționata noastră, antrenorii ei merită aprecieri pentru succesul înregistrat în fața fotbalului elvețian, pentru excelentul joc din prima repriză. Defecțiunile din cea de-a doua sperăm că vor forma obiectul unei serioase analize pentru specialiști. Sperăm ca în noile confruntări — dintre care cea mai apropiată va avea loc la nu peste multă vreme cu reprezentativa Italiei — fotbaliștii români să-și etaleze la maximum posibilitățile de care dispun. Le urăm succes !
Ion DUMITRIU
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YOKOSUKA. Demonstrație împotriva vizitei unor submarine americane în 
porturile japoneze

DANEZ

APELUL F
întrevedere

european

e

— Vă rugăm să ne 
vorbiți despre sarcinile 
UNESCO și felul în ca
re și le îndeplinește.

de petrol, dezvăluit înde a ignora ale Iranului.

Prezi- Fron- : dinArși

★
In zilele de 1 și 2 noiembrie, 

anunță agenția V.N.A., aviația ame
ricană a atacat în trei rînduri o- 
rașul Viet Tri, un important centru 
industrial din R.D. Vietnam. Avioa
nele americane au bombardat cartiere 
populate, întreprinderi industriale și 
localități din împrejurimi.

(Agerpres). — în în relațiile dintre
N. E

finală"

usteritătii

CERINȚE LEGITIME

COPENHAGA 3 (Agerpres). — 
Primul ministru danez, Jens Otto 
Krag, a anunțat miercuri demisia 
guvernului său și organizarea, în 
mod anticipat, a alegerilor pentru 
Folketing (parlamentul danez). A- 
CBastă hotărîre a intervenit după 
c.e, în cursul dezbaterilor din par
lament, partidele liberal (Venstre) 
și conservator au votat împotriva 
unui proiect de lege guvernamen
tal privind instituirea unui impozit 
pe venituri.

.' în cercurile politice din Copen
haga se caută diverse explicații 
pentru hotărîrea neprevăzută a gu
vernului de a organiza la o dată a- 
propiată alegeri parlamentare, care, 
îți mod normal, urmau să aibă loc 
abia în 1968. Primul ministru da
nez, Krag, a declarat că rezerva cu 
care a fost primit în parlament pro
iectul guvernamental de reformă 
fiscală a determinat guvernul său 
să recurgă la noi alegeri parlamen
tare. Unele cercuri politice daneze 
Consideră însă că, ținînd seama de 
anumite disensiuni intervenite între 
partidele de opoziție conservator și 
agrarian-liberal, guvernul intențio
nează, probabil, să folosească a- 
Ceastă conjunctură, bizuindu-se și 
pe sprijinul unor categorii sociale 
favorabile reformei fiscale, pentru 
a-și consolida poziția sa în parla
ment.

Malița-SpinelliNEW YORK 3. — Trimisul special Agerpres Nicolae Ionescu transmite : Miercuri după-amiază, Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, șeful delegației române la lucrările sesiunii Adunării Generale a O.N.U., a avut o întrevedere cu Pier Spinelli, director general al Oficiului european al Națiunilor Unite de la Geneva.în cursul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme privind programele de activitate ale O.N.U. pentru Europa. Cu acest prilej, Mircea Malița a oferit un dineu.
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Criza politica de la Bonn
BONN 3 (Agerpres). — Ziua de 2 noiembrie a marcat, se pare, un moment hotărîtor în evoluția crizei politice din R.F.G. Deși anterior Erhard răspunsese la cererile de a se retrage din funcția de cancelar prin declarația că „nu renunță la drepturile conferite de constituție", în ședința din 2 noiembrie a fracțiunii parlamentare U.C.D.-U.C.S. el a afirmat că este dispus să demisioneze dacă acest lucru va fi necesar pentru soluționarea crizei și refacerea coaliției guvernamentale.Comentatorii politici de la Bonn califică rezultatele ședinței fracțiunii parlamentare U.C.D.-U.C.S. ca o cedare a lui Erhard în fața presiunii crescînde din partea cercurilor conducătoare ale partidului, care tind să creeze condiții pentru restabilirea coaliției guvernamentale cu Partidul liber-demo- crat. Ultima declarație a lui Erhard ar urmări deci să deschidă calea restabilirii unui guvern majoritar, întrucît toate forțele politice care ar putea completa voturile — insuficiente — ale creștin- democrațiior în Bundestag au exclus posibilitatea participării la coaliția guvernamentală sub conducerea actualului cancelar. Ur-

mează așadar să fie soluționate două probleme esențiale, și anume desemnarea unui nou cancelar și stabilirea partenerului creștin-de- mocraților (implicit condițiile participării lui la coaliție).Creștin-democrații manifestă preferințe nedisimulate pentru reînnoirea coaliției cu liber-demo- crații. Lucru ușor de înțeles, deoarece o asemenea coaliție nu ar presupune modificări esențiale în politica guvernamentală, în timp ce alianța cu social-democrații implică o serie de schimbări în puncte- cheie.

■ TEHERAN 3 ultima vreme, Iran și Consorțiul internațional al petrolului (alcătuit din 16 companii străine) au intervenit elemente de încordare ca urmare a cererii insistente a guvernului iranian de a se spori producțiaZiarele iraniene au _cercările consorțiului pretențiile legitimeZiarul „Peyghame Emrouz" se întreabă dacă poziția consorțiului nu este o dovadă că Occidentul se o- pune programului de industrializare a Iranului și că este iritat de actuala politică externă și comercială independentă a acestuia.
CORESPONDENȚĂ ' .DIN LONDRA

Introducerea unor succesive 
măsuri restrictive în economia 
britanică a început să-și pro
ducă efectele. Prima victimă 
este industria automobilelor.

Actuala politică de „înghe
țare* a prețurilor și salariilor 
include, printre altele, sporirea 
deliberată a șomajului indus
trial. Țmînd seama de ritmul 
concedierilor din ultima vre
me, unii economiști prevăd o 
creștere a numărului de șo
meri pînă la 500 000 sau chiar 
700 000, încă în decursul aces
tei ierni, ceea ce înseamnă o 
depășire a procentului prevă
zut inițial (2,5 la sută din tota
lul forței de muncă).

Fenomene de stagnare și-au 
făcut apariția mai întîi la uzi
nele B.M.C., cea mai mare fir
mă britanică producătoare de 
automobile. Grevele de la fa
bricile din Oxford și Long- 
bridge, în semn de protest îm
potriva licențierilor, au agra
vat conflictele de muncă din
tre muncitori și patroni, du- 
cînd, totodată, la reducerea 
activității în alte întreprinderi 
ale B.M.C. Simultan are loc 
aplicarea unui program al 
conducerii firmei privind redu
cerea substanțială a număru
lui de angajați în producție. 
Astfel, încă 12 000 de munci
tori din întreprinderile B.M.C. 
se vor alătura armatei șome
rilor.

La marea uzină a B.M.C. din 
Longbridge, lîngă Birmingham, 
unde lucrează 22 000 de mun
citoare, toate liniile de asam
blare au fost oprite, începînd 
de la 27 octombrie. Conduce
rea a 
tămîna 
bridge 
duce, 
vor fi
prinderi ale B.M.C., ceea ce ar 
putea însemna ca din totalul 
de 109 000 muncitori ai firmei, 
peste 70 000 să devină în cu- 
rînd șomeri. Ultimele știri și 
comentarii de presă au în ve
dere chiar o posibilă încetare 
generală a activității la toate 
uzinele B.M.C. Și este vorba 
de o reacție în lanț. Situații 
oarecum similare sînt semna
late și la alte firme ca „Ro- 
otes* și „Vauxhall* — aceas
ta din urmă iiind în întregime

și anuntat că săp- 
viitoare, la Lonq- 

nu se va mai pro- 
Se prevede că treptat 
afectate și alte între-

controlată de capitalul cunos
cutului monopol american 
General Motors.

Ca parte inseparabilă a 
măsurilor restrictive, stimula
rea concedierilor (prezentată 
de conducerea laburistă sub 
denumirea de „redistribuire a 
mîinii de lucru*) este destina
tă să contribuie la o operație 
mai largă de reducere a ce
rerii de consum pe piața in
ternă și de echilibrare a ba
lanței de plăți externe. De fapt, 
în ultimă instanță este vorba 
de crearea unor condiții 
care masele muncitoare 
suporte greul din povara 
ficultăților economice.

Ceea ce a reținut atenția 
observatorilor politici este fap
tul că la recenta întîlnire din
tre primul ministru Harold Wil
son și reprezentanții sindica
telor din industria automobi
lelor, acestora din urmă li s-a 
dat de înțeles că actualul 
curs al politicii economice va 
continua, că nu poate fi vor
ba de pași imediați pentru 
slăbirea măsurilor restrictive, 
că nu este de așteptat vreo 
intervenție a guvernului pen
tru a modifica actuala situație 
din industria automobilelor.

Actuala direcție do orienta
re economică — se afirmă în 
cercurile laburiste — nu pre
vede cale de întoarcere în 
viitorul apropiat, iar creșterea 
șomajului nu va fi oprită pînă 
cînd balanța de plăti externe 
va fi echilibrată. Se pune însă 
întrebarea : va putea oare a- 
tunci conducerea laburistă să 
oprească această creștere ? 
Va sta în putința ei să reducă 
șomajul sau qreutățile de a- 
cum vor fi suportate în con
tinuare de masele muncitoare 
în numele redresării altor 
dezechilibrări ? In orice caz, 
calculele de acum nu par 
a fi realizabile, primul exem
plu fiind oferit tocmai de fap
tul că reducerea activită
ții în industria automobilelor 
a și produs efecte negative 
asupra exportului. Cifrele o- 
ficiale pe luna august indică 
o scădere cu 12 la sută a vîn- 
zării de automobile în străi
nătate, față de cifrele din a- 
ceeași lună a anului trecut.

Liviu RODESCU

în 
să 
di-

HANOI 3 (Agerpres). — diul Comitetului Central al tului Național de Eliberare Vietnamul de sud a adresat matei de eliberare națională poporului sud-vietnamez un apel în care îi cheamă la lansarea unei noi contraofensive în iarna acestui an și primăvara viitoare, pentru înfrîngerea agresiunii americane și înlăturarea marionetelor de la Saigon. Apelul demască adevăratul scop al propagandei zgomotoase americane cu privire la așa-zisa dorință de pace a S.U.A., care continuă să trimită noi întăriri militare pe fronturile sud-vietnameze și pregătesc noi atacuri în viitorul sezon uscat. „Noi, se spune în continuare în apel, luptăm împotriva uneia din cele mai mari agresiuni din lume, luptăm pentru existența națiunii noastre, pentru viitorul

HANOI 3 (Agerpres). — Comunicatul în legătură cu vizita în R. D. Vietnam a delegației de partid și guvernamentale cubane, în frunte cu Osvaldo Dorticos Tor- rado, membru al Biroului Politic al C. C. al P. C. Cuban, președintele Republicii Cuba, condamnă politica agresivă a imperialismului a- merican, care, încâlcind acordurile de la Geneva, desfășoară în Vietnam o agresiune din cele mai o- dioase. Documentul denunță caracterul înșelător al așa-ziselor „propuneri de pace" făcute de Statele Unite la O.N.U. și la conferința de la Manila, pe care le consideră ca un camuflaj în vederea intensificării războiului de agresiune în Vietnam.Delegația cubană a exprimat admirația și aprecierea față de lupta poporului vietnamez și sprijinul față de poziția în patru puncte a guvernului R. D. Vietnam și declarația în cinci puncte a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, precum și hotărîrea partidului comunist și guvernului cuban de a ajuta prin toate mijloacele lupta justă a poporului vietnamez.La rîndul său, delegația R. D. Vietnam a salutat cu căldură realizările economice șl culturale, precum și cele In domeniul apărării naționale, înregistrate de poporul cuban și a condamnat cu hotărîre

CUVÎNTAREA LUI 
GYULA KALLAI

generațiilor tinere și pentru pacea din întreaga lume". Apelul cheamă forțele patriotice să-și intensifice lupta împotriva trupelor americane, să desfășoare o activitate de construcție economică în provinciile eliberate.„Situația pe fronturi, se spune în apel, este favorabilă trupelor Frontului Național de Eliberare, în ciuda sosirii de noi trupe americane și ale aliaților acestora. Sîntem hotărîți să luptăm pînă la victoria finală".

provocările imperialismului american împotriva Cubei.Cele două părți consideră că în actualele condiții este de o importanță deosebită întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, mișcării de eliberare națională, a forțelor democrației și păcii.Delegațiile și-au exprimat satisfacția față de dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între cele două partide și cele două țări și s-au angajat să depună toate eforturile pentru dezvoltarea acestora.

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — în orașul Debrecen a avut loc o conferință a comuniștilor din regiunea Hajdu Bihar, la care a luat cuvîntul Gyula Kallai, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar. El a arătat că rezultatele obținute pînă acum în primul an al celui de-al cincilea cincinal sînt încurajatoare. Producția industrială a * depășit cu 6 la sută nivelul perioadei respective din anul trecut. 80—85 la sută din această creștere a fost realizată prin sporirea productivității muncii. A continuat îmbunătățirea planificării rezervelor, s-a stabilit o armonie între producție și consum, s-a redus importul și a sporit într-o oarecare măsură exportul.Referindu-se la producția agricolă, el a declarat că, în pofida a numeroase dificultăți, agricultura ungară își va îndeplini, în general, planul anual. Recolta de cereale este anul acesta suficientă pentru satisfacerea nevoilor populației.Referindu-se la unele probleme externe, Gyula Kallai a subliniat că „războiul S.U.A. împotriva poporului vietnamez este principalul izvor de încordare internațională și amenință pacea și securitatea popoarelor". Vorbitorul a arătat că singura cale acceptabilă pentru realizarea păcii poate fi numai încetarea agresiunii. ’

PNOM PENH 3 (Agerpres). — Guvernul cambodgian al primului ministru Lon Noi, instalat luna trecută, și-a prezentat joi demisia. După cum precizează corespondentul agenției Associated Press, demisia a intervenit, se pare, în urma unei dispute dintre primul ministru și prințul Norodom Sianuk. Corespondentul anunță că tot joi în jurul palatului regal a avut ioc o demonstrație de solidaritate cu șeful statului, prințul Norodom Sianuk.
EȘ5S NEW YORK. Președintele național al Partidului 

Comunist din S.U.A., Henry Winston, a dat pu
blicității o declarație în care cere interzicerea or
ganizației ultrareacționare „Minutemen", care s-a 
făcut vinovată de repetate acte de violență împotri
va unor mișcări progresiste din S.U.A. Winston a 
amintit că recent a fost arestat un grup de membri 
ai acestei organizații, care au recunoscut că orga
nizația „Minutemen" intenționa Bă arunce în aer 
sediul redacției ziarului „Worker" și cel al P.C. 
din S.U.A.

LONDRA. Intr-o ședință a grupului parlamen- 
tar laburist, consacrată problemelor privind 

aplicarea unor măsuri disciplinare drastice împotri
va laburiștilor „rebeli", care refuză să sprijine 
politica de austeritate economică a guvernului 
Wilson, a fost adoptată o rezoluție ce interzice, sub 
amenințarea excluderii din partid, constituirea unor 
fracțiuni în sînul grupului parlamentar laburist.

MOSCOVA. Un avion al societății de transpor- 
turi aeriene „Air Canada" a inaugurat miercuri 

linia aeriană Montreal-Moscova. Călătoria pe calea 
aerului între U.R.S.S. și Canada durează 10—11 ore, 
în timp ce pe apă necesită aproximativ două săp- 
tămîni.

HAGA. Regina Juliana a Olandei a retras joi 
““ mandatul acordat lui Robert Schmelzer pentru 
formarea unui nou cabinet, după ce eforturile aces
tuia de a alcătui un guvern minoritar au eșuat.

PRAGA. O delegație a Uniunii Socialiste Arabe, 
în frunte cu Kamal Rifaat, membru al Comite

tului executiv suprem al uniunii, a vizitat Ceho
slovacia între 26 octombrie și 2 noiembrie. In co
municatul publicat Ia încheierea vizitei se arată că, 
în cursul convorbirilor, cele două părți și-au expri
mat satisfacția în legătură cu stabilirea și dezvol-

ființarea UNESCO
INTERVIU CU DL. RENE MAHEU 
DESPRE ACTIVITATEA ORGANIZAȚIEI

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință ți Cultură (UNESCO] care se săr
bătorește astăzi, corespondentul „Scînfeii" la Paris a adresat 
d-lul Rend Maheu, directorul general al UNESCO, rugămintea de 
a evoca, pentru cititorii ziarului nostru, activitatea organizației.

— Sarcina esențială a UNESCO constă în organizarea cooperării internaționale în domeniile la care se referă chiar numele organizației : educație, știință și cultură. Inițiativele UNESCO pot fi ilustrate de marea anchetă a- supra tendințelor principale ale cercetării științifice, care a fost realizată în 1959 și 1960, cu concursul a 100 de organizații internaționale, al organismelor naționale de cercetare din 42 de țări și a peste 250 de experți din lumea întreagă. O acțiune asemănătoare este în curs de anul trecut, în ceea ce privește tendințele cercetării în științele sociale și umane.UNESCO se consacră răspîn- dlrii culturii în două moduri. U- nul este încurajarea la creație și la înțelegerea ei, protejarea creatorilor și operelor, în sfîrșit a- jutorul dat pentru difuzarea acestor opere în interiorul societăților pentru care ele au fost realizate. Celălalt mod este stimularea relațiilor între culturi șl studierea semnificației acestor relații. Exemplul cel mai remarcabil în această privință îl oferă efortul care, la impulsul UNESCO, a continuat, în acești ultimi 10 ani, în statele membre, sub forma înființării unor centre de studii, efectuării unor reforme ale programelor școlare, traducerii capodoperelor literare, organizării de colocvii, expoziții, albume de artă, emisiuni de radio și televiziune etc. în favoarea unei aprecieri mutuale, mai largi și mai profunde, a valorilor tuturor țărilor.în cei 20 de ani de la întemeierea UNESCO, mersul istoriei a cunoscut o accelerare considerabilă. Desființarea celei mai mari părți a ultimelor legături de dependență colonială a antrenat, îndeosebi după 1960, accesul a numeroase țări la suveranitate. Aceste transformări spectaculoase

Proiect de rezoluție prezentat 
română adoptat la UNESCOPARIS 3 (Agerpres). — La conferința generală a UNESCO, în subcomisia a doua au fost discutate probleme privind „Planificarea politicii științifice pe plan național" și „Studiul științelor fundamentale în învățămîntul mediu și universitar".Luînd cuvîntul la aceste dezbateri, delegatul român prof. dr. Hie Dlculescu a prezentat un proiect de rezoluție. Subliniind importanța pe care o are în lumea contemporană cooperarea științifică internațională și ținînd seama de prioritatea acordată științelor în programul UNESCO, rezoluția română apreciază că trebuie să fie întreprinse noi eforturi pentru a dezvolta cooperarea științifică în

tarea relațiilor prietenești dintre Uniunea Socialistă 
Arabă și P.C. din Cehoslovacia.

Q PARIS. Joi a fost remis directorului general 
al UNESCO, Rend Maheu, de către prințesa 

Ashraf, sora Șahului Iranului, Mohammad Reza 
Pahlawi, un ceo reprezentînd cheltuielile militare 
ale Iranului pe o zi. Această sumă a fost acordată 
cu titlu de contribuție la Fondul mondial de alfa
betizare al UNESCO. In cuvîntarea rostită cu 
acest prilej, Rend Maheu a mulțumit șahului pentru 
această contribuție.

BB TOKIO. Asociația pentru promovarea comerțn-
Iui internațional a anunțat că, în primele zece 

luni ale acestui an, comerțul Japoniei cu țările so
cialiste a crescut cu 22 la sută. Schimburile comer
ciale dintre Japonia și țările socialiste în această 
perioadă s-au cifrat la 1 048 milioane dolari

EjH STOCKHOLM. Juriul Academiei regale de științe 
din Suedia pentru decernarea premiului Nobel 

a desemnat, la 3 noiembrie, pe laureații pe anul 
1966 în domeniul fizicii și chimiei. Premiul pentru 
chimie a fost decernat profesorului S. Mulliken, de 
la Universitatea din Chicago, iar cel pentru fizică 
profesorului Alfred Kastler de la Școala normală 
superioară din Paris.

PARIS. Intr-un interviu acordat unui corespon- 
Bsa dent al ziarului francez „Paris-Presse", Otto 
Winzer, ministrul afacerilor externe al R.D.G. a 
arătat că îmbunătățirea relațiilor între Franța și Re
publica Democrată Germană corespunde intereselor 
celor două popoare și servește păcii în Europa. El a 
propus să se înceapă prin înființarea unor repre
zentanțe comerciale sau a unor consulate generale, 
arătînd că există posibilități mari pentru un schimb 
de mărfuri cuprinzător între Franța și R.D.G.

de delegația

acest sens, ea invităEuropa. în autoritățile guvernamentale și organizațiile neguvernamentale din Europa să sprijine cooperarea științifică pe plan european și cere directorului general al UNESCO să convoace în perioada 1967—1968 o reuniune de experți din țările europene în vederea pregătirii u- nei conferințe europene a reprezentanților organismelor naționale care se ocupă de problemele cercetării științifice.în intervențiile lor, delegații Franței, Italiei, Greciei, Elveției, Uniunii Sovietice, Spaniei, Finlandei, Indiei au susținut proiectul de rezoluție. Trecîndu-se la vot, rezoluția a fost adoptată în unanimitate.

în raporturile internaționale au făcut și mai evidentă amploarea necesităților societăților celor mai defavorizate.Fără a fi vreun moment vorba ca să abandoneze sarcina esențială, UNESCO s-a găsit astfel în fața unui obiectiv nou: de a ajuta, în domeniile competenței sale și pe măsura mijloacelor sale, țările slab dezvoltate să-și formeze propriile lor cadre.Această acțiune se traduce, printre altele, prin formarea de planificatori și administratori ai învățămîntului, de specialiști în construcții școlare și în producția de material pedagogic (manuale, mijloace auxiliare audio-vizuale, etc), printr-o contribuție hotărî- toare la întemeierea și funcționarea inițială de școli normale superioare sau de institute pedagogice — vreo 20 numai pe continentul african — și la crearea în diferitele regiuni ale lumii a vreo 50 de institute de învăță- mînt tehnic post-secundare sau superioare.Desigur, în primul rînd este necesar ca fiecare țară să se străduiască să constituie propriul său potențial educativ, științific și tehnic, adică un ansamblu de talente și resurse de care trebuie să dispună în mod suveran pentru a defini și rezolva treptat toate problemele ce i se pun în domeniul educației și științei.
— Cum apreciați con

tribuția României la ac
țiunea UNESCO?— Cea de-a XX-a aniversare a organizației coincide, după cum știți, cu a zecea aniversare a intrării României în UNESCO. Trebuie subliniat interesul permanent manifestat față de UNESCO de cele mai înalte autorități române, de Academia și universitățile din România, îndeosebi cea din București, care mi-a făcut marea onoare de a mă primi ca Doctor Honoris Causa. Pînă în prezent, în consiliul executiv s-au numărat trei eminente personalități românești: regretatul Tudor Vianu și academicienii Athanase Joja și Andrei Oțetea.Inițiativele luate în cadrul programului UNESCO de Comisia națională română pentru UNESCO sînt numeroase, fie că este vorba de a organiza pe teritoriul român, cu o ospitalitate deosebit de generoasă, reuniuni internaționale de experți, stagii de studiu sau manifestări culturale, de a asigura participarea unor specialiști români la întîlnirile organizate de UNESCO, fie de a publica lucrări științifice sau de a favoriza răspîndirea de opere literare sau artistice. Voi cita, cu titlu de exemplu, printre cele mai recente din aceste contribuții ale României la opera UNESCO, reuniunea internațională de experți care a avut loc vara aceasta la București în legătură cu educația tineretului studențesc în spiritul idealurilor păcii, respectului reciproc și al înțelegerii între popoare ; apoi, organizarea unui curs internațional post-universitar de perfecționare în geologia petrolului, destinat tinerilor specialiști din țările în curs de dezvoltare ; precum și instalarea la București a Asociației internaționale de studii balcanice, a cărei creare a constituit rezultatul unei serii de lucrări datorate adesea inițiativei Comisiei naționale române pentru UNESCO.

Al, GHEORGHIU

Glenn pornește

Voga generalilor 
americani cooptați 
în consiliile de ad
ministrație ale com
paniilor după ieșirea 
lor la pensie pare 
a fi luat sfîrșit. In
succesele diviziilor 
americane în Viet
namul de sud să fi 
contribuit oare Ia a- 
ceasta ?

Fapt este că unele 
companii își îndreap
tă atenția spre for
me mai atrăgătoare 
de reclamă în lupta 
de concurentă, după 
cum o dovedește o- 
perația pusă la cale 
de președintele unei 
companii new-yor- 
keze de băuturi ga
zoase. Implantată în 
22 de țări, compania, 
după cum a anuntat 
luni președintele ei, 
pornește la cuceri
rea pieței interna
ționale, în special în 
Europa, Orientul

Mijlociu șl America 
Latină. De-a dreap
ta președintelui se 
va afla astronautul 
John Glenn. Iar 
de-a stînga, „miss- 
Univers 1966“ (sue
deza Arvtsson). în 
acest scop, Glenn a 
și fost lansat — de 
data aceasta nu de 
la Cape Kennedy — 
ca președinte al 
consiliului de admi
nistrație al compa
niei. El se și pregă
tește să pornească, 
alături de „miss-Uni- 
vers", într-un tur
neu publicitar, prin 
mai multe țări ale 
lumii.

Se poate spune 
fără greș că inge
niosul bussinesman 
a dat o lovitură. 
Cine nu-1 cunoaște 
pe John Glenn? 
Este veteranul pri
mului zbor cosmic
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american efectuat în 
1962. Este omul care 
a costat, după apre
cieri oficiale, 400 
milioane dolari, cît 
au însumat încercă
rile anterioare ale 
S.U.A. de a trimite 
un om în spațiu. 
Este cel pe care zia
rele americane l-au 
numit „omul celor 
două ore chinuitoa
re". datorită unor 
defecțiuni tehnice 
intervenite în capsu
lă în timpul zboru
lui său.

John Glenn, omul 
care a transmis din 
Cosmos : „Ce pano
ramă extraordina
ră !“ — astăzi în
postura unuia care 
face un tur orbital 
pămîntean de recla
mă pentru a reco
manda o marcă de 
limonada ! Cine se 
aștepta la această 
evoluție ?

E. M.


